
     TIETOSUOJASELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
8.5.2018 

 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Huittisten kaupunki 
Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen 
Puh. 02 560 4111 
 
Huittisten kaupunki vastaa omien työnhakijoidensa henkilötietojen käsittelystä. 
 
FCG Talent Oy 
Osmontie 34, 00610 Helsinki 
PL 950, 00601 Helsinki 
 
FCG Talent Oy vastaa järjestelmän teknisestä toimivuudesta toimien Kuntarekry.fi-rekisterin 
pääylläpitäjänä ja vastaten henkilötietojen käsittelystä tältä osin (lokitiedot, varmuuskopioinnit, 
hävittäminen).      
Osoite 

      

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

      

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Hallintojohtaja 
Huittisten kaupunki, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen, puh. 044 560 4221 
 
Rekrytointijärjestelmän valtakunnallinen pääkäyttäjä ja ylläpitäjä: 
FCG Talent Oy / Juho Toivonen, juho.toivonen(at)fcg.fi 
varahenkilö Risto Kökkö, risto.kokko(at)fcg.fi 
Osoite 

      

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

      

3 
Rekisterin 
nimi 

 
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 Huittisten kaupunki julkaisee avoimia työpaikkoja, jotka 
poistuvat julkaisujärjestelmästä automaattisesti, kun hakuaika päättyy. Verkkosivuston julkaisu- 
järjestelmään ei synny henkilötietorekisteriä. 
 
Työnhakijat voivat jättää rekrytointijärjestelmään työhakemuksensa. Rekrytointijärjestelmään kertyy 
työnhakijoiden henkilötietoja hakemusten jättämisen myötä. Rekrytointijärjestelmässä Huittisten 
kaupunki työnantajana käsittelee työnhakijoiden hakemuksia hakemusten vastaanotosta 
valintaesityksen tekemiseen. Hakemusten poistamista käsitellään kohdassa 9. 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

 
Huittisten kaupungin henkilöstön rekrytointi. 
 
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 523/1999, työelämän tietosuojalain 759/2004 ja 
arkistolain 831/1994 sekä Huittisten kaupungin arkistonmuodostussuunnitelman määräysten ja 
ohjeiden mukaiseen työnhakijoiden tietojen käsittelyyn, säilytykseen ja poistoon Huittisten kaupungin 
rekrytoinneissa. 
 
 
 



5 
Rekisterin 
tietosisältö 

 
Rekrytointijärjestelmään tallentuvat työnhakijan tiedot riippuen siitä, mitä tietoja Huittisten kaupunki 
työnantajana kohdennetuissa rekrytoinneissa hakulomakkeella kysyy ja mitä tietoja työnhakija 
itsestään tallentaa (mm. nimi, yhteystiedot, suoritetut tutkinnot, työkokemus, osaamiset, 
kelpoisuuteen liittyvät opinnot, lisä- ja täydennyskoulutus, hakemus tehtävään vapaa tekstikenttä, 
mahdollisten suosittelijoiden nimi- ja yhteystiedot sekä rekrytointiprosessin aikaista viestintää hakijan 
kanssa). 
 
Työnhakijan on mahdollista tallentaa Avoin hakemus kuntiin hakulomakkeelle seuraavat tiedot 
itsestään: nimi, yhteystiedot, työkokemus, suoritetut tutkinnot, lisä- ja täydennyskoulutus, osaamiset, 
hakemus tehtävään vapaa tekstikenttä, kunnat, organisaatiot ja tehtäväalueet, joihin työnhakija 
osoittaa kiinnostuksensa, mahdollinen hakijan liittämä liitetiedosto ja työnhakijan määrittämä 
hakemuksen säilytysaika. Avoimeen hakupalveluun jätettyjä hakemuksia voivat lukea ja käsitellä ne 
kuntatyönantajat, joihin työnhakija on hakemuksessaan osoittanut kiinnostuksensa, ja joilla on oikeus 
lukea ja käsitellä avoimia hakemuksia. 
 
Huittisten kaupungin henkilöstöstä, joilla on oikeus käyttää Kuntarekry.fi-palvelua tallennetaan 
seuraavat tiedot: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, salasana ja käyttäjäryhmä,  
johon käyttäjä kuuluu. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

 
Säännönmukaisena tietolähteenä ovat Kuntarekry.fi-palvelun käyttäjiksi rekisteröityneet työnhakijat. 
Huittisten kaupunki työnantajana vastaa omien työnhakijoidensa tietojenkäsittelystä 
rekrytointijärjestelmässä. 
 
