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TIETOSUOJASELOSTE
Seloste henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) ja tietosuojalaki (1050/2018)
Palvelun nimi: TYÖLLISYYSPALVELUT
Tiedonanto laadittu: laadittu 15.6.2018, päivitetty 1.7.2021, 7.12.2021
1. Rekisterinpitäjä
Kontiolahden kunta (y-tunnus 0169048-8)
Kunnanhallitus
Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti
p. 013 7341
kirjaamo@kontiolahti.fi
2. Rekisterinpitäjän edustajat
Työllisyyspäällikkö, p. 050 427 0595
3. Tietosuojavastaava
Tiedonhallintasuunnittelija, p. 050 437 3411, tietosuojavastaava@kontiolahti.fi
Varatietosuojavastaava hallinto-osaston toimistosihteeri, p. 050 437 3414
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisteriin kirjattujen henkilötietojen käsittely perustuu Kontiolahden kunnan työllisyyspalvelujen tarjoamien palvelujen järjestämiseen, asiakastietojen ylläpitämiseen sekä asiakasprosessien
hallintaan ja seurantaan.
Lakiperusteet:
 Työttömyysturvalaki 1370/2014
 Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 1369/2014
 Kuntalaki 410/2015
 Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta 1269/2020
 Laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista 916/2012
 Laki kotouttamisen edistämisestä 1386/2010
 Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 198/2001
5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja lakisääteisten tehtävien
hoitamiseen. Kuntouttavassa työtoiminnassa käsitellään tietoja sopimukseen perustuen.
6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri muodostuu työnhakijoiden ohjaus- ja neuvontatiedoista, palvelutarpeen arvioista, asiakaskertomuksista ja tilastointitiedoista.
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Rekisteriin tallennetaan:
 asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero
 toiminnassa syntyneet neuvonta-, seuranta- ja asiakastiedot
 palveluihin ohjautumisen tiedot palveluntuottajittain
 myönnetyt tuet ja palvelut
 tieto työ- ja koulutushistoriasta sekä työttömyyden kestosta
 muu asiakkaan itse toimittama materiaali
7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan:
 rekisteröidyltä itseltään
 väestörekisteristä
 työ- ja elinkeinotoimistosta
 Kansaneläkelaitokselta
 sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajilta
 asiakkaan yksilöidyllä suostumuksella muilta palveluntuottajilta
 mahdolliset muut asiakkaan valtuuttamat tietolähteet
8. Käsittelyssä käytettävät järjestelmät
A. Sähköiset tietojärjestelmät
 Työllisyyspalvelujen asiakastietojärjestelmä
B. Manuaalinen aineisto
 Suostumuslomakkeet
 Kuntouttavan työtoiminnan sopimukset
 Muut pitkäaikaissäilytettävät asiakirjat
9. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Työasemat ja tietojärjestelmät on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Laitteiden teknisestä suojauksesta vastaa Meidän IT ja Talous Oy (Meita).
Manuaalisen aineiston osalta asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa/kaapeissa.
10. Automatisoitu päätöksenteko, mukaan lukien profilointi
Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.
11. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999 26-29 §), EU:n yleinen tietosuoja-asetus
(679/2016) 6 artikla. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000), Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001), Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (1269/2020)
Tietoja voidaan hyödyntää myös sisäisesti tutkimus-, kehitys- ja tilastointitarkoituksiin.
12. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
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13. Henkilötietojen säilytysaika
Tiedot säilytetään tiedonohjaussuunnitelmassa määriteltyjen säilytysaikojen mukaisesti. Säilytysajat
on määritelty Kansallisarkiston ohjeiden, lakien ja asetusten sekä Kuntaliiton suositusten mukaisesti.
Tiedot hävitetään tietosuoja huomioiden säilytysajan päätyttyä.
14. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot, pyytää tietojensa oikaisemista tai
poistamista, pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä ja oikeus pyytää henkilötietojen
siirtämistä järjestelmästä toiseen/rekisterinpitäjältä toiselle. Tietojen poisto-oikeus ei koske lakisääteisiä rekistereitä.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu
rekisteröidyn antamaan suostumukseen.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon (PL 800, 00521 Helsinki,
tietosuoja@om.fi, p. 029 566 6700), mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen
käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Lomakkeet oikeuksien käyttämistä varten löytyvät kunnantalolta, kunnan kotisivuilta ja osoitteesta
https://miunpalvelut.fi/Kontiolahti
Mahdolliset henkilötietojen käsittelyä koskevat pyynnöt tulee osoittaa tietosuojavastaavalle.

