
 

Rekisteriseloste  

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 

3.10.2022 

Työllisyyspalvelurekisteri 

1. Rekisterinpitäjä 

Kaupunginhallitus 

2. Rekisterin vastuuhenkilö 

Tehtävänimike 

Kaupunginkanslia / Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja 

Kaupunginhallituksen rekisterinpitoon liittyviä vastuita ja tehtäviä kaupunginkansliassa 

koskevan päätöksen 7.3.2022 § 182 mukaisesti rekisterin vastuuhenkilönä toimii 

elinkeinojohtajan nimittämänä maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja. 

3. Rekisterin yhteyshenkilö 

Tehtävänimike 

Tiimipäällikkö, joka vastaa työnantajalle myönnettävistä taloudellisista tuista, 

Kaupunginkanslia / Työvoima ja maahanmuutto 



Yhteystiedot 

Helsingin kaupunki, Kirjaamo PL 10 (Pohjoisesplanadi 11-13), 00099 Helsingin kaupunki 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste 

Käsittelyn tarkoitukset 

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on työttömien helsinkiläisten 

työllistymisen edistäminen.  

 

Työllistymisen edistämisellä tarkoitetaan työttömille suunnattujen Helsingin työllisyyden 

kuntakokeilua täydentävien työllisyyspalvelujen tarjoamista: 

 

• työkokeilupaikan, määräaikaisen palkkatukityöpaikan tai palkkatukeen perustuvan 

oppisopimustyöpaikan tarjoaminen kaupungilta, 

• velvoitetyöpaikan tarjoaminen työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluville helsinkiläisille, 

• työnantajan taloudellinen tukeminen tämän palkatessa helsinkiläisen työttömän 

työsuhteeseen, 

• helsinkiläisille työttömille suunnattujen työllistymistä edistävien määräaikaisten 

hankkeiden toteutus. 

Käsittelyn oikeusperuste 

Kaupungin tarjotessa työkokeilupaikkaa, määräaikaista palkkatukityöpaikkaa tai 

palkkatukeen perustuvaa oppisopimustyöpaikkaa henkilötietoja käsitellään  

 

• EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 b-kohdan perusteella: käsittely on 

tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on 

osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi 

rekisteröidyn pyynnöstä. 

 



Kaupungin tarjotessa velvoitetyöpaikkaa työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluville 

henkilötietoja käsitellään  

 

• EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohdan perusteella: käsittely on 

tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

 

Kaupungin tukiessa työnantajaa taloudellisesti tämän palkatessa työttömän helsinkiläisen 

työsuhteeseen henkilötietoja käsitellään  

 

• EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 e-kohdan perusteella: käsittely on 

tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle 

kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi sekä 

 

• EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 b-kohdan perusteella: käsittely on 

tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on 

osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi 

rekisteröidyn pyynnöstä. 

 

Helsinkiläisille työttömille suunnattujen määräaikaisten työllistymistä edistävien 

hankkeiden toteutuksessa henkilötietoja käsitellään  

 

• EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohdan perusteella: rekisteröity on 

antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä 

tarkoitusta varten. 

Keskeinen lainsäädäntö 

• EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)  

• Tietosuojalaki (1050/2018)  

• Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 

• Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) 

• Euroopan komission asetus (EU) Nro 1407/2013 



5. Rekisterin tietosisältö 

Työkokeilupaikkaa tarjottaessa käsiteltävät henkilötiedot ovat 

• Rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, äidinkieli ja yhteystiedot 

• Koulutusaste (perusaste, toinen aste, korkea-aste, muu) sekä suoritettu tutkinto 

 

Määräaikaista palkkatukityöpaikkaa tarjottaessa käsiteltävät henkilötiedot ovat   

• Rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, äidinkieli ja yhteystiedot  

• Työttömyyden kestoon ja työttömyysetuuteen liittyvät tiedot 

• Koulutusaste (perusaste, toinen aste, korkea-aste, muu) sekä suoritettu tutkinto 

 

Määräaikaista palkkatukeen perustuvaa oppisopimustyöpaikkaa tarjottaessa käsiteltävät 

henkilötiedot ovat  

• Rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, äidinkieli ja yhteystiedot 

• Koulutusaste (perusaste, toinen aste, korkea-aste, muu) sekä suoritettu tutkinto 

• Oppisopimuksella suoritettavan tutkinnon nimi, tutkinnon kesto, koulutuksen 

järjestäjä sekä koulutustarkastajan nimi. 