Tiedot manuaalisesti toimitetuista hakemuksista tallennetaan soveltuvin osin Kuntarekry.fi-palvelun 
rekrytointijärjestelmään. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

 
Tietoja ei luovuteta. 
 
Ohjelmalla on mahdollista muodostaa hakijoiden täyttämistä tiedoista vertailuraportteja word- tai 
excel-taulukkoon. Vertailuraportteja käyttävät haastatteluun ja valintaan osallistuvat Huittisten 
kaupungin luottamushenkilöt ja viranhaltijat. 
 
Hakijoiden vertailuraportti lähetetään pyynnöstä ko. rekrytointia hakeneille. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

 
Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

 
Kuntarekryn työnhakijatietokannasta ei synny yhtenä rekisterinpitäjänä toimivalle FCG Talent Oy:lle 
manuaalista aineistoa. Rekisterinpitäjinä toimivalle Huittisten kaupungille manuaalista aineisto 
syntyy. 
 
Huittisten kaupungissa manuaalinen aineisto säilytetään ao. toimialan arkistossa lukitussa 
työpisteessä. 
 
Valitun hakemus säilytetään pysyvästi rekrytoinnin suorittaneen toimialan arkistossa (Kuntarekry.fi-
palvelusta tulostettu tai manuaalisesti saapunut hakemus). Valitsematta jääneiden manuaaliset 
hakemukset liitteineen säilytetään rekrytoinnin suorittaneen toimialan arkistossa kaksi vuotta, jonka 
jälkeen ne hävitetään. 
 
Nimiluettelo hakijoista säilyy pysyvästi valinnan tehneen luottamustoimielimen pöytäkirjan liitteenä tai 
päätöksen tehneen viranhaltijan viranhaltijapäätöksen liitteenä. Hakijoiden vertailuraportti säilytetään 
rekrytoinnin suorittaneen toimialan arkistossa 10 vuotta, jonka jälkeen se hävitetään. 
B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

 
Rekisterin käyttö on rajattu käyttövaltuuksin ja rekisterin käyttötapahtumat rekisteröityvät rekrytointi- 
järjestelmän lokitietoihin, joiden käsittelystä vastaa pääosin FCG Talent Oy. Rekisteriä voi käyttää 
vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla rajatuin oikeuksin. 
 
Huittisten kaupungissa työnhakijan tietoihin pääsevät rekrytoinnin luoja ja erikseen määritellyt 
rekrytointiin osallistuvat viran-/toimenhaltijat sekä pääkäyttäjä-oikeuden omaavat henkilöt. 
 
Työnhakijan käyttäjätunnuksilla työnhakija voi käsitellä vain omia henkilötietojaan.Omilla käyttäjä- 
tunnuksillaan työnhakija voi myös muokata ja päivittää omia tietojaan. Kohdistettuun hakuun kirjattuja 
tietoja ei voi päivittää hakuajan päättymisen jälkeen. Muuttuneet yhteystiedot työnhakija voi päivittää 
näissäkin tilanteissa. Muut tietojen korjaamista koskevat pyynnöt tulee osoittaa Huittisten kaupungin 
sille toimialalle, jolle työhakemus on osoitettu. 
 
FCG Talent Oy:ssä työskentelevät rekrytointijärjestelmän valtakunnalliset pääkäyttäjät näkevät 
työnhakijoiden hakemukset työnantajien tukipalvelupyyntöihin vastatessaan. Rekisteriin tallennetut 
henkilötiedot on säädetty salassa pidettäviksi julkisuuslain 24 § 32 kohdan mukaisesti (perhesuhteet, 
harrastukset, poliittinen vakaumus). Käsittelyssä noudatetaan henkilötietolain 32 §:n 
suojaamisvelvoitteita ja 33 §:n vaitiolovelvollisuutta. 
 
Rekrytoinnin päättymisen jälkeen rekrytoinnit suljetaan. Järjestelmä poistaa hakemukset suljetuista 
rekrytoinneista, kun hakemusten säilytysten määräaika on kulunut umpeen. 
 
