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Henkilöstörekisteriseloste 

Tämä on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 13 mukainen henkilöstötietoihin liittyvä 

henkilörekisteriseloste, jolla täytetään asetukseen pohjautuva tiedonantovelvollisuus. Tämä korvaa 

1.4.2011 päivätyn henkilöstörekisterin rekisteriselosteen. 

 

1 Rekisterin nimi Henkilöstörekisteri 

2 Rekisterinpitäjä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Posti-/käyntiosoite Hanneksenrinne 7, 60220 Seinäjoki 

Puhelin 06 415 4111 

3 Rekisterin vastuuhenkilö 

 

3.1 Tietosuojavastaava 

Henkilöstöjohtaja 

 

Sairaanhoitopiirin tietosuojavastaava 

Puh. 06 415 4111, tietosuojavastaava(at)epshp.fi 

4 Henkilöstörekisterin pi-

tämisen peruste ja käyttö-

tarkoitus 

Palkan ja palkkioiden maksatus sekä muiden palvelussuhdeasioiden hoi-

to, seuranta, suunnittelu ja tilastointi. 

5 Rekisterin tietosisältö Palkan- ja palkkioiden saajien henkilötiedot, palvelusuhteeseen sekä 

maksatukseen liittyvät tiedot. 

Rekisteröidyllä ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta toimittaa rekisterin-

pitäjälle henkilötietoja. Tietojen toimittamatta jättäminen saattaa estää 

työ- tai virkasuhteen syntymisen tai vaikuttaa sanotun suhteen jatkumi-

seen. 

6 Säännönmukaiset 

tietolähteet 

Henkilö itse, työsopimus, esimiehet ja sairaanhoitopiirin muut yksiköt 

sekä viranomaiset. 

7 Säännönmukainen 

tietojen luovutus 

Henkilöstörekisteriin sisältyy salassa pidettäviä tietoja.  

Tietoja voidaan luovuttaa julkisuuslain (612/1999) ja erityislakien nojal-

la. 

- ilmoitukset eläkevakuutusyhtiöille 

- tilastotiedot Tilastokeskukselle 

- ay-jäsenmaksujen tilitys ammattiyhdistyksille 

- luottamushenkilöiden puolueverotilitykset puolueille 

- palkanmaksutiedot ja palkkioidenmaksutiedot pankille ja kirjanpitoon 

- muut lakisääteiset luovutukset 

8 Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

Henkilöstörekisterin tietoja ovat niiden esitysmuodosta riippumatta oi-

keutettuja käsittelemään vain henkilöt, jotka rekisterinpitäjän toimeksi-

annosta suorittavat rekisterin käyttötarkoituksenmukaisia tehtäviä tai 

toimivat näiden toimeksiannosta. 

 

Asiakirjojen säilytysajasta noudatetaan voimassaolevaa lainsäädäntöä. 
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Salassa pidettäviä henkilöstötietoja sisältävien tietojärjestelmien pääsuo-

jaus on järjestetty 1-2 tasoisella käyttäjätunnus-salasana pääsyn- ja käy-

tön valvonnalla. Henkilökohtaiset käyttöoikeudet henkilöstötietoja käsit-

televiin tietojärjestelmiin myönnetään ao. käyttäjän työyksikön esimie-

hen päätöksellä. 

 

Asiakirjat säilytetään arkistokelpoisissa kaapeissa. 

 

Henkilökunta perehdytetään ja taitoja ylläpidetään vuosittain järjestettä-

vissä tietosuojan ja tietoturvan täydennyskoulutuksissa. 

9 Tietojen siirto EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talous-

alueen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn nimenomaista lupaa. 

10 Rekisteröidyn tarkas-

tusoikeus ja rekisterin yllä-

pito 

Ainoastaan rekisteröidyllä (= työntekijällä) on tietojensa tarkastusoikeus. 

Tarkastusoikeus voidaan toteuttaa antamalla tilaisuus tutustua asiakir-

joihin tai toimittamalla tiedot kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä noin 

yhden kuukauden kuluessa. Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö esitetään 

henkilökohtaisesti tai pyyntö lähetetään omakätisesti allekirjoitettuna tai 

sitä vastaavalla tavalla varmennettuna henkilöstöjohtajalle. 

 

Tiedot voidaan toimittaa myös sähköisesti luettavassa muodossa rekiste-

röidyn pyynnöstä. 

 

Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen todistus, 

jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. 

 

Rekisterissä havaitut virheet korjataan oma-aloitteisesti tavanomaisen 

ylläpitomenettelyn yhteydessä. Rekisteröidyn tekemästä vaatimuksesta 

rekisteritietoja voidaan oikaista, poistaa tai täydentää. 

 

Jos tietoa ei korjata, on siitä aina annettava kirjallinen todistus. Siinä on 

mainittava syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. 

 

Rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus rajoittaa henkilötietojen 

käsittelyä, vastustaa käsittelyä ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toi-

seen siten, kuin EU tietosuoja-asetuksessa (EU 2016/678) on säädetty. 

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötieto-

jen käsittelyyn milloin tahansa, jos tietojen kerääminen on perustunut 

rekisteröidyn suostumukseen ja oikeus tehdä henkilötietojen käsittelyä 

koskeva valitus valvontaviranomaiselle. 

11 Profilointi ja automaatti-

nen päätöksenteko 

Rekisteröidyn tietoihin ei kohdistu automaattista päätöksentekoa. Auto-

maattista käsittelyä, kuten profilointia, käytetään henkilön työsuhteen 

hoitoa varten tarpeellisten tietojen muodostamiseen; esimerkiksi sairaus-

poissaolojen ja varhaisen tuen toimintamallin ylläpitämisessä. Tietoja 

käyttävät vain henkilöt, joilla on tarve päästä käsiksi tietoihin työtehtä-

viensä hoitamiseksi. 
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