TIETOSUOJASELOSTE
13.11.2018

LASKENNALLISEN KORVAUKSEN LISÄOSAN REKISTERI
Rekisterinpitäjä
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)
Alueet ja kasvupalvelut -osasto
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 Hanna-Maria Hyttinen
Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32, 00023 Valtioneuvosto
sylvia(at)tem.fi
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä ylläpidetään työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen laskennallisen korvauksen lisäosan maksamiseksi kunnille. Lisäosan myöntäminen kunnille edellyttää
kuntaan tiettynä ajankohtana muuttaneiden, kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden määrän ja oleskeluluvan perusteen todentamista (Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista 903/2014 26 §).
Kuntien hakemusten liitteenä toimitettavaan henkilöluetteloon kerätään vain lisätuen
myöntämisen kannalta tarpeellinen tieto. Tietoja käsitellään vain osana lisätuen maksatusprosessia ja mahdollisissa hanketarkastuksissa (Tietosuoja-asetus artikla 6,
kohta 1).
Rekisterin tietosisältö
Rekisteri koostuu kuntien hakemusten liitteinä olevista henkilöluetteloista, joihin sisältyvät seuraavat tiedot:
-

Henkilön nimi
Syntymäaika
Ensimmäinen kotikunta
Kuntaan muuton päivämäärä
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-

Oleskeluluvan peruste: kiintiöpakolainen tai turvapaikkamenettelyssä kansainvälisen 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 2014−2017.
Rekisteri tulee täydentymään samoin perustein vuosina 2018 ja 2019 kuntiin muuttaneiden henkilöiden tiedoilla.
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin muodostavat tiedot saadaan kunnilta, jotka toimittavat KEHA-keskukselle
osoitettavan hakemuksensa liitteenä henkilöluettelon. Henkilöluettelon tiedot perustuvat kunnan itse ylläpitämiin tietoihin tai UMA-järjestelmästä ja väestötietojärjestelmästä 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 elinkeinoministeriöön Sylvia-hankkeelle, jossa maksatushakemukset tarkistetaan
ja kunnille maksetut lisätuet korvataan KEHA-keskukselle.
Sisäministeriö voi kansallisen ohjelman vastuuviranomaisena käydä läpi henkilöluettelot osana hankkeen päättymisen jälkeen tehtävää hanketarkastusta. Lisäksi sisäasioiden rahaston tarkastusviranomainen voi tarvittaessa tehdä hanketarkastuksen ja tarkastella sen osana rekisterin tietoja. (Laki sisäasioiden rahastoista 903/2014 23-24 §
ja 26 §.)
Rekisterin tietoja ei luovuteta muille virastoille tai valtionhallinnon ulkopuolisille toimijoille.
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 hankkeen päättymisen jälkeen valtioneuvoston hallintoyksikön tiedonhallintayksikköön säilytettäviksi. Henkilötietoja sisältävät asiakirjat merkitään arkistoitaessa salassa pidettäviksi.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada tietää, onko hänestä talletettu henkilörekisteriin tietoja ja mitä nämä tiedot ovat. Koska laskennallisen korvauksen lisäosan henkilötietorekisteri muodostuu kuntien hakemusten liitteiden pohjalta, on
tiedot järjestetty rekisteriin kunnittain. Jotta yksilön tiedot voidaan tarkistaa rekisteristä
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henkilön itse tekemän tietopyynnön yhteydessä, tietoja pyytävän henkilön tulee ilmoittaa tietopyynnössä ensimmäinen kotikuntansa Suomessa ja kyseiseen kuntaan muuton ajankohta.
Itseään koskevien tietojen tarkastuspyynnön tulee olla henkilön itse allekirjoittama ja
se tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon (kirjaamo(at)tem.fi). Tarkastuspyynnön voi tehdä myös henkilökohtaisesti TEM:n kirjaamossa, jolloin henkilön
henkilöllisyys tarkastetaan kirjaamon toimesta. Tietopyyntö henkilötietojen tarkistamiseksi tulee tehdä TEM:n verkkosivuilla olevalla lomakkeella (tem.fi/tietosuoja). Myös
vastauksen toimittaminen tietopyyntöön edellyttää henkilöllisyyden todentamista.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton,
puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
Rekisteröidyn on korjauspyyntöä esittäessään esitettävä tätä koskeva pyyntö henkilökohtaisesti ja todistettava samalla henkilöllisyytensä. Pyynnössä on syytä tarkasti yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on rekisteröidyn mielestä
oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään.
Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä. Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu.
Korjauspyynnön epäämisestä rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan ne syyt joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity
voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
Henkilötietojen käsittelyä koskeva ilmoitus ja valitus
Jos rekisteröity haluaa tehdä ilmoituksen henkilötietojensa käsittelyyn liittyvästä ongelmasta, hänen tulee ottaa yhteyttä ministeriön tietosuojavastaavaan. Ks. yhteystiedot
sivun yläosasta. Henkilötietojen käsittelystä voi valittaa tietosuojavaltuutetulle.

