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Henkilötietojen käsit-
telyn tarkoitus 

 
Etsivä nuorisotyö-toiminnan järjestäminen 
 
Jämsän kaupungilla (sivistyslautakunta) ja Työvalmennussäätiö Avituksella on yhteis-
työsopimus koskien etsivän nuorisotyön järjestämistä. 
 
Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on ohjata nuori (15-29 v.) tarvittaessa sellaisten pal-
velujen ja muun tuen piiriin, jolla tuestaan ja edistetään hänen kasvuaan ja itsenäisty-
mistään sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille 
   
Asiakkaista (=nuorista) kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon 
ja hoitoon, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin. 
 
Käsittelyn perusteet: 

- Laki nuorisolain 11 §:n muuttamisesta (1232/2020) 11 §: Tietojen luovuttami-
nen etsivälle nuorisotyölle 

- Nuorisolaki (21.12.2016/1285) 12 §: Nuoren tietojen käsittely etsivässä nuori-
sotyössä 

- EU tietosuoja-asetus, 6.artikla: Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpi-
täjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi 

 

Henkilötietojen käsit-
telyn tietosuoja-    
asetuksen mukainen    
oikeusperuste           
(6 artikla) 

 
EU tietosuoja-asetus, 6.artikla: Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän la-
kisääteisen velvoitteen noudattamiseksi 
 

Rekisterinpitäjä tai 
yhteisrekisterinpitä-
jät ja vastuun jakau-
tuminen yhteisrekis-
terinpitäjien välillä 

 
Sivistyslautakunta 

Rekisterinpitäjän/  
yhteisrekisterinpitä-
jien yhteyshenkilö(t) 
ja yhteystiedot 

 
Vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki 
Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä 
puh 040 571 6556, katja.pohjoismaki@jamsa.fi 
 
Henkilötietojen käsittelijät: 
 
Päivi Siili, Etsivän nuorisotyön ohjaaja. Seppolantie 5, 42100 JÄMSÄ 
040 170 5111, paivi.siili@avitus.net 
 
Maija Haromo, Etsivän nuorisotyön ohjaaja, Seppolantie 5, 42100 JÄMSÄ 
040 139 1555, maija.haromo@avitus.net 
 
Mirva Järvinen, Etsivän nuorisotyön ohjaaja, Seppolantie 5, 42100 JÄMSÄ 
044 420 2637, mirva.jarvinen@avitus.net  
 
 
 

Tietosuojavastaava Maarit Mäntykoski, 040 748 7992, maarit.mantykoski@jamsa.fi 
 

Henkilötietojen yllä-
pitojärjestelmät (jär-
jestelmän/sovelluk-
sen nimi/nimet) ja 
muut mahdolliset kä-
sittelytavat 
 

Henkilötietojen manuaalinen käsittely: 
Perustietolomake (paperi) 
 
Rekisteri (=PAR-asiakas- ja tilastointijärjestelmä): Rekisteri toimii excel-pohjaisesti. 

Henkilötietojen tieto-
lähde/-lähteet 

  
Asiakas itse, alaikäisen osalta huoltaja, asiakkaan suostumuksella muut viranomaiset. 

mailto:katja.pohjoismaki@jamsa.fi
mailto:paivi.siili@avitus.net
mailto:maija.haromo@avitus.net
mailto:mirva.jarvinen@avitus.net


Jämsän kaupunki   Informointi henkilötietojen käsittelystä     2 
Keskuskatu 8   Tietosuoja-asetus 2016/679 (13 ja 14 artikla) 
42100 Jämsä 
puh. 020 638 2000    
 

Nuorisolaki (21.12.2016/1285) 11§ 
 

Käsiteltävät henkilö-
tiedot 

 
Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot (Etsivä nuorisotyö koskee 15-29 v.) 
Alle 18 v. asiakkaan huoltajan yhteystiedot 
Palveluun ohjaavan tahon yhteystiedot 
 

Henkilötietojen luo-
vuttaminen 

 
Henkilötietoja ei luovuteta toiminnan ulkopuolisille satunnaisesti eikä säännönmukai-
sesti. 
 

Tietojen siirto  
kolmanteen maahan 
tai kansainväliselle 
järjestölle 

 
Henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA alueen ulkopuolelle. 
 

Henkilötietojen suo-
jauksen turvatoimet 

Manuaalinen aineisto:  
Perustietolomake ja suostumuslomake, lukitussa kaapissa, lukitussa huoneessa. 
 
Sähköinen aineisto:   
Rekisteri (=PAR-asiakas- ja tilastointijärjestelmä) sijaitsee palomuurein, salasanoin, ja 
muin teknisin keinoin suojatulla verkkolevyasemalla. 
 
Järjestelmä itsessään on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin ja salasanoin sekä tieto-
kannan tiedot on salattu. 

Henkilötietojen säily-
tysaika 

 
Toiminnassa henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan.  
Tiedot on hävitettävä heti kun ne eivät ole välttämättömiä tehtävän hoitamiseksi. 
Nuorisolaki (21.12.2016/1285) 12§ 
 

Rekisteröidyn oikeu-
det 

Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin: 
Pyyntö esitetään kirjallisesti henkilötietojen käsittelijälle 
 
Oikeus tietojen oikaisemiseen: 
Pyyntö esitetään kirjallisesti henkilötietojen käsittelijälle 
 
Oikeus tietojen poistamiseen: 
Pyyntö esitetään kirjallisesti henkilötietojen käsittelijälle 
 
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: 
Pyyntö esitetään kirjallisesti henkilötietojen käsittelijälle 
 
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
Pyyntö esitetään kirjallisesti henkilötietojen käsittelijälle 
 
Vastustamisoikeus: 
Pyyntö esitetään kirjallisesti henkilötietojen käsittelijälle 
 
Halutessaan käyttää tietosuoja-asetuksen em. 15 - 21 artiklojen mukaisia oikeuksiaan, 
rekisteröidyn kannattaa ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelijään. Rekisteröidyn on va-
rauduttava todistamaan henkilöllisyytensä. 

Oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomai-
selle 

Tietosuoja-asetus artikla 77:  
"1. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti 
siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka 
jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien 
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja." 
"2. Valvontaviranomaisen, jolle valitus on jätetty, on ilmoitettava valituksen tekijälle vali-
tuksen etenemisestä ja ratkaisusta, mukaan lukien 78 artiklan mukaisten oikeussuoja-
keinojen mahdollisuudesta." 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
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Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi 

 Automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei suoriteta. 

 


