HALLINNON
TIETOJÄRJESTELMÄLUETTELO 2018

Tietojärjestelmän nimi
Versionumero

Sovellukset

AMS = arkistonmuodostussuunnitelma
HRKS = henkilörekisteri
TJS = tietojärjestelmäseloste
AMS,
Vastuuyksikkö
Tietojärjestelmäselos
te, Tietosuojaseloste

Käyttötarkoitus

Tietosisältö

Aivo

Ravintopalvelut, Tuotanto- ja
myyntitoiminta sekä seuranta

Tilaukset, laskutus, raportointi

Raahen kaupunki/Ateriapalvelut

Atops
Communicator USB

Siivoustyön mitoittaminen
Potilasruoan lämmön mittaus

Huonetilojen yksityiskohtaiset siivoustiedot; taso ja tiheydet
Ruoan lämpötila, virheilmoitukset, historiatiedot

Puhtauspalvelut
Raahen kaupunki/Ateriapalvelut

Cloudia

Hankintojen sähköinen
kilpailuttamisjärjestelmä

Tarjouspyynnöt, tarjoukset, vertailut, päätökset ja sopimukset

Diccas

Sähköinen puhelinluettelo ja
tavoitettavuustietojen ylläpitoväline

Puhelinnumerot, tavoitettavuustiedot

AMS

X

TJS

HRKS

X

Huoltopalvelut

X

Asiakastoimisto

Dynasty for SQL

Asianhallinta (diaari)
Dokumenttien hallinta
Kokoushallinta
Sopimushallinta
Viranhaltijapäätökset

Asianhallintajärjestelmä, jonka avulla
hoidetaan vireille tulleiden asioiden
kirjaaminen, käsittelyn seuranta, asioihin
liittyvien sähköisten asiakirjojen ja
sopimusten sekä viranhaltijapäätösten ja
kokousasiakirjojen hallinta

Asianhallinta (diaari/luettelo vireille tulleista asioista, asioiden
käsittelyn ja määräaikojen seuranta, päätösrekisteri, asia-, asiakirja- ja
arkistohakemisto), dokumenttien hallinta (käsiteltäviin asioihin liittyvät
saapuneet ja laaditut/skannatut asiakirjat ja niiden jakelut),
kokoushallinta (toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat sekä
pöytäkirjanotteet), sähköinen kokoushallinta (esityslistojen ja
pöytäkirjojen julkaisu sähköisessä järjestelmässä, sopimushallinta
(sopimukset, joissa kuntayhtymä toisena sopijapuolena),
viranhaltijapäätökset

X

X

Kuntayhtymän hallinto

Drupal

Intranet

Intranetin sisäisen viestinnän ratkaisu

Kuntayhtymän sisäinen tiedotuskanava

X

X

Kuntayhtymän hallinto

Kokoushallintapalvelu

Kokousten esityslistojen ja pöytäkirjojen
julkaisu

Yhtymähallituksen, sosiaalijaoston, yhtymäkokouksen ja
tarkastuslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

X

X

Kuntayhtymän hallinto

Laskutus

Asiakasmaksujen, kuntamaksujen ja
täydenkorvauksen laskutus

Laskuttajan tehtävät, laskutustapahtumat, laskut, vapaakortit

X

X

Asiakastoimisto

eHRM-info

Henkilöstöhallinnon tunnuslukujen ja
raporttien tuottaminen

Henkilöstörakenne, ajankäyttö, palkkakustannukset, työpanokset,
vaihtuvuus, henkilötyövuodet

X

X

Henkilöstöpalvelut

Haahtela Kiinteistötieto

Kiinteistöomaisuuden yllä- ja kunnossapidon Kiinteistörekisteri, tilarekisteri, tonttirekisteri, muut rekisterit
optimointi
kiinteistöjen inventointitiedot, kiinteistöjen korjaustiedot, alustavat
kuntoarviot, ylläpito- ja pääomakustannukset, vuosikorjaus- ja
investointikustannukset, vuokratulot, kiinteistöjen huolto- ja
kulutustiedot, kiinteistöjen pohjapiirustukset ja mahdolliset muut tiedot

X

X

Tekniikan palvelut

Effica Laskutus

Haahtela Kiinteistötieto
Tietojärjestelmän nimi
Versionumero

Sovellukset

Käyttötarkoitus

Tietosisältö

AMS,
Vastuuyksikkö
Tietojärjestelmäselos
te, Tietosuojaseloste

Kiinteistöjen tekn.järjestelmien valvonta ja Teknisten järjestelmien tilatiedot ja toimintakaaviot
ohjaus (LVIS) (kiinteistöautomaatio)

X

X

Tekniikan palvelut

Haahtela Rakennuttamistieto

Hankkeiden hallitseminen,
rakentamisasiakirjat

Hankkeiden tiedot ja asiakirjat ja kustannusseuranta

X

Haahtela RES

Kiinteistöjen vikailmoitusten käsittely,
vastaanotto ja laskutus

Ylläpidon lähtötiedot asiakirjoineen, tavoitteet ohjeineen, kirjataan
tapahtumat, kuitataan tehtävät ja seurataan toteutumista.

