
 
REKISTERISELOSTE 

      Henkilötietolaki (523/99) 10 § 
 
      Laatimispvm: 22.9.2014 
      250/07.01.01.02.01/2013 
 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 
 

 
1. Rekisterinpitäjä 
  

Nimi 
 
Salon kaupunki 

 

 
Yhteystiedot (osoite, puhelin…) 
 
Tehdaskatu 2, 24100 SALO  
 

 
 
2. Rekisteriasioista vastaava 
henkilö ja/tai yhteyshenkilö 

Nimi 
 
Christina Söderlund 

 

 
Yhteystiedot (osoite, puhelin…) 
 
Tehdaskatu 2, 24100 Salon kaupunki 
044 7782103 
 

 
 
3. Rekisterin nimi 
 

Salon kaupungin henkilöstöhallinto-rekisteri, johon kuuluvat seuraavat 
virastojen ja liikelaitosten käyttämät henkilöstöhallinnon järjestelmät ja 
osarekisterit: 
Pegasos, Web-tallennus, Web-ags 
 

 
 
4. Henkilötietojen käsittelyn  
tarkoitus / rekisterin 
käyttötarkoitus 
 
 
 
 

Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys rekisterinpitäjään joko 
työntekijänä, entisenä työntekijänä tai kaupungin luottamushenkilönä. 
Työntekijällä tarkoitetaan myös viranhaltijaa. 
Rekisteriin merkitään vain asioiden hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot. 
Rekisterissä olevia tietoja kaupunki käyttää suorittaessaan niitä työntekijöitään 
ja luottamushenkilöitään koskevia tehtäviä, jotka sille lakien, virka- ja 
työehtosopimusten sekä erillisten päätösten ja määräysten perusteella kuuluvat. 
Rekisteriä käytetään myös työntekijöiden työvälineenä, henkilöstön johtamisen 
välineenä ja kunniamerkkien hakemisessa. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lisätietoja www.tietosuoja.fi 
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5. Rekisterin tietosisältö  
 
 
 

 
Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä on jaettu erillisiin osajärjestelmiin: 
palkansaajat (Pegasos/Web-tallennus), vakanssirekisteri (Pegasos) palkkion saajat 
ja luottamushenkilöt (Pegasos/Luhti), palkansaajien raportointijärjestelmä (Ags). 
Järjestelmän tiedot ovat pääosin määrämuotoisia sisältäen: henkilön nimi- ja 
osoitetiedot, henkilötunnuksen, tehtävää  ja palkkaa kuvaavat tiedot yms. 
Suorituksen johtamisen järjestelmä (Web-Ags) sisältää: henkilötiedot, 
työpaikkatiedot, poissaolot ja palkkatiedot. 
 

 
6. Säännönmukaiset 
tietolähteet  * 
 
 

 
Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmää päivitetään palkan-, palkkioiden antamilla 
tiedoilla palvelussuhteen alkaessa ja aikana sekä päätöksentekijöiden tekemillä 
palvelussuhteita tai luottamushenkilöitä koskevilla päätöksillä. Jokaisen palkka-
ajon yhteydessä päivitetään laskentakauden palkkaan vaikuttavat tiedot.  
 
Verottajalta saadut palkansaajakohtaiset ennakonpidätystiedot ja Kuntien 
eläkevakuutuksen luovuttamat työntekijän eläkkeelle jäämistä koskevat 
tilastotiedot päivitetään kerran vuodessa. 
Suorituksen johtamisen järjestelmää (Web-tallenus) päivitetään joko henkilön 
itsensä tai hänen esimiehensä toimesta suoraan järjestelmään. 
 

 
7. Säännönmukaiset tietojen 
luovutukset ja tietojen siirto 
EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle 
 
 

 
Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmään rekisteröidyt henkilöt saavat tärkeimmistä 
perustiedoista, maksetusta palkasta ja palkanpidätyksistä erittelyn jokaisen 
palkanmaksun yhteydessä. Henkilön identifiointitiedot ja tiedot maksetusta 
palkasta luovutetaan vuosittain sisäisen tarkastuksen ja tarkastustoimintaa 
avustavien rekistereiden käyttöön. Yksilötason henkilötietoja luovutetaan 
massasiirtoina ao. lakien perusteella verottajalle, eläkevakuutuslaitoksille ja 
valtion tilastokeskukselle. Eräitä perushenkilötietoja, kuten henkilön nimi, 
tehtävänimike, virasto jne luovutetaan Salon kaupungin taloushallinnon 
raportointijärjestelmään ja työterveyshuollon tietojärjestelmään. 
 
