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1. Rekisterinpitäjä Jyväskylän kaupunki, sivistyslautakunta 

2. Yhteyshenkilö rekiste-
riä koskevissa asioissa 

Palvelupäällikkö 
Katariina Soanjärvi 
Puh. 014 266 3691  
    
Sivistyksen toimiala tietosuojavastaava Kaupungin tietosuojavastaava 
Timo Piiparinen  Liina Kuusela 
Puh. 014 266 4936  Puh. 014 266 2487 
etunimi.sukunimi@jkl.fi   etunimi.sukunimi@jkl.fi 

3. Rekisterin nimi Asiakas- ja valmennustyön arvioinnin tukijärjestelmä 

4. Henkilötietojen käsit-
telyn tarkoitus 

Rekisteriä käytetään Jyväskylän kaupungin nuorten työpajatoiminnassa työ-
elämävalmennuksessa olevien nuorten asiakkaiden (nuorten työpaja, työllis-
tämistoiminta, vajaakuntoisten työllistämistoiminta MT-kuntoutus) perustie-
tojen, valmennustavoitteiden ja niiden toteutumisien seurannan sekä valmen-
nuksen edistymisen arviointia tukevan tiedon tallentamiseen. 
 
Henkilön perustietoja sekä valmennuksen edistymisen arviointitietoja tarvi-
taan sekä itse valmennuksen edistymisen seurantaan (sisäinen käyttötarve) 
että yhteistyössä eri viranomaistahojen (mm. työvoimahallinto, kunnan sosi-
aalitoiminta, terveystoimi, opetustoimi) kanssa. 
Käsittelytarve perustuu henkilötietolain 8 § kohtaan 5. 
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5. Rekisterin tietosisältö Järjestelmään talletetaan vain valmennuksen/kuntoutuksen näkökulmasta 
tarpeelliset tiedot: 

- työpajatoiminta 
- etu- ja sukunimi 
- henkilötunnus   
- lähiosoite 
- postinumero ja -toimipaikka 
- puhelinnumero 
- mahdollinen sähköpostiosoite 
- peruskoulutus 
- muu koulutus 
- ammatti 
- työkokemus 
- mahdollisten yhteistyöviranomaisten tiedot (esim. työvoimahallinto) 
- yleistä elämäntilannetta kuvaavat tiedot 
- valmennuksen vastuuhenkilöiden tiedot (esim. paja, työvalmentaja) 

Muut tietoryhmät:  
- Valmennusjaksoa koskevat tiedot, joita ovat mm. 

- jakson alkamis- ja päättymispäivät 
- paja 
- vastuuviranomainen 

- Sopimusjaksotiedot: 
- jakson alkamis- ja päättymispäivämäärät 
- yhteistyöviranomainen  

- Valmennussuunnitelman tiedot seuraavilla välilehdillä: 
- valmennuksen kokonaistavoitteet 
- työvalmennuksen tavoitteet ja tiedot (itsearvioinnin tiedot, 

valmentajien arviointitiedot) 
- luettelo kolmannelle osapuolelle toimitetuista asiakastulos-

teista 
- käyttäjäloki 

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Kaikki rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta. Ennen tietojen 
kysymistä sekä tallentamista asiakkaalta pyydetään allekirjoitettu suostumus 
tietojen tallentamiseen sekä käyttämiseen suostumusdokumentissa mainituis-
sa yhteyksissä. 
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7. Tietojen säännönmu-
kaiset luovutukset 

Tietojen säännöllisiä luovutuksia ei tehdä. Järjestelmästä voidaan tulostaa 
asiakkaan valmennuksen etenemisiä kuvaavia yhteystietoja, joita voidaan käsi-
tellä asiakkaan lähettävän taustayhteisön (viranomaistaho) kanssa. Järjestel-
mästä voidaan tehdä myös yhteenvetoja, joita voidaan luovuttaa työpajatoi-
minnan rahoittajille (OKM, Kela, TM ym.). Näissä yhteenvedoissa ei ole henki-
löiden perustietoja. 
 
Valmennuksen aikana kerättävät arviointitiedot ovat ensisijaisesti valmentau-
tujan itse itselleen antamaa sekä valmentajan valmentautujalle antamaa ulko-
puolista palautetta valmennuksen edistymisestä. Näitä tietoja käytetään pe-
rusteina, kun valmennuksen vaikuttavuutta ja tavoitteiden saavuttamista arvi-
oidaan. Mikäli valmennustietoja luovutetaan lähettävän tahon lain ”Laki kun-
toutuksen asiakasyhteistyöstä” 2 luvun 10 § mukaan määritellylle yhteyshenki-
lölle, pyydetään tästä tietojen luovuttamisesta erikseen suostumus valmen-
nustyötä aloitettaessa. Lisäksi valmentautujalla on oikeus saada nähtäväkseen 
häntä koskeva luovutettava tieto. 

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

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuo-
lelle. 
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9. Rekisterin suojauspe-
riaatteet 

MANUAALINEN AINEISTO 
- Mahdollinen esivaiheen lomake (ennen tallentamista) on yksilöval-

mentajan hallussa. Lomakkeet tuhotaan tietojen tallentamisen jäl-
keen. 

 
ATK:LLE TALLENNETUT TIEDOT 

- Ohjelmisto sijoitetaan palvelimen verkkolevylle, johon on käyttöoikeus 
vain nimetyillä henkilöillä. Käyttöoikeussuojaukseen käytetään palve-
limen käyttöjärjestelmän tarjoamia välineitä. Käyttöoikeussuojaukses-
ta vastaa ao. organisaatio. 

- Kumppaniksi ry:n tarjoama palvelin 
- Perusperiaatteena on, että jokaisen organisaation asiakastiedot ovat 

erillisissä, toisistaan riippumattomissa tietokannoissa. Kukin käyttäjä 
kirjautuu järjestelmään ensin oman organisaationsa käyttäjätunnuk-
sella ja salasanalla, jonka jälkeen varsinaiseen järjestelmään omalla 
henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan. 

- Järjestelmä estää oletuksena kaikki kirjautumisyritykset, 
- Automaattikirjaukset estetään käyttämällä recaphta-rutiinia 
- Käyttäjät käyttävät suojattua (https) yhteyttä ja virallista SSL varmen-

netta. 
- Sekä organisaation että käyttäjien salasanat on suojattu kryptaamalla 

salasana ennen tietokantaan tallentamista. 
- Konesali on suunniteltu SC Design IBM Level 3 + mukaan eli on  

TIER 3 + 
- Sali vastaa vaatimuksiltaan VAHTI 2-3; 3 ei täyty, koska salin on maan-

pinnalla olevassa hallissa 
- ISO 27001 sertifiointivalmius 

10. Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä 
häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Tietopyyntö tulee 
tehdä kirjallisena Jyväskylän kaupungin kirjaamoon. 
Tietopyyntölomakkeita löytyy osoitteesta www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja      

11. Oikeus vaatia tiedon 
korjaamista 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekiste-
röidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä 
oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen 
tai vanhentunut henkilöt. Tiedon korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisena Jyväs-
kylän kaupungin kirjaamoon. www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja  

12. Muut henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät oi-
keudet 

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitä-
jää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä 
ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin 
kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröidyn oikeuksista 
voi olla säädetty myös muussa lainsäädännössä. Jos toimintaan liittyy tällaista 
henkilötietojen käsittelyä, ilmoita rekisteröidylle hänen oikeuksistaan sekä 
miten niitä käytetään. www.jyvaskyla.fi/info/tietosuoja  

 


