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EDUSKUNNAN VASTAUS 105/2010 vp
Hallituksen esitys laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun
lain 5 §:n muuttamisesta (HE 1/2010 vp).

Valiokuntakäsittely
Sivistysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön
(SiVM 5/2010 vp).
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
nuorisolain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan nuorisolain (72/2006) 7 §:n 2 ja 3 momentti ja 13 § sekä
lisätään 2 §:ään uusi 5 a kohta ja lakiin uusi 7 a—7 d § seuraavasti:
2§
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — — —
5 a) monialaisella yhteistyöllä paikallistasolla toteutettavaa eri toimialojen viranomaisten yhteistyötä;
— — — — — — — — — — — — — —
7§
Nuorisotyön ja -politiikan kehittäminen ja
toteuttaminen
— — — — — — — — — — — — — —
Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuHE 1/2010 vp
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vontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden
nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä
tarvittaessa nuorten työpajapalvelut ja etsivä
nuorisotyö tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja
tarpeisiin sopivat toimintamuodot.
Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan
monialaisena yhteistyönä sekä yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä
tekevien järjestöjen kanssa.
7a§
Monialainen yhteistyö
Paikallisten
viranomaisten
monialaisen
yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon
kehittämistä varten kunnassa on oltava nuorten
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ohjaus- ja palveluverkosto, johon kuuluvat opetus-, sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimen sekä
työ- ja poliisihallinnon edustajat. Lisäksi verkostoon voi kuulua puolustushallinnon ja muiden viranomaisten edustajia. Verkosto toimii
vuorovaikutuksessa nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. Kunnat voivat koota
myös yhteisen verkoston. Verkosto ei käsittele
yksittäistä nuorta koskevia asioita.
Nuorille suunnattujen palvelujen keskinäisen
toimivuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi
nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtävänä
on:
1) koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista
sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta
paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien
tueksi;
2) edistää nuorille suunnattujen palvelujen
yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena
palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus;
3) suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi;
4) edistää nuorten palveluiden järjestämiseen
liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten
kesken.
7b§
Etsivä nuorisotyö
Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa
tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä
pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen
omaan arvioonsa tuen tarpeesta.
Kun kunta järjestää etsivää nuorisotyötä, sen
tulee nimetä etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaava kunnan viranhaltija tai kuntaan
työsopimussuhteessa oleva henkilö. Etsivällä
nuorisotyöntekijällä on oltava riittävä koulutus
ja kokemus nuorten kanssa tehtävästä työstä.
Etsivää nuorisotyötä voivat järjestää kunta tai
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useammat kunnat yhdessä. Kunta voi järjestää
etsivää nuorisotyötä hankkimalla palveluja
myös nuorten palveluja tuottavalta yhteisöltä,
jolloin kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään tämän lain mukaisesti.
7c§
Tietojen luovuttaminen etsivää nuorisotyötä
varten
Tietojen luovuttamisen edellytyksenä etsivää
nuorisotyötä varten on nuoren suostumus, jollei
tässä laissa tai muualla toisin säädetä.
Nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot on sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään,
luovutettava nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten seuraavasti:
1) opetuksen järjestäjän on luovutettava tiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka
ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin;
2) koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot alle 25-vuotiaasta nuoresta, joka keskeyttää
opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa;
3) puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen on luovutettava tiedot alle 25-vuotiaasta
nuoresta, joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen.
Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä, puolustusvoimat taikka siviilipalveluskeskus voi jättää
tiedot 2 momentissa tarkoitetusta nuoresta luovuttamatta, jos se arvioi käytettävissään olevien
tietojen pohjalta sekä nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna, ettei
nuori ole 7 b §:ssä tarkoitettujen palvelujen ja
muun tuen tarpeessa.
Myös muu kuin edellä tässä pykälässä tarkoitettu viranomainen voi salassapitosäännösten
estämättä luovuttaa nuoren kotikunnalle etsivää
nuorisotyötä varten nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot, jos viranomainen arvioi viranomaisena
saamiensa tietojen pohjalta sekä nuoren tilanne
ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna nuoren tarvitsevan viipymättä tukea päästäkseen palvelujen ja muun tuen piiriin.
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Tässä pykälässä tarkoitettujen tietojen luovuttajan on sopivin tavoin etukäteen ilmoitettava nuorelle ja alaikäisen nuoren huoltajalle, että
nuorta koskevia tietoja voidaan 2 ja 4 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa luovuttaa etsivää
nuorisotyötä varten.
Tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja ei luovuteta sellaisesta nuoresta, josta on lastensuojelulain (417/2007) 25 §:n mukaan tehtävä ilmoitus
kunnan sosiaalitoimesta vastaavalle toimielimelle.

Etsivän nuorisotyön yhteydessä saadaan luovuttaa nuorta koskevia tietoja edelleen toiselle
viranomaiselle vain nuoren ja, jos nuori on alaikäinen, myös hänen huoltajansa suostumuksella. Tiedot on hävitettävä heti, kun ne eivät ole
välttämättömiä tehtävän hoitamiseksi.
Etsivän nuorisotyön tehtäviä hoitava ei saa
ilmaista sivullisille, mitä hän tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan saa tietää nuoren henkilökohtaisista oloista, terveydentilasta, nuoren
saamista etuuksista tai tukitoimista sekä hänen
taloudellisesta asemastaan.

7d§
Etsivää nuorisotyötä varten luovutettujen
tietojen käsittely

13 §

Etsivää nuorisotyötä varten luovutettavat
yksilöinti- ja yhteystiedot voidaan toimittaa sähköisesti. Sen lisäksi, mitä henkilötietolaissa
(523/1999) säädetään henkilötietojen käsittelystä, etsivässä nuorisotyössä voidaan yhdistää tai
muutoin käsitellä tehtävässä saadut tiedot tuen
tarpeessa olevien nuorten yksilöimiseksi ja etsivän nuorisotyön tehtävien hoitamiseksi. Käsiteltäessä yksittäistä nuorta koskevaa asiaa etsivässä nuorisotyössä kirjataan nuoren yhteys- ja
yksilöintitietojen ilmoittaja, päätetyt jatkotoimenpiteet sekä mitä tietoja ja kenelle nuoresta on annettu. Henkilötietojen käsittelystä vastaa
rekisterinpitäjänä kunta.

Muut valtionavustukset
Valtion talousarvioon voidaan ottaa vuosittain määräraha nuorisotyöhön ja -politiikkaan
liittyvään tutkimukseen, kansainväliseen nuorisoyhteistyöhön, nuorisotilojen rakentamiseen,
peruskorjaamiseen ja varustamiseen, nuorten
työpajatoimintaan, etsivään nuorisotyöhön sekä
nuorisotyön kehittämistoimintaan.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
20 .
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Laki
opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain (1058/1998)
5 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 560/2009, uusi 4 a kohta seuraavasti:
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5§
Tietojen luovuttaminen
Opiskelijavalintarekisteristä saa luovuttaa
3 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitettuja tietoja
salassapitosäännösten estämättä siinä määrin
kuin vastaanottajan tehtävien hoitamiseksi on
tarpeen:
— — — — — — — — — — — — — —
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4 a) nuorisolain (72/2006) mukaista etsivää
nuorisotyötä järjestävälle kunnalle mainitun lain
mukaisen tehtävän hoitamista varten;
— — — — — — — — — — — — — —
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Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

