Sisäinen

Laatija: Varmennepalvelut
Päiväys: 29.3.2022

Opiskelijaharjoittelijoiden varmennekortit
Kymsoten ICT-ja tietohallinto ja tietosuojavastaava ovat yhdessä linjanneet seuraavan toimintamallin joka koskee
Kymsoten yksiköissä harjoitteluja tekeviä opiskelijoita.
Opiskelijaharjoittelijoita ei kortiteta 1.4.-31.12.2022 välisenä aikana Kymsoten varmennekorteilla.
Harjoittelussa opiskelija pärjää ilman varmennekorttia, kirjautuen tunnuksella ja salasanalla koneelle ja lifecareen.
Työasemalle myös kevytpäätteille pääsee kirjautumaan tunnuksella ja salasanalla.
Opiskelijaharjoittelija saa harjoittelun ajaksi verkkotunnuksen ja lifecare tunnuksen. Huomioi, että ensimmäisellä
kerralla Kymsoten harjoitteluun tullessa pitää ottaa yhteyttä RA-pisteeseen tunnusten saamiseksi silloin, kun
harjoitteluyksikössä käytetään terveys lifecarea. Jos et tiedä kumpaa lifecarea yksikössä käytetään, ota yhteyttä
harjoitteluyksikköön.
Opiskelijan tulee soittaa RA-pisteelle 1-2 viikkoa ennen harjoittelun alkamista silloin, kun kyseessä on
ensimmäinen harjoittelu Kymsotella.
Kotka RA-piste
Kouvola RA-piste

puh: 044 223 1984
puh: 044 269 1585

ma-pe klo 9-10 ja 13-14
ma-pe klo 9-10 ja 13-14

Selvitä ennen puhelua:
 yksikkö johon olet menossa harjoitteluun.
 harjoittelujakson kesto päivämäärineen.
Soittaessasi käydään läpi harjoitteluusi liittyvät asiat ja saat puhelimessa ohjeet, kuinka sinun tulee toimia
aloittaessasi harjoittelun Kymsoten yksiköissä.
Sosiaali Lifecarea käyttäviin yksiköihin tilaa/ luovuttaa opiskelijalle tunnukset kyseisen yksikön edustaja. Et
tarvitse olla yhteydessä RA-pisteelle.
Tunnukset luovutetaan opiskelijalle käyttöön VAIN voimassa olevaa passia tai poliisin myöntämää
henkilökorttia vastaan. Mikään muu tunnistamisasiakirja ei kelpaa.
Opiskelijan tulee toimittaa Ra-pisteelle tunnuksien luovutuksen yhteydessä:
Kymsoten Tietojen ja tietojärjestelmien käyttö- ja salassapitositoumus allekirjoitettuna
Sekä todistus tietosuojakoulutuksesta alla linkit josta voi suorittaa.
https://www.oppiportti.fi/op/dvk00097
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/tietosuojan-abc-julkishallinnon-henkilostolle/

Uuteen harjoitteluun tullessa tunnukset laitetaan automaattisesti voimaan Kymsoten tunnushallinnassa, kun
tieto näkyy jobiilissa, tiituksessa tai Kymsoten opiskelijavastaavien ylläpitämässä excelissä.
Eli tunnuksesi ja salasanasi ovat samat mitkä on luovutettu sinulle ensimmäisen harjoittelusi alkaessa
Kymsotella. Jos et muista tunnuksia ja salasanoja, ota yhteyttä helppi24 puh.05- 226 6121
Oppisopimusopiskelijat ja kesätyöhön Kymsotelle tulevat opiskelijat kortitetaan ja kortin tilauksen
yhteydessä opiskelijalla tulee olla mukana esihenkilön täyttämä palvelusuhdetodistus. Tällä todennetaan,
että kyseinen opiskelija tarvitsee varmennekortin työajan ja kulunvalvontaa varten.
Jos opiskelijalla on jo olemassa Kymsoten varmennekortti, tämän käyttöä voi jatkaa normaalisti.
Yllä oleva ohjeistus on voimassa siihen asti, kunnes annamme Kymenlaakson hyvinvointialueen ohjeistuksen
opiskelijoille.

