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1. Tietosuojaselosteen 
nimi 

Elinvoima asiakastietojärjestelmä 

2.Rekisterinpitäjä Hyvinkään Kaupunki / elinvoima 
Kankurinkatu 
05800 Hyvinkää 
puh. 019 45911 

3. Yhteyshenkilö 
rekisteriä  
koskevissa asioissa 
 

Työllisyyspäällikkö Aki Leinonen 
aki.leinonen@hyvinkaa.fi 
040 354 0815 

4. Tietosuojavastaava 
 

Privaon Oy / tietosuojavastaava@hyvinkaa.fi 
 

5.Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitukset 
 

Lakisääteiset työllisyyspalvelut 
Lakisääteisten työllistymistä edistävien palveluiden tarjoaminen 
työttömille työnhakijoille (palkkatuki- ja velvoitetyöllistäminen). 
Tarkoituksena on palveluista tiedottaminen, palvelutarpeen arviointi, 
suunnittelu, toteuttaminen, seuranta ja palvelujen vaikuttavuuden 
arviointi sekä yksilö- että kohderyhmätasolla, asiakaspalvelun 
tuottaminen, tilastointi kohderyhmätasolla. 

 

Täydentävät työllisyyspalvelut 
Lakisääteisten ja vakiintuneiden palveluiden lisäksi voidaan toteuttaa 
täydentäviä määräaikaisia palveluja (työhönvalmennus). 
Toimintamallin perustana on moniammatillinen verkostotyöskentely, 
jolloin asiakkaan palveluohjaukseen osallistuvat taustaorganisaatiot 
vaihtelevat asiakkaan tilanteen ja palvelutarpeen mukaan, 
asiakaspalvelun tuottaminen, markkinointi.  

 

Elinkeinopalvelut 
Hyvinkääläisten yritysten rekisterin ylläpitäminen tarkoituksena mm. 
puitteiden luominen toimintaan Hyvinkäällä, uusien yritysten 
perustamisessa ja Hyvinkäälle sijoittumisessa tukeminen, 
yritysverkostojen ja kontaktien luominen, yritystukipäätökset ja 
jaettujen yritystukien seuraaminen, asiakaspalvelun tuottaminen, 
markkinointi.   

 
Yksityishenkilöiden ja yritysten tontti- ja tilatarpeiden kyselyjen 
rekisteri, tila- ja tonttineuvottelut, aiesopimukset, vuokra- ja 
myyntisopimukset, asiakaspalvelun tuottaminen, markkinointi.  
 

 

6.Henkilötietojen 
käsittelyn oikeusperuste 

 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeusperusteet: 
 

about:blank
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EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohta: rekisteröity 
on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai 
useampaa erityistä tarkoitusta varten;  

- Täydentävät työllisyyspalvelut 
- Tietojen luovuttaminen työllisyydenhoidonverkostolle (esim. 

TE-toimisto, Keski-Uudenmaan TYP, Hyria-säätiö, Keusote) 
ja työnantajille  

 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 b-kohta: käsittely on 
tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa 
rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien 
toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;  

-  Tiloja ja tontteja koskevat sopimukset 
 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 e-kohta: käsittely on 
tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai 
rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi (Laki 
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012, 
Työttömyysturvalaki (1290/2002)) 

- Lakisääteiset työllisyyspalvelut 
- Elinkeino- ja yrityspalvelut 
- Tila- ja tonttikyselyt 

 

7. Käsiteltävät 
henkilötietoryhmät 
 

Lakisääteiset työllisyyspalvelut 
Käsiteltävät henkilötiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, 
henkilötunnus, osoitetiedot, työhistoria (CV), kuntalaisuus, ikä, 
työttömyyden kesto, tieto työllistymisen esteistä, 
asiakaskertomukset- ja suunnitelmat, velvoitetyöllistämisilmoitus, 
palkkatukihakemus ja -päätös, TE-toimiston, KU-TYP:in ja Hyria-
Säätiön lausunnot. 

 

Täydentävät työllisyyspalvelut 
Käsiteltävät henkilötiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, 
henkilötunnus, katuosoite, työhistoria (CV), tieto työllistymisen 
esteistä, asiakaskertomukset- ja suunnitelmat, TE-toimiston 
lausunnot, KU-TYP:in ja Hyria-Säätiön lausunnot. 

 

Elinkeinopalvelut 
Käsiteltävät henkilötiedot: yritysten yhteyshenkilöiden perustiedot, 
kuten nimi, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.  

Lisäksi käsitellään yritystukiin (nuorten kesätyösetelit, yritysten 
Hyvinkää-lisä pitkäaikaistyöttömille) liittyviä tietoja; yrityksen tekemä 
hakemus, josta käyvät ilmi yrityksen yhteyshenkilön tiedot ja 
nuoren/pitkäaikaistyöttömän tiedot.   
 

