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VIRTAIN KAUPUNKI 
 

TIETOSUOJASELOSTE 
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
 
 
Laatimispäivä 
Kirjoita päivämäärä napsauttamalla tätä. 

1  
Rekisterin pitäjä 

Nimi 
Virtain kaupunki/rahatoimisto 

Osoite 
PL 85, Virtaintie 26, 34801 Virrat 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
03-485 1238 etunimi.sukunimi@virrat.fi 

2 
Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa asioissa 

 
Palkkasihteeri, henkilöstöpäällikkö 

3 
Rekisterin nimi 

Henkilöstöhallinnon rekisteri 
Pegasos: palkkahallinnon rekisteri, alajärjestelmät: HRM ja WEB –tallennus, AGS –
raportointiohjelma, palveluaikalaskenta (CGI Suomi Oy) 

4 
Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

 
Henkilötietolaki 8 § 5 k. Työnantajatehtävien hoitaminen.  
 
Palkan ja palkkioiden, lisien ja korvausten laskentaan ja maksatukseen sekä 
pidätysten suorittamiseen liittyvät tehtävät. 
 
Henkilöstöhallinnon tehtävät kuten henkilötietojen ylläpito, palvelussuhteiden 
ylläpito, virkojen ja työsopimusten tehtävätietojen ylläpito, poissaolot ja 
virkavapaudet, palveluaikalaskenta, vuosiloma-asioiden hoito. 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Henkilön yksilöintitiedot: 

 nimi 

 osoite 

 henkilötunnus 

 pankkitilin numero 

 kotikunta 

 ennakonpidätystiedot 

 ammattiyhdistystiedot 

 ulosottotiedot ja muut pidätykset 

 luottamushenkilöistä puolue tai ryhmittymä puolueveron maksamista 
varten 

Työsuhteen tiedot 

 palvelussuhdetiedot 

 Tiedot maksettavista palkoista; peruspalkka, henkilökohtainen lisä, 
vuosisidonnainen osa, mahdolliset muut lisät 

 vuosilomatiedot ja tiedot muista keskeytyksistä ja virkavapauksista 

 verotustiedot 

 palkkatiedot 

6 
Säännönmukaiset 

 Palkansaajien antamat tiedot 

 Esimiesten tekemät palkkauspäätökset 
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tietolähteet  Kunnallinen työmarkkinalaitos: voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset 
ja niihin tulevat muutokset, 

 Tilastokeskus 

 Keva 

 ammattiliitot 

 ulosottovirastot 

 Verohallinto 

 Liittymät 
o Titania, HelleWi, Pro Consona 

7 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

 
Lainsäädäntöön perustuvat luovutukset: palkansaajat sekä ansiotiedot verottajalle, 
ammattiyhdistysjäsenmaksut järjestöille, ulosotot ulosottoviranomaisille, 
maksettavat palkat linjasiirtona pankeille, palvelussuhdetiedot eläkelaitoksille ja 
tilastokeskukseen. Puolueveromaksutilitykset, Kela ja kunnan vakuutusyhteisö. 

8 
Tietojen siirto EU:n 
tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto 
 
Säilytetään lukitussa tilassa, hävitettävä aineisto lukitussa keräysastiassa. 
 
 
 

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot 
 
Rekisterin ATK:lle tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä 
pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu työntekijä. Tietojärjestelmien käyttöä 
valvotaan ja järjestelmiin pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 
 

10 
Tarkastusoikeus 
 

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisteriin talletetut tietonsa.  
 
Pyyntö tulee esittää tietosuojaselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti tai 
sähköpostitse.  

11  
Oikeus vaatia 
tiedon korjaamista 

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.  
 
Pyyntö tulee esittää kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterin tietosuojaselosteessa 
mainitulle yhteyshenkilölle. 

12 
Muut 
henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää 
käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta 
suoramarkkinointi sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin 
henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.  
 
Toimintaan ei liity edellä mainittua henkilötietojen käsittelyä. 

 


