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Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Työllisyyspalvelut
1. Rekisterinpitäjä

Juuan kunta,
Poikolantie 1
83900 Juuka

2. Rekisterinpitäjä edustaja(t)

Kyllikki Väyrynen
Poikolantie 1,
83900 Juuka
Puh. 050 439 9503

3. Tietosuojavastaava

Tiina Härkin
Poikolantie 1, 83900 Juuka
puh. 040 104 2011
tiina.harkin@juuka.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kuntouttavan työtoiminnan työtoimintapaikkojen ja jatkopalvelujen järjestämiseen liittyvien tarpeellisten tietojen käsittely,
tietojen vaihto ja yhteistyö, sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä SiunSote:n, TE-toimiston sekä Kelan kesken. Rekisteriä käytetään Juuassa kuntouttavassa työtoiminnassa olevien
perustietojen, valmennustavoitteiden ja niiden toteutumisien
seurannan sekä valmennuksen edistymisen arviointia ja jatkopalvelun suunnittelua tukevan tiedon tallentamiseen. Henkilön
perustietoja sekä valmennuksen edistymisen havaintotietoja
tarvitaan sekä itse valmennuksen edistymisen seurantaan (sisäinen käyttötarve) että yhteistyöhön eri viranomaistahojen (mm.
työvoimahallinto, sosiaalitoimi, terveystoimi, opetustoimi,
KELA, Verohallinto) kanssa.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
6. Rekisterin tietosisältö

Tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.
- henkilö- ja yhteystiedot (etunimi, sukunimi, henkilötunnus, lähiosoite, kotipaikan postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
- asiakastiedot, joilla on merkitystä kuntouttavan työtoimintapaikan järjestämisessä ja toimintajakson toteutuksessa esim.
tiedot työkokemuksesta, koulutuksesta, työ- ja toimintakyvyn
selvittelystä ja kuntoutuksesta
- asiakastiedot, jotka liittyvät työtoimintajakson seurantaan
esim. läsnäoloseuranta, TE-hallinnolle tehtävät ilmoitukset ja
Siun sote:lta maksettavat matkakorvaukset.
- asiakastiedot, joilla on merkitystä henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisten jatkopalvelujen saamisessa kuntouttavan työtoiminnan jatkoksi esim. työtoiminnan aikana tehdyt havainnot
työ- ja toimintakyvystä
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7. Säännönmukaiset tietolähteet

8. Käsittelyssä käytettävät järjestelmät

9. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

10. Automatisoitu päätöksenteko,
mukaan lukien profilointi (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22)
11. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
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- sellaiset terveystiedot, jotka ovat välttämättömiä, kun arvioidaan kuntouttavan työtoiminnan jaksoa, työ- ja toimintakykyä,
mahdollisuuksia osallistua jatkossa työllistymistä parantaviin
palveluihin tai työllistymiseen
- loppuyhteenvetoja, joita on laadittu asiakkuuden aikana tai
päätyttyä ja joilla on merkitystä jatkopalveluiden suhteen
Henkilötietojen antaminen on suostumukseen perustuvaa. Henkilötietoja ei käsitellä ilman suostumusta.
Tietolähteinä ovat kaikki ne henkilöt ja tahot, jotka tuottavat
ko. tietoja:
- työnhakijat ja työnantajat, yhdistykset
- työllisyyspalvelujen henkilöstö
- nuoriso- ja sosiaalityö
- terveydenhuolto
- Siun sote, ProConsona
-TYP -järjestelmä
- te-hallinto, Kela, eläkeyhtiöt
- muut verkostoyhteistyökumppanit, jotka työskentelevät työllisyydenhoidon piirissä
A. Sähköiset tietojärjestelmät
Henkilötietoja käsitellään palkkatukityöllistettyjen työsuhdetietojen osalta Populus-palkkajärjestelmässä. Työllisyyspalveluissa
ei ole käytössä varsinaista sähköistä asiakastietojärjestelmää.
B. Manuaalinen aineisto
Muut kuin palkkatukityöllistettyjä koskevat työsuhdetiedot käsitellään ja säilytetään verkkolevyllä tai paperilla. Samoin säilytetään ja käsitellään mm. työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumista koskevia toimintapäivätietoja, sekä listauksia työttömyysturvaa saavista henkilöistä taloudellisia korvauksia ja tilastointia varten. Aineistoa käsitellään manuaalisesti silloin, kun
käsittely ei ole mahdollista sähköisesti.
Kunnan ict-palvelut, tietojärjestelmät ja tietotekniset laitteet
hankitaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta (Meidän IT ja talous Oy), joka vastaa myös niiden teknisestä suojauksesta sekä
tietojen varmuuskopioinneista.
Tietojärjestelmät on suojattu salasanoin ja henkilökohtaisin
käyttöoikeuksin, paperiasiakirjat säilytetään lukituissa kaapeissa.
Automatisoituja päätöksiä tai profilointia ei tehdä.

Työllisyyspalveluista luovutetaan tietoja seuraaville viranomaisille ja tahoille:
• TE-palvelut
• Eläkelaitokset
• ELY-keskukset
• Kela
• Muut työllisyydenhoidon verkostossa toimivat tahot

12. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle.
ulkopuolelle
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13. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytysaika määrätään tiedonohjaussuunnitelmassa, jossa otetaan huomioon arkistolain ja muun lainsäädännön vaatimukset
asiakirjallisen tiedon pysyvästä tai määräaikaisesti säilytettävän
aineiston vähimmäissäilytysajoista.

14. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot.
Henkilö voi käyttää tarkastusoikeuttaan maksutta kerran vuodessa. Asiakirjoista perittävät maksut perustuvat voimassa olevaan Juuan kunnanhallituksen päätökseen.
Tietojen oikaisu- tai tarkastuspyyntö tehdään sähköisesti
www.miunpalvelut.fi/juuka/aloitteet-ja-palautteet
tai kirjaamo@juuka.fi tai Juuan kunta/kirjaamo, Poikolantie 1,
83900 Juuka
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai korjaamista.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista
tai vastustaa käsittelyä (vain poikkeustapauksissa jos tietojen
käsittelyssä on epäselvyyttä, asian selvittelyn ajan).
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan
suostumukseen.
Pyyntö tietojen oikaisemiseen/korjaamiseen tehdään ensisijaisesti asiaa hoitavalle henkilölle. Tietosuojavastaava neuvoo tarvittaessa.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun
toimistoon (PL 800, 00521 Helsinki, tietosuoja@om.fi, 029 566
6700), mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

