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1a 
Rekisterinpitäjä 

Nimi 
Kunnanhallitus 

Osoite 
Vahtistentie 5, 21570 Sauvo 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
puh. (02) 474 4100     e-mail: sauvon.kunta@sauvo.fi  
 

2 
Rekisteriasioista 
vastaava henkilö ja 
tietosuojavastaava 
 

Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot: 
Anne Muurinen, tietosuojavastaava vs. hallintojohtaja 

Tietosuojavastaava ja yhteystiedot: 
Sauvon kunnan tietosuojavastaava 
puh. 050 4710019 
e-mail: tietosuojavastaava@sauvo.fi   
 

3 
Rekisterin nimi 
 

 
Kuntarekry 

4 
Henkilötietojen kä-
sittelyn tarkoitus ja 
käsittelyn oikeus-
perusta 
 
 

 
Kuntarekry.fi palveluun rekisteröityneiden kuntaorganisaatioiden henkilöstön rek-
rytointi. 
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 523/1999, työelämän tietosuoja-
lain 759/2004 ja arkistolain 831/1994 määräysten ja ohjeiden mukaiseen työnhaki-
joiden tietojen käsittelyyn, säilytykseen ja poistoon palveluun rekisteröityneiden 
kuntaorganisaatioiden rekrytoinneissa. 
 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on laki tai kunnan itsehallintoon perustuva 
tehtävä. 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

 
Rekrytointijärjestelmään tallentuvat työnhakijan tiedot riippuen siitä, mitä tietoja 
työnantaja kohdennetuissa rekrytoinneissa hakulomakkeella kysyy ja mitä tietoja 
työnhakija itsestään tallentaa. 
   
Kuntarekry/KuntaHR –järjestelmän perusasennuksessa muodostuu tyypillisesti seu-
raavia käyttäjien henkilötietoryhmiä:  

⎯ tunnistautumistiedot (käyttäjätunnus, AD-tunnus, salasana) 

⎯ perushenkilötietoja 

⎯ työ- ja kotiyhteystietoja 

⎯ työ- ja palvelussuhdetietoja (ml palkkaus ja poissaolotietoja) 

⎯ työkokemus-, tutkinto-, koulutus- ja sertifiointitietoja 

⎯ osaamistietoja ja osaamisen arviointitietoa 

⎯ kehityskeskusteluissa ja muissa vastaavissa esimiehen ja alaisen välisissä kes-
kusteluissa kirjoitettuja muistiinpanoja ja arviointeja 

⎯ muuta ”yleistietoa” (harrastuksia, luottamustehtäviä jne.) 

⎯ järjestelmän käyttötietoa (Audit trailit ja lokit)  

mailto:sauvon.kunta@sauvo.fi
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6 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 
Säännönmukaisena tietolähteenä ovat Kuntarekry.fi palvelun käyttäjiksi rekisteröi-
tyneet työnhakijat.  
Kuntatyönantajat vastaavat työnhakijoiden tietojenkäsittelystä rekrytointijärjestel-
mässä. 
 

7 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

 
Henkilötietoja pääsee katsomaan se työnantaja, jolle hakemus on suunnattu. Tämän 
lisäksi tiedot tallentuvat arkistoon. Tukipyyntöjen yhteydessä FCG:n pääkäyttäjät 
näkevät henkilötietoja. Tietoja luovutetaan SMS-operaattorille sähköpostien lähet-
tämiseksi hakijalle. Tietoja ei luovuteta muualle. 
 
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

8 
Tietojen säilytys-
ajat 
 

 
Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin rekisteröity on asiakassuhteessa rekiste-
rinpitäjään. Henkilötiedot säilyvät järjestelmässä kaksi vuotta. Paperisista hakemuk-
sista valittujen säilytetään pysyvästi ja ei valittujen kaksi vuotta. 
 
