Tietojärjestelmäseloste
Tietojärjestelmän nimi:

HRM –lomien ja cv-tietojen tallennusohjelma

Tietojärjestelmän vastuutaho:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Käyntiosoite: Viitaniementie 1 A, 40720 Jyväskylä
Postiosoite: PL 472, 40101 Jyväskylä

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja –
henkilö, puh ja sähköpostiosoite:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän johto
Talous- ja hallintojohtaja Pekka Pirinen (toiminnallinen vastuu/kieltäytymisasiat)
p. 040 341 5101 pekka.pirinen@jao.fi
ja
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän johto
Henkilöstöpäällikkö Maarit Kylmälahti (toiminnallinen vastuu)
p. 040 341 6153 maarit.kylmalahti@jao.fi
sekä pääkäyttäjät:
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän johto
Henkilöstö- ja palkkasihteeri Sari-Anna Ikonen (pääkäyttäjä)
p. 040 341 5137 sari-anna.ikonen@jao.fi
tai
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän johto
Henkilöstö- ja palkkasihteeri Marja-Liisa Hyvärinen (pääkäyttäjä)
p. 040 341 6409 marja-liisa.hyvarinen@jao.fi

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus:

CV-osioon kootaan henkilöstön cv-tiedot: työkokemus, tutkinnot, muu koulutus (kurssit), kielitaidot, erityisosaaminen,
alaan liittyvät työharjoittelut, pätevyydet sekä luottamustoimet ja harrastukset.
Lomaosiossa on vuosilomien hakeminen ja myöntäminen,
säästövapaiden hakeminen, myöntäminen ja säästövapaasopimusten tekeminen.
Rekisterin pitämisen perusteena henkilötietolain (523/1999)
8 §:n mukaiset yleiset edellytykset (asiakkuussuhde).

27.11.2017

HRM

1

Tietojen päivitystiheys:

Tiedot päivittyvät jatkuvasti. Työntekijät voivat päivittää cvtietojaan ja hakea lomia ympäri vuorokauden työkoneilta.

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys:

Tiedot ovat pääosin julkisia.
Asiakirjojen julkisuudessa noudatetaan voimassa olevaa
julkisuuslakia, jonka mukaan tiedot ovat julkisia ellei julkisuuslain 24 §:stä toisin johdu.

Tietolähteet:

Henkilöt itse syöttävät järjestelmään cv-tiedot ja loma- ja
säästövapaatoiveet. Myös uudet työntekijät täyttävät jatkossa omat tietonsa järjestelmään. Ansioluetteloon tulostuu
sekä henkilön itse antamat tiedot että palkkajärjestelmästä
siirtyvät palvelujaksot.
Cv-osioon siirtyy perustietoja webTallennuksesta sekä Pegagos-palkkajärjestelmästä (esimies-tieto, nimi, palvelujakso, organisaatio, henkilöryhmä, tehtävänimike, työsuhdemuoto, työaikamuoto, työsuhteen alkamispäivä).
HRM antaa automaattisesti uudelle työntekijälle seuraavan
vapaana olevan henkilönumeron. Tieto siirtyy Pegasospalkkaohjelmaan.

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta:

Tietoja on vuodesta 2013 alkaen. Huhtikuussa 2017 on aloitettu myös vanhempien tietojen manuaalinen tallennus.

Tietojärjestelmän julkinen osoite:

Tietojärjestelmällä ei ole julkista osoitetta. Kuntayhtymän
työntekijät pääsevät kuitenkin järjestelmään Intranet-sivujen
kautta: Etusivu – Työkalut – Lomahakemus/CV-tiedot:
https://webtallennus.jao.fi/hrm/ehrmVaadin
Järjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Henkilörekisteri:

Järjestelmä on henkilörekisteri.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Ei säännönmukaista tietojen luovutusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Ei tietojen siirtoa.

Julkiset tiedot tietoryhmittäin:

Julkisia tietoja ovat mm:
- nimi
- tehtävänimike
- organisaatio
- työaikamuoto
- työsuhteen alkamispäivä
- lomatiedot
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pääosa cv-tiedoista

Salassa pidettävät tiedot:

Cv-osion harrastukset-kohta tai muut osioiden vapaat tekstikentät saattavat sisältää henkilön itse tallentamaa salassa
pidettävää tietoa.

Henkilörekisterin suojauksen periaatteet:

Ohjelman käyttäjätunnuksia annettaessa voidaan määrittää
kullekin käyttäjälle tarvittavat käyttöoikeudet, jolloin salaiset tiedot näkyvät mahdollisimman harvoilla.
Jokainen työntekijä pääsee tallentamaan, muuttamaan ja
selaamaan omia tietojaan henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan kautta. Esimies pääsee näkemään hänelle
päätettäväksi tulleiden anomusten ja päätösten tiedot (alaistensa tiedot).
Pääkäyttäjä näkevät ja pääsevät muuttamaan kaikkien tietoja. Palkanlaskijat pääsevät näkemään omilla tunnuksillaan
(järjestelmän ylläpitäjät) palkanlaskennassa tarvittavia tietoja.

Arkistotulosteet:

Järjestelmästä otetaan viranhaltijapäätöksentekijöiden päätösluettelot pysyvään säilytykseen ja lomapäätökset 10v.
säilytysajaksi.

Annetaanko rekisteristä tietoja muille
organisaatioille:

Ei.

Ohjelmat ja tietovälineet, laitteisto:

CGI Suomi Oy:n ohjelmisto.

Tekninen ylläpitäjä:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut
IT-suunnittelija Liisa Lahtinen (tekninen vastuu)
p. 040 341 5116 liisa.lahtinen@jao.fi
ja varalla
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut
ICT-palvelut (tekninen vastuu)
p. 040 341 5123 it-palvelu@jao.fi

Rekisterin nykyinen koko:

Rekisterissä oli huhtikuussa 2017 noin 1200 henkilön tiedot.

Rekisterin vuosikasvu:

Pieni vuosikasvu.

Tietojen säilytysaika:

Lomatietojen säilytysaika on 10 v. Todennäköisesti hyväksyttyjä lomatietoja ei saada poistettua tietokannasta.
Cv-tietoja säilytetään järjestelmässä vähintään niin kauan,
kun henkilö on töissä kuntayhtymässä.
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Tietojärjestelmäselosteen päivitysaika:
(kenttä 209 )

6.4.2017

Päiväys, tietojen antaja ja syöttäjä:
(kenttä 210)

6.4.2017 Sari-Anna Ikonen ja Marja-Liisa Hyvärinen,
20.4.2017 Maarit Kylmälahti/ Tarja Myllylä
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