Tietojärjestelmäseloste
Tietojärjestelmän nimi:

EDIR-hakemistopalvelu

Tietojärjestelmän vastuutaho:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Käyntiosoite: Viitaniementie 1 A, 40720 Jyväskylä
Postiosoite: PL 472, 40101 Jyväskylä

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja –
henkilö, puh ja sähköpostiosoite:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, kuntayhtymän johto
Johtaja Vesa Saarikoski (toiminnallinen vastuu)
p. 040 341 5101 vesa.saarikoski@jao.fi
ja
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut
ICT- ja laatupäällikkö Hanna Rajala (toiminnallinen vastuu)
p. 040 341 6175 hanna.rajala@jao.fi
tai
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut
It-sunnittelija Sami Murtolahti (pääkäyttäjä)
p. 040 341 5119 sami.murtolahti@jao.fi

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus:

Järjestelmää tarvitaan tietoverkon käyttäjien tunnistamiseen
ja käyttäjätietojen ylläpitoon. Se sisältää kaikkien tietoverkkoa käyttävien opiskelijoiden sekä henkilökunnan käyttäjätunnustiedot.

Tietojen päivitystiheys:

Järjestelmää päivitetään työpäivittäin.

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys:

Asiakirjojen julkisuudessa noudatetaan voimassa olevaa
julkisuuslakia, jonka mukaan tiedot ovat julkisia ellei julkisuuslain 24 §:stä toisin johdu.
Järjestelmä on ei julkinen viranomaisen oma seurantarekisteri.

Tietolähteet:

Järjestelmän sisältämiä tietoja verrataan Pegasos- ja multiPrimus-tuotannonohjausjärjestelmien sisältämiin tietoihin.
Tietoja päivitetään lisäksi pari kertaa työpäivässä, siirtotiedostojen kautta.

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta:

Järjestelmä on ollut käytössä 1990-luvulta lähtien. Järjestelmä on jatkuvasti päivittyvä, tietoja on sen mukaan, miten
kauan henkilö on ollut talossa.
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Tietojärjestelmän julkinen osoite:

Järjestelmällä ei ole julkista osoitetta.

Henkilörekisteri:

Järjestelmä on henkilörekisteri.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Ei säännönmukaisia luovutuksia.

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:
- sukunimi, etunimet
- henkilönumero (Pegasos, multiPrimus)
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- fax-numero
- sijainti (työtila)
- titteli, ryhmätunnus

Salassa pidettävät tiedot:

Järjestelmä sisältää sekä julkisia että salassa pidettäviä tietoja. Salassa pidettäviä tietoja ovat:
- käyttäjätunnus

Henkilörekisterin suojauksen periaatteet:

Järjestelmän käyttäjillä on henkilökohtainen tunnus ja salasana. Käyttäjätunnuksen perusteella määräytyvät heidän
oikeutensa nähdä ja tehdä muutoksia järjestelmän tietosisältöön.

Arkistotulosteet:

Järjestelmästä ei oteta arkistotulosteita.

Annetaanko rekisteristä tietoja muille
organisaatioille:

Ei.

Ohjelmat ja tietovälineet, laitteisto:

-

Tekninen ylläpitäjä:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut
It-suunnittelija Sami Murtolahti (tekninen vastuu)
p. 040 341 5119
sami.murtolahti@jao.fi
ja varalla
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut
ICT-palvelut (tekninen vastuu)
p. 040 341 5123 it-palvelu@jao.fi

Rekisterin nykyinen koko:

27.11.2017

Syyskuussa 2006 noin 8600 aktiivista ja noin 800 eiaktiivista tunnusta. Vuonna 2012 noin 10 000 tunnusta.
Vuonna 2016 noin 17 000 tunnusta.
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Rekisterin vuosikasvu:

Pieni vuosikasvu.

Tietojen säilytysaika:

Rekisteri päivittyy jatkuvasti. Tiedot poistetaan tietyllä viiveellä (n. ½ vuotta) järjestelmästä henkilön lähtiessä talosta.

Tietojärjestelmäselosteen päivitysaika:
(kenttä 209)

28.8.2006, 11.3.2008, 25.5.2010, 21.11.2012, 4.11.2013,
9.1.2017

Päiväys, tietojen antaja ja syöttäjä:
(kenttä 210)

25.9.2006, 25.5.2010 Sami Murtolahti ja Liisa Lahtinen,
21.11.2012 Vesa Pulkkinen, 4.11.2013 TM, 9.1.2017 Sami
Murtolahti/ Tarja Myllylä
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