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 Henkilörekisterin tiedot 
 
 

1. Rekisterin nimi 
Varhaiskasvatuksen henkilöstörekisteri 

 
2. Rekisterin pitäjä 

Ruoveden kunta, y-tunnus 0152842-1 
 

3. Rekisteristä vastaava viranhaltija, tehtävänimike ja yhteystiedot 
Aila Luikku, Sivistystoimenjohtaja,  044 787 1400,aila.luikku@ruovesi.fi  

 
4. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt (tehtävänimike ja yhteystiedot) 

Anna-Maija Vehkaoja, Varhaiskasvatuksen ohjaaja, p. 044 787 1372, 
annamaija.vehkaoja@ruovesi.fi.  

 
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus 

Varhaiskasvatuksen henkilökunnan perustietojen ylläpito ja palvelussuhde-
asioiden hoitaminen 

 

6. Rekisterissä olevat henkilötiedot 
- henkilökunnan henkilö- ja yhteystiedot  

- koulutus- ja kelpoisuustiedot  

-yksikkö, ryhmä, tehtävä  

- muut palvelussuhdetiedot  

- Wilma –käyttöliittymän käyttäjätunnukset ja käyttöoikeudet  

- palkkausperusteet   

Salassa pidettäviä ovat rekisteritiedot, jotka on määrätty salassa pidettäviksi 
seuraavien lakien perusteella:  

- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § (621/1999)  

- Henkilötietolaki 11 § (523/1999)  

- Työsopimuslaki (55/2001)  

- Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)   
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-Henkilöstöhallintoon liittyvä erityislainsäädäntö  

 
 

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 
- rekisteröity itse  

- rekisteröidyn esimies  

- työnhakuun liittyvät asiakirjat  

- henkilöstöpäätökset  

- väestörekisterikeskus 

- työterveyshuolto   

Tietoja yhdistetään tarvittaessa Ruoveden kunnan työterveyshuollon tietoi-
hin 

 

8. Onko rekisterissä manuaalista (paperi) aineistoa 
 
( ) Ei 
(x ) Kyllä 

 
9. Tietojen suojaamisen periaatteet 

Paperiasiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja/tai kaapeissa. Tietotekniset 
laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Asiakastietojärjestel-
mien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoi-
keuksiin ja niiden käyttöä valvotaan.  
 

10. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus 
Tietoja luovutetaan vain, jos rekisterinpitäjällä on siihen velvollisuus lain, 
viranomaismääräyksen tai muun pakottavan syyn takia.  

 
 

11. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopi-
mukselle 
 
(x) Ei 
( ) Kyllä 

 
  Lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä: 
 
 

12. Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle jär-
jestölle (EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle) 
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( x) Ei 
( ) Kyllä 

 
Minne? 

 

 

13. Henkilötietojen säilytysajat/säilytysajan määrittämiskriteerit 
Säilytys toteutetaan kunnan arkistonmuodostussuunnitelmien mukaisesti. 

 
 

14. Rekisteröidyn oikeudet ja tietosuojavastaavan yhteystiedot 
Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet, sekä tieto-
suojavastaavan yhteystiedot löytyvät osoitteesta 
www.ruovesi.fi/tietosuoja.  
 

  

http://www.ruovesi.fi/tietosuoja

