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1.
Rekisterinpitäjä

Nimi (y-tunnus)
Puolangan kunta
Osoite
Maaherrankatu 7, 89200 Puolanka
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
08 6155 441, kunta@puolanka.fi

2.
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi
Holappa Pirjo, p. 040-717 7248
Osoite
Keskuskatu 3, 89200 Puolanka
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Käyttäjät: Uusitalo Anna-Kaarina, p. 044 595 0574, Holappa Pirjo, p. 040-717 7248

3.
Rekisterin nimi

Posti- ja käyntiosoite
Maaherrankatu 7
89200 Puolanka

Nuorten valmennuspaja Sarkan ja Etsivä nuorisontyön asiakkuuteen tai muuhun
asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

Puhelin
+358 (0)8 6155 441

Sähköposti
kunta@puolanka.fi

Maaherrankatu 7
89200 Puolanka
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4.
Rekisterin
käsittelyn
tarkoitus

Rekisteriin liittyvä järjestelmä: PAR
Toimittaja: Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintavirasto
Kuvaus: PAR-järjestelmä on työpajoille ja etsivään nuorisotyöhön räätälöity
Excelpohjainen asiakas- ja tilastointijärjestelmä. Järjestelmään on mahdollista kirjata
asiakkuuksiin liittyviä asiakirjoja. Järjestelmään voidaan kirjata myös sosiaalihuoltolain
mukaisissa toimenpiteissä olevien asiakkaiden tietoja. PAR-järjestelmät on rakennettu
valtionavunseurantaa helpottavaksi järjestelmäksi, josta raportoidaan kolmesti
vuodessa organisaatiotiedot sekä tilastolliset asiakastiedot valtakunnalliseen
PARkkitietokantaan.
Tietoja kerätään etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajojen asiakkuuden aikana.
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen,
analysointiin sekä tilastointiin. Rekisterin sisältämä asiakastietoja voidaan käyttää
rekisterinpitäjän, hallinnoivien tahojen ja yhteistyökumppanien tilastotietojen
keräämisessä.
Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, hallintaan
ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin.
Kerättävä anonyymi tilastollinen materiaali toimitetaan valtakunnalliseen
tietopankkiin toiminnan rahoittajan seurantaa, visualisointia ja hallinnollisen

päätöksenteon tueksi ja median käyttöön. Koska aineisto on anonyymiä puhdasta
tilastollista materiaalia eikä sisällä asiakkaiden tunnistetietoja, se voidaan toimitta
sähköpostin liitetiedostona.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain hyväksytyn luvan perusteella tutkimuskäyttöön.
Lupahakemukset käsittelee Opetus- ja Kulttuuriministeriö.
5.
Rekisterin
tietosisältö
6.
Säännön
mukaiset
tietolähteet
7.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset
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8.
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja EU:n eikä Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.

9.
Rekisterin
suojauksen
periaatteet ja
säilytysaika

Kuntarekryn työnhakijatietokannasta ei synny yhtenä rekisterinpitäjänä toimivalle FCG
Talent Oy:lle manuaalista aineistoa. Rekisterinpitäjinä toimiville kuntatyönantajille
manuaalista aineistoa syntyy. Tietojen säilytys ja hävittäminen tapahtuu arkistolain
831/1994 8 §:n perusteella annettujen ohjeiden mukaisesti.
Rekisterin käyttö on rajattu käyttövaltuuksin ja rekisterin käyttötapahtumat
rekisteröityvät rekrytointijärjestelmän lokitietoihin, joiden käsittelystä vastaa pääosin
FXG Talent Oy. Rekisteriä voi käyttää vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja
salasanalla rajatuin oikeuksin. Rekisteröityneen työnhakijan tietoihin pääsevät ne
rekisteröityneet työnantajat, joiden organisaatioon työhakemus kohdistuu.
Työnhakijan käyttäjätunnuksilla työnhakija voi käsitellä vain omia henkilötietojaan.
FCG Talent Oy:ssa työskentelevät rekrytointijärjestelmän valtakunnalliset pääkäyttäjät
näkevät työnhakijoiden hakemukset työnantajien tukipalvelupyyntöihin vastatessaan.
Rekisteriin talletetut henkilötiedot on säädetty salassa pidettäväksi JulkL 24 § 32
mukaisesti (perhesuhteet, harrastukset, poliittinen vakaumus). Käsittelyssä
noudatetaan Henkilötietolain 32 § suojaamisvelvoitteita ja 33 § vaitiolovelvollisuutta.

