Tietojärjestelmäseloste
Tietojärjestelmän nimi:

Optima verkko-oppimisympäristö

Tietojärjestelmän vastuutaho:

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

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja –
henkilö, puh ja sähköpostiosoite:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän johto
Kuntayhtymän johtaja Vesa Saarikoski (toiminnallinen vastuu) p. 040 341 5100 vesa.saarikoski@jao.fi

ja sisällön pääkäyttäjät
Jyväskylän ammattiopisto
Suunnittelija Hanna Frilander (pääkäyttäjä)
p. 040 341 5479 hanna.frilander@jao.fi
tai
Jämsän ammattiopisto
Opettaja Keijo Vehkakoski (pääkäyttäjä)
p. 040 341 4476 keijo.vehkakoski@jao.fi
tai
Jyväskylän aikuisopisto
Kouluttaja Tapani Kauppinen (pääkäyttäjä)
p. 040 341 6369 tapani.kauppinen@jao.fi
Tietojärjestelmän käyttötarkoitus:

Järjestelmä on kuntayhtymän suljettu verkkooppimisympäristö, jota käytetään kurssien ja opintojaksojen verkkotyötilana.
Järjestelmä sisältää mm. opettajien ja opiskelijoiden
kurssikohtaiseen verkkoympäristöön tuomat materiaalit
(mm. asiakirjat, harjoitukset, tehtävät, keskustelut).

Tietojen päivitystiheys:

Järjestelmää päivitetään jatkuvasti.

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys:

Asiakirjojen julkisuudessa noudatetaan voimassa olevaa
julkisuuslakia, jonka mukaan tiedot ovat julkisia ellei
julkisuuslain 24 §:stä toisin johdu.
Järjestelmä saattaa sisältää salassa pidettäviä tietoja
(mm. opiskelijoiden opinnäytteissä olevat tiedot).
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Henkilökunnan tunnukset järjestelmään tehdään manuaalisesti.

Tietolähteet:

Opiskelijoiden tunnukset siirrettään opiskelijahallintojärjestelmästä automaattisesti Optimaan kerran päivässä
(arkisin). Opiskelijoiden tiedot viedään Optiman yleiseen käyttäjähakemistoon, josta pääkäyttäjät voivat viedän ne oikeisiin työtiloihin.
Tietoja tallentavat järjestelmään kuntayhtymän opettajat, opiskelijat ja muu henkilökunta. Kukin tallettaa itselleen kuuluvaa materiaalia.
Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta:

Tietoja on vuodesta 2003 alkaen.

Tietojärjestelmän julkinen osoite:

Tietojärjestelmän osoite on http://optima.jao.fi. Järjestelmä toimii myös ulkoverkossa.

Henkilörekisteri:

Järjestelmä on henkilörekisteri.
Järjestelmään merkitään käyttäjien (opettajien ja opiskelijoiden ja muun henkilökunnan) etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja Optiman käyttäjätunnus, joka on sama
kuin verkon käyttäjätunnus sekä henkilökohtainen IDtunnus.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Ei säännönmukaisia luovutuksia.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Ei tietojen siirtoa.

Julkiset tiedot tietoryhmittäin:

Asiat ovat pääosin julkisia.
Julkisia tietoja ovat:
- käyttäjätiedot
- osa sisältötiedoista
Julkisuuslain 24 §:n mukaan salassa pidettäviä tietoja ei
julkaista internetissä tai intranetissä, vaan ne näkyvät
vain järjestelmän vastuuhenkilöillä tai niillä, joille on
annettu käyttöoikeus ko. tietoihin (suljetun ryhmän tiedot).

Salassa pidettävät tiedot:

Salaisia tietoja saattaa sisältyä mm:
- opinnäytetöihin
Henkilörekisterin suojauksen periaatteet:
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Ohjelman käyttäjätunnuksia annettaessa voidaan määrittää kullekin käyttäjälle tarvittavat käyttöoikeudet,
jolloin salaiset tiedot näkyvät mahdollisimman harvoilla
(suljetut ja rajatulle käyttäjäkunnalle näkyvät työtilat).
Arkistotulosteet:

Järjestelmästä ei oteta arkistotulosteita.

Annetaanko rekisteristä tietoja muille
organisaatioille:

Ei.

Ohjelmat ja tietovälineet, laitteisto:

Discendum Oy:n ohjelmisto.

Tekninen ylläpitäjä:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut
It-suunnittelija Vesa Pulkkinen (tekninen vastuu)
p. 040 341 5118
vesa.pulkkinen@jao.fi

Rekisterin nykyinen koko:

Nykyinen käyttäjämäärä (huhtikuu 2017):
- ammattiopistot n. 9088
- aikuisopisto n. 5170
Nykyisten työtilojen määrä (huhtikuu 2017):
- ammattiopistot n. 3442
- aikuisopisto n. 1333

Rekisterin vuosikasvu:

Vuosittainen käyttäjämäärä pysyy yllä mainituissa lukemissa säännöllisellä valmistuneiden opiskelijoiden
poistamisella ja uusien käyttäjien tunnusten luomisella.
Uusia työtiloja syntyy vuosittain arviolta 100-200.

Tietojen säilytysaika:

Opiskelijoiden tunnukset lukkiutuvat, kun opiskelija
valmistuu tai eroaa. Lukittujen tunnusten Optimassa
olevat materiaalit hävitetään kahden kuukauden kuluttua lukittumisesta.
Henkilökunnan tietoja ei toistaiseksi poisteta.
Järjestelmä ei ole virallinen sähköinen arkisto.

Tietojärjestelmäselosteen päivitysaika:
(kenttä 209)

17.12.2013, 26.4.2017.

Päiväys, tietojen antaja ja syöttäjä:
(kenttä 210 )

17.12.2013, 10.4.2014 Hanna Frilander, Vesa Pulkkinen ja Tarja Myllylä, 26.4.2017 Liisa Lahtinen/ Tarja
Myllylä
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