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1. Rekisterin nimi  
 

Kuntarekry.fi –palvelu 
 
Kuntarekry.fi palvelun työnhakijatietokanta, joka koostuu kohdistetuista rekrytoin-
neista, sijaisrekrytoinneista ja avoimista rekrytoinneista kertyvistä työnhakijatie-
doista. 
 
Palvelussa toimii kaksi eri järjestelmää; verkkosivuston julkaisujärjestelmä ja 
rekrytointijärjestelmä. Verkkosivustolla eli julkaisujärjestelmässä kuntatyönantajat 
julkaisevat avoimia työpaikkoja, jotka poistuvat julkaisujärjestelmästä automaatti-
sesti, kun hakuaika päättyy. Verkkosivuston julkaisujärjestelmään ei synny henkilö-
tietorekisteriä. 
Työnhakijat voivat jättää rekrytointijärjestelmään työhakemuksensa. Rekrytointi-
järjestelmään kertyy työnhakijoiden henkilötietoja hakemusten jättämisen myötä. 
Rekrytointijärjestelmässä kuntatyönantajat käsittelevät työnhakijoiden hakemuksia 
hakemusten vastaanotosta valintaesityksen tekemiseen. 
 

2. Rekisterinpitäjä ja vas-
tuuhenkilö 

 

Suonenjoen kaupunki / Kaupunginhallitus 
PL 13 
77601 Suonenjoki 
Hallintojohtaja Maikki Rouvinen, puh.  
Puh. 044 411 2933 
maikki.rouvinen@suonenjoki.fi 
 
FCG Talent Oy 
vastaa järjestelmän teknisestä toimivuudesta toimien Kuntarekry.fi –rekisterin 
pääylläpitäjänä ja vastaten henkilötietojen käsittelystä tältä osin (lokitiedot, 
varmuuskopiot, hävittäminen). 
 
FCG Talent Oy 
Osmontie 34, 00610 Helsinki 
PL 950, 00601 Helsinki 
 

3. Rekisterin yhteyshenkilö  
 

Palvelua käyttävät kuntatyönantajat vastaavat rekisterinpitäjinä omien työnhaki-
joidensa hakemusten ja henkilötietojen käsittelystä sekä niitä koskevista tieduste-
luista. Tiedustelut osoitetaan kunkin palvelua käyttävän työnantajan rekisteriasi-
oista vastaavalle henkilölle. 
 
Suonenjoen kaupungin tietosuojavastaava, Hanna Heikkilä 
Puh. 044 758 1452 
hanna.heikkila@suonenjoki.fi 
 

4. Tietosuojavastaava Suonenjoen kaupungin tietosuojavastaava, Hanna Heikkilä 
Puh. 044 758 1452 
hanna.heikkila@suonenjoki.fi 
 

5. Henkilötietojen käsitte-
lyn tarkoitus 

 

Henkilöstön rekrytointi. 
 
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 523/1999, työelämän tietosuo-
jalain 759/2004 ja arkistolain 831/1994 määräysten ja ohjeiden mukaiseen työnha-
kijoiden tietojen käsittelyyn, säilytykseen ja poistoon. 
 

6. Rekisterin tietosisältö 
 

Rekrytointijärjestelmään tallentuvat työnhakijan tiedot riippuen siitä, mitä tietoja 
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työnantaja kohdennetuissa rekrytoinneissa hakulomakkeella kysyy ja mitä tietoja 
työnhakija itsestään tallentaa. 
 
Kysyttyjä tietoja ovat mm. 
- nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostisoite 
- koulutus 
- työhistoria 
 

7. Säännönmukaiset tieto-
lähteet 

 

Säännönmukaisena tietolähteenä ovat Kuntarekry.fi palvelun käyttäjiksi rekisteröi-
tyneet työnhakijat. 

8. Tietojen säännönmukai-
set luovutukset ja tieto-
jen siirto EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei luovuteta. 
 

9. Suojauksen periaatteet 
 

Kuntarekryn työnhakijatietokannasta ei synny yhtenä rekisterinpitäjänä toimivalle 
FCG Talent Oy:lle manuaalista aineistoa. Suonenjoen kaupungille syntyy myös ma-
nuaalista aineistoa.  
 
Rekisterin käyttö on rajattu käyttövaltuuksin ja rekisterin käyttötapahtumat rekis-
teröityvät rekrytointijärjestelmän lokitietoihin, joiden käsittelystä vastaa pääosin 
FCG Talent Oy. Rekisteriä voi käyttää vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja 
salasanalla rajatuin oikeuksin. Rekisteröityneen työnhakijan tietoihin pääsevät ne 
rekisteröityneet työnantajat, joiden organisaatioon työhakemus kohdistuu. Työn-
hakijan käyttäjätunnuksilla työnhakija voi käsitellä vain omia henkilötietojaan. 
Omilla käyttäjätunnuksillaan työnhakija voi myös muokata ja päivittää omia tieto-
jaan.  
 
