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Jos tietojärjestelmä ei sisällä Henkilötietolain 3 §:n 1. momentissa tarkoitettuja henkilötietoja, siitä laaditaan tietojär-

jestelmäseloste. 
 

1. Rekisterin nimi: Kuntarekry -työnhakijatietokanta 

 
   Palvelussa toimii kaksi eri järjestelmää: 
   verkkosivuston julkaisujärjestelmä ja rekrytointijärjestelmä.  
   Näistä vain rekrytointijärjestelmään kertyy henkilötietorekisteri 

    

2. Kuntarekry.fi rekisterin pääylläpitäjä: 
 
KL-Kuntarekry Oy 
Toinen Linja 14 
00530 Helsinki 

 
Rekisteriseloste: http://www.kuntarekry.fi 

 

Osarekisterinpitäjä: 

 
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
PL 303, Armilankatu 40 
53101 Lappeenranta 
Puh. 02049 600 (vaihde) 
Sähköposti: kirjaamo(at)edusampo.fi 
 
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä vastaa omien työnhakijoidensa henkilötietojen käsittelystä. 
Henkilörekisteriseloste on nähtävillä kuntayhtymän internet –sivuilla ja kirjaamossa. 
 

 

3. Rekisterin vastuuyksikkö ja vastuuhenkilö osarekisterinpitäjän osalta: 

 
Vastuuyksikkö Hallintopalvelut 
Vastuuhenkilö Sirkka Saira 
Tehtävänimike toimistosihteeri 
Puh.   040 136 4626 
Sähköposti  sirkka.saira@edusampo.fi  
 
Varahenkilö: Marjo Ruokoniemi 
   hallintosihteeri 
   040 351 6490 

   marjo.ruokoniemi@edusampo.fi  
    
 
Vastuuhenkilölle osoitetaan rekisteröidyn henkilön tietojen tarkastusoikeuden käyttämistä ja virheenoikaisua kos-
kevat pyynnöt. Pyynnöt tehdään Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän sitä varten laatimilla lomakkeilla. 

 

 

4. Henkilörekisteriselosteen laatija ja laatimispäivämäärä: 
 

Nimi  Sirkka Saira 
Tehtävänimike toimistosihteeri 
Puh.   040 136 4626 
Sähköposti   sirkka.saira@edusampo.fi  
 
Laatimispäivämäärä 22.12.2014 

 
 

5. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus: 
 

Kuntarekry.fi palveluun rekisteröityneiden kuntayhtymän henkilöstön rekrytointi 
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Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain L523/1999, työelämän tietosuojalain L759/2004 ja arkistolain 
L831/1994 määräysten ja ohjeiden mukaiseen työnhakijoiden tietojen käsittelyyn, säilytykseen ja poistoon palve-
luun rekisteröityneiden kuntayhtymän työnhakijoiden osalta. 
 

6. Rekisterin tietosisältö: 
 
Rekrytointijärjestelmään tallentuvat työnhakijan tiedot riippuen siitä, mitä tietoja kuntayhtymä kohdennetuissa rek-
rytoinneissa hakulomakkeella kysyy ja mitä tietoja työnhakija itsestään tallentaa. 
 
Ks. päärekisterin ylläpitäjän henkilörekisteriseloste http://www.kuntarekry.fi 
 

 

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet: 
 

Kuntarekry.fi palvelun käyttäjiksi rekisteröityneet kuntayhtymän työnhakijat. 
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä vastaa työnhakijoiden tietojen käsittelystä rekrytointijärjestelmässä. 

 

 

8. Henkilötietojen luovutukset: 
 
Tietoja ei luovuteta. 

 

 

9. Rekisterin käyttö ja käyttäjät: 
 
Rekisteri on vain Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän sisäisessä käytössä. 
 
Rekisterin tietojen päivittäjät ovat vastuussa siitä, että tieto on ajantasaista ja oikein. Heidän vastuullaan on korja-
ta sekä itse huomaamansa että rekisterin vastuuhenkilön ilmoittamat rekisteröidyn virheenoikaisupyynnön kautta 
löytyneet virheelliset tiedot. 
 
Rekisterin käyttäjät: Rekrytoinneista vastaavat henkilöt 
 

 

10. Rekisterin yhdistäminen muihin rekistereihin: 
 

Rekisteriä ei yhdistetä toisiin rekistereihin. 
 

 

11. Rekisterin suojaaminen: 
 

Henkilörekisterin käytössä olevat suojausmenetelmät: 
 

- rekisteriin sisältyy salassa pidettäväksi säädettyjä henkilötietoja, mitä: perhesuhteet, harrastukset, poliitti-
nen vakaumus 

- manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa 
- pääkäyttäjä määrittelee atk-tietokantaan oikeudet rekrytointeja käsitteleville henkilöille; tallennetut tiedot 

suojataan käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla 
 

Ks. päärekisterin ylläpitäjän henkilörekisteriseloste http://www.kuntarekry.fi 
Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus re-
kisteriin. 

 

 

12. Henkilörekisterin ja rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen: 

 
Sekä sähköinen että manuaalinen tietojen säilytys ja hävittäminen tapahtuu arkistolain L831/1994 8 §:n perusteel-
la annettujen ohjeiden sekä Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän voimassa olevan asiakirjahallinnan suunnitel-
man mukaisesti. 
 
Valittujen hakemukset tulostetaan paperille ja säilytetään kuntayhtymän henkilöaktissa. 

http://www.kuntarekry.fi/
http://www.kuntarekry.fi/


    Henkilörekisteriseloste  3 (3) 

    Henkilötietolaki (523/1999) § 10 
 

 

 

 
 

Valitsematta jääneiden työnhakijoiden hakemukset säilytetään sähköisenä järjestelmässä 2 vuotta rekrytoinnin 
päättymisen jälkeen. Mahdollisten ylimääräisten hakemuskopioiden hävittämisestä vastaa rekrytoinnista vastaava 
henkilö. 

 
Avoimen hakemuksen jättäneen työnhakijan tiedot ovat työnantajan käytettävissä hakijan määrittämään päivä-
määrään asti. Järjestelmä lähettää työnhakijalle automaattisesti viestin hakemuksen vanhenemisesta 14 vuoro-
kautta ennen kuin hakemus vanhenee. Työnhakijat vastaavat omien tietojensa päivittämisestä. Jos työnhakija ei 
päivitä avointa hakemustaan, säilyy se työnhakijan määrittämän päivämäärän jälkeen järjestelmässä 2 vuotta. 
Tämän jälkeen se hävitetään järjestelmästä. 

 
Ks. päärekisterin ylläpitäjän henkilörekisteriseloste http://www.kuntarekry.fi 
 

 

13. Rekisteröidyn informointi ja oikeudet: 

 
Rekisteröitävä henkilö saa tiedon henkilötietojensa rekisteröimisestä kirjallisesti tietojen tallentamisen jälkeen jär-
jestelmään. 
 
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä tai ettei rekisterissä ole häntä 
koskevia tietoja. Tietojen tarkastaminen on ilmaista kerran kalenterivuodessa.  
 
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia korjaamaan rekisterissä oleva virheellinen tieto. 
 
Tietojen tarkastuspyynnöt sekä virheen oikaisupyynnöt osoitetaan rekisterin vastuuhenkilölle. Pyynnöt pyydetään 
tekemään Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän sitä varten laatimilla lomakkeilla. 

 

 

 

EKKY HRKS-selostelomake 8.9.2014 

http://www.kuntarekry.fi/

