Tietojärjestelmäseloste
Tietojärjestelmän nimi:

Kuntarekry.fi -rekrytointijärjestelmä

Tietojärjestelmän vastuutaho:

A.
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Käyntiosoite: Viitaniementie 1 A, 40720 Jyväskylä
Postiosoite: PL 472, 40101 Jyväskylä
B.
FCG Kuntarekry OY (pääylläpitäjä ja tekninen vastuu)
Kuntarekry.fi -rekisteri vastaten henkilötietojen käsittelystä
tältä osin (lokitiedot, varmuuskopioinnit, hävittäminen).
Rekisteriseloste www.kuntarekry.fi.

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja –
henkilö, puh ja sähköpostiosoite:

A.
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän johto
Talous- ja hallintopäällikkö 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
ja
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän johto
Henkilöstö- ja palkkasihteeriTanja Parker (pääkäyttäjä)
p. 040 341 5109 tanja.parker@jao.fi
B.
FCG Kuntarekry Oy
Marita Lehikoinen (valtakunnallinen ylläpitäjä ja pääkäyttäjä)
marita.lehikoinen@fcg.fi
FCG Kuntarekry Oy
Risto Kökkö (valtakunnallinen varapääkäyttäjä)
risto.kokko@fcg.fi

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus:

27.11.2017

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän henkilöstön rekrytointi.
Työnhakijoiden tietojen käsittely, säilytys ja tietojen poistaminen.
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Kuntarekry.fi palvelun työnhakijatietokanta, joka koostuu
kohdistetuista rekrytoinneista, sijaisrekrytoinneista ja avoimista rekrytoinneista kertyvistä työnhakijatiedoista
Palvelussa toimii kaksi eri järjestelmää; verkkosivuston julkaisujärjestelmä ja rekrytointijärjestelmä. Verkkosivustolla
eli julkaisujärjestelmässä työnantajakäyttäjät julkaisevat
avoimia työpaikkoja, jotka poistuvat julkaisujärjestelmästä
automaattisesti, kun hakuaika päättyy. Verkkosivuston julkaisujärjestelmään ei synny henkilötietorekisteriä.
Työnhakijat voivat jättää rekrytointijärjestelmään työhakemuksensa. Rekrytointijärjestelmään kertyy työnhakijoiden
henkilötietoja hakemusten jättämisen myötä. Rekrytointijärjestelmässä työnantajakäyttäjät käsittelevät työnhakijoiden
hakemuksia hakemusten vastaanotosta valintaesityksen tekemiseen.
Tietojen päivitystiheys:

Tiedot päivittyvät aina, kun hakijat lisäävät tietojaan järjestelmään.

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys:

Järjestelmä sisältää sekä julkista että salassa pidettävää tietoa. Pääosin tiedot ovat julkisia.
Asiakirjojen julkisuudessa noudatetaan voimassa olevaa
julkisuuslakia, jonka mukaan tiedot ovat julkisia ellei julkisuuslain 24 §:stä toisin johdu.

Tietolähteet:

Työnhakijat syöttävät itse haluamansa tiedot järjestelmään.

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta:

Tietoja on vuodesta 2010 alkaen (jolloin kuntarekry on
aloittanut toimintansa).

Tietojärjestelmän julkinen osoite:

https://www.kuntarekry.fi/fi
Työnhakijoiden tulee rekisteröityä ja kirjautua järjestelmään
ennen omien tietojen syöttämistä hakulomakkeelle.

Henkilörekisteri:

Järjestelmä on henkilörekisteri.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Ei tietojen siirtoa.

Julkiset tiedot tietoryhmittäin:

Julkisia tietoja ovat:
- nimi
- yhteystiedot
- työkokemus
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-

suoritetut tutkinnot
lisä- ja täydennyskoulutus
osaamiset (osa voi olla salassa pidettävää)
hakemus tehtävään vapaa tekstikenttä (osa voi olla
salassa pidettävää)
kunnat
organisaatiot ja tehtäväalueet, joihin työnhakija
osoittaa kiinnostuksensa
mahdollinen hakijan liittämä liitetiedosto (voi sisältää salassa pidettävää
työnhakijan määrittämä hakemuksen säilytysaika
keikkalaiseksi ilmoittautuvan käytettävyystiedot.

