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    Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja 
Työllisyyspalveluiden asiakasrekisteri 

 
 

Rekisterinpitäjä Tuusulan kunta, 
PL 60, 04301 Tuusula 
Puhelinvaihde: 09 87181 

sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi 
 

Yhteyshenkilö rekisteriä  
koskevissa asioissa 

 
Työllisyyspalvelut, Kuntakehitys ja tekniikka 

Laura Smolander, työllisyysasiamies,  
laura.smolander@tuusula. fi, puh 040 314 3050 
 

Rekisterin nimi Työllisyyspalveluiden asiakasrekisteri  

 

Henkilötietojen käsittelyn 

tarkoitus 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Keskeinen lainsäädäntö 

Työ- ja elinkeinotoimisto ja kunta järjestävät työllistymistä  

edistäviä palveluja yhteistyössä. Kunnan työllisyysyksikön tarjoamia palve-
luja ovat: 
 

 työhönvalmennus 

 palkkatuettu työllistäminen kaupungille sekä paikallisiin yrityksiin 

 työkyvyttömyyseläke-edellytysten selvittely 

 työllistymistä edistävien tukien myöntäminen työnantajalle 

 työkykyneuvonta ja kuntoutukseen ohjaaminen 

 Kesätyöllistämisen yritystuet 
 
Lisäksi pidetään erillistä rekisteriä tilastointia varten. Asiakastiedot tallenne-

taan tilastointia varten ainoastaan asiakkaan suostumuksella.  
 

Henkilötietolaki 1-3 luku (523/1999) 

Asetus viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavas-

ta 2 luku (1030/1999) 

 

Asiakkaan suostumukseen perustustuvassa työllisyyspalveluiden ja sosiaali-

palveluiden välisessä yhteistyössä sovellettava lainsäädäntö 
 
 

Sosiaalihuoltolaki (17.9.1982/710, 1301/2014)  
Sosiaalihuoltoasetus (607/1983) 
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (22.9.2000/812) 

 

Rekisteröityjen tie-
dot/tietoryhmä 

 
Pro Consona aikuis- ja perhetyön rekisterissä tukilajina Työllisyyspal-
velut: 

 
- henkilötunnus, nimi, yhteystiedot, asuinkunta, kotikunta, kansalaisuus, 
kieli, asuinalue, perhesuhde, sosioekonominen asema, asiakkaaksitulopäi-

vämäärä, tilinumero,  
- tiedot elämäntilanteesta,  
- Asiakaskertomus ja mahdolliset liitteet 

- Lomakkeet liitteineen  
Manuaalinen arkistointi käsittää: 
 

- TE-toimistosta saadut työllistymissuunitelmat 
-Mahdolliset työkokeilu tai palkkatukihakemukset 
-Asiakkaan omat dokumentit kuten ansioluettelo, työhakemukset tai CV.  

 
Viestijärjestelmä 
Asiakkaan suostumuksella eri työntekijäryhmien välinen tietojen vaihto 

tehdään suojatulla yhteydellä. 
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Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 
Asiakkaan/huoltajan/asiakkaan edustajan antamat tiedot.  
Työntekijän asiakkuuden aikana kirjaamat tiedot. 

Muualta tulevat tiedot: Kela ja eläkelaitokset, työ- ja elinkeinotoimisto, 
aikuisten sosiaalipalvelut. Ostopalveluntuottajien tuottamat tiedot.  
 

 
Tietojen säännönmukaiset 
luovutukset  
 
Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 

Tietojen luovutus tapahtuu asiakkaan suostumuksella.  
 
 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.  

Rekisterin suojausperiaat-
teet 

Manuaalinen aineisto: 
Asiakastiedot arkistoidaan lukituissa kaapeissa viisi vuotta asiakkuuden 

päättymisestä.  
 
Sähköisesti käsiteltävät tiedot: 

- käyttöliittymä on suojattu käyttäjä- ja salasanatunnuksin 
- tietokanta on suojattu palvelimen käyttäjä- ja salasanatunnuksin 
- asiakasrekisteriin ei ole ulkoista verkkoyhteyttä 

- Tietojärjestelmä tallentaa automaattisesti käyttäjien lokitiedot. 
- Lokitietoja seurataan asiakkaan pyynnöstä sekä pistokokein kerran vuo-
dessa.  

- Käyttöoikeudet on rajattu toimenkuvan mukaisesti. Työllisyyspalveluissa 
on oikeus vain oman rekisterin käyttöön. Lisäksi aikuisten sosiaalipalvelujen 
työntekijät pääsevät katselemaan työllisyyspalvelujen tietoja.  

 
Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä.  
Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu 

palvelussuhteen päätyttyä. 
 

 
Tarkastusoikeus ja tar-

kastusoikeuden toteutta-
minen 
 

 
Keskeinen lainsäädäntö: 
- Henkilötietolaki 6 luku 

(523/1999) 
 
 

Henkilötietolain 26 §:n perusteella jokaisella on oikeus saada tietää, mitä 
häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole 

häntä koskevia tietoja. 
 
Edunvalvojan tarkastusoikeutta arvioidaan sen mukaan, minkälainen mää-

räys hänelle on annettu. 
 
Henkilötietolain 27 §:n mukaan tarkastusoikeutta ei ole, jos tiedon antami-

sesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidol-
le taikka jonkun muun oikeuksille. 
 

Tietojen tarkastuspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetul la erillisellä 
lomakkeella. 
 

Asiakkaalle annetaan tilaisuus tutustua tietoihin toimintayksikössä tai tiedot 
annetaan kirjallisesti. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä ja sen 
käyttäminen on maksutonta kerran kalenterivuodessa. 

 
Tarkastuspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen 
päätöksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. 

Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. 
 

 
Tiedon korjaaminen ja tie-

don korjaamisen toteuttami-
nen 

 
Tiedon korjaamisessa noudatetaan Henkilötietolakia. Korjaukset tehdään 

henkilötietolain 29 §:n mukaisesti. 
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Keskeinen lainsäädäntö: 

- Henkilötietolaki 6 luku 
(523/1999) 
 

Henkilötietolain 29 §:n mukaan rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen 
kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto 
on oikaistava, poistettava tai täydennettävä. 

 
Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä 
siihen toimintayksikköön, missä kirjaus on tehty.  

 
Pyynnössä tulee yksilöidä, mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä 
perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä. 

 
Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai 
jolle tiedot on luovutettu. 

 
Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallinen 
päätöksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. 

Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. 
 
 

PAIKKA, AIKA JA ALLEKIR-

JOITUS 

 

 
Laura Smolander, Tuusulassa 19.2.2018 

 

 

 


