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SUOSTUMUS TERVEYDENTILAA KOSKEVIEN TIETOJEN LUOVUTTAMISEEN 
TYÖNANTAJALLE

1. Suostumus
Nimi Henkilötunnus

Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta 14 § 4 momentti sekä laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 13 luku 6 § 3 
momentti. 
  
Työnantajalle voidaan luovuttaa työnhakijan terveydentilaa koskevia tietoja vain, jos työnhakija antaa siihen yksilöidyn 
kirjallisen suostumuksen ja jos tiedot ovat välttämättömiä avoimen työpaikan tai kyseisen ammattialan erityisten 
terveydentilavaatimusten täyttämiseksi taikka sellaisen työnhakijan työllistymisen edistämiseksi, jonka vamma tai sairaus 
vaikeuttaa työllistymistä. 
  
Suostumus koskee yksittäistä työpaikkaa tai työkokeilua. Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista ja sen voi peruuttaa 
ilmoittamalla peruuttamisesta kokeilualueen kunnalle. 
  
Työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmään kirjatut terveydentilaa koskevat tietoni, siinä määrin kuin tiedot ovat yllä 
kuvatulla tavalla välttämättömiä, saa luovuttaa yllä mainitussa tarkoituksessa seuraaville työnantajille. (Kyllä=tiedot saa 
luovuttaa):
Työnantaja Tietojen luovutus
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Kyllä

Suostumus terveystietojen luovuttamiseen työnantajalle on kertaluonteinen, ja suostumus on voimassa enintään

saakka (enintään 14 päivää). Terveydentilaa koskevien tietojen luovuttaminen työnantajalle 

Kokeilualueen kunta tallettaa tiedon suostumuksesta työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmään (Laki työllisyyden 
edistämisen kuntakokeilusta 14 § 1 momentti sekä laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 13 luku 3 §).  
  
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa tietojärjestelmään sisältyvät asiakastietonsa.

edellyttää, että työnhakija antaa erikseen luvan kutakin luovutusta varten.
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Työnantajalle voidaan luovuttaa työnhakijan terveydentilaa koskevia tietoja vain, jos työnhakija antaa siihen yksilöidyn kirjallisen suostumuksen ja jos tiedot ovat välttämättömiä avoimen työpaikan tai kyseisen ammattialan erityisten terveydentilavaatimusten täyttämiseksi taikka sellaisen työnhakijan työllistymisen edistämiseksi, jonka vamma tai sairaus vaikeuttaa työllistymistä.
 
Suostumus koskee yksittäistä työpaikkaa tai työkokeilua. Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista ja sen voi peruuttaa ilmoittamalla peruuttamisesta kokeilualueen kunnalle.
 
Työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmään kirjatut terveydentilaa koskevat tietoni, siinä määrin kuin tiedot ovat yllä kuvatulla tavalla välttämättömiä, saa luovuttaa yllä mainitussa tarkoituksessa seuraaville työnantajille. (Kyllä=tiedot saa luovuttaa):
Työnhakijan palkkatukioikeutta ja -prosenttia koskevien tietojen luovuttamisen lähtökohtana työnantajalle on se, että työnhakija voi itse halutessaan kertoa palkkatukioikeudestaan työnantajalle. Tiedon palkkatukioikeudesta ja palkkatukiprosentista saa luovuttaa työnantajalle vain työnhakijan nimenomaisella kirjallisella suostumuksella. Luovutettavien tietojen tulee olla tarpeellisia palkkatukipaikan täyttämiseksi. Luovutettuja tietoja käytetään palkkatukityöpaikan täyttämistä varten.Suostumus koskee yksittäistä työpaikkaa. Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista ja sen voi peruuttaa ilmoittamalla peruuttamisesta TE-toimistolle.Palkkatukioikeutta ja -prosenttia koskevat tietoni saa luovuttaa yllä mainitussa tarkoituksessa seuraaville työnantajille (Kyllä=tiedot saa luovuttaa):Samtycket gäller ett enskilt arbete. Det är frivilligt att ge samtycke och samtycket kan återtas genom att man underrättar arbets- och näringsbyrån om det.Uppgifter om min lönesubventionsrätt- och procent, får i ovan nämnda syfte lämnas ut till följande arbetsgivare (Ja=uppgifter får lämnas ut): Suostumus koskee yksittäistä työpaikkaa. Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista ja sen voi peruuttaa ilmoittamalla peruuttamisesta TE-toimistolle. Palkkatukioikeutta ja -prosenttia koskevat tietoni saa luovuttaa yllä mainitussa tarkoituksessa seuraaville työnantajille (Kyllä=tiedot saa luovuttaa):
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