Salassa pidettävät tiedot:

Seuraavat kentät voivat sisältää salassa pidettävää tietoa:
- osaamiset
- hakemus tehtävään vapaa tekstikenttä (perhesuhteet,
harrastukset, poliittinen vakaumus)
- mahdollinen hakijan liittämä liitetiedosto

Henkilörekisterin suojauksen periaatteet:

FCG Kuntarekry Oy:ssä työskentelevät rekrytointijärjestelmän valtakunnalliset pääkäyttäjät näkevät työnhakijoiden
hakemukset työnantajien tukipalvelupyyntöihin vastatessaan.
Rekisterin käyttö on rajattu käyttövaltuuksin ja rekisterin
käyttötapahtumat rekisteröityvät rekrytointijärjestelmän lokitietoihin, joiden käsittelystä vastaa pääosin FCG Kuntarekry Oy. Rekisteriä voi käyttää vain henkilökohtaisella
käyttäjätunnuksella ja salasanalla rajatuin oikeuksin.
Rekisteröityneen työnhakijan tietoihin pääsevät ne rekisteröityneet työnantajakäyttäjät, joiden organisaatioon työhakemus kohdistuu.
Ns. Steppi-pääkäyttäjät Maarit Kylmälahti, Maarit Kaija ja
Tanja Parker saavat tehdä kaikkea ja nähdä kaiken koko
organisaatiossa, kunhan käyttäjätunnuksen yksikkö on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.
Ns. G-käyttäjät ovat kuntayhtymän esimiehiä, jotka saavat
tehdä kaikkea rekrytointeihin liittyvää, mutta eivät saa muokata organisaatiopuuta tai käyttäjätunnuksia. Tunnuksella
voi käsitellä rekrytointeja, jotka käyttäjä on itse luonut (hakenut täyttölupaa), ja joihin joku muu on ottanut hänen käsittelijäksi Rekrytointisuunnitelma –välilehdellä.
Rekrytoinnin pääkäyttäjä 2 ovat tulosalueiden johdon sihteerit ja oikeudet ovat kuten G-tunnuksilla, mutta laajemmat.
He näkevät kaikki rekrytoinnit, jotka ovat käyttäjätunnuksen
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Yksikkö ja Hallinnolliset yksiköt –kentissä olevissa yksiköissä.
Työnhakijan käyttäjätunnuksilla työnhakija voi käsitellä
vain omia henkilötietojaan. Omilla käyttäjätunnuksillaan
työnhakija voi myös muokata ja päivittää omia tietojaan.
Käsittelyssä noudatetaan mm. henkilötietolakia. Rekisteriasioita hoitavia henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Arkistotulosteet:

Virkaan tai toimeen valittujen hakemukset säilytetään pysyvästi paperimuodossa.

Annetaanko rekisteristä tietoja muille
organisaatioille:

Ei.

Ohjelmat ja tietovälineet, laitteisto:

Valtakunnallinen kunta-alan työnhakupalvelu. Kuntarekry.fi
–palvelun tuottaa FCG Kuntarekry Oy, joka on osa Suomen
Kuntaliiton omistamaa Finnish Consulting Group –
konsernia.

Tekninen ylläpitäjä:

FCG Kuntarekry Oy
tukipyynto@kuntarekry.fi
p. 09 771 2627

Rekisterin nykyinen koko:

Huhtikuussa 2017 rekisterissä oli 97 hakijan tiedot, jotka
ovat hakeneet Jyväskylän koulutuskuntayhtymän työpaikkoja.

Rekisterin vuosikasvu:

Ei juurikaan vuosikasvua.

Tietojen säilytysaika:

FCG Kuntarekry Oy vastaa tietojen varmuuskopioinnista
sekä niiden säilyttämisestä järjestelmässä kunkin rekrytoinnin kohdalla kaksi vuotta.
Vuosittain järjestelmästä hävitetään ne hakemukset, joiden
vähimmäissäilytysaika on päättynyt edellisen vuoden aikana.
Työnhakija itse määrittelee vähimmäissäilytysajan avoimissa hakemuksissa: avoimet työhakemukset ovat voimassa
6kk viimeisestä päivityksestä. Jos hakija ei päivitä hakemustaan, se säilyy 6kk voimassaolon jälkeen järjestelmässä kaksi vuotta.
Kohdistetuissa rekrytoinneissa valitsematta jääneiden työnhakijoiden hakemukset säilyvät järjestelmässä kaksi vuotta
rekrytoinnin päättymisen jälkeen (valitsematta jääneiden
hakijoiden hakemuksia saa säilyttää kunkin kunnan asetta-
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man määräajan mukaisesti kuitenkin vähintään kaksi vuotta).
Hakemukset hävitetään joko työnantajan tai FCG Kuntarekry Oy:n toimesta.
Jos käyttäjätunnusta ei ole käytetty kahteen vuoteen, hävitetään sekä käyttäjätunnus että hakijan hakemustiedot.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ottamista paperitulosteista virkaan ja toimeen valittujen hakemukset säilytetään pysyvästi.
Tietojärjestelmäselosteen päivitysaika:
(kenttä 209 )

27.3.2017, 21.4.2017

Päiväys, tietojen antaja ja syöttäjä:
(kenttä 210)

27.3.2017 Tanja Parker, 21.4.2017 Tanja Parker ja Maarit
Kylmälahti/ Tarja Myllylä
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