
Verisuren tietosuojaseloste työntekijöille 

  
17.5.2019 

Verisure Oy kerää henkilöstöhallinnon rekisteriin henkilötietoja työsuhteeseesi liittyen ja on 
näiden tietojen rekisterinpitäjä. Henkilötietojen suojaaminen on meille tärkeää. Olemme 
sitoutuneita suojaamaan tietojasi ja toimimaan oikeuksiesi ja tietosuojalainsäädännön 
mukaisesti. Lue tämä tietosuojaseloste huolellisesti. Saat tärkeää tietoa siitä, miten 
käytämme henkilötietojasi ja lisäksi tietosuojaseloste kertoo lailliset oikeutesi. 

Tästä tietosuojaselosteesta saat tiedot siitä, miten käytämme henkilötietojasi ja miten 
noudatamme oikeudellisia velvoitteitamme liittyen henkilötietojesi suojaamiseen. 

  
Tietojesi kerääminen ja käsitteleminen 

Keräämme ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia työsopimuksen 
täytäntöönpanoa varten ja/tai työnantajavelvoitteiden täyttämiseksi (sisältäen työn johto, -
suunnittelu ja -organisointi, työterveys ja -turvallisuus) sekä sellaisia henkilötietoja, joita olet 
itse luovuttanut meille työsuhteesi aikana. 

  

Käsittelyn kohteena oleva tietosisältö 

Henkilöstöhallinnon rekisteri sisältää seuraavia tietoja: 

• perustiedot (kuten nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, äidinkieli, kansalaisuus, sukupuoli) 
• lähiomaisen tiedot hätätapauksia varten 
• työhakemuksen tiedot, kuten koulutustiedot ja aikaisempi työ- ja muu soveltuva 

kokemus, sekä mahdollisten soveltuvuusarviointien ja testien tulokset 
• työsuhteen tiedot 
• palkanlaskentatiedot (kuten pankkitili, verotus- ja muut maksutiedot) 
• kulunvalvontaa, työaikoja ja poissaoloja koskevat tiedot 
• työsuorituksiin ja työsuorituksen arviointiin liittyvät tiedot 
• työaikakirjanpitoon ja vuosilomakirjanpitoon liittyvät tiedot 
• taustatarkistusta varten tarvittavat tiedot ja niiden tulokset (kuten luottotiedot, 

rikosrekisteritarkistustiedot) 
• kuvatallenteet 
• puhelunauhoitteet 

Työtehtävistä riippuen saatamme lisäksi kerätä seuraavia tietoja: 

• ajokortti 
• tieto käytettävissä olevasta autosta 
• turvasuojaajakortti, vartijakortti 
• sähköisen ajopäiväkirja- ja laitteiston valvontajärjestelmän keräämät paikannus- ja muut 

tiedot 



Rekisteri sisältää terveyteen liittyviä tietoja siinä määrin, kun tiedot on kerätty sinulta 
itseltäsi tai suostumuksellasi muualta ja tietojen käsittely on tarpeen terveydentilaan 
liittyvien etuuksien suorittamiseksi taikka poissaolojen tai työkykyisyyden selvittämiseksi tai 
työtapaturmien/työkyvyn heikkenemisen ennaltaehkäisemiseksi laissa tarkoitetuissa 
tilanteissa. 

Toimitiloissamme on kameravalvonta, josta syntyy kuvatallenteita, joista saattaa olla 
tunnistettavissa henkilöitä. Kameravalvonta on rajattu sisääntuloihin sekä hälytyskeskuksen 
kulkuväylille. Kameravalvontaa suoritetaan hälytyskeskuksessa. 

Rekisteri voi sisältää tietoja työtehtävien suorittamiseen olennaisesti liittyvistä järjestelmistä 
kuten sähköposti- ja muista viestintään tarkoitetuista järjestelmistä, joihin voit myös itse 
lisätä tietoja. Näitä tietoja käsitellään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti 
luottamuksellisesti pääasiassa tietoturvallisuuden varmistamiseksi järjestelmissä. 

