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Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste 
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §  Laatimispvm: 21.4.2017  

 

 

1. Rekisterin nimi 

 

Kuntarekry.fi -rekrytointijärjestelmä 

 

2. Rekisterinpitäjä  

 

A.  

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä  

Käyntiosoite: Viitaniementie 1 A, 40720 Jyväskylä 

Postiosoite: PL 472, 40101 Jyväskylä 

 

B.  

FCG Kuntarekry OY (pääylläpitäjä ja tekninen vastuu) 

Kuntarekry.fi -rekisteri vastaten henkilötietojen käsittelystä 

tältä osin (lokitiedot, varmuuskopioinnit, hävittäminen).  

Rekisteriseloste www.kuntarekry.fi.  

 

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa 

asioissa 

A. 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän johto 

Talous- ja hallintopäällikkö Pekka Pirinen (toiminnallinen 

vastuu/kieltäytymisasiat) 

p. 040 341 5101 pekka.pirinen@jao.fi  

 

ja  

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän johto 

Henkilöstöpäällikkö Maarit Kylmälahti (toiminnallinen vas-

tuu) 

p. 040 341 6153 maarit.kylmalahti@jao.fi  

 

ja  

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän johto 

Henkilöstö- ja palkkasihteeri Tanja Parker (pääkäyttäjä) 

p. 040 341 5109 tanja.parker@jao.fi  

 

 

B. 

FCG Kuntarekry Oy 

Marita Lehikoinen (valtakunnallinen ylläpitäjä ja pääkäyttäjä) 

marita.lehikoinen@fcg.fi  

 

FCG Kuntarekry Oy 

Risto Kökkö (valtakunnallinen varapääkäyttäjä) 

risto.kokko@fcg.fi  

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

 

Rekisterin pitämisen peruste: 

- Henkilötietolain (523/1999) 8 §:n mukaiset yleiset 

http://www.kuntarekry.fi/
mailto:pekka.pirinen@jao.fi
mailto:maarit.kylmalahti@jao.fi
mailto:tanja.parker@jao.fi
mailto:marita.lehikoinen@fcg.fi
mailto:risto.kokko@fcg.fi
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edellytykset (asiakkuussuhde)  

- Työelämän tietosuojalaki 759/2004  

 

Rekisterin käyttötarkoitus: 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän henkilöstön rekrytointi. 

Työnhakijoiden tietojen käsittely, säilytys ja tietojen poista-

minen. 

 

Kuntarekry.fi palvelun työnhakijatietokanta, joka koostuu 

kohdistetuista rekrytoinneista, sijaisrekrytoinneista ja avoi-

mista rekrytoinneista kertyvistä työnhakijatiedoista. 

 

Palvelussa toimii kaksi eri järjestelmää; verkkosivuston jul-

kaisujärjestelmä ja rekrytointijärjestelmä. Verkkosivustolla eli 

julkaisujärjestelmässä työnantajakäyttäjät julkaisevat avoimia 

työpaikkoja, jotka poistuvat julkaisujärjestelmästä automaatti-

sesti, kun hakuaika päättyy. Verkkosivuston julkaisujärjes-

telmään ei synny henkilötietorekisteriä.  

 

Työnhakijat voivat jättää rekrytointijärjestelmään työhake-

muksensa.  Rekrytointijärjestelmään kertyy työnhakijoiden 

henkilötietoja hakemusten jättämisen myötä. Rekrytointijär-

jestelmässä työnantajakäyttäjät käsittelevät työnhakijoiden 

hakemuksia hakemusten vastaanotosta valintaesityksen teke-

miseen.  

 

5. Rekisterin tietosisältö 

 

Rekrytointijärjestelmään tallentuvat työnhakijan tiedot riippu-

en siitä, mitä tietoja työnantaja kohdennetuissa rekrytoinneis-

sa hakulomakkeella kysyy ja mitä tietoja työnhakija itsestään 

tallentaa. 

