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1a 
Rekisterinpitäjä 

Nimi 
Kunnanhallitus ja FCG Kuntarekry Oy 

Osoite 
Keskuskaari 3, 21250 Masku 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
puh. (02) 4388 200    e-mail: maskunkunta@masku.fi  
 

2 
Rekisteriasioista 
vastaava henkilö ja 
tietosuojavastaava 
 

Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot: 
Hallintojohtaja  
Keskuskaari 3, 21250 Masku  
puh. (02) 4388 200 
Tietosuojavastaava ja yhteystiedot: 
Maskun kunnan tietosuojavastaava 
puh. 044 7388 221 
e-mail: tietosuojavastaava@masku.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 työelämän tietosuojalain 759/2004 ja arkistolain 
831/1994 määräysten ja ohjeiden mukaiseen työnhakijoiden tietojen käsittelyyn, 
säilytykseen ja poistoon palveluun rekisteröityneiden kuntaorganisaatioiden rekry-
toinneissa. 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

 
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 keikka-
töihin” -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 hake-
muksessaan osoittanut kiinnostuksensa ja joilla on oikeus lukea ja käsitellä avoimia 
hakemuksia. 
 

6 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

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

http://opaskartta.turku.fi/Web/Default.aspx?layers=Opaskartta&cp=118321,60352&z=2&title=Keskuskaari%203%2C%20Masku&language=fin
http://opaskartta.turku.fi/Web/Default.aspx?layers=Opaskartta&cp=118321,60352&z=2&title=Keskuskaari%203%2C%20Masku&language=fin
mailto:tietosuojavastaava@masku.fi


                                                                           TIETOSUOJASELOSTE JA INFORMOINTILOMAKE    
                                          Laadittu /päivitetty 29.6.2020 
                                       
Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
(2016/679) artiklat 12 - 20. 
  

26.6.2020 

Rekrytoinnin avannut kunnan työntekijä pystyy syöttämään mahdollisten paperina 
tulleiden työhakemusten tiedot järjestelmään. 
 

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 ei luovuteta muualle. 
 
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

8 
Tietojen säilytys-
ajat 
 

 
Työhakemukia säilytetään järjestelmässä kaksi vuotta, jonka jälkeen tiedot poiste-
taan.  

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. Kunta on velvollinen ottamaan vastaan 
myös paperisia työhakemuksia. Jos näitä tulee, tiedot siirretään Kuntarekry-ohjel-
maan. Ohjelmasta pystyy tulostamaan erilaisia tulosteita tarpeen mukaan. Ne ovat 
alkujaan sähköisiä, mutta niitä myös tulostetaan ja liitetään esim. esityslistojen liit-
teiksi, jos valinnan menevät lautakuntiin.  
 
B Sähköisesti talletetut tiedot 
Rekisterin käyttö on rajattu käyttövaltuuksin ja rekisterin käyttötapahtumat rekis-
teröityvät rekrytointijärjestelmän lokitietoihin, joiden käsittelystä vastaa pääosin 
FCG Kuntarekry Oy. Rekisteriä voi käyttää vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuk-
sella ja salasanalla rajatuin oikeuksin. Rekisteröityneen työnhakijan tietoihin pääse-
vät ne rekisteröityneet työnantajat, joiden organisaatioon työhakemus kohdistuu. 
Työnhakijan käyttäjätunnuksilla työnhakija voi käsitellä vain omia henkilötietojaan. 
Omilla käyttäjätunnuksillaan työnhakija voi myös muokata ja päivittää omia tieto-
jaan. 
 
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: https://www.masku.fi/kunta-ja-hallinto/viestinta-ja-kun-
tatiedote/tietosuoja/rekisteroidyn-oikeudet/ tai vierailemalla henkilökohtaisesti 
kunnanvirastolla. 
 
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 
Muut henkilö- 
tietojen käsittelyyn 
liittyvät oikeudet 
 

 
 
 
 
 

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 
 

https://www.masku.fi/kunta-ja-hallinto/viestinta-ja-kuntatiedote/tietosuoja/rekisteroidyn-oikeudet/
https://www.masku.fi/kunta-ja-hallinto/viestinta-ja-kuntatiedote/tietosuoja/rekisteroidyn-oikeudet/
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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. 
 

 

 