FCG Talent Oy:ssä työskentelevät rekrytointijärjestelmän valtakunnalliset pääkäyt-
täjät näkevät työnhakijoiden hakemukset työnantajien tukipalvelupyyntöihin vasta-
tessaan.  
 

10. Tietojen säilyttäminen, 
arkistointi ja hävittämi-
nen 

Sekä sähköinen että manuaalinen tietojen säilytys ja hävittäminen tapahtuu arkis-
tolain 831/1994 8 §:n perusteella annettujen ohjeiden mukaisesti. 
 
Järjestelmään rekisteröityneet Suonenjoen kaupungin käyttäjät vastaavat hake-
musten ja työnhakijoiden tietojenkäsittelystä ja hakemusten säilytyksestä kohdis-
tettujen rekrytointien osalta.  
 
Hakemukset hävitetään Suonenjoen kaupungin ja/tai FCG Talent Oy:n toimesta.  
 
Avoimen keikoille kuntiin hakemuksen jättäneen työnhakijan tiedot ovat työnanta-
jien käytettävissä 6 kk siitä, kun työnhakija on viimeksi päivittänyt avointa hake-
mustaan. Työnhakijat vastaavat omien tietojensa päivittämisestä ja käytettävyys-
tietojensa ylläpidosta. Jos työnhakija haluaa hakemuksensa olevan aktiivinen 6 kk:n 
jälkeen, hän voi päivittää hakemuksensa. Jos hakija ei päivitä keikkatyöhakemus-
taan, säilyy se 6 kk:n voimassaolon jälkeen järjestelmässä 2 vuotta. Vuosittain hävi-
tetään järjestelmästä ne hakemukset, joiden vähimmäissäilytysaika on päättynyt 
edellisen vuoden aikana. Jos käyttäjätunnusta ei ole käytetty kahteen vuoteen, hä-
vitetään sekä käyttäjätunnus että hakijan hakemustiedot. 
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Avoimen hakemuksen kuntiin jättäneen työnhakijan tiedot ovat työnantajan käy-
tettävissä hakijan määrittämään päivämäärään asti. Työnhakijat vastaavat omien 
tietojensa päivittämisestä. Jos työnhakija ei päivitä avointa hakemustaan, säilyy se 
työnhakijan määrittämän päivämäärän jälkeen järjestelmässä 2 vuotta. Vuosittain 
hävitetään järjestelmästä ne hakemukset, joiden vähimmäissäilytysaika on päätty-
nyt edellisen vuoden aikana. Jos käyttäjätunnusta ei ole käytetty kahteen vuoteen, 
hävitetään sekä käyttäjätunnus että hakijan hakemustiedot. 
 
Kohdistetuissa rekrytoinneissa valitsematta jääneiden työnhakijoiden hakemukset 
säilyvät järjestelmässä 2 vuotta rekrytoinnin päättymisen jälkeen. Vuosittain hävi-
tetään järjestelmästä ne hakemukset, joiden vähimmäissäilytysaika on päättynyt 
edellisen vuoden aikana. Suonenjoen kaupunki vastaa mahdollisten manuaalisten 
hakemusten säilyttämisestä ja hävittämisestä oman arkistonmuodostussuunnitel-
mansa mukaisesti.  
 
Rekrytoitujen työnhakijoiden hakemukset kuntatyönantajat ovat velvoitettuja säi-
lyttämään pysyvästi. Valitsematta jääneiden hakijoiden hakemuksia saa säilyttää 
kunkin kunnan asettaman määräajan mukaisesti kuitenkin vähintään kaksi vuotta.  
 
FCG Talent Oy vastaa tietojen varmuuskopioinnista sekä niiden säilyttämisestä kun-
kin rekrytoinnin kohdalla kaksi vuotta. 
 

11. Rekisteröidyn oikeudet Tarkastusoikeus  
Työnhakijalla on oikeus saada tarkistaa itsestään tallentamansa tiedot tai tiedot, 
jotka hänestä on järjestelmään tallennettu. Asiaa koskevat pyynnöt tulee osoittaa 
rekisterinpitäjänä toimivalle työnantajalle, jolle työhakemus on osoitettu. Työnha-
kijan tietojen rekisterinpitäjä on kunta ja/tai organisaatio, jonka rekrytointiin työn-
hakija on jättänyt hakemuksensa ja / tai kunta ja/tai organisaatio, johon työnhakija 
on osoittanut kiinnostuksensa. 
 
Virheellisen tiedon korjaaminen 
Työnhakija voi itse päivittää järjestelmään tallentamiaan tietoja. Kohdistettuun ha-
kuun kirjattuja tietoja ei voi päivittää hakuajan päättymisen jälkeen. Muuttuneet 
yhteystiedot työhakija voi päivittää näissäkin tilanteissa. Muut tietojen korjaamista 
koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjänä toimivalle työnantajalle, jolle 
työhakemus on osoitettu. 
 
Muut oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli re-
kisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voi-
massa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800, 00521 Helsinki 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi Vaihde: 029 56 66700 
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