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TYÖNVÄLITYSTILASTOJÄRJESTELMÄN HENKILÖREKISTERI
1 Rekisterin pitäjä

Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO
Puhelinvaihde: 0295 16001
Sähköposti: kirjaamo(at)tem.fi

2 Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Työ- ja elinkeinoministeriö
Työllisyys ja toimivat markkinat -osasto
Työmarkkinat -ryhmä
Tyonvalitystilasto(at)tem.fi
Tietosuojavastaava(at)tem.fi
3 Rekisterin nimi

Työnvälitystilasto

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Työ- ja elinkeinohallinnon seurantatietojen tuottaminen TE-toimistojen
asiakkaista ja heille annetuista palveluista sekä alueellisesta
työllisyystilanteesta.
-

Tilastolaki (2800/2004)
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012)
Työttömyysturvalaki (1290/2002)
Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010)
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001)
Vuorotteluvapaalaki (1305/2002)
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5 Rekisterin tietosisältö
Henkilön perustiedot:
- Henkilötiedot: henkilötunnus (käännetty), nimi (10 ensimm. merkkiä),
sukupuoli, koulutus, ammatti, vammaisuus/pitkäaikaissairaus,
asuinkunta, kassan jäsenyys, TE-toimisto)
-

Maahanmuuttajatiedot (kansalaisuus, kieli, työ/oleskelulupa)

-

Työnhakutiedot (työnhaun aloitus, edellinen työsuhde, työllisyyden
muutos, työnhaun päättyminen)

Muut tiedot:
- Suunnitelmat
- Työvoimapoliittiset lausunnot (antopäivä, lausuntotyyppi)
- Henkilön työllistämistiedot (työllistämisen alkamis- ja päättymispäivä,
työllistämisen laji, ammatti, työnantajasektori)
- Henkilön muihin palveluihin osallistumistiedot
(vuorotteluvapaasijaiset, kuntouttava työtoiminta, omaehtoinen
opiskelu työttömyysetuudella/kotoutumistuella, kokeilut, asiantuntijaarvioinnit)
- Henkilön liikkuvuusavustustiedot
- Työvoimakoulutustiedot (koulutuksen järjestäjätiedot, koulutuksen
hakutiedot, koulutuksen alkamis- ja päättymistiedot, sijoittumistiedot
koulutuksen jälkeen)
-

Tilastoaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
TE-toimistojen asiakaspalvelujärjestelmä
7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tilastolain 14 ja 15 §:n mukaan valtion viranomainen on velvollinen
antamaan salassapitosäännösten estämättä Tilastokeskukselle
tilastojen laatimista varten välttämättömät henkilötiedot.
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa
Tilastokeskusta lukuun ottamatta muille ulkopuolisille. Käyttölupa
voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista
selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot
on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista ja koulutuksesta
voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös
tunnistetietoineen.
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8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
9 Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteristä ei synny normaalisti manuaalista aineistoa, ainoastaan
tilastomuotoista tietoa.
Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain 24 §;n 1 momentin 16 kohdan mukaan
salassa pidettäviä.
Kaikki työ- ja elinkeinoministeriön sekä tietojen käsittelijän henkilötietoja
käsittelevät työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa
työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan
salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät,
jotka niitä tehtäviensä hoitamisessa tarvitsevat.
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien
avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä
huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia
ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja
käsitellään luottamuksellisesti.
Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin
käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen
häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.
10 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Tilastolain mukaan henkilöllä ei ole oikeutta tarkastaa tilastotarkoitusta
varten kerättyä, itseään koskevaa tietoa.

