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1.

Rekisterinpitäjä

Meri-Lapin kuntapalvelut llky
Sairaalakatu 2, 2. kerros
94100 Kemi
Y-tunnus: 2264173-0
puh. 040 679 0535 (toimistosihteeri)

2.

Rekisteriasioista vastaava
henkilö

Minna Juvonen, toimistosihteeri
Sairaalakatu 2, 2. kerros
94100 Kemi
puh. 040 679 0535
etunimi.sukunimi@mlkp.fi

3.

Rekisterin nimi

Meri-Lapin kuntapalveluiden palkka- ja henkilöstöhallinnon rekisteri

4.

Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus

Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys rekisterinpitäjään joko
työntekijänä tai entisenä työntekijänä. Työntekijällä tarkoitetaan myös
viranhaltijaa. Henkilötietoja käsitellään palvelussuhteen hoitamiseksi (palkat,
lomat yms.).

5.

Rekisterin tietosisältö

6.

Säännönmukaiset
tietolähteet

Henkilön yksilöintitiedot (henkilön nimi (kutsumanimi + virallinen nimi + entinen
nimi)), henkilönumero, henkilötunnus, osoitetiedot, sähköposti, puhelinnumerot,
työsuhteen alkupäivämäärä, äidinkieli.
Koulutustiedot
Palvelussuhdetiedot muutoksineen
Kustannuspaikkatiedot
Palkkatiedot
Eläketiedot
Ay-tiedot, jos ilmoitettu
Vero- ja pankkitiedot
Poissaolotiedot
Palkkatapahtumatiedot
Työmatkatiedot (matkakulut, matkan tarkoitus yms.)
Ateriavähennystiedot
Työsopimukset, joihin tiedot saadaan henkilöltä itseltään.
Nimi-, osoite- ja muut muutokset päivitetään henkilön omasta ilmoituksesta
palvelussuhteen aikana.
Palkkauksessa ja palvelussuhteessa tapahtuvista muutoksista ilmoitetaan
henkilön allekirjoittamalla työsuhdemuutosilmoituksella.
Toisista järjestelmistä, joita rekisterinpitäjä itse ylläpitää (esim. Titania
työvuorosuunnittelu).

7.

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

Tietoja luovutetaan ainoastaan lain ja säädösten mukaisesti mm. seuraavasti:
Verottajalle (verottajan vaatimat tiedot)
Ammattiliitoille (perityt jäsenmaksut)
Ulosottoviranomaisille (perityt ulosotot)
Eläkelaitoksille (perityt eläkemaksut + henkilön palvelussuhteeseen
liittyvät tiedot)
Tilastokeskukselle (ei yksilötason tietoja)
Vakuutusyhtiölle (vakuutukseen liittyvät tiedot ja vuosi-ilmoitukset)
Kansaneläkelaitokselle (tarvittavat poissaoloihin liittyvät tiedot)
Viranomaiselle esim. palkkatukeen liittyvät tiedot
Työterveyshuoltoon
Henkilölle itselleen (tilinauha)
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8.

Rekisterin
ylläpitojärjestelmät ja
suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään
lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Kaikkia
käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Rekisteristä voidaan tarvittaessa ottaa paperitulosteita, jotka tuhotaan
käyttötarpeen päätyttyä.
B. Sähköinen aineisto
ProEconomica
WebTallennus
Duuni-toiminnanohjausjärjestelmä
Rekisterit on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, sekä erilaisin teknisin
suojauksin. Henkilöstöhallinnon ohjelmien henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja
salasanat luovutetaan käyttöoikeuksien myöntämisen yhteydessä.
Käyttöoikeudet annetaan työtehtävien perusteella ja se päättyy henkilön
siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on myönnetty.

9.

Tarkastusoikeus ja
tarkastusoikeuden
toteuttaminen

10. Tiedon korjaaminen ja
tiedon korjaamisen
toteuttaminen
11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä
koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Asiaa koskevat pyynnöt
osoitetaan vastuuhenkilölle.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon oikaisua. Asiaa
koskevat pyynnöt osoitetaan vastuuhenkilölle.
Rekisterissä havaittu virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto
voidaan oikaista/poistaa myös oma-aloitteisesti.
Rekisterinpitäjä käyttää rekisterin tietoja henkilöstön johtamisen välineenä sekä
erilaisissa raporteissa, suunnitelmissa ja tilastoinneissa. Yksilötason tietoja ei
näissä käyttötarkoituksissa selviä.