Tiedot peritystä ammattiyhdistysjäsenmaksusta luovutetaan työntekijän antaman 
valtakirjan perusteella ammattiyhdistykselle. Kunnallisen alan 
pääsopijajärjestöjen ja Tehy ry:n pääluottamusmiehet saavat halutessaan Web-ags 
raporttiohjelmasta. 
 
Henkilötietoja luovutetaan säännönmukaisesti vain edellä mainituilla tavoilla eikä 
tietoja siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 

 
8. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 
 
 

 
ATK:lle talletetut tiedot 
 
Tietojärjestelmiä käytetään verkkoympäristössä. Palvelinlaitteet on sijoitettu 
kaupungin asianmukaisesti suojattuihin konesaleihin palvelun kriittisyyden 
perusteella määriteltyjen valvonta- ja hallintapalvelujen piiriin. Palvelimet ovat 
kaupungin sisäverkossa. 
Käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät salasanat rekistereihin annetaan 
käyttöoikeuksien myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeudet annetaan työtehtävien 
perusteella ja ne määritellään erikseen eri tietojärjestelmiin ja 
henkilörekistereihin. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä 
tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan 
käyttäjätunnus. 
Järjestelmien kaikkia käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Henkilöstöhallinnon 
järjestelmiin ja osarekistereihin sisältyy henkilöitä koskevia tietoja, joista osa on 
salassa pidettäviä ja arkaluonteisia tai joita koskee luovutusrajoitus. 
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* HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä  
   rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä. 
 
 
 



REKISTERISELOSTEEN TÄYTTÖOHJEET 
Tietosuojavaltuutetun toimiston lomake (ei saatavilla netissä) 
 
Rekisteriselosteeseen merkittävien tietojen vähimmäistaso määritellään henkilötietolain (HetiL) 10 §:ssä 
seuraavasti: 
 

Rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste, josta ilmenee:  
 
1) rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot; 2) henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus; 3) kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä 
tiedoista tai tietoryhmistä; 4) mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö 
tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle; sekä 5) kuvaus rekisterin 
suojauksen periaatteista. 

 
Tarkoituksenmukaista on kuitenkin merkitä rekisteriselosteeseen em. tietojen ohella myös esim. rekisterin 
säännönmukaiset tietolähteet, koska ne tulee esittää rekisteröidylle hänen käyttäessä henkilötietolain 
mukaista tarkastusoikeuttaan.  
 
Rekisteriselostetta voidaan käyttää apuna rekisteröidyn informoinnissa, jos sitä on täydennetty 
henkilötietolain 24 §:ssä säädetyillä tiedoilla. 
_____________________________________________________________________________________ 
(Numerot viittaavat vastaaviin lomakkeen kohtiin) 
 
1. Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan henkilöä, yhteisöä tai säätiötä, jonka käyttöä varten rekisteri  

perustetaan ja jolla on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä. Rekisterinpitäjänä toimii siis 
asianomainen yritys, viranomainen tai säätiö, ei sen sijaan tietty osasto tai työntekijä taikka 
henkilörekisterin teknisestä ylläpidosta huolehtiva atk-alan palveluyritys. 

 
Kun rekisterinpitäjällä ei ole toimipaikkaa Euroopan unionin alueella, mutta rekisterinpitäjä käyttää 
Suomessa sijaitsevia laitteita muuhunkin henkilötietojen käsittelyyn kuin vain siirtoon tämän alueen 
kautta, on rekisterinpitäjän tällöin nimettävä Suomessa oleva edustaja. Tämä edustaja 
yhteystietoineen merkitään rekisterinpitäjän nimen ohella tähän kohtaan. 

 
2. Rekisteriasioita hoitavana henkilönä ilmoitetaan henkilö, joka voi antaa rekisteristä tarkempia tietoja 

rekisteröidylle ja jolle rekisteröity voi osoittaa esim. virheenoikaisua ja tarkastusoikeuden käyttämistä 
koskevat pyynnöt. 

 
3. Henkilörekisterille on annettava nimi, joka erottaa sen muista rekisterinpitäjän henkilörekistereistä. 

Suositeltavaa on, että nimi lyhyesti ilmaisee rekisteröitävän ilmiön ja/tai rekisterin käyttötarkoituksen. 
Rekisteristä yleisesti käytetty lyhenne on syytä myös merkitä lomakkeeseen. Samaan 
henkilörekisteriin luetaan kuuluviksi teknisesti erikseen pidetyt henkilörekisterit, jos niitä käytetään 
saman tehtävän hoitamiseksi (looginen rekisteri). Nämä osarekisterit voivat olla sekä atk:lla että 
manuaalisesti ylläpidettäviä. 