  

Käsittelemme tietojasi seuraaviin tarkoituksiin 

Tietojenkäsittelyn peruste on oikeudellisten velvoitteiden hoitaminen sekä oikeutettu etu 
ellei seuraavassa ole muuta ilmoitettu: 

• Työsuhteeseen liittyvien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on työntekijöihin, työsuhteisiin 
sekä mahdollisiin vuokratyöntekijöihin ja muiden sopimuksen perusteella 
palvelusuoritteita tekeviin henkilöihin liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien hoitaminen 
sekä työnteon mahdollistaminen, kuten palkan- ja muiden maksujen maksu, 
henkilöstöhallinto, kirjanpito, työnjohto, kulkuoikeuksien- sekä järjestelmäturvallisuuden 
ja -toiminnan varmistaminen, kriisitilanteiden hoitaminen, työsuoritusten- ja 
työturvallisuuden arviointi, tiedotus sekä muu viestintä. 

• Käytämme tietojasi tarjotaksemme ja järjestääksemme koulutuksia sekä seurataksemme 
ja arvioidaksemme niiden tuloksia. 

• Turvallisuuteen liittyvien syiden johdosta, valvomme muun muassa työntekijöiden 
pääsyä ja kulkuoikeuksia toimitiloihin, joita Verisure/Securitas Direct käyttää (ml. 
käsittelemme työntekijöiden kuvia henkilökorteissa, toimitilojen videovalvonnassa jne.). 
Käsittelemme tietoja estääksemme ja tutkiaksemme laitonta, turvallisuuden vaarantavaa 
tai muuta sisäisten ohjeidemme vastaista toimintaa, jonka valvomiseen meillä on 
hyväksyttävä peruste. 

• Konsernin sisäisen viestinnän ja liiketoiminnan toteuttamiseksi voimme jakaa konsernin 
sisällä työntekijöiden yhteystietoja, työhistoriatietoja, valokuvia tai muuta työntekijän 
työsuoritusta koskevaa tai siihen liittyvää tietoa esimerkiksi työpaikkaa koskevassa 
uudelleensijoitustilanteessa tai sitä valmisteltaessa. Tapauskohtaisesti voimme myös 
jakaa konsernin sisäisesti valokuvia tapahtumista Intranetissä tai muissa kanavissa 
(näissä tilanteista työntekijää informoidaan). Voimme käyttää myös työntekijöiden tietoja 
lähettääksemme aika-ajoin uutiskirjeitä ja yritystiedotteita. 

• Lisäksi järjestämme yritystapahtumia ja -aktiviteetteja työaikojen puitteissa tai niiden 
ulkopuolella, joko Verisuren, toisen konserniin kuuluvan yrityksen tai kolmannen 
osapuolen toteuttamana sopimussuhteen perusteella. 

• Nauhoitamme työntekijöidemme vastaanottamia ja soittamia puheluita seuraavia 
tarkoituksia varten: asiakaspalvelu, puheluiden sisällön todentaminen sekä 
koulutuskäyttö, jotta voimme ylläpitää palvelun laatua ja työntekijöiden ammatillista 



kehitystä, kun olemme yhteydessä asiakkaisiin tai potentiaalisiin asiakkaisiin koskien 
asiakaspalvelua ja myyntiä. 

• Noudattaaksemme muita velvollisuuksia paikallisten lakien noudattamisessa esimerkiksi 
työehtosopimuksia sovellettaessa. 

• Sisällyttää työntekijöiden ammatillisia tietoja ja muita tietoja dokumentteihin, jotka ovat 
lain mukaan syytä toimittaa viranomaisille tai yrityksille, joiden kanssa Verisure on 
sopimussuhteessa, kuten jäljempänä tässä dokumentissa on tarkemmin määritelty. 

• Tallettaa ja säilyttää tietoja sähköposti- ja muista viestintään tarkoitetuissa järjestelmissä, 
joihin käyttäjät voivat myös itse lisätä tietoja. Tietojen käsittely perustuu työtehtävien 
hoitamiseen ja liiketoiminnan mahdollistamiseen. 

