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Kuntien eniten käyttämä sähköinen 

palvelu – vuodesta 2010 

 

 

 

 

 

740 000 työhakemusta 

50 000 rekrytointia 

310 000 lyhytaikaista 
sijaisuutta 
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70 % kaikista 
asetuksista asiakkaan 
itse määriteltävissä 
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Ainutlaatuisen 

asiakasohjautuva 
tuotekehitys 
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Tämä ei ole uskon asia 

 

– Työaikaa voi käyttää paremmin  

• Puolita rekrytointiin käyttämäsi aika – keskity olennaiseen 

• Sijainen muutamassa minuutissa – lopeta ”seurustelu” 
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Rekrytoinnin läpimenoaika  

(Nicholas Sarkkinen, diplomityö 2014) 

 
 

 

 

 

 

Sähköinen

Perinteinen

Täyttölupa Ilmoituksen tekeminen Ilmoituksen julkaisu

Hakuaika Hakemusten käsittely Haastattelut

Valinnasta ilmoittaminen Raportit
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Lyhytaikaisen sijaisen hankinta 

(Nicholas Sarkkinen, diplomityö 2014) 

 
 

 

 

 

 

Sähköinen

Perinteinen

Sijaistarpeen luominen Sijaisten kontaktointi Sijaisrekisterin ylläpito Raportit
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1,2 milj. kävijää vuonna 
2013 
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Toukokuun 2014 kasvu 
 50 % 
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Verkkosivun hakusanat Googlessa 

• Yhteistyöllä kuntatyönantajat pääsevät ykköseksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unelmia pitää olla! 
 



Tehdään päätös 
Määritellään tavoite 
Pidetään niistä kiinni 
Tehdään suunnitelma 
Laaditaan aikataulu 
Resursoidaan 
Viestitään aktiivisesti 
Johdetaan läpivientiä 



Kuntarekry.fi 19.5.2014 18 

 

Kuntarekry on pilvipalvelu 

1. Yksityinen pilvipalvelu, (Private cloud)  

Organisaation oma tai vuokrattu palvelu, jolloin resurssit ovat ainoastaan 

organisaation omassa käytössä  

2. Yhteisön omaan käyttöön tarkoitettu pilvipalvelu (Community cloud)  

Resurssit jaettuja ainoastaan määritellyn yhteisön käyttöön.  

3. Julkinen pilvipalvelu (Public cloud)  

Julkinen pilvi, avoin, lähes rajoittamattomat resurssit ja käyttäjät esim. gmail –tili, 

facebook 

4. Yhdistelmä pilvipalvelu (Hybrid cloud)  

Joidenkin edellisten yhdistelmä. 

(https://wiki.aalto.fi/download/attachments/58941866/Aalto_yliopiston_pilvipalvelu

ohje.pdf ) 
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Palveluntarjoajan luotettavuus 

• Hankinnasta ja sopimuksista 

– Palvelu on valmiiksi kilpailutettu 

– Sopimus KL-Kuntarekry Oy:n kanssa 

• Lainsäädännöstä ja palvelun sisällöstä 

– Rekisterinpitäjä on sekä yhtiö, että palvelua käyttävä työnantaja 

– Työnhakija omistaa omat tietonsa, voi päivittää niitä 

– Työnantajalla velvollisuus säilyttää hakemuksia tietyn ajan 

• Käyttöönottoon liittyvät koulutuspalautteet asteikolla 1 - 5 

– Yleinen arvio koulutuksista 4,3 

– Asiantuntemus 4,7 
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Kuntarekry.fi – tieto valvottuna Suomessa 
 

• 100% Suomalainen palvelu (toteutus, kehitys, ylläpito, tuki) 

• Käyttöpalveluympäristö täyttää mm. Viestintäministeriön määrittämät (48 

B/2004 M) vaatimukset ”tärkeä tila” sekä VAHTI –perustasolle auditoitu 

tietoturvasuojaus 

• Kaikki tilat, laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet (yhdysliikennepisteelle 

asti) 24/7/365 valvottuja 

• Online –valvonnasta hälytysrajoihin kytketyt SMS-hälytykset 24/7 

• Työnhakijaportaaliin säännöllisesti 3. osapuolen tietoturvatestaus ja auditointi 

• Käytettävyystestaus toteutettu 2010 ja 2013 

• 1.9.2010 alkaen palvelun käytettävyys kumulatiivisesti ollut yli 99.97% 
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Kuntarekry.fi – tieto tallessa 

• 2 maantieteellisesti erillistä palvelukeskusta ja lisäksi kolmas maantieteellisesti 

erillinen konesali varmistuksiin. Palvelukeskukset pääkaupunkiseudulla 

yhdysliikennepisteiden läheisyydessä. 

• Fyysisten ja virtuaalisten järjestelmien aktiivinen valvonta mm. muisti, 

prosessorit, virtalähteet, CPUt, lämpötilat, käyttöjärjestelmät, levyjärjestelmien 

latenssi ja kapasiteetti, verkkoliikenne, porttien tila 

• Palvelua analysoidaan viikoittain keskeisten seurattavien valvontakohteiden 

osalta, jonka pohjalta kapasiteettia ja hälytysrajoja proaktiivisesti säädetään 

esim. ruuhkatilanteita varten valmiudessa virtuaalikoneita, jotka voidaan 

tarvittaessa aktivoida käyttöön 
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Kuntarekry.fi – tieto turvassa 

• Erilliset testi-, koulutus- ja tuotantoympäristöt, rekisteröityneille käyttäjille 

käyttöoikeusprofiilinsa mukainen pääsy 24/7 

• Liikenne SSL-suojattu ja jokaisella käyttäjällä on oma henkilökohtainen 

tunnus ja salasana, ei yhteistunnusten käyttöä. Vastuu asiakkaalla. 

• Rekrytointiohjelmistossa monipuoliset käyttöoikeusprofiilit suojaavat 

käyttäjien henkilötietoja (esim. mihin tietoon, kenen tietoon, muokaten vai 

lukien käyttäjällä on oikeus).  

• Ohjelmiston käytöstä (mm. tietojen, salasanojen muokkaus) kerätään 

kattavasti seurantalokitietoa, joka hyödynnettävissä ongelman 

selvitystilanteissa 
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Kuntarekry.fi – tieto ylläpidettävissä 

• Palveluun rekisteröityneille käyttäjille pääsy palveluun 24/7.  

• Käyttäjä voi luoda, päivittää, ottaa raportteja tai poistaa tietojaan 

käyttöoikeusprofiilien puitteissa 

• Palveluun kirjataan vain käyttötarkoituksensa mukaista - rekrytointiprosessin 

kannalta tarpeellista tietoa työnhakijoista ja rekrytointipäätöksistä 

• KL-Kuntarekry Oy:n kansalliset pääkäyttäjät ylläpitävät palvelun ajantasaisuutta 

sekä kansallisesti yhteisiä (30%) tietosisältöjä.  

• Asiakasorganisaatioiden omat pääkäyttäjät ylläpitävät sekä konfiguroivat 

asiakaskohtaisia (70%) tietosisältöjä. 
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– Kuntarekry.fi palvelun tuottaa: KL-Kuntarekry Oy 

• Omistaja Suomen Kuntaliitto ry 
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Tervetuloa osastolle B 69 
 

 

 

Tuula Nurminen 

tuula.nurminen@kuntarekry.fi 

050 597 2791 

 

 


