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Tietosuojaseloste 

1 
Rekisterin nimi 

 

Valtiolle.fi -ratkaisun tietosuojaseloste 
2 Yhteisrekisterinpi-
täjät 

Nimi 

Suomenlinnan hoitokunta, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukes-
kus Palkeet 
 
Osoite 

SLHK: Suomenlinna C 40, 00190 Helsinki 
Palkeet: Kauppakatu 40, 80100 Joensuu 
Muut yhteystiedot 

SLHK: Puhelin (vaihde) 0295 338 300, sähköposti kirjaamo(a)suomen-
linna.fi  
Palkeet: Puhelinvaihde 02955 62000 

3 
Yhteyshenkilö rekis-
teriä koskevissa asi-
oissa 

Nimi ja tehtävänimike 

Marianne Tokola, henkilöstöasiantuntija 
Osoite 

Suomenlinna C 40, 00190 Helsinki 
Muut yhteystiedot 

Puhelin (vaihde) 0295 338 300, sähköposti marianne.tokola(a)suomen-
linna.fi 

4 
Tietosuojavastaava 

Yhteystiedot 

Puhelin (vaihde) 0295 338 300, tietosuoja(a)suomenlinna.fi 

5 
Yhteisrekisterinpitä-
jyys 

Toimimme Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kanssa 
yhteisrekisterinpitäjinä Valtiolle.fi-tietojärjestelmissä olevien henkilötietojen 
osalta. Yhteisrekisterinpitoon liittyvät vastuut on määritelty Valtion talous- ja 
henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetussa laissa, sen mukaan: 

• Palvelukeskus vastaa tehtävien ja palvelujen tuottamisessa tarvitta-
vien tietojärjestelmien teknisestä toiminnasta ja siihen liittyvistä asi-
oista, mm. käytettävyydestä, tietojen eheydestä, suojaamisesta ja 
säilyttämisestä 

• Me työnantajana vastaamme muista rekisterinpitäjälle kuuluvista 
vastuista kuten sinun informoimisesta ja toimimme yhteyspisteenäsi 
kun haluat käyttää rekisteröidylle kuuluvia oikeuksia, esimerkiksi oi-
kaista tietojasi tai tietää mitä tietoja sinusta käsitellään. 
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5 
Henkilötietojen käsit-
telyn tarkoitus ja oi-
keusperuste 

Suomenlinnan hoitokunnan rekrytointiprosessiin liittyvä hakijan hakemus-
ten käsittely sekä hakijan ja rekrytointijärjestelmää käyttävän henkilön käyt-
töoikeuksien hallinnointi (käsittelyperusteena Laki valtion talousarviosta 
13.5.1988/423 24 b §). Henkilötietojen käsittely perustuu lainsäädäntöön 
(mm. Valtion virkamieslaki 19.8.1994/750, Hallintolaki 6.6.2003/434). Pal-
keet käsittelee henkilötietoja yhteisrekisterinpitäjänä tuottaessaan palveluja 
Asiakkaalle, käsittelyperusteena on tällöin lakisääteisen velvollisuuksien to-
teuttaminen (Laki Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta, 
179/2019). 
 

6 
Rekisterin tietosisältö 

Valtiolle.fi järjestelmässä käsitellään Suomenlinnan hoitokunnan työnteki-
jöiden sekä Suomenlinnan hoitokunnan työpaikkoja hakeneiden tietoja.  
 
Hakemuksiin liittyvät tiedot: hakijan yksilöintitiedot (nimi, osoite, puhelin, 
sukupuoli, syntymäaika, sähköpostiosoite, maa, maakunta, kunta), hakijan 
hakemuksessa esittämät tiedot itsestään, esimerkiksi koulutus- ja työkoke-
mustiedot, muut hakijan hakemuksensa tueksi toimittamat tiedot kuten ni-
mikirja/ansioluettelo, koulu- ja opintotodistukset, työtodistukset, hakijan il-
moittamat suosittelijat, muut työnhakuun ja virantäytön ehtoihin liittyvät tar-
peelliset tiedot. Kansalaisuus on ilmoitettava, kun rekrytointiin sovelletaan 
virkamieslain 7 pykälää. 
 
Hakijan käyttäjätiedot: etunimi, sukunimi, sukupuoli, syntymäaika, osoite, 
postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, maa, maakunta, kunta. 
Rekrytointijärjestelmää käyttävän henkilön käyttäjätiedot ovat vastaavat. Li-
säksi henkilön Kieku-henkilönumero tallennetaan tarvittaessa käyttäjätietoi-
hin. 
 