Henkilörekisterissä olevien tietojen säilytys ja hävittäminen
Sekä sähköinen että manuaalinen tietojen säilytys ja hävittäminen tapahtuu arkistolain
831/1994 8 §:n perusteella annettujen ohjeiden mukaisesti.
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Järjestelmään rekisteröityneet työnantajat vastaavat hakemusten ja työnhakijoiden
tietojenkäsittelystä ja hakemusten säilytyksestä kohdistettujen rekrytointien ja
sijaisrekrytointien osalta, jotka työnhakijat ovat heille järjestelmässä osoittaneet.
Hakemukset hävitetään rekisteröityneiden työnantajien ja/tai FCG Talent Oy:n
toimesta. Niiden avointen hakemusten osalta, joita ei ole osoitettu mihinkään kuntaan
tai organisaatioon, hävittämisestä vastaa yksin FCG Talent Oy.
Hakemukset hävitetään rekisteröityneiden työnantajien ja/tai FCG Talent Oy:n
toimesta. Vuosittain hävitetään järjestelmästä ne hakemukset, joiden
vähimmäissäilytysaika on päättänyt edellisen vuoden aikana. Jos käyttäjätunnusta ei
ole käytetty kahteen vuoteen, hävitetään sekä käyttäjätunnus että hakijan
hakemustiedot.
Kohdistetuissa rekrytoinneissa valitsematta jääneiden työnhakijoiden hakemukset
säilyvät järjestelmässä 2 vuotta rekrytoinnin päättymisen jälkeen. Hakemukset
hävitetään rekisteröityneiden työnantajien ja/tai FCG Talent Oy:n toimesta. Vuosittain
hävitetään järjestelmästä ne hakemukset, joiden vähimmäissäilytysaika on päättynyt
edellisen vuoden aikana. Työnantajat vastaavat mahdollisten manuaalisten
hakemusten säilyttämisestä ja hävittämisestä omien
arkistonmuodostussuunnitelmiensa mukaisesti. Rekrytoitujen työnhakijoiden
hakemukset kuntatyönantajat ovat velvoitettuja säilyttämään pysyvästi. Valitsematta
jääneiden hakijoiden hakemuksia saa säilyttää kunkin kunnan asettaman määräajan
mukaisesti kuitenkin vähintään kaksi vuotta Arkl 8 § huomioiden. Jos käyttäjätunnusta
ei ole käytetty kahteen vuoteen, hävitetään sekä käyttäjätunnus että hakijan
hakemustiedot.
FCG Talent Oy vastaa tietojen varmuuskopioinnista sekä niiden säilyttämisestä kunkin
rekrytoinnin kohdalla kaksi vuotta.
10.
Tarkastus oikeus

Työnhakijalla on oikeus saada tarkistaa itsestään tallentamansa tiedot tai tiedot, jotka
hänestä on järjestelmään tallennettu. Työnhakijalla on oikeus turvautua
henkilötietolaissa mainittuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee osoittaa
rekisterinpitäjänä toimivalle työnantajalle, jolle työhakemus on osoitettu. Työnhakijan
tietojen rekisterinpitäjä on kunta ja/tai organisaatio, jonka rekrytointiin työnhakija on
jättänyt hakemuksensa ja/tai kunta ja/tai organisaatio, johon työnhakija on osoittanut
kiinnostuksensa.
Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun
asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut
vähemmän kuin yksi vuosi. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot
henkilötietolain 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on esitettävä tarkastuspyyntö kohdan 2
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai kunnanviraston tietosuojavastaavalle
kirjallisesti.
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11.
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Työnhakija voi itse päivittää järjestelmään tallentamiaan tietoja. Kohdistettuun
hakuun kirjattuja tietoja ei voi päivittää hakuajan päättymisen jälkeen. Muuttuneet
yhteystiedot työhakija voi päivittää näissäkin tilanteissa. Muut tietojen korjaamista
koskevat pyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti rekisterinpitäjänä toimivalle työnantajalle,
jolle työhakemus on osoitettu.
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