
Kieku taloushallinnon ratkaisun tietosuojaseloste ja rekisteröidyn informointi 

Tietosuoja-asetuksen artikla 30:n mukainen seloste käsittelytoimista, 13 JA 14 artiklan mukaiset tiedot 
ja 15-22 sekä 34 artiklan mukaiset käsittelyä koskevat tiedot 

1 a) Yhteisrekisterinpitäjät Nimi 

Vanha Vaasan sairaala 

Osoite 

Vierinkiventie 1, 65380 VAASA 
Muut yhteystiedot 

Puhelinvaihde 029 524 3000 ; palkat@vvs.fi  talous@vvs.fi 
Nimi

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
Osoite 

Kauppakatu 40, 80100  JOENSUU 
Muut yhteystiedot 

Puhelinvaihde 02955 62000 

Yhteisrekisterinpitäjän edustaja Nimi 

Talouspäällikkö Tuula Meuronen 
Osoite 

Vierinkiventie 1, 65380 VAASA 
Muut yhteystiedot 

tuula.meuronen@vvs.fi ; 029 524 3600 

Tietosuojavastaava Nimi 

Ma. johtava ylihoitaja Katja Tiitinen 
Yhteystiedot 

katja.tiitinen@vvs.fi ; 029 524 3042 

Rekisterin nimi 
Kieku taloushallinnon ratkaisun toimittaja- ja asiakasrekisteri 

Yhteisrekisterinpitäjyys Toimimme Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen 
kanssa yhteisrekisterinpitäjinä Kieku-tietojärjestelmässä olevien 
henkilötietojen osalta. Yhteisrekisterinpitoon liittyvät vastuut on 
määritelty Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta 
annetussa laissa, sen mukaan: 

 Palvelukeskus vastaa tehtävien ja palvelujen tuottamisessa
tarvittavien tietojärjestelmien teknisestä toiminnasta ja
siihen liittyvistä asioista, mm. käytettävyydestä, tietojen
eheydestä, suojaamisesta ja säilyttämisestä

 Me työnantajana vastaamme muista rekisterinpitäjälle
kuuluvista vastuista kuten sinun informoimisesta ja
toimimme yhteyspisteenäsi kun haluat käyttää
rekisteröidylle kuuluvia oikeuksia, esimerkiksi oikaista
tietojasi tai tietää mitä tietoja sinusta käsitellään.

Oikeutesi rekisteröitynä 
Henkilötietojen käsittelyn perustuessa rekisterinpitäjän 
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, on sinulla oikeus: 

 saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä. Tämän
selosteen avulla tuetaan rekisterinpitäjää
informointivelvoitteen noudattamisessa

 saada pääsy tietoihin. Tämän selosteen kohdassa ”Artikla
15:n mukainen rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin”
kerrotaan miten voit käyttää oikeuttasi
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 oikaista tietoja. Tämän selosteen kohdassa ”Artikla 16:n 
mukainen oikeus tietojen oikaisemiseen” miten voit 
oikaista tietojasi 

 rajoittaa tietojen käsittelyä. Tämän selosteen kohdassa 
”Artikla 18:n mukainen oikeus käsittelyn rajoittamiseen” 
milloin ja miten voit rajoittaa tietojesi käsittelyä 

 saada tieto henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoitusta 
koskevista ilmoituksista. Kuvattu selosteen kohdassa 
”Artikla 19:n mukainen henkilötietojen oikaisua tai poistoa 
tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus” 

 Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojesi 
käsittelyssä rikotaan tietosuojasääntelyä 

 
Käsittelyn perustuessa rekisterinpitäjän lakisääteisen 
velvoitteen noudattamiseksi sinulla ei ole: 

 Oikeutta tietojesi poistamiseen (”oikeus tulla 
unohdetuksi”). Yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 17 
mukaan tätä oikeutta ei sovelleta, jos käsittely on 
tarpeen lakisääteisen velvollisuuden noudattamiseksi 