8. Käsiteltävien 
henkilötietojen lähteet 
 

Lakisääteiset työllisyyspalvelut 

- TE-palveluilta saadaan velvoite- ja palkkatukityöllistettävien 
asiakkaiden perustiedot, velvoitetyöllistämisilmoitukset, 
palkkatukihakemukset ja -päätökset, sekä TE-toimiston 
lausunnot. 
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- Kelasta saadaan Kelmu-tietokannasta kuukausittain lista 
pitkäaikaistyöttömistä, joka sisältää nimen ja 
henkilötunnuksen. 

- Väestötietorekisteristä saadaan lisäksi henkilön osoitetiedot. 
- KU-TYP:istä ja Hyria-Säätiöltä saadaan näiden omat 

lausunnot. 
- Henkilöltä itseltään saadaan tämän itsensä haastatteluissa 

antamia tietoja, esimerkiksi tietoja työhistoriasta, 
työllistymistä ja palveluja koskevista toiveista. Henkilöltä 
itseltään kerätään lisäksi suostumus jakaa tietoja 
yhteistyöverkoston sisällä esimerkiksi työnantajille. 

 

Täydentävät työllisyyspalvelut 

- TE-palveluilta saadaan asiakkaan perustiedot, tiedot 
palkkatukihakemuksista ja -päätöksistä, TE-toimiston 
lausunnot. 

- Väestörekisteristä saatetaan tarkistaa henkilön perustietoja.  
- KU-TYP:istä ja Hyria-Säätiöltä saadaan näiden omat 

lausunnot. 

- Keusotelta saadaan toimintaan ohjattavien asiakkaiden 
perustiedot, tietoja asiakkaalle tehdystä 
suunnitelmasta/palvelutarvearviosta 

- Henkilöltä itseltään saadaan sähköisen 
ilmoittautumislomakkeen kautta asiakkaan perustiedot, tietoja 
työtilanteesta ja halukkuudesta osallistua 
työllisyyspalveluiden tarjoamaan toimintaan, sekä suostumus 
jakaa tietoja yhteistyöverkoston sisällä esimerkiksi 
työnantajille.   

 

Elinkeinopalvelut 

- PRH:sta saadaan yritysten perustiedot massasiiirrolla 
suoraan tietokantaan 

- Yrityksiltä ja yrityksen perustamista suunnittelevilta henkilöiltä 
itseltään saadaan tietoja näiden palveluntarpeista. Yrityksiltä 
saadaan lisäksi yritystukihakemuksia (nuorten kesätyöseteli 
tai pitkäaikaistyöttömien Hyvinkää-lisä). 

- Palveluita käyttäviltä yrityksiltä, organisaatioilta ja 
yksityishenkilöiltä saadaan tietoja tontti- ja tilakyselyiden 
muodossa.  

- Lisäksi tietoja saadaan asiakkaan luvalla suoraan 
yhteistyökumppaneilta (esim. YritysVoimala Oy, TechVilla 
Oy, muut kunnat). 

 

9.  Henkilötietojen siirrot 
ja luovutukset 

Lakisääteiset työllisyyspalvelut 

- Uudenmaan TE-toimistolle luovutetaan tietoja tehdyistä 
palvelutarpeen arvioinneista, asiakassuhteen päättymisestä, 
sekä palkkatuetusta työsuhteesta TE-toimiston toiminnan 
edellyttämässä laajuudessa 

- KEHA-keskukselle luovutetaan palkkatuetun työsuhteen 
tietoja (esim. asiakkaan perustiedot, bruttopalkka, 
korvausprosentti) toiminnan edellyttämässä laajuudessa. 
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- Verkostokumppaneille (esim. työnantajat, kuntouttavaa 
työtoimintaa järjestävät tahot) voidaan asiakkaan 
suostumuksella siirtää tämän tietoja työsuhteen/toiminnan 
järjestämisen edellyttämässä laajuudessa.   

 

Täydentävät työllisyyspalvelut 

- TE-toimistolle luovutetaan tietoja tehdyistä palvelutarpeen 
arvioinneista, asiakassuhteen päättymisestä, sekä 
palkkatuetusta työsuhteesta TE-toimiston toiminnan 
edellyttämässä laajuudessa 

- KEHA-keskukselle luovutetaan palkkatuetun työsuhteen 
tietoja (esim. asiakkaan perustiedot, bruttopalkka, 
korvausprosentti) toiminnan edellyttämässä laajuudessa. 

- Verkostokumppaneille (esim. työnantajat, kuntouttavaa 
työtoimintaa järjestävät tahot) voidaan asiakkaan 
suostumuksella siirtää tämän tietoja työsuhteen/toiminnan 
järjestämisen edellyttämässä laajuudessa.   

 

Elinkeinopalvelut 

- Asiakkaan luvalla tietoja voidaan jakaa yhteistyökumppaneille 
(esim. YritysVoimala Oy, TechVilla Oy, muut kunnat). 