  

Työnhakijan on mahdollista tallentaa Avoin hakemus kuntiin 

ja Hakemus keikkatöihin -hakulomakkeille seuraavat tiedot 

itsestään:  

- nimi 

- yhteystiedot 

- työkokemus 

- suoritetut tutkinnot 

- lisä- ja täydennyskoulutus 

- osaamiset 

- hakemus tehtävään vapaa tekstikenttä 

- kunnat 

- organisaatiot ja tehtäväalueet, joihin työnhakija osoit-

taa kiinnostuksensa 

- mahdollinen hakijan liittämä liitetiedosto 

- työnhakijan määrittämä hakemuksen säilytysaika  

- keikkalaiseksi ilmoittautuvan käytettävyystiedot.  

 

 



 

 

 

 

27.11.2017 Kuntarekry.fi 3 

Avoimeen hakupalveluun ja Keikoille kuntiin -palveluun jä-

tettyjä hakemuksia voivat lukea ja käsitellä ne kuntatyönanta-

jat, joihin työnhakija on hakemuksessaan osoittanut kiinnos-

tuksensa, ja joilla on oikeus lukea ja käsitellä avoimia hake-

muksia. 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

 

Säännönmukaisena tietolähteenä ovat Kuntarekry.fi palvelun 

käyttäjiksi rekisteröityneet työnhakijat.  

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä vastaa työnhakijoiden tieto-

jen käsittelystä rekrytointijärjestelmässä. 

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutuk-

set 

 

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ul-

kopuolelle 

 

Ei tietojen siirtoa. 

 

 

9. Rekisterin yhdistäminen muihin 

henkilörekistereihin 

 

Järjestelmää ei yhdistetä muihin rekistereihin. 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet 

 

  

 

  

 

Osa rekisterin henkilötiedoista on salassa pidettäviä JulkL 24 

§ 32 mukaisesti (perhesuhteet, harrastukset, poliittinen va-

kaumus).  

 

A. Manuaalinen aineisto 

Kuntarekryn työnhakijatietokannasta ei synny yhtenä rekiste-

rinpitäjänä toimivalle FCG Kuntarekry Oy:lle manuaalista 

aineistoa.  

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän rekrytointityötä tekeville 

työnantajakäyttäjille syntyy manuaalista aineistoa (virkaan tai 

toimeen valittujen hakemukset, jotka säilytetään pysyvästi 

paperimuodossa). Manuaalinen aineisto säilytetään kahden 

lukon takana: lukitussa huoneessa ja lukitussa kaapissa. 

  

B. ATK:lle tallennetut tiedot 

FCG Kuntarekry Oy:ssä työskentelevät rekrytointijärjestel-

män valtakunnalliset pääkäyttäjät näkevät työnhakijoiden 

hakemukset työnantajien tukipalvelupyyntöihin vastatessaan.  

Rekisterin käyttö on rajattu käyttövaltuuksin ja rekisterin 

käyttötapahtumat rekisteröityvät rekrytointijärjestelmän loki-

tietoihin, joiden käsittelystä vastaa pääosin FCG Kuntarekry 

Oy. Rekisteriä voi käyttää vain henkilökohtaisella käyttäjä-

tunnuksella ja salasanalla rajatuin oikeuksin.  

 

Rekisteröityneen työnhakijan tietoihin pääsevät ne rekisteröi-

tyneet työnantajakäyttäjät, joiden organisaatioon työhakemus 

kohdistuu.  
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Ns. Steppi-pääkäyttäjät Maarit Kylmälahti, Maarit Kaija ja 

Tanja Parker saavat tehdä kaikkea ja nähdä kaiken koko orga-

nisaatiossa, kunhan käyttäjätunnuksen yksikkö on Jyväskylän 

koulutuskuntayhtymä.  

 

Ns. G-käyttäjät ovat kuntayhtymän esimiehiä, jotka saavat 

tehdä kaikkea rekrytointeihin liittyvää, mutta eivät saa muo-

kata organisaatiopuuta tai käyttäjätunnuksia. Tunnuksella voi 

käsitellä rekrytointeja, jotka käyttäjä on itse luonut (hakenut 

täyttölupaa), ja joihin joku muu on ottanut hänen käsittelijäksi 

Rekrytointisuunnitelma –välilehdellä.  

 

Rekrytoinnin pääkäyttäjä 2 ovat tulosalueiden johdon sihteerit 

ja oikeudet ovat kuten G-tunnuksilla, mutta laajemmat. He 

näkevät kaikki rekrytoinnit, jotka ovat käyttäjätunnuksen Yk-

sikkö ja Hallinnolliset yksiköt –kentissä olevissa yksiköissä. 