7 
Henkilörekisterin si-
sältämien henkilötie-
tojen säilytysaika 

Rekrytointeihin kohdistetut hakemukset poistuvat hakijan profiilista kaksi-
toista kuukautta rekrytointiprosessin päättämisen jälkeen. Avoimet hake-
mukset poistuvat hakijan profiilista kahdentoista kuukauden kuluttua viimei-
sen tallennuksen jälkeen.  

Hakijan käyttäjätiedot poistetaan niiden oltua vuoden käyttämättä. Ennen 
poistoa hakijalle ilmoitetaan asiasta. Hakija voi myös itse poistaa käyttäjä-
tietonsa tekemällä pyynnön Valtiolle.fi-järjestelmästä.  Rekrytointijärjestel-
mään käyttävän henkilön käyttäjätiedot passivoidaan/poistetaan henkilös-
töasiantuntijan tekemän poistopyynnön perusteella viimeistään silloin kun 
rekrytoijan työ/virkasuhde päättyy. 
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8 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Tiedot saadaan työnhakijoilta itseltään. Hakijan erillisellä suostumuksella 
työnhaun kannalta tarpeellisia tietoja voidaan hankkia muista tietolähteistä 
ja tallentaa Valtiolle.fi-järjestelmään. 
 
 

9 
Tietojen siirto, luovut-
taminen ja vastaan-
ottajat 

Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön vel-
voittamissa ja sallimissa rajoissa tai rekisterinpitäjän suostumuksella. Hake-
musasiakirjat ovat viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 
(JulkL, 621/1999) tarkoittamia julkisia asiakirjoja, joita annetaan nähtäväksi 
pyydettäessä. Salassa pidettävää on vain erikseen sellaiseksi säädetty 
asia, josta säädetään lain 24 §:ssä. Julkisia asiakirjoja luovutetaan pyydet-
täessä JulkL:n 13 § ja 16 §:n edellytysten mukaisesti. Salassa pidettäviä 
tietoja annetaan nähtäväksi ja luovutetaan vain 1) asianomaisen suostu-
muksella, 2) asianosaiselle tai 3) lakiin perustuvan oikeuden nojalla. 
 

10 
Tietojen siirto EU:n 
tai ETA:n ulkopuo-
lelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

11 
Rekisterin suojauk-
sen periaatteet 

Tietoaineisto on suojattu pääsynhallinnan keinoin ja tarvittavin muin tieto-
turvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manu-
aalinen aineisto sijaitsee kulunvalvonnalla suojatuissa, lukituissa tiloissa. 
Henkilötietoja pääsevät käsittelemään vain siihen tehtävänsä puolesta oi-
keutetut henkilöt. 
 
Rekisterin sisältämien tietojen säilyttäminen, arkistointi ja hävittäminen 
määräytyvät lainsäädännön ja siihen perustuvan organisaatiokohtaisen oh-
jeistuksen perusteella. 

12 
Mahdollisen auto-
maattisen päätök-
senteon olemassaolo 

Tietojen perusteella ei suoriteta automaattista päätöksentekoa tai profi-
lointia. 

13 
Rekisteröidyn oikeu-
det 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitel-
läänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty. 
 
Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä 
on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja kä-
sitellyistä henkilötiedoista. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan virheellisiä 
henkilötietojaan. Rekisteröity voi myös päivittää omia tietojaan järjestelmän 
käyttöliittymän kautta. 
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Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsit-
telyn rajoittamista, jos: 

• rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin kä-
sittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmis-
taa niiden paikkansapitävyyden 

• käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen 
poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista 

• rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tar-
koituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi 

Mikäli Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, rajoitetaan 
niiden käsittelyä ajaksi, jonka kuluessa Rekisterinpitäjä varmistaa niiden 
paikkansapitävyyden. 
 
Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa rekisterinpitäjälle tämän selos-
teen kohdassa 15 kuvatulla tavalla. 
 
Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojaan ole käsitelty lainmu-
kaisesti, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle. 

14 
Rekisteröidyn suos-
tumuksen peruutta-
minen 

Henkilötietojen käsittely ei perustu suostumukseen. 

15 
Yhteydenotot 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oi-
keuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yh-
teyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Yhteystiedot löytyvät tämän selos-
teen kohdasta 3. 
 
Rekisteröidyn on pyydettäessä osoitettava henkilöllisyytensä asian käsitte-
lyn yhteydessä. 

16 
Muu informaatio 

Tämä tietosuojaseloste on nähtävillä verkkosivuillamme osoitteessa: 
https://www.suomenlinna.fi/suomenlinnanhoitokunta/virasto/suomenlin-
nan-hoitokunnan-tietosuojaperiaatteet/ 
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