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TIETOSUOJASELOSTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON SÄHKÖISESTÄ 

REKRYTOINTIJÄRJESTELMÄSTÄ 

(Henkilötietolaki 523/99, 10 § ja 24 §) 

 

 

Rekisterinpitäjä: Jyväskylän yliopisto, Yliopistopalvelut 

  PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 

  käyntiosoite: Seminaarinkatu 15, Jyväskylä 

 

Rekisteristä vastaavat henkilöt: 

Henkilöstöjohtaja Jouni Valjakka ja henkilöstölakimies Mari 

Nirkkonen 

 

Rekisterin nimi: Sähköinen rekrytointijärjestelmä Saima 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: 

Työpaikkailmoitusten ja –hakemusten käsittely ja 

henkilöstön valinta Jyväskylän yliopistoon työsuhteisiin.  

 

Rekisterin sisältö: Työnhakijan henkilötiedot, jotka koostuvat nimestä, 

syntymäajasta ja sukupuolesta. Yhteystiedot, jotka koostuvat 

sähköpostiosoitteesta, lähiosoitteesta maatietoineen ja 

puhelinnumerosta. 

 

 Hakijoiden koulutusta, kielitaitoa ja työkokemusta sekä 

muuta haettavan työpaikan kannalta olennaista osaamista 

(mm. tutkimukselliset ja opetukselliset ansiot) koskevat 

tiedot. 

 

 Suosittelijat ja mahdolliset lisätiedot hakemukseen sekä 

avoimia hakemuksia koskevat hakutoiveisiin liittyvät tiedot. 

 Liitemuodossa haettavana olevasta työpaikasta riippuen 

ansioluettelo, julkaisuluettelo, valitut julkaisut, 

tutkimussuunnitelma, hakemus, opetusportfolio, tieteelliset 

ansiot ja tutkimustyö, yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja 

toiminta sekä kansainvälinen toiminta, jatko-

opintosuunnitelma, alan kehittämissuunnitelmat tutkimuksen, 

opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen osalta sekä 

muu liite. 

 

 Muut tehtävän täyttämisen kannalta olennaiset tiedot. 

 

 Hakemuksia säilytetään järjestelmässä 36 kuukautta 

hakuajan päättymisestä. Avoimia hakemuksia säilytetään 

järjestelmässä 6 kuukautta hakemuksen jättämisestä. 

Tehtävään valitun henkilön hakemus liitteineen säilytetään 

pysyvästi järjestelmässä sekä tulostettuna arkistossa. 
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Säännönmukaiset tietolähteet: 

 Tehtäviä hakevat lisäävät itse tietonsa tietokantaan tähän 

tarkoitukseen suunniteltua ohjelmistoa käyttäen. Hakijan 

suostumuksella työnhaun kannalta tarpeellisia tietoja 

voidaan hankkia muista tietolähteistä.  

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset: 

 Rekisteristä luovutetaan tietoja vain asianosaisasemassa 

olevalle tai lakiin perustuvan oikeuden nojalla. Tietoja 

voidaan luovuttaa asianosaisen suostumuksella myös 

muuhun tarkoitukseen.  

 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: 

 Tietoja voidaan luovuttaa lain edellyttäessä 

asiantuntijamenettelyä työpaikkaa täytettäessä. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet: 

 Rekisteritietojen käyttämiseen ovat oikeutettuja 

valintapäätöksen tekemiseen ja valmisteluun osallistuvat. 

Jyväskylän yliopiston työntekijältä järjestelmään 

kirjautuminen edellyttää HAKA-tunnistautumista ja 

käyttöoikeudet järjestelmään määritellään käyttäjäroolien 

kautta.  

 

Tarkastusoikeus: Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään 

koskevat henkilötiedot ellei henkilötietolaista muuta johdu. 

Pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti tai allekirjoitetulla 

kirjeellä, joka osoitetaan rekisterinpitäjälle. Tiedot annetaan 

pyydettäessä kirjallisesti. 

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista: 

 Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisteröidyn 

pyynnöstä, jonka on oltava yksilöity, kirjallinen ja 

rekisterinpitäjälle osoitettu. 


