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Tietojärjestelmäseloste 
 

 

Tietojärjestelmän nimi: 

 

Bewator 2010 -turvajärjestelmä  

Tietojärjestelmän vastuutaho: 

     

 

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Kiinteistöliikelaitos 

Käyntiosoite: Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä 

Postiosoite: PL 472, 40101 Jyväskylä 

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja –

henkilö, puh ja sähköpostiosoite: 

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Kiinteistöliikelaitos 

Huoltopäällikkö Marko Hyttinen (toiminnallinen vastuu) 

p. 040 341 5168  marko.hyttinen@jao.fi  

 

ja  

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Kiinteistöliikelaitos 

Huoltomies Pekka Kankaanperä (pääkäyttäjä /Viitaniemi 1 

C-E) 

p. 040 341 5173  pekka.kankaanpera@jao.fi 

 

tai  

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Kiinteistöliikelaitos 

Huoltomies Jorma Luukkainen (pääkäyttäjä/ Viitaniemi 1 A-

B) 

p. 040 341 5172  jorma.luukkainen@jao.fi  

 

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus: 

 

 

 

Avaintunnisteiden ja kulkuoikeuksien hallinnointi. Lukitus-

tapahtumien tarkastelu tarvittaessa (pääasiassa ulko-ovet ja 

osastojen väliovet).  

 

Tietojen päivitystiheys: 

 

 

Lukitustapahtumatiedot päivittyvät jatkuvasti. Avaintunnis-

te- ja kulkuoikeustietoja päivitetään päivittäin. 

 

Tietojen julkisuus/salassa pidettä-

vyys: 

 

 

 

 

 

 

Järjestelmä sisältää sekä julkisia että salassa pidettäviä tieto-

ja. Järjestelmä on ei julkinen, viranomaisen oma seurantare-

kisteri. 

 

Asiakirjojen julkisuudessa noudatetaan voimassa olevaa 

julkisuuslakia, jonka mukaan tiedot ovat julkisia ellei julki-

suuslain 24 §:stä toisin johdu. 

 

Tietolähteet: 

 

Kaikkien rakennusten tiedot tulevat yhdelle tietokoneelle. 

Vastaava kiinteistönhoitaja syöttää käyttöoikeustiedot ja 

ovien aikaohjelmat (milloin auki, milloin kiinni). 

 

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta: 

 

Tietoja on vuodesta 2001 alkaen. 
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Tietojärjestelmän julkinen osoite: 

 

Tietojärjestelmällä ei ole julkista osoitetta. 

Henkilörekisteri: 

 

Järjestelmä on henkilörekisteri. 

Säännönmukaiset tietojen luovutuk-

set: 
 

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 tieto-

ja. Julkisia tietoja ovat mm: 

- järjestelmän käyttöoikeustiedot (käyttäjän nimi, am-

matti/asema, yksikkö) 

 

Salassa pidettävät tiedot: 

 

Järjestelmä sisältää sekä julkisia että salassa pidettäviä tieto-

ja. Salassa pidettäviä tietoja ovat mm: 

- lukitustiedot 

 

Henkilörekisterin suojauksen peri-

aatteet: 

 

Ohjelman käyttäjätunnuksia annettaessa voidaan määrittää 

kullekin käyttäjälle tarvittavat käyttöoikeudet, jolloin salaiset 

tiedot näkyvät mahdollisimman harvoilla.  

 

Ohjelmaa käyttävät vain vastaavat kiinteistönhoitajat, jotka 

näkevät kaikkien tiedot ja pääsevät muuttamaan kaikkia tie-

toja. 

 

Arkistotulosteet: 

 

Järjestelmästä ei oteta arkistotulosteita pysyvää säilytystä 

varten. Ohjelmasta ei oteta myöskään määräaikaisia tulostei-

ta esim. avainten luovutuslappuja. 

 

Annetaanko rekisteristä tietoja muil-

le organisaatioille: 

 

Ei.  

 

Ohjelmat ja tietovälineet, laitteisto: 

 

Bewator Finlandin kulunohjausjärjestelmä. 

Tekninen ylläpitäjä: 

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut 

ICT-palvelut (tekninen vastuu) 

p. 040 341 5123 it-palvelu@jao.fi 

 

ja varalla 

 

ARE Oy p. 205 305 500 

Teppo Lehmunen, p. 040 300 6223 

 

Rekisterin nykyinen koko: 

 

Sisältää satojen Cotag-avainten käyttöoikeustiedot ja lukko-

jen lukitustiedot. 

 

Rekisterin vuosikasvu: Pieni vuosikasvu.  
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Tietojen säilytysaika: 
 

 

Tietoja säilytetään järjestelmässä noin kaksi vuotta.  Sen 

jälkeen järjestelmä hävittää tiedot automaattisesti. 

Tietojärjestelmäselosteen päivitysai-

ka: (kenttä 209) 

 

10.3.2.2008, 25.5.2010, 21.11.2012, 5.1.2017 Tauno Ikonen, 

6.3.2017 Marko Hyttinen 

Päiväys, tietojen antaja ja syöttäjä: 

(kenttä 210) 

5.2.2008 Pekka Luukkainen ja 10.3.2008 Arto Virenius, 

25.5.2010 Tauno Ikonen, 21.11.2012 Vesa Pulkkinen, 

5.1.2017 Tauno Ikonen, 6.3.2017 Marko Hyttinen / Tarja 

Myllylä 

 


