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LASKENNALLISEN KORVAUKSEN LISÄOSAN REKISTERI 

Rekisterinpitäjä 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) 
Työvoiman maahanmuutto ja kotouttaminen -yksikkö 
PL 32, 00023 Valtioneuvosto 
Puh. vaihde 0295 16001 
kirjaamo(at)tem.fi 
kirjaamon käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, Helsinki 
 
Tietosuojavastaavan yhteystiedot:   
s-posti: tietosuojavastaava(at)tem.fi  
Puh. vaihde 0295 16001 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

hankepäällikkö Maria Tiainen 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
PL 32, 00023 Valtioneuvosto 
sylvia(at)tem.fi 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisteriä ylläpidetään työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen laskennallisen kor-
vauksen lisäosan maksamiseksi kunnille. Lisäosan myöntäminen kunnille edellyttää 
kuntaan tiettynä ajankohtana muuttaneiden, kansainvälistä suojelua saavien henkilöi-
den määrän ja oleskeluluvan perusteen todentamista (Valtioneuvoston asetus sisäasi-
oiden rahastoista 903/2014 26 §).  
 
Kuntien hakemusten liitteenä toimitettavaan henkilöluetteloon kerätään vain lisätuen 
myöntämisen kannalta tarpeellinen tieto. Tietoja käsitellään vain osana lisätuen mak-
satusprosessia ja mahdollisissa hanketarkastuksissa (Tietosuoja-asetus artikla 6, 
kohta 1). 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri koostuu kuntien hakemusten liitteinä olevista henkilöluetteloista, joihin sisäl-
tyvät seuraavat tiedot: 
 

- Henkilön nimi 
- Syntymäaika 
- Ensimmäinen kotikunta 
- Kuntaan muuton päivämäärä 
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- Oleskeluluvan peruste: kiintiöpakolainen tai turvapaikkamenettelyssä kansain-
välisen suojelun tai humanitaarisen suojelun perusteella oleskeluluvan saanut 
(peruste poistettu ulkomaalaislaista keväällä 2016). 

 
Sylvia-hankkeen rahoitushaku on järjestetty vuodesta 2015 alkaen. Rekisterissä on 
edellä lueteltuja tietoja henkilöistä, joille on myönnetty oleskelulupa edellä mainituin 
perustein ja joille on kirjattu ensimmäinen kotikunta Suomessa vuosina 2014−2020. 
Rekisteri tulee täydentymään samoin perustein vuonna 2021 kuntiin muuttaneiden 
henkilöiden tiedoilla. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin muodostavat tiedot saadaan kunnilta, jotka toimittavat KEHA-keskukselle 
osoitettavan hakemuksensa liitteenä henkilöluettelon. Henkilöluettelon tiedot perustu-
vat kunnan itse ylläpitämiin tietoihin tai UMA-järjestelmästä ja väestötietojärjestel-
mästä haettuihin tietoihin. Kunnat voivat myös hyödyntää laskennallisen korvauksen 
automatisoituja henkilölistauksia hankkeen korvausta hakiessaan. 
 
Tarvittaessa KEHA-keskus voi tarkistaa henkilötiedot kunnalta, UMA-järjestelmästä tai 
väestötietojärjestelmästä. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Henkilötietojen käsittely lisäosan maksatusprosessissa: 
- ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus vastaanottaa 

ja käsittelee kuntien hakemukset sekä maksaa kunnille myönnetyt tuet työ- ja 
elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen lisäosasta antaman ohjeen mukaisesti. 

- KEHA-keskus toimittaa kuntien hakemukset henkilöluetteloineen työ- ja elin-
keinoministeriöön Sylvia-hankkeelle, jossa maksatushakemukset tarkistetaan 
ja kunnille maksetut lisätuet korvataan KEHA-keskukselle. 

 
Sisäministeriö voi kansallisen ohjelman vastuuviranomaisena käydä läpi henkilöluette-
lot osana hankkeen päättymisen jälkeen tehtävää hanketarkastusta. Lisäksi sisäasioi-
den rahaston tarkastusviranomainen voi tarvittaessa tehdä hanketarkastuksen ja tar-
kastella sen osana rekisterin tietoja. (Laki sisäasioiden rahastoista 903/2014 23-24 § 
ja 26 §.) 
 
Rekisterin tietoja ei luovuteta muille virastoille tai valtionhallinnon ulkopuolisille toimi-
joille.  
 
Hankkeen asiakirjat tulee säilyttää 10 vuoden ajan hankkeen päättymisen jälkeen 
(Laki sisäasioiden rahastoista 903/2014 18 §). Hankkeen asiakirjat (ml. hankekauden 
aikana kertyneet laskennallisen korvauksen lisäosan rekisterin tiedot) siirretään hank-
keen päättymisen jälkeen valtioneuvoston hallintoyksikön tiedonhallintayksikköön säi-
lytettäviksi. Henkilötietoja sisältävät asiakirjat merkitään arkistoitaessa salassa pidettä-
viksi. 

Henkilötietojen säilytys 

Hankkeen asiakirjat (ml. hankekauden aikana kertyneet hätätapausten vastaanoton 
lisätuen rekisterin tiedot) siirretään hankkeen päättymisen jälkeen valtioneuvoston hal-
lintoyksikön tiedonhallintayksikköön säilytettäviksi. Henkilötietoja sisältävät asiakirjat 
merkitään arkistoitaessa salassa pidettäviksi. Hankkeen asiakirjat tulee säilyttää 10 
vuoden ajan hankkeen päättymisen jälkeen (Laki sisäasioiden rahastoista 903/2014 
18 §). 
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Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

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

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus:  

• pyytää Rekisterinpitäjältä ja/tai tapahtuman järjestäjältä pääsy häntä itseään kos-
keviin henkilötietoihin eli oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.  

• vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyn-
nössä tulee yksilöidä, mikä tieto on virheellinen, millä perusteella se on virheelli-
nen ja miten sitä tulisi muuttaa. Rekisterinpitäjän on tehtävä oikaisu ilman aihee-
tonta viivytystä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle  

• rajoittaa käsittelyä. Jos rekisteröity on ilmoittanut, että hänen tietonsa ovat virheel-
lisiä, on rekisteröidyllä oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista, kunnes tieto-
jen paikkansapitävyys on varmistettu  

• perua suostumus. Käsiteltäessä henkilötietoja suostumuksen perusteella on rekis-
teröidyllä oikeus, milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus, jonka jälkeen 
henkilötietoja ei käsitellä, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta  

• pyytää tietojen poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan 
itseään koskevan henkilötiedon poistamista. Tämä oikeus ei koske niitä henkilötie-
toja, joita työ- ja elinkeinoministeriö tarvitsee lakisääteisen tehtävän hoitamista var-
ten  

• tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, 
että henkilötietojen käsittely ei ole asianmukaista. Tietosuojavaltuutetun yhteystie-
dot löytyvät tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: www.tietosuoja.fi 

 

http://www.tietosuoja.fi/
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