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1 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 
Kuntoutussäätiö 

Osoite 
Pakarituvantie 4, 00410 Helsinki 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
tietosuoja@kuntoutussaatio.fi 

2 
Yhteyshenkilö re-
kisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 
Sirpa Vahvelainen 
Osoite 
Pakarituvantie 4, 00410 Helsinki 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
sirpa.vahvelainen@kuntoutussaatio.fi 

3 
Rekisterin nimi 

Työsuhderekisteri, työajanseurantarekisteri, työhakemukset, työsopimukset, työterveyshuollon 
dokumentit  

4 
Henkilötietojen kä-
sittelyn 
tarkoitus 

 
Kuntoutussäätiön työsuhdeasioiden ja työajanseurannan hoitaminen 
Rekrytointien hoitaminen 
Varhaisen tuen toteuttaminen 
 
perustuu henkilötietolakiin (523/199) 10 ja 24§ 
  
 
Tietoja säilytetään rekistereissä laissa säädetty aika. Rekrytointien osalta tiedot säilytetään 1 vuosi. 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Henkilön perustiedot 
Henkilön työsuhdetiedot 
Palkanlaskentaa ja palkanmaksua koskevat tiedot 
Matkahallintatiedot 
Henkilöstön koulutustiedot 
Poissaolotiedot 
Työajan leimaukset laskentakohteittain 

 
6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tiedot kerätään pääsääntöisesti työntekijältä itseltään perustuen työntekijän omaan ilmoitukseen 
puhelimitse, internetissä, sähköpostilla tai muulla tavalla. Tietoja kerätään tarvittaessa myös muualta 
mikäli työntekijä antaa suostumuksen tietojen keräämiseen, esim, rikosrekisteriote. Työsopimusten ja 
työntekijän aloitus- ja lopetusilmoitusten tiedot, työhakemusten ja ansioluetteloiden tiedot, 
kehityskeskusteludokumentit. Varhaisen tuen dokumentit, työkyky- ja työhönpaluukeskustelujen tiedot. 
Työajanseurannan tiedot.  

7 
Tietojen 
vastaanottajat 

Tietoja luovutetaan eri viranomaisille lainsäädännön mukaan. Näitä viranomaisia ovat: 
 veroviranomaiset 
 eläkevakuutusyhtiöt 
 tapaturmavakuutusyhtiöt 
 KELA 
 työterveyshuolto (työntekijärekisteri ja sairaspoissaolot) 
 ammattiliitot 
 työnantajaliitto 
 tilastokeskus  
 

8 
Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

9  
Henkilötietojen 
säilytysaika 

Tietoja säilytetään rekisterissä laissa säädetty aika. 
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10  
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmiste-
taan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Digitaaliseen järjestelmään pääsy on 
rajoitettu käyttöoikeuksilla ja kirjautumiseen tarvitaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. 
Digitaalista rekisteriä suojataan tietoturvaohjelmistolla ja siitä otetaan varmuuskopiot. Paperiversiota 
säilytetään lukitussa toimitilassa.  

11 
Oikeus tietojen 
tarkastamiseen ja 
oikaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastus- 
tai oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettava henkilökohtaisesti. Henkilö on tässä yhtey-
dessä tunnistettava henkilökohtaisesti tai muuten luotettavalla tavalla varmistuttava henkilöllisyy-
destä.  

12 
Oikeus tietojen 
poistamiseen 

Tietoja säilytetään rekisterissä laissa säädetty aika. 
 
 

 
 


