
 

 

Rekisteriseloste 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 

1.2.2022 

 

Talouden ja toiminnan suunnittelun ja seurannan rekisteri 

 

1. Rekisterinpitäjä 

 

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy, y-tunnus 3251002-1 

 
2. Rekisterin vastuuhenkilö 

 

Tehtävänimike 

 

Taloussuunnittelupäällikkö, Talouspalvelut, Talous ja toiminnanohjaus-yksikkö 

 
 

3. Rekisterin yhteyshenkilö 

 

Tehtävänimike 

 

Taloussunnittelija, Talouspalvelut, Talous ja toiminnanohjaus-yksikkö 

Yhteystiedot  

 
PL 55250 (Hämeentie 86), 00099 Helsingin kaupunki 

  



 
 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste 

 

Käsittelyn tarkoitukset 

 

Toiminnan raportointi. Talousarvion raamin, talousarvion, tulosbudjetin ja talouden 

ennusteen laadintaan tarvittavien tietojen tuottaminen. Osto- ja myyntilaskutus sekä 

muu päivittäiskirjanpito. 

 

Käsittelyn oikeusperuste 

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1b-kohta: käsittely on tarpeen sellaisen 

sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen 

tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.  

Sopimuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä pääsääntöisesti työ-, toimitus- tai 

palvelusopimusta rekisteröidyn ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n 

välillä. 

 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohta: käsittely on tarpeen 

rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

Lakisääteisellä velvoitteella viitataan seuraavista laeista ja niihin 

liittyvistä säädöksistä tuleviin velvoitteisiin: 

 Kirjanpitolaki (1997/1336) 

 Verolainsäädäntö 

 Työsopimuslaki (55/2011) 

 Työaikalaki (605/1996) 

 Vuosilomalaki (162/2005) 

 Työntekijän eläkelaki (395/2006) 

 Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) 

 Laki koulutuksen korvaamisesta (1140/2013) 
  



 

 

5. Rekisterin tietosisältö 

 

 Yksilöinti- ja yhteystiedot 

 Palvelussuhde- sekä palkkatiedot 

 Laskujen erittelyihin sisältyvät tiedot suoritetuista töistä tai palveluista 

 Tili- ja maksutiedot 

 
Rekisterissä käsitellään erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia tietoja. Näitä tietoja ovat 

tieto ammattiyhdistyksen jäsenyydestä, joka saattaa sisältyä palkkatietoihin. Käsittely on 

luvallista EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 mom. b-kohdan perusteella, 

jonka mukaan tietojen käsittely on luvallista, kun käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai 

rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten oikeuksien noudattamiseksi työoikeuden, 

sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla, siltä osin kuin se sallitaan unionin 

oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisessa 

työehtosopimuksessa, jossa säädetään rekisteröidyn perusoikeuksia ja etuja koskevista 

asianmukaisista suojatoimista.  

 

 
6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset 

 

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

 
 

7. Tietojen säilytysajat 

 

Tietoja säilytetään 10 vuotta suunnittelukauden päättymisestä. 

 
 

8. Henkilötietojen tietolähteet 

 
Tiedot saadaan Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n henkilöstöhallinnon 

rekisteristä tai rekisteröidyltä itseltään. Laskujen erittelyillä olevat tiedot saadaan 

rekisteröidyn työnantajalta, joka toimii Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n 

sopimuskumppanina. 

Henkilöstöhallintorekisteri. 


