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Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa hänen henkilötietojensa keräämisestä sekä käsittelystä. Henkilötietojen 
käsittelyn on oltava läpinäkyvää. 
 
Jos tietoja kerätään rekisteröidyltä, on käsittelyä koskeva informaatio annettava tietojen keräämisen aikaan. Jos 
tietoja taas saadaan muualta kuin rekisteröidyltä itseltään, informaatio on annettava kohtuullisessa ajassa, vii-
meistään kuukauden kuluttua tietojen saamisesta. 

Henkilötietojen käsit-
telyn tarkoitus 

Jämsän kaupungin henkilöstön rekrytointi. Työnhakijoiden tietojen käsittely, 
säilytys ja tietojen poistaminen.  
 
Kuntarekry.fi-palvelun työnhakijatietokanta, joka koostuu kohdistetuista rekry-
toinneista ja avoimista rekrytoinneista kertyvistä työnhakijatiedoista. 
 
Palvelussa toimii kaksi eri järjestelmää: verkkosivujen julkaisujärjestelmä ja 
rekrytointijärjestelmä. Verkkosivustolla eli julkaisujärjestelmässä työnantaja-
käyttäjät julkaisevat avoimia työpaikkoja, jotka poistuvat julkaisujärjestelmästä 
automaattisesti, kun hakuaika päättyy. Verkkosivuston julkaisujärjestelmään ei 
synny henkilötietorekisteriä.  
 
Työnhakijat voivat jättää rekrytointijärjestelmään työhakemuksensa. Järjestel-
mään kertyy työnhakijoiden henkilötietoja hakemusten jättämisen myötä. Jär-
jestelmässä työnantajakäyttäjät käsittelevät työnhakijoiden hakemuksia niiden 
vastaanottamisesta valintaesityksen tekemiseen asti.  
 
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 523/1999, työelämän ja ohjei-
den mukaiseen työnhakijoiden tietojen käsittelyyn, säilytykseen ja poistoon. 
 

Henkilötietojen käsit-
telyn tietosuoja-    
asetuksen mukainen    
oikeusperuste           
(6 artikla) 

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 523/1999, työelämän ja ohjei-
den mukaiseen työnhakijoiden tietojen käsittelyyn, säilytykseen ja poistoon. 
 

Rekisterinpitäjä tai 
yhteisrekisterinpitä-
jät ja vastuun jakau-
tuminen yhteisrekis-
terinpitäjien välillä 

Kaupunginhallitus 

Rekisterinpitäjän/  
yhteisrekisterinpitä-
jien yhteyshenkilö(t) 
ja yhteystiedot 

Maarit Mäntykoski, henkilöstöpäällikkö, tietosuojavastaava 
Seppolantie 5, 42100 Jämsä 
040 571 2088 
maarit.mantykoski@jamsa.fi 

Tietosuojavastaava  
Maarit Mäntykoski 
 

Henkilötietojen yllä-
pitojärjestelmät (jär-
jestelmän/sovelluk-
sen nimi/nimet) ja 
muut mahdolliset kä-
sittelytavat 

Kuntarekry  

Henkilötietojen tieto-
lähde/-lähteet 

Säännönmukaisena tietolähteenä ovat Kuntarekry.fi palvelun käyttäjiksi rekis-
teröityneet työnhakijat. Työnhakijat vastaavat omasta tietojenkäsittelystään jär-
jestelmässä ja Jämsän kaupunki vastaa omien työnantajakäyttäjiensä tietojen-
käsittelystä järjestelmässä sekä työnhakijoiden tietojen käsittelystä rekrytointi-
järjestelmässä.  
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Käsiteltävät henkilö-
tiedot 

Rekrytointijärjestelmään tallentuvat työnhakijoiden tietoja riippuen siitä, mitä 
tietoja työnantaja kohdennetuissa rekrytoinneissa hakulomakkeella kysyy ja 
mitä tietoja työnhakija itsestään tallentaa.  
 
Työnhakijan on mahdollista tallentaa hakulomakkeille seuraavia tietoja itses-
tään:  
- nimi  
- henkilötunnus 
- yhteystiedot  
- työkokemus 
- suoritetut tutkinnot  
- lisä- ja täydennyskoulutukset 
- osaamiset  
- hakemus tehtävään eli vapaa tekstikenttä  
- organisaatiot ja tehtäväalueet, joihin työnhakija osoittaa kiinnostuksensa 
- mahdolliset hakijan liittämät liitetiedostot  
- hakijan määrittämä hakemuksen säilytysaika  
 
Avoimiin hakemuksiin jätettyjä hakemuksia voivat lukea ja käsitellä ne työpis-
teiden esimiehet, joihin työnhakija on hakemuksessaan osoittanut kiinnostuk-
sensa, ja joilla on oikeus lukea ja käsitellä avoimia hakemuksia. 
 