 Oikeutta siirtää tietojasi järjestelmästä toiseen. Yleisen 
tietosuoja-asetuksen artikla 20 mukaan oikeutta ei 
sovelleta, kun käsittely on tarpeen lakisääteisen 
velvollisuuden noudattamiseksi 

 
1 b) Käsittelyn tarkoitus  Rekisteriin on talletettu asiakasrekisterin sekä toimittajarekisterin 

ylläpitoon vaadittavat tiedot. Rekisteriin talletetaan ja siinä 
käsitellään henkilötietoja, jotka ovat tarpeen valtion 
myyntilaskutusta sekä saatavien seurantaa, perintää ja 
viivästyskorkojen laskutusta varten. Toimittajarekisterissä 
ylläpidetään toimittajan perustietoja menotositteiden käsittelyä 
varten. Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän 
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (mm. Laki valtion 
talousarviosta 13.5.1988/423 § 14, Asetus valtion talousarviosta 
11.12.1992/1243 § 27). Palkeet käsittelee henkilötietoja 
yhteisrekisterinpitäjänä tuottaessaan palveluja Asiakkaalle, 
käsittelyperusteena on tällöin lakisääteisen velvollisuuksien 
toteuttaminen (Laki Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon 
palvelukeskuksesta, 179/2019). 
 
Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä tietoihin 
kohdisteta automaattista päätöksentekoa. 
 

  
c) Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä 
ja henkilötietoryhmistä   
  
 

Rekisteröityjen ryhmät: Vanhan Vaasan sairaalan toimittajat ja 
asiakkaat 
 
Asiakasrekisteri: 
Asiakkaan nimi, asiakkaan numero, yritysnimi, lähiosoite, 
talonumero, postinumero, postitoimipaikka, maa, alue, 



Kieku taloushallinnon ratkaisun tietosuojaseloste ja rekisteröidyn informointi 

Tietosuoja-asetuksen artikla 30:n mukainen seloste käsittelytoimista, 13 JA 14 artiklan mukaiset tiedot 
ja 15-22 sekä 34 artiklan mukaiset käsittelyä koskevat tiedot 

aikavyöhyke, postilokero, postinumero, yrityksen postinumero, kieli, 
puhelin, matkapuhelin, fax, sähköpostiosoite, asiakkaan y-tunnus, 
asiakkaan ALV-tunnus, asiakkaan henkilötunnus, vastaanottajan 
verkkolaskuosoite (OVT-tunnus), vastaanottajan välittäjätunnus 
(operaattori) ja asiakkaan kuluttajaverkkolaskutiedot.  
 
Toimittajarekisteri:  
Toimittajan nimi, toimittajan numero, yritysnimi, lähiosoite, 
talonumero, postinumero, postitoimipaikka, maa, alue, 
aikavyöhyke, postilokero, postinumero, yrityksen postinumero, kieli, 
puhelin, matkapuhelin, fax, sähköpostiosoite, toimittajan y-tunnus, 
toimittajan henkilötunnus, pankkitilin IBAN- ja SWIFT-numerot 

  
d) Henkilötietojen vastaanottajien 
ryhmät, joille henkilötietoja on 
luovutettu tai luovutetaan 

Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan voimassa olevan 
lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa. Tietoja luovutetaan 
Valtiontalouden tarkastusvirastolle, maksatukseen liittyviä tietoja 
siirretään maksajan ja saajan pankkiin, ulosottoviranomaisille ja 
verohallinnolle. 

  

e) Henkilötietojen siirtäminen 
kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle järjestölle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä kansainvälisille 
järjestöille. 

f) Eri tietoryhmien poistamisen 
suunnitellut määräajat 
 

Kieku taloushallinnon ratkaisun sisältämän asiakas- ja 
toimittajarekisterin henkilötietojen säilytysajat pohjautuvat 
lainsäädäntöön jossa määritellään kirjanpitoaineiston säilytysajat. 

