Tietojärjestelmäseloste
Tietojärjestelmän nimi:

Kurre –opetusjärjestelyiden suunnitteluohjelma

Tietojärjestelmän vastuutaho:

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

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja –
henkilö, puh ja sähköpostiosoite:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut
ICT- ja laatupäällikkö Hanna Rajala (sisällön pääkäyttäjä)
p. 040 341 6412 hanna.rajala@jao.fi
sekä
Toiminnalliset vastuuhenkilöt:
Jyväskylän ammattiopisto ja Jyväskylän aikuisopisto
Rehtori Pirjo Kauhanen (toiminnallinen vastuu)
p. 040 341 6152 pirjo.kauhanen@jao.fi
ja
Jämsän ammattiopisto
Rehtori Petteri Järvinen (toiminnallinen vastuu)
p. 040 341 5022 petteri.jarvinen@jao.fi
ja
Jyväskylän lukiokoulutus -tulosalue
Vt. tulosalueen johtaja / kuntayhtymän johtaja Vesa Saarikoski
(toiminnallinen

vastuu)

p. 040 341 5100 vesa.saarikoski@jao.fi
Tietojärjestelmän käyttötarkoitus:

Opetusjärjestelyiden suunnitteluohjelma: aine- ja kurssivalintojen käsittely, opetusryhmien muodostaminen,
jaksottaminen sekä työjärjestyksen ja kurssitarjottimen
laatiminen, opettajien vuosityösuunnitelmat.
Toimii yhteistyössä Primuksen ja Wilman (wwwliittymä Primus-opintohallintojärjestelmään) kanssa.

Tietojen päivitystiheys:

Tietoja päivitetään lähinnä ennen jaksojen alkua.

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys:

Järjestelmä sisältää pääosin julkista tietoa.
Asiakirjojen julkisuudessa noudatetaan voimassa olevaa julkisuuslakia, jonka mukaan tiedot ovat julkisia
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ellei julkisuuslain 24 §:stä toisin johdu.
Opetuksen suunnittelutyötä varten tarvittavat tiedot
ainevalintoineen siirretään tiedonsiirtona Primusopintohallintojärjestelmästä Kurreen. Vastaavasti Kurresta voidaan siirtää tietoja suoraan Primukseen.

Tietolähteet:

Lukujärjestysten laatimisesta vastaavat henkilöt tekevät tiedonsiirrot, jolloin Kurre-järjestelmään siirtyvät
opiskelijoiden nimet, luokat ja ryhmät, opettajien nimet ja opetustilat.
Järjestelmään tulevat myös henkilötunnukset, mutta
nämä ovat kryptattuna, eivätkä näy ohjelman ulkopuolella edes kryptattuina versioina.
Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta:

Tietoja on vuodesta 2007 alkaen.

Tietojärjestelmän julkinen osoite:

Tietojärjestelmän tiedoista lukujärjestykset näkyvät
ammattiopistojen/aikuisopiston ja lukiokoulutuksen
Wilma-järjestelmissä (ammatillinen- ja lukio-Wilma).
Wilman suorat osoitteet: ammattillinen (nuoret ja aikuiset) Wilma https://wilma.jao.fi ja lukioiden Wilma
https://wilma-lukiot.jao.fi. /

Henkilörekisteri:

Järjestelmä on henkilörekisteri. Luokkien/ryhmien
lukujärjestykset sisältävät opettajien tunnukset tai nimet ja lisäksi järjestelmässä on kaikkien opettajien
henkilökohtaiset lukujärjestykset sekä näin ollen luettelo kunkin yksikön opettajista, näiden opetusaineista
ja yksiköistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Järjestelmästä luovutetaan sisäisesti seuraavia tietoja:
- lukujärjestyksiä opettajille, muulle henkilökunnalle ja opiskelijoille sekä palkanlaskijoille

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Ei tietojen siirtoa.

Julkiset tiedot tietoryhmittäin:

Asiat ovat pääosin julkisia. Julkisia asioita ovat mm:
- lukujärjestykset: kurssien nimet ja opetuspaikat

Salassa pidettävät tiedot:

Järjestelmä ei sisällä salassa pidettäviä tietoja.

Henkilörekisterin suojauksen periaatteet:

Kurre-järjestelmä ei sisällä salassa pidettäviä tietoja.
Ohjelman käyttäjätunnukset tulevat Primuksesta, Kurren puolella voidaan antaa eritasoisia käyttäjäoikeuksia
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(selausoikeudet, täydet oikeudet).
Järjestelmästä ei oteta tulosteita pysyvää säilytystä
varten.

Arkistotulosteet:

Järjestelmästä otetaan kuitenkin määräaikaista tarvetta
varten seuraavia tulosteita:
- lukujärjestykset (luokka-, opettaja- ja opiskelijakohtaiset)
- opettajien vuosityösuunnitelmat
Annetaanko rekisteristä tietoja muille
organisaatioille:

Opetushallitukselle annetaan tietoja tilastointia varten.

Ohjelmat ja tietovälineet, laitteisto:

Visma Finland Oy:n Kurre –lukujärjestysohjelma.

Tekninen ylläpitäjä:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut
IT-suunnittelija Vesa Pulkkinen (tekninen vastuu)
p. 040 341 5118 vesa.pulkkinen@jao.fi
ja varalla
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut
IT-suunnittelija Osmo Laaksonen
p. 040 341 5130 osmo.laaksonen@jao.fi

Rekisterin nykyinen koko:

Rekisterissä oli huhtikuussa 2008 noin 3800 opiskelijan lukujärjestykset eli tietoa oli noin 60 MB.
Vuonna 2012 järjestelmässä noin 12 000 opiskelijan
lukujärjestykset.
Vuonna 2017 järjestelmässä noin 12 000 opiskelijan
lukujärjestykset ja yhden lukuvuoden tiedostojen koko
n, 145 MB.

Rekisterin vuosikasvu:

Pieni vuosikasvu.

Tietojen säilytysaika:

Tuotantokannassa yleensä kuluva lukuvuosi ja edellinen lukuvuosi sekä suunnittelussa oleva seuraava lukuvuosi. Sitä vanhempien lukuvuosien tietoja siirretään arkistokantaan. Arkistossa tällä hetkellä Kurretiedostoja lukuvuodesta 2011-12 alkaen (ammatilllinen) ja lukiolta vuodesta 2013-14 alkaen. Dataa tallessa 1,2 GB
Kurre-tietokanta muodostuu eri alojen Kurretiedostoista. Yksi Kurre-tiedosto koostuu yleensä yhden yksikön tai osaston yhden lukuvuoden tiedoista.

27.11.2017

TJS StarSoft Kurre –opetusjärjestelyiden suunnitteluohjelma

3

Yksittäinen tiedosto ja kaikki siitä otetut varmuuskopiot voidaan poistaa kerralla.
Lukujärjestysten säilytysaika on asiakirjahallinnon
suunnitelman mukaan kaksi vuotta.
Tietojärjestelmäselosteen päivitysaika:

11.4.2008. 25.5.2010, 21.11.2012, 4.11.2013,
21.2.201726.4.2017.

Päiväys, tietojen antaja ja syöttäjä:

11.4.2008 Vesa Pulkkinen ja Tarja Myllylä,
21.11.2012, 4.11.2013 TM, 30.10.2014 Tarja Myllylä
ja Hanna Rajala, 21.2.2017 Vesa Pulkkinen, 26.4.2017
Vesa Pulkkinen / Tarja Myllylä
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