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Tietojärjestelmäseloste 
 
 
Tietojärjestelmän nimi: 
 

Abloy KeyControl- lukitusten ja avainten hallintajärjestelmä 
 

Tietojärjestelmän vastuutaho: 
    
 
 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Gradia-kiinteistöt 
Käyntiosoite: Sepänkatu 3, 40100 Jyväskylä 
Postiosoite: PL 472, 40101 Jyväskylä 

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja –
henkilö, puh ja sähköpostiosoite: 
 
 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Gradia-
kiinteistöt 
Kiinteistöjohtaja Riikka Kaarnamo (toiminnallinen vastuu) 
p. 040 341 5799 riikka.kaarnamo@gradia.fi   
 
ja  
 
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Gradia-
kiinteistöt 
Kiinteistöhuoltopäällikkö Marko Hyttinen (toiminnallinen 
vastuu ja pääkäyttäjä)   
p. 040 341 5168  marko.hyttinen@gradia.fi  
 
-- 
Tietosuojavastaavan yhteystiedot: 
tietosuojavastaavaa@gradia.fi  p. 040 341 5114 
 

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus: 
 

Abloy KeyControl -ohjelmalla hallinnoidaan lukkoja ja 
EXEC- sekä Sento-avaimia, vanhat ura-avaimet eivät kuulu 
järjestelmän piiriin. Ohjelman avulla voidaan ylläpitää avain-
ten jakamiset ja palautukset, tulostaa kaikki tarvittavat raportit 
lukituksista ja avainten käyttäjistä sekä tilata ja ylläpitää uu-
sien avainten tiedot reaaliaikaisesti.  
 
Ohjelman avulla on myös helppo tarkistaa henkilöiden kulku-
oikeudet ja ketkä pääsevät johonkin tiettyyn tilaan, jos esim. 
avainten katoamisen yhteydessä halutaan selvittää nopeasti 
katoamisen aiheuttama turvallisuusriski. 
 

Tietojen päivitystiheys: 
 
 

Avainten luovutuksia ja palautuksia koskevia tietoja päivite-
tään työpäivittäin. Lukostoja ja avaimia koskevia tietoja päi-
vitetään muutamia kertoja vuodessa. 
 

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys: 
 

Järjestelmä sisältää lähinnä julkista tietoa. 
 
Asiakirjojen julkisuudessa noudatetaan voimassa olevaa jul-
kisuuslakia, jonka mukaan tiedot ovat julkisia ellei julkisuus-
lain 24 §:stä toisin johdu. 
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Tietolähteet: 
 
 
 

Pääkäyttäjä hallinnoi järjestelmän käyttöoikeuksia ja tunnuk-
sia.  
 
Henkilökunnan tiedot tulevat järjestelmään palkkahallinnon 
järjestelmästä. Esimies tilaa alaiselleen avaimet  
 
Vahtimestarit ja nimetyt kiinteistönhoitajat lisäävät järjestel-
mään Gradian ulkopuolisia henkilöitä, joille he jakavat 
avaimia ja kulkuoikeuksia. He voivat myös tarvittaessa tehdä 
lisäavaintilauksia.  
   

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta: 
 

Tietoja on vuodesta 2000 alkaen.  

Tietojärjestelmän julkinen osoite: 
 

Tietojärjestelmällä ei ole julkista osoitetta. 

Henkilörekisteri: 
 

Järjestelmä on henkilörekisteri, joka sisältää erillisen avain-
haltijarekisterin (nimi, yritys, osasto, puhelinnumerot). 
 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset: 
 

Ei säännönmukaisia luovutuksia. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulko-
puolelle: 
 

Ei tietojen siirtoa. 

Julkiset tiedot tietoryhmittäin: 
 

Järjestelmä sisältää sekä julkisia että salassa pidettäviä tietoja. 
Julkisia tietoja ovat mm: 

- avainten haltijoiden tiedot (nimi, yritys, osasto, puhe-
linnumerot) 

- toimipisteet 
 

Salassa pidettävät tiedot: 
 

Järjestelmä sisältää sekä julkisia että salassa pidettäviä tietoja. 
Ei julkisia tietoja ovat mm: 

- lukkojen ja avainten tiedot 
- avaintilaukset 
- kulkuoikeudet 

 
Henkilörekisterin suojauksen periaat-
teet: 
 
 
 
 
 

Ohjelman käyttäjätunnuksia annettaessa voidaan määrittää 
kullekin käyttäjälle tarvittavat käyttöoikeudet, jolloin salaiset 
tiedot näkyvät mahdollisimman harvoilla. 
 
Ohjelmaa käyttävät siihen nimetyt henkilöt, jotka näkevät 
oman toimipaikkansa avain- ja lukkotiedot. 

Arkistotulosteet: 
 

Järjestelmästä ei oteta arkistotulosteita pysyvää säilytystä 
varten.  
 
Määräaikaista tarvetta varten otetaan kuitenkin seuraavia tu-
losteita: 

- Tulostekuitit avaimen luovutuksesta 
- Erilaiset raportit (esim. avainlista, avaintiedot henkilö- 
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tai lukkokohtaisesti, erääntyneet avaimet, vialliset 
avaimet, kadonneet avaimet, avainten tila, lukkolista) 

 
Annetaanko rekisteristä tietoja muille 
organisaatioille: 
 

Ei 

Ohjelmat ja tietovälineet, laitteisto: 
 
 

Abloy Oy:n valmistama lukitusten ja avainten hallintajärjes-
telmä. 

Tekninen ylläpitäjä: 
 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, digipalvelut 
Digipalvelut (tekninen vastuu) 
p. 040 341 5123 digipalvelut@gradia.fi  
 

Rekisterin nykyinen koko: 
 

Järjestelmä sisältää useita satoja käyttäjä-, lukko- ja avaintie-
toja. 
 

Rekisterin vuosikasvu: 
 
 
 

Käyttäjämäärät pysyvät suunnilleen samana tai nousevat sa-
massa suhteessa henkilömäärän kanssa. Avaimia tulee lisää 
joitakin kymmeniä vuodessa.  

Tietojen säilytysaika: 
 

Avainten haltijoiden tietoja poistetaan satunnaisesti, kuitenkin 
vasta useiden kuukausien jälkeen siitä, kun viimeisin avain on 
palautettu. Tiedot poistetaan järjestelmästä käsin. 
 

Tietojärjestelmäselosteen päivitysaika: 
 

13.11.2007, 21.2.2011, 21.11.2012, 6.3.2017, 30.11.2017, 
9.10.2019, 5.10.2020 
 

Päiväys, tietojen antaja ja syöttäjä: 
 

13.11.2007 Pekka Luukkainen, 21.2.2011 Tauno Ikonen, 
21.11.2012 Vesa Pulkkinen, 5.1.2017 Tauno Ikonen, 6.3.2017 
Marko Hyttinen, 30.11.2017 Tarja Myllylä, 9.10.2019 Marko 
Hyttinen, 2.10.2020 Marko Hyttinen / Tarja Myllylä 
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