10.  Tietojen siirto EU:n 
tai ETA:n ulkopuolelle 

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

11.  Tietojen säilytysaika Lakisääteiset ja täydentävät työllisyyspalvelut  
Tietoja säilytetään lähtökohtaisesti vähintään 5 vuotta asiakkuuden 
päättymisvuodesta lukien. Säilytysajat on määritelty 
työllisyyspalveluiden omasta toimesta, ja ne perustuvat arvioon 
säilyttämisen tarpeellisuudesta käytännössä. 

- Viranomaisen luovuttaman tiedon säilytysaika on 5 vuotta 
tiedon luovutusvuotta koskevan vuoden päättymisestä.  

- Taloudellisiin sitoumuksiin liittyvät tiedot (palkkatukitiedot) 
säilytetään 10 vuotta.  

 
Elinkeinopalvelut 

- Taloudellisiin sitoumuksiin liittyvät tiedot (nuorten 
kesätyöseteliin ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen 
liittyvään Hyvinkää-lisään liittyvät tiedot) säilytetään 10 
vuotta. 

- Yritysrekisteriä varten kerättävät tiedot: niin kauan kuin yritys 
on olemassa / yhteyshenkilö on yrityksessä töissä. 
Esimerkiksi konkurssiin menneiden yritysten tiedot saadaan 
PRH:lta vuosittain ja vanhentuneet tiedot poistetaan tämän 
perusteella. Yhteyshenkilöiden tietoja poistetaan/päivitetään, 
kun saamme tiedon muuttuneesta olosuhteesta. 

 

12. Rekisteröidyn 
oikeuksien  
kuvaaminen 

Oikeus tarkastaa tiedot 
Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi, ja 
tarkastaa mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Ohjeet 
tietopyynnön jättämiseksi löytyvät tämän kappaleen lopusta.  
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Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien 
lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. 
Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, 
määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella. Ilmoitamme sinulle 
tällaisessa tilanteessa lisäajan tarpeesta.  
 
Oikeus tiedon oikaisemiseen tai poistamiseen 
Sinulla on oikeus pyytää sinua koskeva virheellisesti merkitty tieto 
oikaistavaksi.  
 
Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. 
Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista 
perustetta. Otathan huomioon, että emme voi poistaa sinua koskevia 
henkilötietoja, jos henkilötietojesi käsittely perustuu edelleen 
käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen, tai 
jos tietoja käsitellään oikeudellisen vaateen laatimiseksi, 
esittämiseksi tai puolustamiseksi. 
 
Rajoittamis- ja vastustamisoikeus 
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, eli pyytää, 
ettei niitä käsiteltäisi ollenkaan. Vastustamismahdollisuus on 
olemassa, kun tietojen käsittely perustuu yleistä etua koskevan 
tehtävän suorittamiseen tai julkisen vallan käyttöön ja sinulla on 
henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvä, erityinen peruste vastustaa 
käsittelyä. Käsittelyn oikeutusta on tällöin punnittava uudelleen. 
 
Eräissä tilanteissa henkilötietojesi käsittelyä voidaan käsittelyn 
lopettamisen sijaan rajoittaa niin, että niitä voidaan käsitellä vain 
tiettyjä, laissa määrättyjä tarkoituksia (esim. oikeusvaateen 
esittäminen) varten tai omalla suostumuksellasi. Mikäli esimerkiksi 
koet, että tietosi ovat joiltain osin virheellisiä, sinulla on oikeus vaatia 
käsittelyn väliaikaista rajoittamista, kunnes olemme varmistaneet 
tietojen paikkansapitävyyden.  
 
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
Sinulla voi olla oikeus saada itseäsi koskevat henkilötiedot 
jäsennellyssä ja yleisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää 
nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (jos se on teknisesti 
mahdollista). Oikeus koskee tilanteita, joissa henkilötietojasi 
käsitellään antamasi suostumukseen perustuen tai sopimuksen 
perusteella. 
 
Valitusoikeus 
Mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti, on 
sinulla oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
 
* * * 
Kuinka voit käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä? 
 
Voit käydä jättämässä tietopyynnön Hyvinkään kaupungintalolla, 
osoitteessa Kankurinkatu 4-6. Varauduthan todistamaan 
henkilöllisyytesi.  
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Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien 
lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. 
Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, 
määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella. 
 
Huomioithan, että yllä mainitut oikeudet eivät ole ehdottomia ja niihin 
sisältyy poikkeuksia. Oikeuksien soveltuvuuteen vaikuttaa 
esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste. Arvoimme 
jokaisen yllä mainittuihin oikeuksiin liittyvän pyynnön 
tapauskohtaisesti. 

  
13. Automaattinen 
päätöksenteko ja 
profilointi 

* 


