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SUOSTUMUS TIETOJEN HANKKIMISEEN JA LUOVUTTAMISEEN KASVUA KANSAINVÄLISISTÄ OSAAJISTA ASETTAUTUMISPALVELUIDEN TOTEUTTAMISEKSI
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679, tietosuoja-asetus), tietosuojalaki (1050/2018).
Suostumuslomake säilytetään Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa.
Asiakkaan nimi ja syntymäaika
(yritykseen työhön tuleva osaaja)
Työnantajan nimi ja yhteyshenkilö
Mahdolliset osaajan mukana muuttavat perheenjäsenet
Asiakkaan puolison nimi ja syntymäaika
Asiakkaan alaikäisten lasten nimet ja syntymäajat

Annan suostumukseni siihen, että Kasvua kansainvälisistä osaajista -asettautumispalvelut palvelupilottiin
osallistuva työnantajani voi luovuttaa asettautumispalveluiden toteuttamiseksi välttämättömät minua sekä
alaikäisiä lapsiani koskevat tiedot asettautumispalveluiden palveluntuottajalle sekä Varsinais-Suomen ELYkeskukselle. Palvelun toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nimi ja syntymäaika
Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Kansalaisuus
Maa, josta muutan
Suomeen myönnetyn oleskeluluvan myöntöpäivä
Työsuhteen alkupäivä, työsopimuksen allekirjoituspäivä sekä työsuhteen tyyppi
Palvelun toteutuskieli
Alaikäisten lasten nimet ja syntymäajat

Annan suostumukseni myös siihen, että Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Kokka kohti Suomea kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin -hankkeen (ESR) henkilöstö voi ottaa
yhteyttä Kasvua kansainvälisistä osaajista -asettautumispalvelut palvelupilotin palveluntuottajaan tai
työnantajaani ja keskustella suullisesti tai sähköpostin välityksellä salassapitosäännösten estämättä
asettautumispalveluideni toteutuksesta ja palvelun sujuvuudesta sekä palvelun toteuttamiseksi
toimittamieni dokumenttien sisällöstä. Tämä suostumus on voimassa siihen asti, kunnes asettautumisen
palvelut on kohdallani toteutettu. Toimittamiani tietoja säilytetään vähintään kymmenen vuoden ajan.
Suostumuksen antaminen on edellytys asettautumispalveluiden toteuttamiselle. Minulle on kerrottu
tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesta oikeudesta tarkastaa itseäni koskevat henkilötiedot sekä
tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaisesta oikeudesta vaatia virheellisten tai vanhentuneiden
henkilötietojeni oikaisemista. Luovutettuja tietoja tallennetaan ELY-keskuksen USPAasianhallintajärjestelmään.
Päivämäärä ja paikka
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Annan suostumukseni tietojen hankkimiseen ja luovuttamiseen yllä kuvatun mukaisesti.

Asiakkaan allekirjoitus
Nimen selvennys:

Annan suostumukseni tietojen hankkimiseen ja luovuttamiseen yllä kuvatun mukaisesti.

Asiakkaan puolison allekirjoitus
Nimen selvennys:

Annan suostumukseni tietojen hankkimiseen ja luovuttamiseen yllä kuvatun mukaisesti.

Asiakkaan 13 vuotta täyttäneen lapsen allekirjoitus
Nimen selvennys:

PERUSTE

Suostumuksen pyytäminen perustuu siihen, mitä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa
(EU 2016/679, tietosuoja-asetus) säädetään henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään muun
muassa salassapitovelvoitteista. Salassa pidettäviä ovat lain 6 luvun 24 §:n 1 momentin 24
kohdan mukaan asiakirjat, jotka koskevat kansainvälisen suojelun tarvetta, ulkomaalaisen
maahantulon edellytyksiä ja maassa oleskeluoikeutta tai niiden perustetta taikka Suomen
kansalaisuuden saamista tai menettämistä taikka kansalaisuusaseman määrittämistä,
jos ei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vaaranna asianosaisen tai hänen
läheisensä turvallisuutta. Lisäksi saman lain mukaan salassa pidettäviä ovat asiakirjat, jotka
sisältävät tietoja henkilön poliittisesta vakaumuksesta tai tietoja henkilön yksityiselämän
piirissä esittämistä mielipiteistä taikka tietoja henkilön elintavoista, osallistumisesta
yhdistystoimintaan tai vapaa-ajan harrastuksista, perhe-elämästä tai muista niihin
verrattavista henkilökohtaisista oloista (6 luku 24 §:n 1 momentin 32 kohta). Viranomainen
voi antaa salassa pidettävästä asiakirjasta tiedon, jos asianomainen antaa siihen
suostumuksensa (lain 7 luvun 26 §:n 1 momentin 2 kohta ja 29 §:n 1 momentin 2 kohta).
Kasvua kansainvälisistä osaajista -asettautumispalvelut palvelupilottiin osallistuvalle
työnantajalle myönnettävä tuki on de minimis -tukea. Varsinais-Suomen ELY-keskuksella on
velvollisuus koota yhteen, tallentaa ja säilyttää kaikki de minimis -asetuksen soveltamista
koskevat tiedot ja asiakirjat kymmenen verovuoden ajan tuen myöntämispäivästä.
Tuen myöntämisessä noudatetaan Komission asetusta (EU) N:o 1407/2013, annettu
18 päivänä joulukuuta 2013, perustamissopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta
vähämerkityksiseen tukeen. (Julkaistu EUVL nro L 352, 24.12.2013). Alueiden kehittämisen
ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014) mukaan työ- ja
elinkeinoministeriöllä, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla, maakuntien liitoilla
ja muilla välittävillä toimielimillä sekä tarkastusviranomaisella on salassapitosäännösten
estämättä oikeus luovuttaa muulle viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle taikka
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Euroopan unionin toimielimelle sellaisia tässä laissa säädettyä tehtävää hoidettaessa
saatuja, tuen saajaa koskevia tietoja, jotka ovat tarpeen viranomaiselle tai julkista tehtävää
hoitavalle tai toimielimelle säädetyn tarkastustehtävän hoitamiseksi tai sen valvomiseksi,
että Euroopan unionin lainsäädäntöä on noudatettu. (Laki alueiden kehittämisen ja
rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 3 luku 28 § 3 momentti).
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