X

X

Tekniikan palvelut

Tekniikan palvelut

Tilattujen huoltotöiden laskutus
Lääkintälaitteiden valmiste- ja huoltotiedot
Vaaratapahtumien raportointi ja analysointi Potilas-/asiakas- ja työturvallisuusilmoitukset, niiden käsittely ja
raportointi

X
X

X

HaiPro

Tekniikan palvelut
Kuntayhtymän hallinto

Innofactor Prime

Internetsivut

Ulkoinen tiedotuskanava

X

X

Kuntayhtymän hallinto

Intime Talouden suunnittelu

Talouden suunnittelu

Talousarvio ja -suunnitelma

X

Intime

Kirjanpito

Kirjanpito, käyttöomaisuus, sisäinen
laskenta, myyntireskontra, ostoreskontra

Kirjanpitotapahtumat

X

Intime WEB-raportointi

WEB-raportointi

Talousarvion toteutumisen raportointi

Talouden toteutuman reaalitiedot

X

Henkilöstön rekrytointi.
Työnhakijatietokanta, joka koostuu
kohdistetuista rekrytoinneista,
sijaisrekrytoinneista ja avoimista
rekrytoinneista kertyvistä
työnhakijatiedoista.
Rekrytointijärjestelmässä käsitellään
työnhakijoiden hakemuksia hakemusten
vastaanotosta valintaesitykseen.

Työntekijöiden henkilötiedot ja hakemukset, hakemusilmoitukset
Rekrytointi‐/hakuilmoitukset, työhakemukset
Kun RASHKY:n käyttäjä sulkee rekrytoinnin, poistuu kaikki
työhakemusten tiedot kyseisestä rekrytoinnista kahden vuoden kuluttua
rekrytoinnin sulkemispäivästä.

X

KuntaRekry, Elbit Skills 6.10
(6.9.2016)

Maisema

Numerus

Taloustoimisto
X

Taloustoimisto
Taloustoimisto

X

Henkilöstöpalvelut

Talouden ja toiminnan ohjaus, suunnittelu, Talouden ja toiminnan suunnittelu- ja seurantatiedot
seuranta ja raportointi kuntalaskutuksen
perusteeksi

X

Tietoverkko
Tietosuoja- ja tietoturvakoulutus

Henkilöstön käyttäjätunnukset ja salasanat
Ohjeistot, käsikirjat, politiikka, vuosittain tehdyt sosiaali- ja
terveydenhuollon tietosuojatestien tulokset yksiköittäin

X
X

X
X

Raahen kaupunki/ICT-palvelut
Tietohallinto ja arkisto

Lääkehoitokoulutus
Sähköposti ja kalenteri

Lääkehoitokoulutusmateriaali ja testit
Henkilöstön sähköpostiosoitteet ja käyttäjätunnukset

X

X
X

Lääkekeskus
Raahen kaupunki/ICT-palvelut

OpusCapita
Populus

Maksuliikenne, tiliotteet
Matkojen hallintajärjestelmä

Maksutiedot
Matkasuunnitelmat ja matkalaskut

X
X

X

Raahen kaupunki/Palvelutoimisto
Raahen kaupunki/Palvelutoimisto

Prima

Palkanmaksatus sekä palvelussuhdeasioiden Palvelussuhteessa olevien henkilö-, palvelussuhde- ja maksatustiedot
hoito

X

X

Raahen kaupunki/Palvelutoimisto
Kuntayhtymä/Henkilöstöpalvelut

Yleislaskutus

X

X

Raahen kaupunki/Palvelutoimisto

Microsoft AD
Navisec Flex

Office 365

ProE

Sähköposti ja kalenteri
Suojattu sähköposti

Laskutus

Laskutustiedot

Taloustoimisto

Tietojärjestelmän nimi
Versionumero

Sovellukset

Käyttötarkoitus

Tietosisältö

AMS,
Vastuuyksikkö
Tietojärjestelmäselos
te, Tietosuojaseloste

PSOP v 4.0 (v 4.1 13.6.2018) PSOP-sovellus
Asiakassovellus
(Yrityssovellus)
Tietovarannot
Integraatiopalvelut

Palveluntuottajarekisteri sekä
palvelusetelien (ml. asiakassetelit ja
henkilökohtainen budjetti), ostopalveluiden
(ja yrityssetelien) hallinnointi