 

Työnhakijan käyttäjätunnuksilla, työnhakija voi käsitellä vain 

omia henkilötietojaan. Omilla käyttäjätunnuksillaan työnhaki-

ja voi myös muokata ja päivittää omia tietojaan. 

 

Käsittelyssä noudatetaan henkilötietolakia. Rekisteriasioita 

hoitavia henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

 

11. Tarkastusoikeus 

 

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itse-

ään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot (HetiL 26§). Tarkas-

tuspyyntö tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa 

sen rekisterinpitäjänä toimivan työnantajan yhteyshenkilölle, 

jolle työhakemus on osoitettu. 

 

Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran luku-

vuoden aikana toteutettuna. 

 

Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. 

 

Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapaukses-

sa.  

a. Epäämisperusteena voi olla esimerkiksi, että tiedon anta-

misesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn 

terveydelle tai hoidolle tai jonkun muun oikeuksille (He-

tiL 27§) 

b. Jos tarkastusoikeus evätään, rekisteröidylle annetaan kir-

jallinen kieltäytymistodistus 

c. Rekisteröidyllä on tämän jälkeen oikeus saattaa asia tieto-

suojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojaval-

tuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki 

d. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle mää-

räyksen rekisteröidyn tarkastusoikeuden toteuttamisesta 
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Miten toteutetaan 

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydes-

sä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla 

tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan: pääkäyt-

täjälle tai toiminnan vastuuhenkilölle. 

 

Tarkastusoikeudesta päättävät toiminnan vastuuhenkilö ja 

pääkäyttäjä. Jos pääkäyttäjä kieltäytyy antamasta tietoja rekis-

teröidylle, rekisteröity tekee kirjallisen pyynnön talous- ja 

hallintojohtajalle. 

 

Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa 

se tarkistetaan ennen tietojen antamista. 

 

Tiedot antaa ko. pääkäyttäjä. 

 

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

 

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä 

olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeet-

toman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-

aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta (HetiL 29§).  

 

Työnhakija voi itse päivittää järjestelmään tallentamiaan tie-

toja. Kohdistettuun hakuun kirjattuja tietoja ei voi päivittää 

hakuajan päättymisen jälkeen. Muuttuneet yhteystiedot työ-

hakija voi päivittää näissäkin tilanteissa. Muut tietojen kor-

jaamista koskevat pyynnöt tulee osoittaa sen rekisterinpitäjä-

nä toimivan työnantajan yhteyshenkilölle, jolle työhakemus 

on osoitettu. 

 

Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, kuka talous- ja hallin-

tojohtaja antaa kirjallisen kieltäytymistodistuksen rekiste-

röidylle. 

a. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuu-

tetun ratkaistavaksi osoitteella Tietosuojavaltuutetun 

toimisto, PL 800, 00521 Helsinki 

b. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle mää-

räyksen tiedon korjaamisesta 

 

Miten toteutetaan: 

Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa 

tarkistetaan. 

 

Tiedon oikaisupyyntö tehdään suullisesti tai kirjallisesti asi-

anomaiselle pääkäyttäjälle ja kirjallisesti talous- ja hallinto-

johtajalle, jos pääkäyttäjä kieltäytyy tiedon korjaamisesta. 
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13. Rekisteröidyn kielto-oikeus ja 

muut henkilötietojen käsittelyyn liitty-

vät oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä 

häntä käsitteleviä tietoja viestinnässään. Kielto tulee tehdä 

sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaa-

valle henkilölle. 

 

Rekisteristä ei luovuteta henkilötietoja suoramarkkinointia, 

markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia tai su-

kututkimusta varten. 

 

14. Rekisteröidyn informointi Rekisteriseloste on nähtävissä Jyväskylän koulutuskuntayh-

tymän internet- ja intranet-sivuilla. 

 

LIITTEENÄ KUNTAREKRYN PALVELUEHDOT. 

 

Päivitetty 27.3.2017, 21.4.2017 Tanja Parker ja Maarit Kylmälahti. 
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