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Laki
nuorisolain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan nuorisolain (1285/2016) 11 §:n 2–4 momentti seuraavasti:

11 §

Tietojen luovuttaminen etsivälle nuorisotyölle

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot on sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta sääde-

tään, luovutettava nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten seuraavasti:
1) koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot muusta kuin oppivelvollisesta nuores-

ta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa, lukiokoulutuksessa tai tutkinto-
koulutukseen valmentavassa koulutuksessa;

2) puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen on luovutettava tiedot nuoresta, joka
vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia
tai joka keskeyttää palveluksen.

Koulutuksen järjestäjä, puolustusvoimat ja siviilipalveluskeskus voivat jättää tiedot
2 momentissa tarkoitetusta nuoresta luovuttamatta, jos ne arvioivat käytettävissään
olevien tietojen perusteella ja nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon
otettuna, ettei nuori ole 10 §:ssä tarkoitettujen palvelujen ja muun tuen tarpeessa.

Sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot
voidaan luovuttaa nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten seuraavasti:

1) opetuksen järjestäjä voi luovuttaa tiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka
ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin;

2) koulutuksen järjestäjä voi luovuttaa tiedot oppivelvollisesta nuoresta, joka keskeyt-
tää opinnot ammatillisessa koulutuksessa, lukiokoulutuksessa tai tutkintokoulutukseen
valmentavassa koulutuksessa;

3) myös muu kuin edellä tässä pykälässä tarkoitettu viranomainen sekä Kansaneläke-
laitos voivat luovuttaa tiedot nuoresta, jos viranomainen tai Kansaneläkelaitos arvioi teh-
tävässään saamiensa tietojen perusteella ja nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan
huomioon otettuna nuoren tarvitsevan viipymättä tukea päästäkseen palvelujen ja muun
tuen piiriin.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2021.
HE 173/2020
SiVM 15/2020
EV 218/2020
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