Tietojärjestelmäseloste
JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Tietojärjestelmän nimi:

Secapp-turvallisuus- ja viestintäjärjestelmä

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 johtaja Vesa Saarikoski (toiminnallinen vastuu)
p. 040 341 5100 vesa.saarikoski@gradia.fi
ja
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, johtamisen tukipalvelut
Turvallisuuspäällikkö Erkki Mäntymaa (pääkäyttäjä)
p. 040 342 5117 erkki.mantymaa@gradia.fi

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus:

Järjestelmää käytetään turvallisuuteen liittyvien ryhmähälytysviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen pääasiassa
kuntayhtymän henkilöstölle ja opiskelijoille sekä vähäisessä
määrin myös sidosryhmille.
Järjestelmää käytetään myös yksittäisen työntekijän henkilökohtaisena turvahälyttimenä. Puhelimeen asennettavaa hälytyskuvaketta painamalla lähtee ennalta laadittu hälytysviesti,
johon on kirjattu avun tarvitsija ja hänen työpisteensä. Viestin
vastaanottajat eli avun tuojat sovitaan yhdessä turvallisuushenkilöstön kanssa jokaiselle henkilökohtaisesti erikseen.

Tietojen päivitystiheys:

Henkilökunnan tiedot päivitetään kerran vuorokaudessa, sidosryhmien vähintään kerran vuodessa.
Opiskelijat tuovat sovellukseen itse omat tietonsa ja päivittävät
niitä tarvittaessa. Koulutuskuntayhtymän ict-palvelut poistavat
muutaman kerran vuodessa valmistuneiden opiskelijoiden nimi- ja yhteystiedot.

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys:

Asiakirjojen julkisuudessa noudatetaan voimassa olevaa julkisuuslakia, jonka mukaan tiedot ovat julkisia, ellei julkisuuslain
24 §:stä toisin johdu.
Tiedot ovat pääsääntöisesti julkisia.

Tietolähteet:

Henkilökunnan tiedot noudetaan koulutuskuntayhtymän
EDIR-hakemistopalvelusta. Opiskelijat kirjaavat itse omat
tietonsa suoraan järjestelmään.
Järjestelmän käyttäjiksi määrätyt vastuuhenkilöt laativat hätäviestit yhdessä kuntayhtymän turvallisuuspäällikön kanssa.

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta:

Tietoja on vuodesta 2017 alkaen.

Tietojärjestelmän julkinen osoite:

https://secapp.fi/

Henkilörekisteri:

Järjestelmä on henkilörekisteri.
Järjestelmä sisältää rekisteröityneiden opiskelijoiden ja henkilökunnan nimet, puhelinnumerot ja opiskelupaikan/työpaikan
osoitteet.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Ei säännönmukaisia luovutuksia.
Erilaisissa hätätilanteissa (mm. tulipalo tai muu vaaratilanne)
tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille (poliisi, pelastuslaitos).
Hälytysviestin vastaanottajien nimi, osoite, puhelin ja sijainti
näkyvät hälytysryhmän jäsenille kaksi tuntia viestin lähettämisestä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Ei tietojen siirtoa.

Julkiset tiedot tietoryhmittäin:

Asiat ovat pääosin julkisia.
Julkisia tietoja ovat:
- nimet
- puhelinnumerot
- osoitteet

Salassa pidettävät tiedot:

Julkisuuslain 24 §:n mukaan salassa pidettäviä tietoja ei julkaista inter- tai intranetissä, vaan ne näkyvät vain järjestelmän
vastuuhenkilöillä.
Salaisia tietoja ovat perustellusta syystä salassa pidettäviksi
pyydetyt yhteystiedot sekä paikannustiedot.

Henkilörekisterin suojauksen periaatteet:

Järjestelmän palvelimet säilytetään lukituissa tiloissa (Magister Solutions Oy:llä). Järjestelmään on pääsy vain suojatulla
verkkoyhteydellä. Järjestelmän käyttö vaatii henkilökohtaisen
käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttöoikeudet päättyvät
henkilön siirtyessä pois ko. tehtävistä.

Järjestelmän pääkäyttäjillä (2) ja hälytysryhmän jäsenillä on
tietojen selaus- ja muokkausoikeus. Hälytysryhmään kuuluu 510 henkilöä/kiinteistö tai kampus.
Magister Solutionsin ylläpito-ja tukitiimillä on tietojen selausja muokkausoikeus.
Arkistotulosteet:

Järjestelmästä ei oteta arkistotulosteita.

Annetaanko rekisteristä tietoja muille
organisaatioille:

Ei.

Ohjelmat ja tietovälineet, laitteisto:

Magister Solutions Oy:n Secapp-niminen ohjelmisto.

Tekninen ylläpitäjä:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Digipalvelut
Järjestelmäsuunnittelija Osmo Laaksonen (tekninen vastuu)
p. 040 341 5130 osmo.laaksonen@gradia.fi
tai
Magister Solutions Oy
p. 050 3610 995

Rekisterin nykyinen koko:

Noin 14 000 yhteystietoa.

Rekisterin vuosikasvu:

Ei juurikaan vuosikasvua.

Tietojen säilytysaika:

Henkilökunnan vanhentuneet tiedot poistuvat joka päivä päivityksen yhteydessä. Sidosryhmien tiedot tarkistetaan kerran
vuodessa.
Valmistuneiden ja eronneiden opiskelijoiden tiedot poistetaan
muutaman kerran vuodessa

Tietojärjestelmäselosteen päivitysaika:
(kenttä 209)

12.4.2017, 1.11.2017, 3.11.2017, 19.12.2017

Päiväys, tietojen antaja ja syöttäjä:
(kenttä 210)

12.4.2017 Osmo Laaksonen ja Erkki Mäntymaa, 1.11.2017
Osmo Laaksonen ja Erkki Mäntymaa, 3.11.2017 Osmo Laaksonen ja Erkki Mäntymaa, 19.12.2017 Erkki Mäntymaa/ Tarja
Myllylä

