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REKISTERIN NIMI  
  
  

 
Keiturin Sote Oy 
Henkilöstörekisteri 

  
Rekisterinpitäjä  
  
  

  
Keiturin Sote Oy 
Virtaintie 26 
34800 VIRRAT 
 

  
Rekisterin vastuuhenkilöt  

  
  
  
  
 
Rekisteriasioiden 
yhteyshenkilö  
  
  

  
Keiturin Sote Oy 
Toimitusjohtaja 
Jari Kolkkinen 
 
 
 
Keiturin Sote Oy 
Henkilöstöpäällikkö 
Helena Mattsson 
 
 
 

  
Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus/rekisterin 
käyttötarkoitus  
  
 

Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään Keiturin Sote Oy:n henkilöstön 
työsuhteisiin liittyvien asioiden hoitamiseen. 

Rekisteröidyt ovat antaneet tiedot täyttämällä työhakemus- tai 
henkilötietolomakkeen. Henkilöstön tiedot on kerätty 
WebTallennuksesta ja Titaniasta.  

Rekisteri on osarekisteri Virtain Kaupungin Pegasos palkkahallinnon 
rekisteristä, jonka alajärjestelmä on mm. WebTallennus. 
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 Rekisterin käyttö perustuu lainsäädäntöön. 

 Hallintolaki (L434/2003) 
 Hallintolainkäyttölaki (L1996 ja L1999) 
 EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojalaki  
 Julkisuuslaki (L621/1999) 
 Julkisuusasetus (A1030/1999) 
 Laki yksityisyyden suojasta (L477/2001) 

Lisäksi muita toimintaa ohjaavia lakeja. 

 

  
Rekisterin tietosisältö   
  

  
 Kaikista henkilöstöön kuuluvista tallennetaan  

 Töihin hakevien työhakemusten koosteet ja avoimet 
hakemukset 

 Työnhakijalistaus 
 Henkilökunnan henkilö-, työsuhde-, lomatiedot  
 Henkilökunnan kehityskeskustelumateriaalit ja 

osaamiskartoitukset (vain henkilöllä ja hänen esimiehellään on 
pääsy ko. tietoihin 

 YT-menettelyyn liittyvät tiedot 
 Henkilökunnan koulutusrekisteri 
 Henkilökunnan Smartum liikunta/kulttuuriseteli rekisteri 

 
Säännönmukaiset  
 
 tietolähteet 

  
 Ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään 
 WebTallennus 
 Titania 
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Säännönmukaiset tietojen 
luovutukset ja tietojen siirto 
EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle  
  
  

  
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja 
voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa 
ja velvoittamissa rajoissa.  
 
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
 
 

 

  
Rekisteritietojen käyttö ja 
suojaamisen yleiset 
periaatteet  
  

 
Rekisteriin liittyvät tiedot on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja 
muilla teknisillä keinoilla ulkoisia tietomurtoja vastaan. 
 
Tiedot ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin 
asiattomilta on pääsy kielletty. 
 
Ainoastaan Keiturin Sote Oy:n valtuuttamilla henkilöillä on pääsy 
rekisterin sisältämiin tietoihin. 
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Rekisterin tarkastusoikeus ja 
tarkastusoikeuden toteutus  
  

  

(Henkilötietolaki 26-28§) 

HR rekisteri on nähtävillä intrassa. 

Tarkastusoikeus 

Työnhakijalla/työntekijällä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot 
rekisteristä. 

Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. Tarkastusoikeus voidaan 
evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Jos tarkastusoikeus evätään, 
annetaan tästä rekisteröidylle kirjallinen kieltäytymistodistus.  

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun 
ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 
00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle 
määräyksen tarkistusoikeuden toteuttamisesta. 

Tarkastusoikeuden toteuttaminen 

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai 
kirjallisesti (omakätisesti allekirjoitettu tai muulla luotettavalla tavalla 
varmennettu asiakirja). Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteriasioiden 
yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnön toteutuksesta päättää 
rekisteriasioista vastaava henkilö. Tiedot luovuttaa asiasta päättäneen 
määräämä henkilö. 

Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista. Hänellä on oikeus 
tutustua ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä oikeus saada 
tiedot kirjallisesti 
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Tiedon korjaaminen ja tiedon 
korjaamisen toteuttaminen  

  
Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §:  
 
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai 
rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä 
rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, 
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.  
  

 Rekisteriasioista vastaavan henkilön, järjestelmän hoitajan tai muun 
vastaavan henkilön on välittömästi virheen huomattuaan korjattava 
virhe tai ilmoitettava siitä henkilölle, jolla on riittävät oikeudet virheen 
korjaamiseen. 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista ja tieto korjataan 
ilman aiheetonta viivytystä. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, 
annetaan siitä kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus 
saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella 
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. 
Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon 
korjaamisesta. 

Henkilöstöön kuuluva voi ilmoittaa omissa tiedoissaan 
havaitsemastaan virheestä henkilöstöpäällikölle. Pyytäjän 
henkilöllisyys tarkistetaan. 

Oikaisupyynnön voi tehdään myös kirjallisesti. Oikaisupyyntö 
osoitetaan rekisterin hoitajalle. Tiedon korjaamisen toteuttamisesta 
päättää rekisteriasioista vastaava henkilö 

 

  

 


