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Rekisterin nimi

Työttömyyskassa Statian jäsen- ja maksatusrekisteri

Käsittelyn tarkoitus ja
oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu Tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679) 6
artiklan 1 c kohtaan, jonka mukaan käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
Työttömyyskassat ovat yhteisöjä, jotka hoitaessaan lakisääteisiä tehtäviään
käyttävät julkista valtaa ja hoitavat julkista tehtävää.
Henkilörekisterin tietoja käytetään kulloinkin voimassa olevasta
lainsäädännöstä johtuvien työttömyyskassan toimeenpanemien etuuksien
kuten työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitetun ansioturvan ja
vuorotteluvapaalaissa (1305/2002) tarkoitetun vuorottelukorvauksen
järjestämiseen työttömyyskassan jäsenille sekä työttömyyskassan jäsenten
palveluun jäsenyyttä ja etuuksia koskevissa asioissa.
Kassa ei pysty toimeenpanemaan käsittelemiensä etuuksien maksamista ellei
rekisteröity toimita kassalle käsittelylle tarpeellisia tietoja.

Kuvaus Rekisteröityjen
ryhmistä ja
henkilötietoryhmistä

Henkilötietoryhmänä ovat henkilöt, jotka ovat työttömyyskassan jäseniä.
Mikäli jäsen tulee etuuden hakijaksi, tallennetaan maksatusrekisteriin tietoja,
jotka ovat edellytyksenä etuuden saamisen edellytysten tutkimiselle ja
maksamiselle.

sekä
Tietolähteistä niiltä
osin, kun tietoja ei ole
saatu suoraan
rekisteröidyltä

Työttömyyskassa Statian maksatusjärjestelmään tallennetaan kassan jäsenistä
seuraavia tietoja, joiden säilytysajat määräytyvät
arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti:
−
−
−
−

−
−
−
−
−

henkilötunnus ja nimi (sukunimi, etunimet)
yhteystiedot: osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite
kielikoodi
jäsenyystiedot: jäsenyyden alkamis- ja mahdollinen päättymispäivä
sekä eron syy, liiton kautta vakuutettujen osalta taustajärjestö,
suorajäsenten jäsenmaksutiedot, mahdollinen edellisen
työttömyyskassan jäsenyysaika ja eron syy
alle 18-vuotiaiden huollettavien lasten syntymäajat
sähköisestä palvelusta valitut asetukset esim. maksuilmoituksen
toimittamiselle
jäsenhakemukseen ja sen käsittelyyn liittyvät tiedot
etuuden hakemiseen, asian käsittelyyn, asiakasneuvontaan ja
maksatukseen liittyvät tiedot
mahdolliset valitusasioihin, takaisinperintään tai väärinkäytösten
käsittelyyn liittyvät tiedot.

Tietoja saadaan paitsi henkilöltä itseltään, myös
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

niiden järjestöjen jäsenyys- ja jäsenmaksurekisteristä, joiden kanssa
työttömyyskassalla on asiasta tietojen luovuttamista koskevat erilliset
sopimukset
työnantajalta
verottajalta
väestörekisterikeskukselta
ulosottoviranomaisilta
työvoimaviranomaisilta
eläkelaitoksilta
Suomen Asiakastieto Oy:ltä
kansaneläkelaitokselta
muista työttömyyskassoista

Henkilötietojen
vastaanottajien ryhmät,
joille henkilötietoja on
luovutettu tai
luovutetaan

Jäsenrekisterin tietoja luovutetaan vain jäsenelle itselleen sekä asianosaisen
tai hänen laillisen edustajansa nimenomaisen suostumuksen perusteella
taikka hänen tietojensa luovuttamiseen oikeuttavan lainsäädöksen
perusteella.
Säännönmukaisia henkilötietojen siirtoja:
−
−
−

−

kassan jäsenmaksuja sekä etuuksien maksatusta ja takaisinperintää
koskevat tiedot verottajalle
lakisääteiset etuusmaksatukseen liittyvät tiedot Finanssivalvonnalle,
Eläketurvakeskukselle, Työttömyysvakuutusrahastolle, työ- ja
elinkeinoministeriölle, Kelalle ja verottajalle
pyynnöstä tietoja luovutetaan toiselle työttömyyskassalle, työ- ja
elinkeinotoimistolle, työttömyysturva-asiamiehelle, Kelalle, sosiaali- ja
terveysministeriölle, vakuutus- ja eläkelaitoksille, verottajalle,
sosiaalitoimistoille, ulosottoviranomaisille, oppilaitoksille, esitutkintaa
suorittaville viranomaisille ja tuomioistuimille ja muille viranomaisille,
joilla on lakisääteinen tietojensaantioikeus
Työttömyyskassa Statia käyttää toiminnassaan nimettyjä kassaasiamiehiä, joille luovutetaan henkilötietoja jäsenmaksun
perintäprosessia varten.