Henkilötietojen luo-
vuttaminen 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa rekrytoinnissa avustaville esim. ulkopuolisille konsul-
toijille tai hakijatestauksia varten. 

 

Tietojen siirto  
kolmanteen maahan 
tai kansainväliselle 
järjestölle 

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin. 

Henkilötietojen suo-
jauksen turvatoimet 

Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.   
 
A. Tekniset toimenpiteet 
FCG Kuntarekry Oy vastaa järjestelmän teknisestä toimivuudesta 
toimien Kuntarekry.fi -rekisterin teknisenä pääylläpitäjänä ja vastaten 
henkilötietojen käsittelystä tältä osin (logitiedot, varmuuskopioinnit, 
hävittäminen). Rekisteriseloste www.kuntarekry.fi. 
FCG Kuntarekry Oy vastaa tietojen varmuuskopioinnista sekä niiden 
säilyttämisestä. 
Paperisena säilytettävät asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa. 
 
B. Toiminnalliset toimenpiteet 
Järjestelmää käyttävät vain sellaiset henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtä-
viensä hoitoon. Järjestelmän käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja 
salasanat.  
Rekisterin käyttö on rajattu käyttövaltuuksin ja rekisterin käyttötapahtumat re-
kisteröityvät rekrytointijärjestelmän lokitietoihin, joiden käsittelystä vastaa pää-
osin FCG Kuntarekry Oy. Järjestelmään rekisteröityneet työnantajakäyttäjät, 
joille Jämsän kaupunki on antanut järjestelmään käyttäjätunnuksen, vastaavat 
annettujen ohjeiden mukaisesti hakemusten ja työnhakijoiden tietojenkäsitte-
lystä ja hakemusten säilytyksestä kohdistettujen rekrytointien ja sijaisrekrytoin-
tien osalta sekä niiden avointen ja keikkatyöhakemusten osalta, jotka 
työnhakijat ovat heille järjestelmässä osoittaneet. 
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FCG Kuntarekry Oy:ssä työskentelevät rekrytointijärjestelmän valtakunnalliset 
pääkäyttäjät näkevät työnhakijoiden hakemukset työantajien tukipalvelupyyn-
töihin vastatessaan. 
Järjestelmässä olevat hakemukset hävittää FCG Kuntarekry Oy (säilytysaika 2 
vuotta).  
Niiden avointen hakemusten osalta, joita ei ole osoitettu mihinkään kuntaan tai 
organisaatioon, hävittämisestä vastaa yksin FCG Kuntarekry Oy. 
 
Työnhakijat vastaavat omien tietojensa päivittämisestä ja käytettävyystieto-
jensa ylläpidosta.  

Henkilötietojen säily-
tysaika 

Työpaikkoihin tulleet hakemukset säilytetään Kuntarekry järjestelmässä 2 
vuotta.  
 
Valituksi tulleiden tiedot säilytetään pysyvästi paperilla 
(Kansallisarkiston päätös KA 158/443/01). 
 

Rekisteröidyn oikeu-
det 

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koske-
viin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai pois-
tamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää 
tiedot järjestelmästä toiseen. 
 
Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn mil-
loin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruut-
tamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen asetuksessa säädetyllä tavalla. 
 
Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä taikka omakäti-
sesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla.  
Tietopyynnön esittäjän henkilöllisyys tarkastetaan ennen tietojen antamista.  
 
Tarkastusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivytystä ja sen käyttäminen on 
maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna. 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuoja-ase-
tuksen mukaisesti. 
 
Rekisteriä ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 
Halutessaan käyttää tietosuoja-asetuksen 15 - 21 artiklojen mukaisia oikeuksiaan, re-
kisteröidyn kannattaa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Rekisteröidyn on 
varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä. 
 

Oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomai-
selle 

Tietosuoja-asetus artikla 77:  
"1. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti 
siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka 
jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien 
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja." 
"2. Valvontaviranomaisen, jolle valitus on jätetty, on ilmoitettava valituksen tekijälle vali-
tuksen etenemisestä ja ratkaisusta, mukaan lukien 78 artiklan mukaisten oikeussuoja-
keinojen mahdollisuudesta." 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki 
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi 
 

  

 


