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Rekisterin nimi 

 

Pelastuslaitoksen henkilöstöhallinto/työvuorosuunnittelu, Visma Numeron  
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Rekisterinpitäjä 

Nimi 

Porvoon kaupunki, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 

Osoite 

Ruiskumestarinkatu 2, 06100 Porvoo 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

020 1111 400 
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Rekisterin 

vastuuhenkilö 

Tehtävänimike 

Marjut Helske, hallintopäällikkö 
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Yhteyshenkilö 

rekisteriä koskevissa 

asioissa 

Tehtävänimike 

Hallintopäällikkö 

Osoite 

Ruiskumestarinkatu 2, 06100 Porvoo 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

pelastuslaitos@porvoo.fi 020 1111 400 
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Kaupungin 

tietosuojavastaava 

Tehtävänimike 

Tietosuojavastaava 

Osoite 

Raatihuoneenkatu 9, 06100 Porvoo 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

tietosuojavastaava@porvoo.fi  

Muokkauspäivä 
13.6.2022 

mailto:pelastuslaitos@porvoo.fi
mailto:tietosuojavastaava@porvoo.fi
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Henkilörekisterin 

sisältämien 

henkilötietojen 

säilytysaika 

Erilaisilla asiakirjoilla on erilaisia säilytysaikoja. järjestelmässä tiedot säilytetään järjestelmän 

käytön ajan. 

Tietoja säilytetään lakien, viranomaisten antamien määräysten ja Porvoon kaupungin 

arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. 

Arkistolaki 831/1994 sekä kohdassa 7 luetellut lait. 
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Henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitus ja 

oikeusperuste 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen henkilöstöhallinnon ja palvelussuhdeasioiden hoitaminen. 

Rekisteriin rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys rekisterinpitäjään joko 

työntekijänä tai viranhaltijana, entisenä työntekijänä tai viranhaltijana, toimeksiannosta 

työtä tekevänä tai toimeksiannosta työtä tehneenä henkilönä tai harjoittelijana. 

Rekisterissä olevia tietoja kaupunki käyttää suorittaessaan niitä työntekijöitään, 

viranhaltijoitaan ja harjoittelijoitaan koskevia tehtäviä, jotka sille lakien, virka- ja 

työehtosopimusten sekä erillisten päätösten ja määräysten perusteella kuuluvat. Rekisteriä 

käytetään myös työntekijöiden työvälineenä sekä henkilöstön johtamisen välineenä. 

Esim. työsopimus on rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisenä sopimuksena peruste 

henkilötietojen käsittelylle. Sen osalta lainmukaisuus täyttyy EU:n yleisen tietosuoja-

asetuksen artiklan 6 kohdan 1 a ja b mukaisesti: 

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa 

erityistä tarkoitusta varten 

b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on 

osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävientoimenpiteiden toteuttamiseksi 

rekisteröidyn pyynnöstä 

Lakeja, joista aiheutuu perusteita rekisterille: 

Tietosuoja-asetus ((EU) 2016/679), Tietosuojalaki (1050/2018), Laki viranomaisten 

toiminnan julkisuudesta (621/1999),  

Työsopimuslaki (55/2001), Työaikalaki (872/2019), Vuosilomalaki (162/2005), Kirjanpitolaki 

(1336/1997), Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004), Kuntalaki (410/2015), Laki 

kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (304/2003), Ennakkoperintälaki 1118/1996), 

Julkisten alojen eläkelaki, Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) ja muut 

henkilöstöhallintoa koskevat lait, asetukset sekä työ- ja virkaehtosopimukset 
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Rekisterin tietosisältö 

Henkilötietoluokat 

1. Henkilötiedot ja tiedot työsuhteesta 

2. Työntekijän poissaolot ja vuosilomat 

3. Työtuntien tiedot (tunnit, määrä) 

4. Saldotiedot (esim. työaika, ylityöt, lomasaldo, työaikapankit jne.) 

5. Vuorojen suunnittelutiedot 

6. Valmiudet (osaamiset) 

7. Palkkatapahtumat (palkkalaji, tunnit, määrä) 

8. Sijainti 



Sopimuksen mukaisen käsittelyn alaiset arkaluonteiset henkilötiedot 

Turvakiellon alaiset yhteystiedot 
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Säännönmukaiset 

tietolähteet 

- Rekisteröity itse  

- Rekisteröidyn esimies tai palkkaava viranhaltija 

- Henkilöstöhallinnolliset päätökset  

- Palkkahallinnon työntekijät 

Tietoja yhdistetään tarvittaessa yhden- tai kahdensuuntaisin liittymin kaupungin eri 

sähköisten tietojärjestelmien käyttäjärekisterien tietoihin. Tietoa luovuttavat: 

- Prima henkilöstöjärjestelmä 

- Käyttövaltuushallinta Dell IAM (sähköpostiosoite) 
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Tietojen 

säännönmukaiset 

luovutukset 

Lainmukaisten tietosaantipyyntöjen perusteella, pelastuslaitoksen hallintopäällikön kautta. 

Lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta 16 §:n 3 momentin mukaan viranomaisen 

henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot 

sähköisessä muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen säädetty, vain jos luovutuksensaajalla 

on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia 

henkilötietoja. 

Tietoja siirretään Numeronista Porvoon kaupungin palkkajärjestelmään. Sieltä tietoja 

voidaan luovuttaa lakien edellyttämissä määrin eri viranomaisille. 
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Tietojen siirto EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. SaaS-palvelu sijaitsee EU:ssa. 
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Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

A Manuaalinen aineisto  

Mahdollinen manuaalinen aineisto suojataan ovien lukituksella. Toimiyksiköissä asiakirjat 
säilytetään valvotuissa tiloissa ja/tai lukittavissa kaapeissa.  

B ATK:lla käsiteltävät tiedot  

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuna. Vismalla on käytössä kulunvalvonta 
toimitiloissaan.  Järjestelmään pääsy on toteutettu roolipohjaisesti, jolloin käyttöoikeuksilla 
voidaan estää tietojen luvaton käyttö. Tiedot varmuuskopioidaan ja ne on palautettavissa 
tarpeen mukaan. Tuote on Visman sisäisen tietoturvaohjelman piirissä, jolla varmistetaan 
tietoturvatason ylläpito.   
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Mahdollisen 

automaattisen 

päätöksenteon 

olemassaolo 

Ei ole automaattista päätöksentekoa. 
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Tarkastusoikeus 

Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan kirjallisesti rekisterinpitäjälle, tiedustelevan henkilön 

tulee todistaa henkilöllisyytensä ja siten oikeutensa tietojen tarkastamiseen. 

Lisäohjeet: https://www.porvoo.fi/tietosuoja  

https://www.porvoo.fi/tietosuoja
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Oikeus vaatia tiedon 

korjaamista 

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. 

Mikäli rekisterissä havaitaan virheellinen, tarpeeton tai puutteellinen tieto, se voidaan 

korjata tai poistaa. Muutokset tehdään siten että rekisteriin jää näkyviin tiedot tehdystä 

korjauksesta, tekijästä ja korjauspäivämäärästä ja alkuperäinen merkintä on jälkikäteenkin 

mahdollista tarvittaessa nähdä. 

Asiakas tekee tietoa tai tietoja koskevan oikaisupyynnön kirjallisesti siihen yksikköön, jossa 

merkintä on tehty. Mikäli asiakkaan vaatimusta tiedon korjaamisesta ei hyväksytä, 

kieltäytymisestä kieltäytymistodistus, josta ilmenevät syyt korjaamisen epäämiseen. 

Todistukseen liitetään ohjaus asian saattamiseksi tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi 
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Rekisteröidyn 

suostumuksen 

peruuttaminen 

Henkilötietojen käsittely rekisterissä tapahtuu em. lakien ja asetusten sekä viranomaisten 

määräysten mukaisesti, eivätkä ole henkilön antamasta luvasta riippuvia. 
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Muut henkilötietojen 

käsittelyyn liittyvät 

rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteristä löytyviä henkilötietoja ei käytetä suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta 

suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja 

sukututkimusta varten. 
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Rekisteröidyn 

valitusoikeus 

valvontaviranomaiselle 

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on 

annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden 

vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun 

käsiteltäväksi 

19 

Muu informaatio 

Tämä tietosuojaseloste on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla. 
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Rekisterihallinto 

Rekisteritoiminnoista vastaa Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen hallintopäällikkö. Rekisterin 

käyttäjinä toimivat Porvoon kaupungin työntekijät ja viranhaltijat tehtäviensä edellyttämillä 

tavoilla. Rekisteritoiminnot toteutetaan säännösten ja määräysten sekä annettujen 

kaupungin ohjeiden mukaisesti 

 