  

g) Kuvaus teknisistä ja 
organisatorisista turvatoimista 
 

A. Manuaalinen aineisto  
Manuaalinen aineisto käsitellään koulutetun henkilökunnan 
toimesta tietojen suojaustasoa vastaavassa lukituissa tiloissa.  
B. Digitaalisesti käsiteltävät aineistot  
Rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta 
ja hävittämiseltä. Suojaus perustuu käyttövaltuushallintaan, 
tietokantojen ja palvelinten tekniseen suojaukseen, tilojen fyysiseen 
suojaukseen, kulunvalvontaan, tietoliikenteen suojaukseen sekä 
tietojen varmuuskopiointiin.  
Pääsy- ja käsittelyoikeus tietoihin myönnetään työtehtävien 
perusteella. Pääsy järjestelmään perustuu henkilökohtaisiin 
käyttäjätunnuksiin. Laitetilat ja tiedot sijaitsevat fyysisesi Suomessa. 
Toiminnan asianmukaisuuden valvomiseksi käytetään hallinnollisia 
kontrolleja.  
 

Tietolähteet silloin kun tietoja ei 
ole saatu rekisteröidyltä 

Mikäli rekisterinpitäjällä on erillinen asiakkaiden ja heidän 
tilaustensa käsittelyjärjestelmä, asiakkaat perustetaan ensin sinne ja 
heidän tietonsa siirtyvät myyntitilaus tai myyntireskontraliittymällä 
Kieku taloushallinnon ratkaisuun, mikäli Kieku taloushallinnon 
ratkaisua käytetään myyntireskontrana. Liittymällä siirretyt 
asiakastiedot siirtyvät yhteisessä asiakasrekisterissä omaan 
liittymäasiakkaiden asiakastiliryhmään. 
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Artikla 15:n mukainen 
rekisteröidyn oikeus saada pääsy 
tietoihin. 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, 
että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei 
käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy 
henkilötietoihin. 
 
Rekisteröity tehdä tarkastuspyynnön rekisterinpitäjän edustajalle 
(tämän selosteen kohta 1). 

  
Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut 
vähemmän kuin yksi vuosi, voi Rekisterinpitäjä periä tietojen 
antamisesta aiheutuvat hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan 
maksun (artikla 12 [5]).  

Artikla 16:n mukainen oikeus 
tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman 
aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset 
henkilötiedot. Rekisteröity voi päivittää omia tietojaan lähettämällä 
kirjallisen ilmoituksen rekisterinpitäjän edustajalle (tämän selosteen 
kohta 1). 

Artikla 18:n mukainen oikeus 
käsittelyn rajoittamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa 
käsittelyä, jos: 

 rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, 
jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa 
rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden 

 käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa 
henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden 
käytön rajoittamista 

 rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja 
käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä 
oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi 

Mikäli Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, 
rajoitetaan niiden käsittelyä ajaksi, jonka kuluessa 
yhteisrekisterinpitäjä varmistaa niiden paikkansapitävyyden. 
Rekisteröity osoittaa pyynnön perusteluineen 
yhteisrekisterinpitäjän edustajalle (tämän lomakkeen 1 a 
ensimmäinen kohta) jolloin rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen 
käsittelyä tietojärjestelmässä. Käsittelyä rajoitetaan estämällä 
henkilötietojen käyttö käyttöoikeuksia rajaamalla. Rekisterinpitäjä 
pyytää käyttöoikeuksien rajoittamista.  

Artikla 19:n mukainen 
henkilötietojen oikaisua tai poistoa 
tai käsittelyn rajoitusta koskeva 
ilmoitusvelvollisuus 

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava kaikenlaisista artikla 16 ja artikla 18 
mukaisesti tehdyistä henkilötietojen oikaisuista, poistoista tai 
käsittelyn rajoituksista jokaiselle vastaanottajalle, jolle 
henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu 
mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa. Rekisterinpitäjän on 
ilmoitettava rekisteröidylle näistä vastaanottajista, jos rekisteröity 
sitä pyytää. Rekisteröidyn halutessa tiedon vastaanottajista tulee 
hänen tehdä pyyntö yhteisrekisterinpitäjän edustajalle (tämän 
selosteen 1 a ensimmäinen kohta).  

 