• Suostumuksen perusteella lähettääksemme markkinoinnillisia tiedotteita Verisuren 
tuotteisiin ja palveluihin liittyen sähköisissä kanavissa (ml. sähköposti, tekstiviesti tai 
muut sähköiset viestintäpalvelut). 

• Kameravalvonnan tarkoituksena on rikosten ennalta ehkäiseminen, työntekijöiden ja 
muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen, omaisuuden 
ja tiedon suojaaminen sekä turvallisuutta tai omaisuutta vaarantavien tilanteiden 
ennaltaehkäiseminen ja selvittäminen. Käsittelemme valvonnasta syntyneitä tallenteita 
ainoastaan näihin tarkoituksiin, kuten rikos- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn sekä 
tarvittaessa tiloissa liikkuneiden henkilöiden tunnistamiseen. Tietojenkäsittelyn peruste 
on lakisääteinen oikeus. 

Tietojen päivittäminen 

Hyödynnämme kohtuudella käytettävissä olevia keinoja varmistamaan, että henkilötietosi 
ovat ajan tasalla. Auttaaksesi tässä sinun tulee toimittaa henkilöstöhallinnolle ilmoitukset 
muuttuneista tiedoista, jotta saamme päivitettyä ne rekisteriimme. Voit ilmoittaa 
henkilöstöhallinnolle muuttuneista tiedoistasi sähköpostilla osoitteeseen hr@verisure.fi. 

  

Kolmansilta osapuolilta kerättävät tiedot 

Keräämme työntekijöidemme henkilötiedot lähtökohtaisesti sinulta itseltäsi, mutta 
suostumuksellasi saatamme kerätä lisäksi tietoja esimerkiksi taustatarkastuksen suorittajilta 
tai aikaisemmilta työnantajiltasi taikka muilta suosittelijoiltasi. 

  

Tietojen luovuttaminen 

Tietoja voidaan luovuttaa sopimuskumppaneille ja yhteistyökumppaneille, liittyen 
esimerkiksi toimitiloihin, kulkuneuvoihin, taloushallintoon, palkanlaskentaan, 
veroneuvontaan, tilintarkastukseen, matkustamiseen ja henkilöstöetuihin. Tietoja 
luovutetaan veroviranomaisille verotuksen toimeenpanoa varten, eläke- ja muille 
vakuutusyhtiöille vakuutusten ylläpitämiseksi, työttömyyskassoille sekä työvoima- ja 
ulosottoviranomaisille näiden lakisääteisten tehtävien toimeenpanoa varten sekä 
suostumuksellasi ammattiliitoille. Terveyttä koskevia tietoja voidaan luovuttaa 
työterveyspalvelun tuottajalle työterveyshuollon toteuttamista varten. Tietoja voidaan 
luovuttaa myös muihin tarkoituksiin Suomen lain mukaisesti. 

Kameravalvonnassa syntyneitä kuvatallenteita voidaan luovuttaa viranomaisille, kun 
toimivaltainen viranomainen erikseen laissa säädetyssä tarkoituksessa vaatii yksilöityä 
tietoa haltuunsa. 
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Yhteystiedot voidaan luovuttaa konsernin sisällä työtehtävien hoitamista varten. 

Koska toimintamme edellyttää taitoja ja resursseja muilta yhtiöiltä, meillä on tarve jakaa 
tietojasi valituille, alla listatuille vastaanottajille näiden toimintojemme suorittamiseksi. Näillä 
yhtiöillä on vastaavat lailliset velvoitteet meitä kohtaan tietojesi suojaamiseksi. 
Vaihtoehtoisesti me pysymme edelleen vastuullisina siitä, mitä nämä yhtiöt tekevät 
tiedoillasi. Vastaanottajatyyppejä, joiden kanssa jaamme tietojasi, ovat: 

• Maksupalvelujen tarjoajat kuten Nordea, joka sijaitsee Suomessa ja, jota käytämme 
maksuvelvoitteidemme toteuttamiseen 

• IT-järjestelmätoimittajat kuten Microsoft, joka sijaitsee Irlannissa ja, joka toimittaa meille 
sähköposti- ja pilvipalveluita ja, joita käytämme henkilöstöhallintoon liittyvien tietojen 
säilyttämiseen sekä muut IT-järjestelmä- ja tietoliikennepalvelujen tarjoajat. 