 
Kohdistetuissa rekrytoinneissa valitsematta jääneiden työnhakijoiden hakemukset säilyvät 
järjestelmässä kaksi vuotta rekrytoinnin päättymisen jälkeen. Hakemukset hävitetään FCG Talent 
Oy:n toimesta. Vuosittain hävitetään järjestelmästä ne hakemukset, joiden vähimmäissäilytysaika on 
päättynyt edellisen vuoden aikana. Huittisten kaupunki työnantajana vastaa manuaalisten 
hakemustan säilyttämisestä ja hävittämisestä oman arkistonmuodostussuunnitelmansa mukaisesti. 



Rekrytoitujen työnhakijoiden hakemukset kuntatyönantajat ovat velvoitettuja säilyttämään pysyvästi. 
Valitsematta jääneiden hakijoiden hakemuksia tulee säilyttää vähintään kaksi vuotta arkistolain 8 § 
huomioiden. Jos käyttäjätunnusta ei ole käytetty kahteen vuoteen, hävitetään sekä käyttäjätunnus 
että hakijan hakemustiedot. 
 
Avoimen hakemuksen kuntiin jättäneen työnhakijan tiedot ovat työnantajan käytettävissä hakijan 
määrittämään päivämäärään asti. Järjestelmä lähettää työnhakijalle automaattisesti viestin 
hakemuksen vanhenemisesta 14 vuorokautta ennen kuin hakemus vanhenee. Työnhakijat vastaavat 
omien tietojensa päivittämisestä. Jos työnhakija ei päivitä avointa hakemustaan, säilyy se 
työnhakijan määrittämän päivämäärän jälkeen järjestelmässä kaksi vuotta. Hakemukset hävitetään 
FCG Talent Oy:n toimesta. Vuosittain hävitetään järjestelmästä ne hakemukset, joiden 
vähimmäissäilytysaika on päättynyt edellisen vuoden aikana. Jos käyttäjätunnusta ei ole käytetty 
kahteen vuoteen, hävitetään sekä käyttäjätunnus että hakijan hakemustiedot. 
 
Kuntarekry.fi-palvelua käyttävien työntekijöiden henkilötiedot siirretään järjestelmässä historiaan 
(=arkistoidaan), kun työntekijä ei enää ole Huittisten kaupungin palveluksessa tai hän ei enää 
työssään tarvitse rekrytointijärjestelmää. 
 
FCG Talent Oy vastaa tietojen varmuuskopinoinnista sekä niiden säilyttämisestä kunkin rekrytonnin 
kohdalla kaksi vuotta.  
 
Sekä sähköinen että manuaalinen tietojen säilytys ja hävittäminen tapahtuu arkistolain 831/1994  
8 §:n perusteella ja Huittisten kaupungin arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. 
 
Henkilötietoja ei luovuteta suoramainontaa, suoramarkkinointia, etämyyntiä, markkina- tai 
mielipidetutkimusta tai henkilömatrikkeleita varten. 
 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Tarkastusoikeus, henkilötietolaki 26 §: 
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.  
 
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on esitettävä tätä 
tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla 
varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 
 
Jos tarkastusoikeus evätään, siitä annetaan asiakkaalle kirjallinen todistus. Todistuksessa mainitaan 
ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun 
käsiteltäväksi. 
 
Tarkastuspyyntöä varten on laadittu lomake, joka on saatavilla toimintayksiköistä sekä Huittisten 
kaupungin Internet-sivuilta www.huittinen.fi/asiointi ja lomakkeet. 
 
Tarkastuspyyntö osoitetaan: 
Huittisten kaupunki, Hallintopalvelukeskus, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen 
 
Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen 
kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. 
 
Asiakirjoista perittävät maksut perustuvat voimassa olevaan Huittisten kaupunginhallituksen 
päätökseen. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §: 
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta 
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta 
virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 
 
Mikäli asiakkaan vaatimusta tiedon korjaamisesta ei hyväksytä, kieltäytymisestä annetaan 
asiakkaalle todistus, josta ilmenevät syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi 
saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 
 
Tiedon korjaamispyyntöä varten on laadittu lomake, joka on saatavilla toimintayksiköistä sekä 
Huittisten kaupungin Internet-sivuilta www.huittinen.fi/asiointi ja lomakkeet. 
 
Tiedon korjaamispyyntö osoitetaan: 
Huittisten kaupunki, Hallintopalvelukeskus, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen 



12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

      

 


