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1. Rekisterinpitäjä Joensuun kaupunki,  
Työllisyyspalvelut Kauppakatu 29, 80100 Joensuu 

2. Rekisterinpitäjä edustaja(t) Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö(t)/yhteyshenkilö(t) 
Marjatta Rummukainen ja Anne-Maria Kankaisto 
Osoite Kauppakatu 29, 80100 Joensuu 
Puhelinnumero 0505168580 
Sähköpostiosoite anne-maria.kankaisto@joensuu.fi 
marjatta.rummukainen@joensuu.fi  
 

3. Tietosuojavastaava Anne Keränen 
050 441 0233 
tietosuojavastaava@joensuu.fi  
 

4. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus  

Henkilörekisterin tarkoitus on löytää kansainvälisille 
osaajille heidän osaamistaan vastaavat 
työmahdollisuudet sekä tarjota paikallisille toimijoille 
tietoa saatavalla olevasta kansainvälisestä osaamisesta ja 
mahdollisuus etsiä toimijan tarvitsemaa osaamista 
rekisterin kautta. 
 

5. Henkilötietojen käsittelyn 
oikeusperuste 

Mihin tietojen käsittely perustuu?  
- rekisteröidyn antama suostumus 
- yleinen etu 

 
6. Rekisterin tietosisältö  Käsiteltävät henkilötietoryhmät:  

- Nimi (ei julkisesti nähtävillä alustalla) 
- Nimimerkki (tämä on julkisesti nähtävillä alustalla) 
- Sähköpostiosoite (ei julkisesti nähtävillä alustalla) 

 
Muut käsiteltävät tiedot: 

- Työkokemus 
- Koulutustaso 
- Osaaminen 
- Äidinkieli 
- Kielitaito 
- Alue, josta rekisteröity etsii työtä 
- Toimiala, jolta rekisteröity etsii työtä 
- Työn tyyppi, jota rekisteröity etsii (esim. kokoaika 

työ, projektityö) 
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Kun rekisteröity on syöttänyt tiedot järjestelmään, tulevat 
syötetyt tiedot talenthub@joensuu.fi 
sähköpostiosoitteeseen tarkistettaviksi 
työllisyyspalvelujen henkilökunnan toimesta. 
 

7. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. 
Paikallisten toimijoiden tiedot saadaan myös paikallisilta 
toimijoilta itseltään.  
 

8. Käsittelyssä käytettävät 
ylläpitojärjestelmät 

A. Sähköiset tietojärjestelmät 
Henkilötietoja käsitellään seuraavien tietojärjestelmien 
avulla: 

- TalentHub Joensuu 
- Microsoft Outlook 

 
B. Manuaalinen aineisto 
 

9. Henkilötietojen suojauksen 
periaatteet 

Rekisterin tietoja käsittelevät tai katselevat työntekijät 
ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia, mikä jatkuu myös 
palvelussuhteen päätyttyä. Työntekijät ovat 
allekirjoittaneet salassapitosopimuksen joko 
työsopimuksen yhteydessä tai erillisenä 
tietosuojasitoumuksena. 
 
Työllisyyspalvelujen henkilökunnan käyttöoikeudet 
perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja 
salasanoihin ja niitä annetaan käyttäjille 
tehtäväkohtaisesti. Rekisteröityjen käyttöoikeudet 
perustuvat rekisteröityjen itse syöttämiin tietoihin ja 
rekisteröidyt pääsevät muokkaamaan tietojansa 
henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. 
 
TalentHub Joensuu alustan, palomuurin ym. 
tietoteknisestä turvallisuudesta vastaa MEITA OY. 
 
Manuaalisen aineiston osalta asiakirjat säilytetään 
valvotuissa tiloissa ja lukituissa kaapeissa. 

10. Automatisoitu 
päätöksenteko, mukaan lukien 
profilointi (EU:n tietosuoja-
asetuksen artikla 22) 

Automatisoituja päätöksiä ei tehdä. 
 
Henkilötietojen profiloidaan taitojen ja osaamisen 
perusteella. Profilointiperusteet ovat:  

- Kielitaito 
- Paikkakunta, jolta etsii työtä 
- Toimiala 
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- Työn luonne (esim. opinnäytetyö, kokoaikatyö, 
harjoittelu, osa-aikatyö tai projektityö) 

  
Henkilötietojen profilointi perustuu rekisteröidyn 
suostumukseen.  
 

11. Tietojen säännönmukaiset 
luovutukset  

Rekisteröity syöttää itse tietonsa järjestelmään ja osa 
tiedoista on julkisesti esillä TalentHub Joensuu sivustolla. 
Julkisesti esillä olevia tietoja ovat: 

- Nimimerkki, jonka rekisteröity on valinnut 
näytettäväksi sivustolla 

- Ikäryhmä 
- Kotimaa 
- Kielitaito 
- Äidinkieli 
- Koulutustaso 
- Rekisteröidyn antama vapaamuotoinen kuvaus 

koulutuksesta 
- Rekisteröidyn antama vapaamuotoinen kuvaus 

itsestään 
- Rekisteröidyn antama vapaamuotoinen kuvaus 

aiemmasta työkokemuksestaan ja osaamisestaan 
- Työn tyyppi, josta rekisteröitynyt on kiinnostunut 
- Alue tai paikkakunnat, joista rekisteröity etsii 

työtä 
- Toimiala, jolta rekisteröity etsii työtä 

 
Jos paikallinen toimija on kirjautunut sisään yritysprofiiliin 
TalentHub sivustolla, toimija voi lähettää rekisteröidylle 
viestin järjestelmän kautta. Viesti menee rekisteröidyn 
ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Sähköpostiosoite 
ei näy toimijalle. Viestin jälkeen on rekisteröidyn 
päätettävissä, mitä tietoja luovuttaa toimijalle.  
 
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröidyn tietoja 
kolmansille osapuolille tai markkinointitarkoituksiin. 

12. Tietojen siirto EU:n tai ETA-
alueen ulkopuolelle 

Ei siirretä.  
 
 

13. Henkilötietojen säilytysaika Rekisteröity voi poistaa tietonsa milloin haluaa. 
 
Rekisteröityjen profiilit säilyvät TalentHub Joensuu 
sivustolla kuusi kuukautta. Määräajan lähestyessä profiilin 
jatkamistarve tarkastetaan sähköpostitse. Jos rekisteröity 
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ei vahvista profiilinsa jatkamistarvetta, profiili poistuu 
määräajan tullessa täyteen. 
 

14. Rekisteröidyn oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat 
henkilötiedot. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisemista 
tai poistamista.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista 
tai vastustaa käsittelyä. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen 
siirtämistä järjestelmästä toiseen/rekisterinpitäjältä 
toiselle.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa 
suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu 
rekisteröidyn antamaan suostumukseen.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus 
Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity 
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä 
on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
 