• Mikäli meidät tai merkittävän osan omaisuudestamme hankkii kolmas osapuoli, tällöin 
tietosi siirretään uudelle omistajalle. Mahdollista uutta omistajaa koskevat tietojesi osalta 
samat lait kuin meitä. 

• Mikäli myymme minkä tahansa liiketoimintamme tai omaisuuttamme kolmannelle 
osapuolelle, tällöin voimme paljastaa liiketoimintaan liittyvän henkilöstön tietoja tällaisen 
liiketoiminnan tai omaisuuden mahdolliselle ostajalle. 

• Viranomaiset tai muut lain osoittamat tahot (kuten työviranomaiset, valvovat 
viranomaiset, työhön liittyviä palveluja tarjoavat viranomaiset, tietosuojaviranomaiset, 
veroviranomaiset ja julkisia hankintoja tekevät tahot). 

• Tuomioistuimet ja muut riidanratkaisuelimet oikeusprosessin yhteydessä. 
• Vakuutus- ja rahoitusyhtiöt sekä rahastot ja säätiöt. 
• Ulkopuoliset konsultit ja yhteistyökumppanit (kuten lakimiehet, kirjanpitäjät, auditoijat ja 

palkanmaksajat). 
• Konserniin kuuluville yhtiöille siinä laajuudessa, kun on tarvetta henkilöstöhallinnon 

hoitamiseksi yhdenmukaisesti, julkaisujen ja tiedotteiden toimittamiseksi, keskitettyjen ja 
tehokkaiden liiketoimintaprosessien mahdollistamiseksi sekä globaalien raporttien 
julkaisemiseksi. 

• Koulutusammattilaisille ja -instituuteille, jotka on palkattu palvelujen tarjoamista varten 
siinä laajuudessa, kun on tarpeen koulutuksen ja valmennuksen järjestämiseksi, 
hallinnoinniksi ja valvonnaksi sekä tulosten arvioimiseksi. 

• Matkajärjestelykumppaneille (kuten matkatoimistoille, lentoyhtiöille, hotelleille ja 
autovuokraus yrityksille) varausten ja maksujen tekemiseksi. 

• Asiakkaille vain siinä tapauksessa, kun asiakkailla on suora kontakti työntekijään 
esimerkiksi hälytysjärjestelmien myynnin ja -huollon yhteydessä. Näissä tapauksissa 
siirrettävät tiedot ovat puhtaasti ammatillisia (kuten yhteystiedot, nimi, titteli ja 
muistiinpanot/muut henkilön laatimat asiakirjat asiakkuuden hoitamiseen liittyen sekä 
varatut tapaamiset, jotka voidaan sopia sähköisten viestintävälineiden avulla). 

  



Tietojen siirto ulkomaille 

Säilytämme tietojasi Euroopan talousalueella (ETA) tai maissa, joissa on vastaava 
tietosuojan taso. Tällaisissa maissa on vastaavat lait kuin Suomessa koskien tietojasi. 

Jakaessamme tietojasi yhtiöille, jotka sijaitsevat (i) ETA:n ulkopuolella tai (ii) maissa, joissa 
on vastaava tietosuojan taso, edellytämme sopimuksin näiltä yhtiöiltä, että ne käsittelevät 
tietojasi vastaavalta pohjalta kuin me. Tällaisissa tapauksissa varmistumme siitä, että 
siirrettyjä tietoja suojataan. Lisätietoja siirroista sekä kopiot siirtosopimuksista ovat 
pyynnöstä saatavissa meiltä. 