Palvelunjärjestäjän perustiedot ja laskutustiedot, palveluhierarkia ml.
palvelukohtaiset asetukset (tuottajien hyväksymiskriteerit, laskentatunnisteet, taustatiedot), asiakkaan perustiedot (nimi- ja osoitetiedot,
yhteystiedot, puolesta-asioijan tiedot, asiakkaalle myönnetyt ostovoimat
(palvelusetelit, ostopalvelut), alveluntuottajan (yrityksen) perustiedot,
laskutustiedot, tuottajanosat (toimipaikat, toiminta-alueet, yksiköt,
työntekijät), palvelu- ja järjestäjäkohtaiset sopimukset ml. liitteet ja
hinnastot, palvelutapahtumat ja tilitystiedot, asiakkaan antamat
palautteet ja palveluntuottajat vastaukset, palvelunjärjestäjän ja tuottajan järjestelmän käyttäjätiedot

X

SafeObject

Laiterekisteri apuvälineille ja -laitteille

Sairaala/lääkintalaiterekisteri (sis. lääkintälaiterekisterin lisäksi,
apuvälineet, kiinteät käyttö ja valvontajärjestemät kuten huoltoohjelmat ym.)

X

Tekniikan palvelut

Puhtauspalveluiden tuotannonohjaus

Työturvallisuus, työn ohjeistamisen ja työn raportoinnin järjestelmä

X

Puhtauspalvelut

Telia Yritysportaali

Matkapuhelinlaitteiden- ja liittymien
hallinnointi

Laite- ja käyttäjätiedot
Laskutus- ja saldotiedot

X

Sonet

Varastotilaukset
Lääketilaukset, lääketoimitukset, lääkkeiden varastokirjanpito
Tietoa kuntien taloudesta, rakenteista, palveluista ja kuntalaisten
hyvinvoinnin tilasta väestöryhmittäin. Kuntaliitto on työvälineen
kansallinen omistaja.

X
X
X

X

X

Kuntayhtymän hallinto

Asiakastoimisto

Sähköinen
hyvinvointikertomus

Käyttölisenssi

Materiaalihallinta
Lääkehuolto
Työväline valtuustokausittaisen
hyvinvointikertomuksen valmisteluun ja
vuosittaiseen raportointiin

Timecon

Työajan seuranta

Työajan seuranta

Henkilötiedot, osastot/yksiköt, työaikaryhmät, vuosikaavio /kalenteri,
leimat, työaikasaldot ja -raportit

X

X

Henkilöstöpalvelut

Kulunvalvonta

Kulunvalvonta

Henkilötiedot, kulkukoodit, kulkuraportit

X

X

Henkilöstöpalvelut

Ruokala- ja muut
kanttiiniostot

Ruokala- ja muut kanttiiniostot

Henkilötiedot, hinnastot, tapahtumaraportit, alue-, maksu- ja
henkilöraportit

X

X

Raahen kaupunki/Palvelutoimisto

Timecon 22

Kiinteistövalvontajärjestelmä

Esmi FX net

Paloilmoitinkeskusjärjestelmä

Kulkukoodit, oviohjaukset, kulkuraportit, hälytysraportit, parametrit ja
kanavataulukot
Paloilmoitukset

LAN&WAN

Materiaalipalvelut
Lääkekeskus
Kuntayhtymän hallinto

Tekniikan palvelut
Tekniikan palvelut

Kameravalvontajärjestelmä

Valvontajärjestelmään kuuluvien
kameroiden tallentama kuva-aineisto

Titania

Työvuorosuunnittelu

Työvuorosuunnittelu- ja toteutumat

X

Valmiussuunnittelutyökalu/
ERVA selain

Valmiussuunnitelman tekeminen

Valmiussuunnitelmaan kuuluvat tiedot

X

Vartti

Varmennekorttien hallinta

Eri varmennekorttien korttihakemukset ja korttitilaukset, korttien
peruutukset

X

X

Henkilöstöpalvelut

Kyselytyökalu
Työsopimusten ja virkamääräysten hallinta

Kyselyt
Työsopimuksien ja virkamääräysten valmistelu ja hyväksyminen,
keskeytymisten anominen ja hyväksyminen, henkilötietojen
muuttaminen, käyttöoikeuksien myöntäminen ja esimiehen vuosikellon
mukaiset tehtävät ja niiden toteutuminen

X
X

X
X

Kuntayhtymän hallinto
Raahen kaupunki/Palvelutoimisto
Kuntayhtymä/Henkilöstöpalvelut

WebRopol
WebTallennus

Tallennus

X
Tekniikan palvelut
X

Henkilöstöpalvelut
Kuntayhtymän hallinto

Tietojärjestelmän nimi
Versionumero

Sovellukset

Käyttötarkoitus

Tietosisältö

AMS,
Vastuuyksikkö
Tietojärjestelmäselos
te, Tietosuojaseloste

Web-Titania

Sairaalalääkäreiden päivystys- ja
aktiivityöaikojen laskenta

Lääkäreiden henkilötiedot, päivystyslajit ja -ajat, aktiivityöajat

X

X

Henkilöstöpalvelut

WorkFlow

Ostolaskujen kiertojärjestelmä

Sähköinen ostolaskujen käsittely

X

X

Raahen kaupunki/Palvelutoimisto