 

Velvoitetyöpaikkaa tarjottaessa käsiteltävät henkilötiedot ovat 

• Rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, äidinkieli ja yhteystiedot 

• Työttömyyden kestoon ja työttömyysetuuteen liittyvät tiedot 

• Koulutusaste (perusaste, toinen aste, korkea-aste, muu) sekä suoritettu tutkinto 

• Asiointiin, asiakkuuteen ja palvelutarpeen arviointiin liittyvät tiedot 

• Koulutukseen, työhistoriaan ja ammatilliseen osaamiseen liittyvät tiedot 

• Työ- ja toimintakykyyn liittyvät tiedot 

 

Kun kyseessä on velvoitetyöpaikan tarjoaminen työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvalle, 

rekisterissä käsitellään työ- ja toimintakykyyn liittyviä erityisiä henkilötietoja. Käsittely on 

luvallista EU:n yleisen tietoja-asetuksen 9 artiklan 2. mom. a-kohdan perusteella, jonka 

mukaan rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa kyseisten henkilötietojen 

käsittelyyn yhtä tai useampaa tiettyä tarkoitusta varten. 

 



Kaupungin tukiessa työnantajaa taloudellisesti tämän palkatessa työttömän helsinkiläisen 

työsuhteeseen käsiteltävät henkilötiedot ovat 

• Rekisteröidyn nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot 

• Työttömyyden kestoon ja työttömyysetuuteen liittyvät tiedot 

• Työnantajan yksilöinti- ja yhteystiedot sekä työnantajan yhteyshenkilön ja 

palkattavan henkilön esimiehen nimi ja puhelinumero  

• Työsuhteen tiedot (tehtävänimike, työaika, bruttopalkka ja sovellettava 

työehtosopimus) 

• Oppisopimuksella suoritettavan tutkinnon nimi, tutkinnon kesto ja koulutuksen 

järjestäjä 

• Toimeksiantosopimuksen tiedot 

 

Helsinkiläisille työttömille suunnatuissa työllistymistä edistävissä hankkeissa käsiteltävät 

henkilötiedot ovat seuraavat 

• Rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, äidinkieli ja yhteystiedot 

• Työttömyyden kestoon ja työttömyysetuuteen liittyvät tiedot 

• Koulutusaste (perusaste, toinen aste, korkea-aste, muu) sekä suoritettu tutkinto 

• Asiointiin, asiakkuuteen ja palvelutarpeen arviointiin liittyvät tiedot 

• Koulutukseen, työhistoriaan ja ammatilliseen osaamiseen liittyvät tiedot 

• Työ- ja toimintakykyyn liittyvät tiedot 

• Muut mahdolliset hankerahoittajan ja hankkeen toteutuksen edellyttämät tiedot 

 

Kun hankkeessa käsitellään työ- ja toimintakykyyn liittyviä erityisiä henkilötietoja, niin 

käsittely on luvallista EU:n yleisen tietoja-asetuksen 9 artiklan 2. mom. a-kohdan 

perusteella, jonka mukaan rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa 

kyseisten henkilötietojen käsittelyyn yhtä tai useampaa tiettyä tarkoitusta varten. 

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset 

Palkkatukeen perustuvan työsuhteen tietoja luovutetaan Uudenmaan TE-toimistolle sekä 

KEHA-keskukselle näiden edellyttämässä laajuudessa.  

 



Määräaikaisten työllisyyshankkeiden asiakastietoja luovutetaan hankerahoittajille näiden 

edellyttämässä laajuudessa.  

 

Kaupungin sisäiset 

• Asian- ja asiakirjahallintarekisteri 

• Laskentarekisteri 

 

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

7. Tietojen säilytysajat 

Tietoja säilytetään 5 vuotta asiakkuuden päättymisvuodesta lukien. Taloudellisiin 

sitoumuksiin liittyvät tiedot säilytetään 10 vuotta. 

8. Henkilötietojen tietolähteet 

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, Kelasta, Uudenmaan TE-toimistosta sekä 

Helsingin työllisyyspalveluista. 
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