 

9 
Rekisterin suojauk-
sen periaatteet 
 

 
A Manuaalinen aineisto 
Kuntarekryn työnhakijatietokannasta ei synny yhtenä rekisterinpitäjänä toimivalle 
FCG Kuntarekry Oy:lle manuaalista aineistoa. Rekisterinpitäjinä toimiville kunta-
työnantajille manuaalista aineistoa syntyy. Kunnalle syntyy manuaalisena aineistona 
hakemukset ja hakijayhteenvedot, joita säilytetään lukitussa kaapissa. 
 
 
B Sähköisesti talletetut tiedot 
Rekisterin käyttö on rajattu käyttövaltuuksin ja rekisterin käyttötapahtumat rekiste-
röityvät rekrytointijärjestelmän lokitietoihin, joiden käsittelystä vastaa pääosin FCG 
Kuntarekry Oy. Rekisteriä voi käyttää vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja 
salasanalla rajatuin oikeuksin. Rekisteröityneen työnhakijan tietoihin pääsevät ne 
rekisteröityneet työnantajat, joiden organisaatioon työhakemus kohdistuu. Työnha-
kijan käyttäjätunnuksilla työnhakija voi käsitellä vain omia henkilötietojaan. Omilla 
käyttäjätunnuksillaan työnhakija voi myös muokata ja päivittää omia tietojaan. 
 
FCG Kuntarekry Oy:ssä työskentelevät rekrytointijärjestelmän valtakunnalliset pää-
käyttäjät näkevät työnhakijoiden hakemukset työnantajien tukipalvelupyyntöihin 
vastatessaan. Rekisteriin talletetut henkilötiedot on säädetty salassa pidettäväksi 
JulkL 24 § 32 mukaisesti (perhesuhteet, harrastukset, poliittinen vakaumus). Käsit-
telyssä noudatetaan henkilötietolain 32 § suojaamisvelvoitteita ja 33 § vaitiolovel-
vollisuutta. 
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10 
Tietojen tarkastus-, 
oikaisu- ja poista-
misoikeus (EU:n 
yleisen tietosuoja-
asetuksen artiklat 
15 - 17) 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada 
tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai, ettei rekiste-
rissä ole häntä koskevia tietoja.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta vii-
vytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. 
 
Rekisterinpitäjän on omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä korjattava, 
poistettava tai täydennettävä henkilötietojärjestelmään sisältyviä henkilötietoja, 
mikäli ne ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tietojenkä-
sittelyn ja -keruun tarkoituksen osalta. 
 
Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa, oikaista tai poistaa itseään koskevat tiedot 
edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö kun-
nan tietosuojavastaavalle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla 
varmennetussa asiakirjassa. 
 
Tarkastus-, oikaisu- ja poistamispyynnöissä käytettäviä lomakkeita on saatavissa 
kunnan internet-sivuilta: http://www.sauvo.fi/fi/tietosuoja/ 
tai vierailemalla henkilökohtaisesti kunnanvirastossa. 
 
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta rekisterinpitäjän on annet-
tava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden 
vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus val-
vontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja. 
 

11 
Oikeus suostumuk-
sen peruuttami-
seen  
 

 
Mikäli henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on rekisteröityjen antama suostu-
mus, on rekisteröidyillä myös oikeus suostumuksen peruuttamiseen. 
Suostumuksen peruutusta tai käsittelyn vastustamista koskeva pyyntö on esitettävä 
rekisterinpitäjän rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai 
sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, joka tulee esittää rekisterin yh-
teyshenkilölle. 

12 
Sisältyykö henkilö-
tietojen käsittelyyn 
automaattista pää-
töksentekoa, kuten 
profilointia? 
 

 
Henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa eikä profiloin-
tia. 
 

13 
Muut henkilö- 
tietojen käsittelyyn 
liittyvät asiat 

 
Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti 
jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko: 
— periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittami-

sesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kus-
tannukset  

— kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea 

http://www.sauvo.fi/fi/tietosuoja/
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Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteetto-
muus tai kohtuuttomuus. 
 

14 
Rekisteröidyn vali-
tusoikeus (EU:n 
yleisen tietosuoja-
asetuksen artikla 
77) 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity kat-
soo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sano-
tun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeus-
suojakeinoja. 
 

 

 