Tämän rekisteriselosteen mukaisia tietoja saavat käsitellä vain ne
Työttömyyskassa Statian palveluksessa olevat henkilöt, joiden työtehtävien
hoitamisen kannalta ne ovat oleellisia sekä Tietojärjestelmä toimittajan
Futunio Oy:ssä erikseen määrätyt henkilöt. Kassan toimihenkilöillä on
rekisteritietojen osalta salassapitovelvollisuus, joka jatkuu vielä
palvelussuhteen päätyttyäkin.
Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa tutkimuslaitokselle kassan jäsentutkimusta
varten ja muihin tieteelliseen tutkimuskäyttöön.
Edellä mainituilta edellytetään vaitiolositoumuksen antamista. Tietoja ei
luovuteta ulkopuolisille eikä käytetä suoramarkkinointiin.

Henkilötietojen
siirtäminen kolmanteen
maahan tai
kansainväliselle
järjestölle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Tietojen säilytysajat

Tietojen säilytysajat määritetään kulloinkin voimassa olevien lakien pohjalta ja
käsittelyn tarkoitus ja tarve huomioiden. Tietojen säilytysajat on kuvattu
kassan sisäisessä arkistonmuodostussuunnitelmassa.

Kuvaus teknisistä ja
organisatorisista
turvatoimista

Manuaalinen aineisto:
Säilytetään Työttömyyskassa Statian arkistossa. Vakuuttajajärjestöt
(asiamiespiirit) säilyttävät palvelusopimusten mukaisesti jäsenyyteen ja
perustietoihin liittyviä tietoja.
Sähköinen aineisto:
Rekisteritietoja säilytetään Työttömyyskassa Statian määräämässä
tietokannassa, jota ylläpitää Futunio Oy erillisen sopimuksen mukaisesti.
Tietokanta on suojattu ja siihen pääsemiseen tarvitaan henkilökohtainen
käyttäjätunnus ja salasana. Rekisterin päivitettyä kopiota säilytetään Futunio
Oy:n lukitussa ja varmennetussa tilassa.
Tietojen käsittelyä on rajoitettu siten, että tämän rekisteriselosteen mukaisia
tietoja saavat käsitellä vain ne Työttömyyskassa Statian palveluksessa olevat
henkilöt, joiden työtehtävien hoitamisen kannalta ne ovat oleellisia sekä
Futunio Oy:ssä erikseen määrätyt henkilöt.
Kassan toimihenkilöillä on rekisteritietojen osalta salassapitovelvollisuus, joka
jatkuu vielä palvelussuhteen päätyttyäkin.

Artikla 15:n mukainen
rekisteröidyn oikeus
saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa omat tietonsa. Rekisteröity voi tarkistaa
omia tietojaan suoraan Futunion maksatusjärjestelmään integroidusta
eAsioinnista (https://statia.yap.fi/).
Käsiteltävien henkilötietojen osalta tarkastuspyyntö voidaan tehdä kirjallisesti
Työttömyyskassa Statialle. Tarkastuspyynnössä tulee yksityiskohtaisesti
ilmoittaa, mitä tietoja ja miltä ajalta henkilö haluaa tarkistaa.
Työttömyyskassa on rekisteröityyn yhteydessä tämän jälkeen jatko-ohjeiden
antamisessa.

Artikla 16, 17, 18 ja 20:n
mukaiset oikeudet
tietojen oikaisemiseen,
poistamiseen, käsittelyn
rajoitukseen ja oikeus
siirtää järjestelmästä
toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman
aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset
henkilötiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia sellaisia tietoja poistettaviksi Artiklan 17
mukaisesti, mikäli hän on toimittanut kassalle jotain sellaista tietoa, jota ei
tarvitse etuuskäsittelyssä. Tätä oikeutta rajaa Artiklan 17 kuvaamat tilanteet,
joissa poisto-oikeutta ei ole, koska Kassalla on lakisääteinen velvollisuus
säilyttää tietyt tiedot tietyn määräajan.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista Artiklan 18 mukaisesti
muun muassa tilanteessa, jossa Rekisteröity kiistää henkilötietojen
paikkansapitävyyden.
Rekisteröidyillä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot siirrettyä
järjestelmästä toiseen Artiklan 20 kuvaamalla tavalla ja tilanteissa. Kassalla on
käytössä Kassojen kesken yhdessä sovittu menetelmä, jolla jäsenyys saadaan
siirrettyä yksinkertaisesti kassasta toiseen.

Oikeus suostumuksen
peruuttamiseen ja
oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle

Käsitellessään etuushakemuksia ja hoitaessaan lakisääteistä tehtävää,
työttömyyskassa ei lähtökohtaisesti käsittele henkilötietoja suostumuksen
perusteella.
Jos käsittely tapahtuu Artikla 6 mukaisen suostumuksen perusteella,
rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa 7 Artiklan kohdan 3
perusteella. Lähtökohtaisesti Kassa ei käsittele henkilötietoja suostumuksen
perusteella, joten Artikla 7 ei tule kysymykseen.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Artikla 77
kuvaamalla tavalla, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen
käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

