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Vahanen-yhtiöiden työnhakijoiden henkilötietoja ja rekrytointia koskeva tietosuojaseloste 

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten me Vahanen-yhtiöillä keräämme ja käsittelemme työnhakijoi-

den henkilötietoja. 

1 Yhteisrekisterinpitäjät 

Vahanen International Oy (2237914-6) ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt: Inno-

varch Oy (1642205-6), Vahanen-Halme Acoustics Oy (0994107-7), Vahanen Jyväskylä Oy 

(2063324-3), Vahanen Rakennusfysiikka Oy (2725717-2), Vahanen Rakennuttaminen Oy 

(2706032-9), Vahanen Monitoring Services Oy (2911977-7), Vahanen Suunnittelupalvelut Oy 

(2210772-2) ja Vahanen Talotekniikka Oy (0590831-7) sekä osakkuusyritykset: RTC Vahanen 

Turku Oy (1643714-3), Vahanen Development Oy (3105084-4) ja Vahanen Environment Oy 

(2206578-8) (jäljempänä ”Vahanen-yhtiöt”) 

Kukin Vahanen konserniyhtiö ja osakkuusyritys vastaa henkilötietojen käsittelystä sen omassa 

toiminnassa tämän tietosuojaselosteen mukaisissa tarkoituksissa ja oikeusperusteilla ja voi 

käyttää siinä tarpeellisia muiden Vahanen yhtiöiden samoja tarkoituksia varten keräämiä hen-

kilötietoja. 

2 Yhteystiedot rekisteriasioissa 

Vahanen International Oy / Tietosuoja-asiat 

Linnoitustie 5, 02600 Espoo  

Puh. 0207 698 698 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: info@vahanen.com 

3 Mihin käyttötarkoituksiin ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi? 

Työnhakijoiden henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Vahanen-yhtiöiden henkilöstön rekry-

tointi: 

 Työhakemuksen vastaanottaminen, käsittely ja säilyttäminen 

 Työnhakijan ja Vahanen-yhtiön välisen työsopimuksen solmiminen 

 Työhakemuksen säilyttäminen mahdollista tulevaa rekrytointia varten. 

Tietojesi käsittely työnhakijana perustuu Vahanen-yhtiöiden oikeutettuun etuun, kuten lähettä-

määsi työhakemukseen ja rekrytointiprosessiin sekä suostumuksellasi tehtävään henkilö- ja 

soveltuvuustestaukseen, henkilöturvallisuusselvitykseen tai ilmoittamiltasi suosittelijoilta kerät-

täviin tietoihin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään valitun työnhakijan ja Vahanen-yhtiön välisen 

työsopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.  

4 Millaisia henkilötietoja käsittelemme ja mistä keräämme tiedot?  

Käsittelemme seuraavia työnhakijoita koskevia henkilötietoja:  

 Perus- ja yksilöintitiedot: etu- ja sukunimi 

 Yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 
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 Käyttäjätunnus ja salasana rekrytointipalveluun ja rekrytointipalvelun keräämät ns. 

välttämättömät evästeet palvelun toiminnallisuuteen liittyen 

 Kelpoisuuden ja soveltuvuuden arviointiin käytettävät tiedot: työhakemukseen ja an-

sioluetteloon liittyvät tiedot, kuten työkokemus (työnantaja, tehtävänimike, tehtävänku-

vaus), koulutus- ja tutkintotiedot, kielitaito, erityisosaaminen, työnäytteet ja muu osaa-

minen, videohakemus, työtodistukset 

 Tiedot ko. haettavan työtehtävän edellyttämistä seikoista ja erityisosaamisesta (esim. 

ajokortti) 

 Työnhakijan soveltuvuutta ja luotettavuutta koskevat arviot ja tarkastukset, kuten hen-

kilö- ja soveltuvuusarviot, henkilöturvallisuusselvitykset ja niiden edellyttämät tiedot 

(ml. henkilötunnus) sekä tarvittaessa luottotiedot ja huumausainetestin tiedot 

 Työnhakuprosessin aikana muodostuvat tiedot hakuprosessin etenemisestä 

 Tiedot suosittelijoista 

 Työnhakijan suostumuksella julkisesti saatavilla olevaa tietoa esim. LinkedIn-profiili tai 

muu sosiaalisen median palvelu 

 Mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot, kuten valokuva.  