 
4. Tähän kohtaan merkitään yksiselitteisesti, mitä rekisterinpitäjän tehtävää varten rekisteri perustetaan 

eli mikä on henkilötietojen käsittelyn tarkoitus tai rekisterin käyttötarkoitus (esim. asiakassuhteen 
hoito, laissa asianomaiselle säädetty tehtävä). Käyttötarkoitus on määriteltävä ennen rekisterin 
perustamista. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus voi perustua henkilötietolain 8 §:n mukaisiin 
käsittelyn yleisiin edellytyksiin tai henkilötietolain 4. luvussa mainittuihin erityisiin tarkoituksiin. 
Lisäksi henkilötietojen käsittelyn tarkoitus voi perustua suoraan erityislain säännöksiin. Selosteessa 
on syytä mainita sekä varsinainen käsittelyn tarkoitus että lain säännös, johon tehtävä perustuu.  
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5. Henkilörekisterin tietosisältö on määriteltävä ennen rekisterin perustamista. Selosteeseen merkitään 

henkilörekisteriin talletetut tietotyypit, ts. se, mitä tietoja rekisteröidystä talletetaan. Merkinnät 
tehdään niin yksiselitteisesti, että rekisteröity tietää, mitä tietoja hänestä on rekisteriin voitu tallettaa. 
Henkilön yksilöintitiedot on syytä eritellä, esim. henkilön nimi, syntymäaika (henkilötunnus), osoite. 
Muilta osin voi riittää tietotyyppien tai ryhmien kuvaus (esim. hoitotiedot, tutkimustiedot). 
Kerättävien henkilötietojen tulee olla käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia. Käytä tarpeen 
vaatiessa erillistä liitettä tietosisällön luettelemiseen. Jos rekisterissä on useita osatiedostoja, eri 
osatiedostoihin kuuluvat tiedot ryhmitellään väliotsikoiden avulla. Tässä tarkoituksessa tietosisältöä 
voidaan myös kuvata esimerkiksi jaottelemalla ne eri toiminnot, joihin rekisteriä käytetään (esim. 
tilauksen toimittaminen, laskutus).  

 
6. Rekisterin tietosisältö voidaan kuvata asianmukaisesti vain ilmoittamalla myös rekisterin 

säännönmukaisista tietolähteistä (mitä tietoja hankitaan, keneltä niitä hankitaan ja millä perusteella 
esim. rekisteröidyn suostumus, nimetyn lain säännös). Henkilötietolain 10 § ei edellytä 
nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröidyn 
tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä. 

 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset kuvataan ilmoittamalla kenelle, mitä tarkoitusta varten ja mitä 

tietoja luovutetaan. Lisäksi ilmoitetaan tietojen luovutuksen peruste (esim. suostumus tai 
lainsäännös). Tarvittaessa ilmoitetaan peruste vastaanottajan oikeudelle käsitellä tietoja. Edelleen on 
tarpeen ilmoittaa luovuttamistapa (teknisen käyttöyhteyden avulla, teknisenä tallenteena, tarra- tai 
paperitulosteena tms.). Ellei tietoja luovuteta, kohtaan 7 sisällytetään maininta tästä.  

 
Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle on säännelty henkilötietolain 5. luvussa. Mikäli 
tarkoituksena on siirtää tietoja mainitun luvun yleisten edellytysten (22 §) tai jokin poikkeusperusteen 
(23 §) vallitessa, on asia mainittava tässä kohdassa.  
 
Jos henkilötietojen käsittely on ulkoistettu (HetiL 8 §:n 7 momentti) ja henkilötiedot annetaan 
toimeksiannon saaneelle ko. tehtävän suorittamista varten, kyse ei ole sellaisesta henkilötietojen 
luovuttamisesta, josta tulisi sisällyttää maininta kohtaan 7. Tieto ulkoistamisesta voidaan tuoda esille 
esim. kohdassa 4. 

 
8. Tähän kohtaan merkitään tiedot rekisterin suojauksen periaatteista, ei siis yksityiskohtaisia tietoja 

suojaamisesta, joita ei luonnollisestikaan saa kertoa ulkopuolisille tai edes rekisteröidyille. Kohtaan 
on hyvä merkitä myös, onko rekisteriin talletetut henkilötiedot säädetty salassa pidettäviksi 
(vaitiolovelvollisuutta koskeva ja/tai asiakirjasalaisuutta koskevat säännökset). Tietojen suojaamisen 
periaatteet on tarpeen merkitä sen arvioimiseksi, onko suojaamisvelvoitteista huolehdittu. 

 
Manuaalisen aineiston suojausta voidaan kuvata esim. maininnalla säilytyksestä lukitussa tilassa. 
ATK:lle talletettujen tietojen osalta voidaan kertoa mm. se, onko vain määrätyillä henkilöillä pääsy 
tietoihin ja edellyttääkö se käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista.  

 