  
Tietojen säilyttäminen 

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan tässä selosteessa kerrottuihin 
tarkoituksiin ja niin kauan kuin lakien ja säännösten mukaiset säilyttämistä koskevat 
vaatimukset edellyttävät. Esimerkiksi työsopimuksia säilytämme kymmenen vuotta 
työsuhteen päättymisen jälkeen mahdollisia oikeudellisia vaatimuksia varten. Kun emme 
enää tarvitse henkilötietojasi, poistamme ne turvallisesti henkilötietojen 
säilytyspolitiikkamme mukaisesti. Saat meiltä halutessasi lisätietoa säilytysajoista. 

  
Oikeutesi 

Sinulla on erilaisia oikeuksia liittyen henkilötietoihisi. 

Sinulla on oikeus saada tietoosi sinusta kerätyt henkilötiedot (kamera-, nauhoite- ja 
järjestelmätietojen/valvonnan osalta kuitenkin muun muassa muiden rekisteröityjen 
tietosuojan turvaamiseksi tai rikostutkinnan aikana tarkastusoikeus arvioidaan tapauksittain 
erikseen), oikeus saada rekistereissämme olevat virheet korjatuiksi, rajoitettu tietojen 
luovutusta koskeva kielto sekä oikeus vaatia poistamaan ne henkilötiedot, joiden 
käyttämiseen meillä ei enää ole lain mukaista perustetta (on kuitenkin huomattava, että 
työsuhteen mahdollistamiseksi joidenkin tietotojen käsittely on välttämätöntä eikä tietoja ole 
mahdollista poistaa päättämättä työsuhdetta ja odottamatta laissa säädetyn 
käsittelyaikavaatimuksen päättymistä). Sinulla on myös oikeus peruuttaa mahdolliset 
tietojenkäsittelyä varten antamasi suostumukset, vaatia käsittelyn rajoittamista siinä 
laajuudessa, kun se on yksittäistapauksissa mahdollista sekä pyytää tietojen siirtämistä 
kolmannelle (kuten työterveyspalvelujen tarjoajalle tai viranomaiselle). 

Mikäli et ole tyytyväinen meiltä saamiisi vastauksiin, voit myös tehdä valvontaviranomaiselle 
(Suomessa tietosuojavaltuutetulle: www.tietosuoja.fi) valituksen henkilötietojesi käsittelystä. 

  
Muuta huomioitavaa 

Mikäli tietojenkäsittely perustuu suostumukseen, suostumus kerätään aina etukäteen sekä 
nimenomaisesti asiasta viestien. Tässä yhteydessä tarjotaan myös tiedot käsiteltävistä 
henkilötiedoista, tietojenkäsittelyn perusteesta sekä muista seikoista ja tietojen 
suojaamisesta sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Suostumukset ovat siten tästä 
selosteesta erillisiä. 

  
  

http://www.tietosuoja.fi/


Yhteystiedot ja valitukset 

Verisure Oy:n tietosuojavastaavana toimii Johanna Molander. Ensisijainen yhteyshenkilö 
liittyen tähän selosteeseen, mukaan lukien pyynnöt käyttää rekisteröidyn oikeuksia, on 
paikallinen tietosuoja-asioista vastaava henkilömme. Tietosuoja-asioissa voi ottaa yhteyttä 
seuraavasti: 

• Sähköpostitse: rekisteriasiat@verisure.fi 
• Postitse: Verisure Oy, PL 80, 00241 Helsinki, kuoreen merkintä: ”tietosuoja” 

Mikäli sinulla on reklamoitavaa tai huoli liittyen siihen, miten käsittelemme henkilötietojasi, 
ole hyvä ja ota yhteyttä ensisijaisesti meihin ja yritämme ratkaista asian niin pian kuin 
mahdollista. 

  

Tämän tietosuojaselosteen voimaantulo ja muutokset 

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty toukokuussa 2019. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä 
selostetta aika ajoin. 
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