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään ensisijaisesti sinulta itseltäsi, työnhakijana, tai 

suostumuksellasi suosittelijoilta tai testaukseen perustuen. Lisäksi tiedot koostuvat työhönot-

toprosessissa tallennetuista tiedoista. Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä ra-

joissa. 

Valittujen henkilöiden osalta rekrytointijärjestelmään voidaan tallentaa tietoja, joita tarvitaan 

työsuhteeseen kuuluvien tehtävien ja velvoitteiden kuten palkanmaksun suorittamiseen. Täl-

laisia tietoja ovat esimerkiksi henkilötunnus, tiedot voimassa olevista luvista ja pätevyyksistä 

sekä pankkitilin numero palkanmaksua varten. 

5 Mille tahoille luovutamme tietoja ja siirrämmekö tietoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?  

Emme lähtökohtaisesti luovuta henkilötietojasi eteenpäin Vahanen-yhtiöiden ulkopuolelle. 

Henkilöturvallisuusselvityksiä tehtäessä tehtävään valitun henkilötiedot luovutetaan Suojelu-

poliisille turvallisuusselvityslain mukaisesti.  

Vahanen-yhtiöt ei siirrä henkilötietojasi EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Rekrytointipalvelun 

toteuttamisessa Vahanen-yhtiöt käyttää palveluntarjoajaa LAURA Rekrytointi Oy, joka käsitte-

lee työnhakijoiden henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen järjestelmän ylläpidon ja 

viankorjauksen toteuttamiseksi. LAURA™-palvelun tietojen käsittelyyn käyttämät palvelimet 

sijaitsevat Suomessa. LAURA™-palvelussa olevaa tietoa ei käsitellä LAURA Rekrytointi Oy:n 

toimesta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella.   

Lisäksi Vahanen-yhtiöt voi käyttää henkilö- ja soveltuvuusarviointien sekä rekrytointiprosessin 

toteuttamiseen ulkopuolisia palveluntarjoajia. Tällöin palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja 

vain siinä määrin kuin on tarpeen ko. palvelun tuottamiseksi.  

6 Miten suojaamme tietoja ja kuinka kauan säilytämme niitä?  

Tietoja säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja 

tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Työnhakijoiden tietoja 

käsittelevät vain rekrytointiin osallistuvat henkilöt heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuu-

dessa. Varmistamme henkilötietoja käsittelevien alihankkijoidemme kanssa tehtävillä tietojen-

käsittelysopimuksilla tietosuojan toteutumisen.  
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Hakemukset säilyvät rekrytointijärjestelmässä 24 kuukautta hakemuksen lähettämisestä tai 

viimeisestä päivityksestä. Tietoja voidaan käsitellä palvelussa tätäkin kauemmin esimerkiksi 

tilanteessa, jossa rekisteröity on valittu organisaatioon työntekijäksi. Tarvittavat tiedot siirre-

tään työntekijöiden henkilötietorekisteriin Vahanen-yhtiön ja työnhakijan tehdessä työsopimuk-

sen. 

Palveluntarjoaja (LAURA Rekrytointi Oy) vastaa rekisteriin (LAURA™-palvelu) tallennettujen 

tietojen teknisestä suojauksesta, johon kuuluvat esim. palvelun sisäinen tietoturva, kulunval-

vonta, ohjelmistojen tietoturvapäivitykset ja varmuuskopiointi. Palvelun tietoturvaa testataan 

sisäisten testien lisäksi myös kolmannen osapuolen tekemillä tietoturvatarkistuksilla. 

LAURA™-palvelun ja käyttäjän selaimen välinen tietoliikenne on aina suojattu vahvalla sa-

lauksella. Palvelun ja sen analytiikan toteuttamisessa käytetään evästeitä.  

7 Oikeutesi rekisteröitynä tietojen käsittelyyn liittyen 

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainittuun osoittee-

seen. Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet: 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua ja tietojen poistoa 

 Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä 

oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista.  

Oikeus peruuttaa suostumus 

 Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamasi henkilötietojen käsittelyä kos-

keva suostumus. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen peruutusta 

tehtyyn tietojenkäsittelyn laillisuuteen. 

Vastustamisoikeus ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

 Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista ja siirtämistä. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

 Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa 

vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on taikka jossa väitetty rikkominen on tapah-

tunut, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tieto-

suoja-asetusta.  


