Tietojärjestelmäseloste
Tietojärjestelmän nimi:

Esmikko-rikosilmoitin ja -kulunvalvontajärjestelmä

Tietojärjestelmän vastuutaho:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Käyntiosoite: Viitaniementie 1 A, 40720 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

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus:

Avaintunnisteiden ja kulkuoikeuksien hallinnointi. Lukitustapahtumien tarkastelu tarvittaessa (pääasiassa ulko-ovet ja
osastojen väliovet).
Mikäli tilaan on laitettu hälytykset päälle ja joku kulkee ovista, järjestelmä lähettää tiedon vastuuhenkilöille (kiinteistönhoitajille ja vartijoille).
Rekisterin pitämisen peruste mm:
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004, 16- 17§)
- Tietosuojalaki (1050/2018, 4§)
- Laki yhteistoiminnasta (334/2007)
- Laki naisten ja miesten tasa-arvosta (609/1986)
Työturvallisuuslaki (738/2002)

Tietojen päivitystiheys:

Lukitustapahtumatiedot päivittyvät jatkuvasti. Avaintunniste- ja kulkuoikeustietoja päivitetään päivittäin.

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys:

Rekisteri on ei julkinen viranomaisen oma seurantajärjestelmä. Järjestelmä sisältää sekä julkisia että salassa pidettäviä
tietoja.
Asiakirjojen julkisuudessa noudatetaan voimassa olevaa julkisuuslakia, jonka mukaan tiedot ovat julkisia ellei julkisuuslain 24 §:stä toisin johdu
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Tietolähteet:

Pääkäyttäjät syöttävät ovien aikaohjelmat (milloin auki, milloin kiinni) sekä käyttäjien perustiedot ja käyttöoikeustiedot
järjestelmään esimiehiltä saamiensa tietojen perusteella.
Lukitustapahtumatiedot siirtyvät järjestelmään automaattisesti avainten käytön yhteydessä.

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta: Tietoja on v. 2014 alkaen.
Tietojärjestelmän julkinen osoite:

Järjestelmällä ei ole julkista osoitetta.

Henkilörekisteri:

Järjestelmä on henkilörekisteri.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Tietoja ei yleensä luovuteta. Henkilötietoja käytetään ainoastaan kulunvalvontaan.
Epäsäännöllisesti tietoja (kulkuraportteja) saatetaan luovuttaa mm. poliisille rikosten selvittämistä varten.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Ei tietojen siirtoa.

Julkiset tiedot tietoryhmittäin:

Järjestelmä sisältää sekä julkisia että salassa pidettäviä tietoja. Julkisia tietoja ovat mm:
- järjestelmän käyttöoikeustiedot (käyttäjän nimi, ammatti/asema, yksikkö)

Salassa pidettävät tiedot:

Järjestelmä sisältää sekä julkisia että salassa pidettäviä tietoja. Salassa pidettäviä tietoja ovat mm:
- lukitustiedot
- murtohälytystiedot
Julkisuuslain 24 §:n mukaan salassa pidettäviä tietoja ei julkaista inter- tai intranetissä, vaan ne näkyvät vain järjestelmän
vastuuhenkilöillä.

Henkilörekisterin suojauksen periaatteet:

Ohjelman käyttäjätunnuksia annettaessa määritellään kullekin käyttäjälle tarvittavat käyttöoikeudet, jolloin salaiset tiedot näkyvät mahdollisimman harvoilla.
Ohjelmaa käyttävät vain vastaavat kiinteistönhoitajat ja vahtimestarit, jotka näkevät kaikkien tiedot ja pääsevät muuttamaan kaikkia tietoja vastuullaan olevan kiinteistön osalta.

Arkistotulosteet:

Järjestelmästä ei oteta paperitulosteita pysyvään säilytykseen.

Annetaanko rekisteristä tietoja muille organisaatioille:

Ei.
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Epäsäännöllisesti tietoja (kulkuraportteja) saatetaan luovuttaa mm. poliisille rikosten selvittämistä varten.
Ohjelmat ja tietovälineet, laitteisto:

Schneider Electric:n turvajärjestelmä.

Tekninen ylläpitäjä:

Avarn Sccurity, p. 010 620 2000 (hälytyskeskus)
ja
BLC Turva Oy, p. 042 4468 1

Rekisterin nykyinen koko:

Sisältää satojen Esmikko-kulunvalvontatunnisteiden käyttöoikeustiedot ja lukkojen lukitustiedot.

Rekisterin vuosikasvu:

Noin sata uutta käyttäjää vuodessa.

Tietojen säilytysaika:

Käyttäjätiedot poistetaan järjestelmästä manuaalisesti vuosittain sen jälkeen, kun käyttäjä on palauttanut kulunvalvontatunnisteensa.
Lukitus- ja kulunvalvontatiedot poistuvat 400 päivän kuluttua (arvoa on mahdollista muuttaa).

Tietojärjestelmäselosteen päivitysaika:
(kenttä 209 )
Päiväys, tietojen antaja ja syöttäjä:
(kenttä 210)
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6.3.2017, 1.12.2017, 9.10.2019, 5.10.2020.
6.3.2017 Marko Hyttinen, 1.12.2017 Tarja Myllylä,
9.10.2019 Marko Hyttinen, 2.10.2020 Marko Hyttinen/Tarja
Myllylä
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