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1. Rekisterinpitäjä 
  

 
Nimi 
Ruokolahden kunnanhallitus 
 
 
Osoite 
Virastotie 3, 56100 Ruokolahti 
 
 

  
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
05 26911, kirjaamo@ruokolahti.fi 
 
 

 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä 
koskevissa asioissa 

 
Nimi 
Hallintojohtaja Kaisa Häkkinen-Paananen, Kaisa.Hakkinen-Paananen@ruoko-
lahti.fi, 044 4491 202 
 
 
Osoite 
Virastotie 3, 56100 Ruokolahti 
 
 
 
Tietosuojavastaava 
Matti Backman, Matti.Backman@ruokolahti.fi, 044 4491 203 
 
  

3. Rekisterin nimi  
Kuntarekry.fi –palvelu 
 

 
4. Henkilötietojen käsitte-
lyn  
tarkoitus 
 

 
Henkilöstön rekrytointi. 
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 523/1999, työelämän tieto-
suojalain 759/2004 ja arkistolain 831/1994 määräysten ja ohjeiden mukaiseen 
työnhakijoiden tietojen käsittelyyn, säilytykseen ja poistoon 

 
5. Rekisterin tietosisältö ja 
henkilötietojen käsittelijät 
 
 

 
Rekrytointijärjestelmään tallentuvat työnhakijan tiedot riippuen siitä, mitä tietoja  
työnantaja kohdennetuissa rekrytoinneissa hakulomakkeella kysyy ja mitä tietoja 
työnhakija itsestään tallentaa. 
Työnhakijan on mahdollista tallentaa Avoin hakemus kuntiin ja Hakemus keik-
katöihin hakulomakkeille seuraavat tiedot itsestään: nimi, yhteystiedot, työkoke-
mus, suoritetut tutkinnot, lisä- ja täydennyskoulutus, osaamiset, hakemus tehtä-
vään vapaa tekstikenttä, kunnat, organisaatiot ja tehtäväalueet, joihin työnhakija 
osoittaa kiinnostuksensa, mahdollinen hakijan liittämä liitetiedosto, työnhakijan 
määrittämä hakemuksen säilytysaika sekä keikkalaiseksi ilmoittautuvan käytettä-
vyystiedot. Avoimeen hakupalveluun ja Keikoille kuntiin -palveluun jätettyjä ha-
kemuksia voivat lukea ja käsitellä ne kuntatyönantajat, joihin työnhakija on ha-
kemuksessaan osoittanut kiinnostuksensa, ja joilla on oikeus lukea ja käsitellä 
avoimia hakemuksia. 
 
Kunnan omissa hakemuksissa käsittelijöinä ovat palvelusihteerit ja esimiehet. 
FCG Talent Oy:ssä työskentelevät rekrytointijärjestelmän valtakunnalliset pää-
käyttäjät näkevät työnhakijoiden hakemukset työnantajien tukipalvelupyyntöihin 
vastatessaan. 
 



 
6. Säännönmukaiset tieto-
lähteet  

Säännönmukaisena tietolähteenä ovat Kuntarekry.fi palvelun käyttäjiksi rekiste-
röityneet työnhakijat.  
 
 
 
 
 
 

 
7. Tietojen säännönmukai-
set luovutukset 
 

 
Hakemusten tietoja ei luovuteta eteenpäin. Yhteenvedot luovutetaan hakijoille. 
 
 
 
 
 
 

8. Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

 
9. Rekisterin suojauksen pe-
riaatteet 

Sekä sähköinen että manuaalinen tietojen säilytys ja hävittäminen tapahtuu arkis-
tolain 831/1994 8 §:n perusteella annettujen ohjeiden mukaisesti. 
Hakemukset hävitetään Ruokolahden kunnan ja/tai FCG Talent Oy:n toimesta. 
 
A. Tausta-aineistot (manuaalinen aineisto) 
Hakemuksia säilytetään kaksi vuotta tasa-arvolain kanneajan vuoksi, ja yhteen-
vetoluettelot 10 vuotta tai enemmän oman tarpeen mukaisesti valvonta ja seu-
ranta huomioiden. Säilytys lukitussa, arkistointisääntöjen mukaisessa tilassa. 
Päätöksistä viranhaltijan päätökset säilytetään 10 vuotta ja muut pysyvästi. Rek-
rytoinnin aikana tehdyt arvioinnit, turvallisuusselvitykset, soveltuvuuslausunnot 
jne. hävitetään, kun asian käsittely on päättynyt. Nämä ovat osittain profilointiin 
perustuvia tietoja, ja siksi arkaluontoisia. Näiden tietojen vuoksi ko. rekisteriä 
käsitellään korkean riskin rekisterinä. 
 
 
B. Tietojärjestelmän aineisto 
Avoimen hakemuksen kuntiin jättäneen työnhakijan tiedot ovat työnantajan käy-
tettävissä hakijan määräämään päivämäärään asti. Jos työnhakija ei päivitä 
avointa hakemustaan, säilyy se työnhakijan määrittämän päivämäärän jälkeen 
järjestelmässä 2 vuotta. Vuosittain hävitetään järjestelmästä ne hakemukset, joi-
den vähimmäissäilytysaika on päättynyt edellisen vuoden aikana. Jos käyttäjä-
tunnusta ei ole käytetty kahteen vuoteen, hävitetään sekä käyttäjätunnus että ha-
kijan hakemustiedot. 
Kohdistetuissa rekrytoinneissa valitsematta jääneiden työnhakijoiden hakemuk-
set säilyvät järjestelmässä 2 vuotta rekrytoinnin päättymisen jälkeen. Vuosittain 
hävitetään järjestelmästä ne hakemukset, joiden vähimmäissäilytysaika on päät-
tynyt edellisen vuoden aikana.  
 
Rekrytoitujen työnhakijoiden hakemukset kuntatyönantajat ovat velvoitettuja 
säilyttämään pysyvästi. Valitsematta jääneiden hakijoiden hakemuksia saa säilyt-
tää kunkin kunnan asettaman määräajan mukaisesti kuitenkin vähintään kaksi 
vuotta.  
FCG Talent Oy vastaa tietojen varmuuskopioinnista sekä niiden säilyttämisestä 
kunkin rekrytoinnin kohdalla kaksi vuotta. 
 
 
 
 
 
 
 



10. Rekisteröidyn tarkastus-
toikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä kos-
kevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä tietoja käsitel-
lään, on rekisteröidyllä oikeus saada itseään koskevat tiedot nähdäkseen. Rekis-
teröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot koneellisesti 
luettavassa muodossa jotta ne voidaan siirtää järjestelmästä toiseen. 

11. Tietojen oikaisu ja pois-
taminen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta 
viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekiste-
röidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen käsittely ei 
ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita "Oikeus tulla 
unohdetuksi". 

12. Ilmoitusvelvoite henkilö-
tietojen tietoturvaloukkauk-
sesta 

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvalouk-
kauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on to-
dennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava ta-
pahtuneesta myös rekisteröidylle. 
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