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1.  

 Rekisterinpitäjä  

Nimi (y-tunnus)  

Puolangan kunta   

Osoite  

Maaherrankatu 7, 89200 Puolanka  

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)  

08 6155 441, kunta@puolanka.fi  

2.  

Yhteyshenkilö 

rekisteriä 

koskevissa 

asioissa  

Nimi  

Sivistysjohtaja  

Osoite  

Maaherrankatu 7, 89200 Puolanka  

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)  

Käyttäjät:  

Eeva Lauronen p. 044 783 5671, eeva.lauronen@puolanka.fi  

Tuula Salmela p. 044 728 9637, tuula.salmela@puolanka.fi  

3.  

Rekisterin nimi  

  

Työnhakijatietokanta (Kuntarekry.fi palvelu)  
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4.   

Henkilötietojen 

käsittelyn 

tarkoitus  

  

Kuntarekry.fi palveluun rekisteröityneiden kuntaorganisaatioiden henkilöstön 
rekrytointi.  

Kuntarekry.fi palvelun työnhakijatietokanta, joka koostuu kohdistetuista 
rekrytoinneista, sijaisrekrytoinneista ja avoimista rekrytoinneista kertyvistä 
työnhakijatiedoista.  

Palvelussa toimii kaksi eri järjestelmää; verkkosivuston julkaisujärjestelmä ja 
rekrytointijärjestelmä. Verkkosivustolla eli julkaisujärjestelmässä kuntatyönantajat 
julkaisevat avoimia työpaikkoja, jotka poistuvat julkaisujärjestelmästä automaattisesti, 
kun hakuaika päättyy. Verkkosivuston julkaisujärjestelmään ei synny 
henkilötietorekisteriä. Työnhakijat voivat jättää rekrytointijärjestelmään 
työhakemuksensa.   
Rekrytointijärjestelmään kertyy työnhakijoiden henkilötietoja hakemusten jättämisen 

myötä. Rekrytointijärjestelmässä kuntatyönantajat käsittelevät työnhakijoiden 

hakemuksia hakemusten vastaanotosta valintaesityksen tekemiseen.  

 

5.  

Rekisterin 

tietosisältö  

  
Rekrytointijärjestelmään tallentuvat työnhakijan tiedot riippuen siitä, mitä tietoja 
työnantaja kohdennetuissa rekrytoinneissa hakulomakkeella kysyy ja mitä tietoja 
työnhakija itsestään tallentaa.  
  

6.   

Säännön 

mukaiset 

tietolähteet  

  

Säännönmukaisena tietolähteenä ovat Kuntarekry.fi palvelun käyttäjiksi 

rekisteröityneet työnhakijat. Kuntatyönantajat vastaavat työnhakijoiden 

tietojenkäsittelystä rekrytointijärjestelmässä.  

7.  

Tietojen 

säännönmukaiset 

luovutukset  

  

Tietoja ei luovuteta.  

8.  

Tietojen siirto 

EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle  

  

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja EU:n eikä Euroopan talousalueen 

ulkopuolelle.  
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9.   

Rekisterin 

suojauksen 

periaatteet ja 

säilytysaika  

  
Kuntarekryn työnhakijatietokannasta ei synny yhtenä rekisterinpitäjänä toimivalle FCG 
Talent Oy:lle manuaalista aineistoa. Rekisterinpitäjinä toimiville kuntatyönantajille 
manuaalista aineistoa syntyy. Tietojen säilytys ja hävittäminen tapahtuu arkistolain 
831/1994 8 §:n perusteella annettujen ohjeiden mukaisesti.  
  

Rekisterin käyttö on rajattu käyttövaltuuksin ja rekisterin käyttötapahtumat  
rekisteröityvät rekrytointijärjestelmän lokitietoihin, joiden käsittelystä vastaa pääosin 
FXG Talent Oy. Rekisteriä voi käyttää vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja 
salasanalla rajatuin oikeuksin. Rekisteröityneen työnhakijan tietoihin pääsevät ne 
rekisteröityneet työnantajat, joiden organisaatioon työhakemus kohdistuu.  
Työnhakijan käyttäjätunnuksilla työnhakija voi käsitellä vain omia henkilötietojaan.   

  
FCG Talent Oy:ssa työskentelevät rekrytointijärjestelmän valtakunnalliset pääkäyttäjät 
näkevät työnhakijoiden hakemukset työnantajien tukipalvelupyyntöihin vastatessaan. 
Rekisteriin talletetut henkilötiedot on säädetty salassa pidettäväksi JulkL 24 § 32 
mukaisesti (perhesuhteet, harrastukset, poliittinen vakaumus).  
  

Henkilörekisterissä olevien tietojen säilytys ja hävittäminen  

  
Sekä sähköinen että manuaalinen tietojen säilytys ja hävittäminen tapahtuu arkistolain 
831/1994 8 §:n perusteella annettujen ohjeiden mukaisesti.  
  
Järjestelmään rekisteröityneet työnantajat vastaavat hakemusten ja työnhakijoiden 
tietojenkäsittelystä ja hakemusten säilytyksestä kohdistettujen rekrytointien ja 
sijaisrekrytointien osalta, jotka työnhakijat ovat heille järjestelmässä osoittaneet.  
Hakemukset hävitetään rekisteröityneiden työnantajien ja/tai FCG Talent Oy:n 
toimesta. Niiden avointen hakemusten osalta, joita ei ole osoitettu mihinkään kuntaan 
tai organisaatioon, hävittämisestä vastaa yksin FCG Talent Oy.  
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 Hakemukset hävitetään rekisteröityneiden työnantajien ja/tai FCG Talent Oy:n 
toimesta. Vuosittain hävitetään järjestelmästä ne hakemukset, joiden  
vähimmäissäilytysaika on päättänyt 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. Hakemukset 
hävitetään rekisteröityneiden työnantajien ja/tai FCG Talent Oy:n toimesta. Vuosittain 
hävitetään järjestelmästä ne hakemukset, joiden vähimmäissäilytysaika on päättynyt 
edellisen vuoden aikana. Työnantajat vastaavat mahdollisten manuaalisten 
hakemusten säilyttämisestä ja hävittämisestä omien  
arkistonmuodostussuunnitelmiensa mukaisesti. Rekrytoitujen työnhakijoiden 
hakemukset kuntatyönantajat ovat velvoitettuja säilyttämään pysyvästi. Valitsematta 
jääneiden hakijoiden hakemuksia saa säilyttää kunkin kunnan asettaman määräajan 
mukaisesti kuitenkin vähintään kaksi vuotta Arkl 8 § huomioiden. Jos käyttäjätunnusta 
ei ole käytetty kahteen vuoteen, hävitetään sekä käyttäjätunnus että hakijan 
hakemustiedot.  
  
FCG Talent Oy vastaa tietojen varmuuskopioinnista sekä niiden säilyttämisestä kunkin 
rekrytoinnin kohdalla kaksi vuotta.  
  

10.  

Tarkastusoikeus  

  

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset 

seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on 

talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.  

Tarkastuspyyntö osoitetaan kohdan 2 rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai 

kunnanviraston tietosuojavastaavalle kirjallisesti. (Yleinen tietosuoja-asetus (EU 

2016/679). 

11.  

Oikeus vaatia 

tiedon 

korjaamista  

  

Työnhakija voi itse päivittää järjestelmään tallentamiaan tietoja. Kohdistettuun hakuun 

kirjattuja tietoja ei voi päivittää hakuajan päättymisen jälkeen. Muuttuneet 

yhteystiedot työhakija voi päivittää näissäkin tilanteissa. Muut tietojen korjaamista 

koskevat pyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti rekisterinpitäjänä toimivalle työnantajalle, 

jolle työhakemus on osoitettu.   

  


