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Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste 
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §  
 
 
 
 
Rekisterin nimi HT28 W Elektroninen lukitusjärjestelmä 
Rekisterinpitäjä 

 Jyväskylän Kristillisen opisto 
Sulkulantie 28, 40520 Jyväskylä 

 
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa  

Jyväskylän kristillisen opiston johto 
rehtori Harri Erkamaa (toiminnallinen vastuu) puh. 044 752 2764 
etunimi.sukunimi@jko.fi 
ja kiinteistönhoitaja (pääkäyttäjä) 
Markus Mustonen puh. 0503899644 etunimi.sukunimi@jko.fi 

 
Tietojärjestelmän käyttötarkoitus 
  Rekisterin käyttötarkoitus  

HT28 W Elektronisella lukitusjärjestelmällä hallinnoidaan lukkoja ja magneetti-
kortteja. Järjestelmällä hallinnoidaan uusien korttien tekeminen ja vanhojen 
palautukset. Tarvittaessa saadaan raportit ovien lukituksista ja käyttäjistä. 

 
Käyttäjien kulkuoikeudet voidaan tarkastaa helposti ja tarvittaessa sulkea 
kortti nopeasti esim. katoamisen yhteydessä, jotta turvallisuusriski minimoi-
daan. 

 
Tietojen päivitystiheys 
  Avainten luovutuksia ja palautuksia päivitetään järjestelmään viikoittain. 
 
Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys 

Järjestelmä sisältää sekä julkisia että salassa pidettäviä tietoja. 
 
Asiakirjojen julkisuudessa noudatetaan voimassa olevaa julkisuuslakia, jonka 
mukaan tiedot ovat julkisia ellei julkisuuslain 24 §:stä toisin johdu. 

 
Tietolähteet Pääkäyttäjä hallinnoi järjestelmän käyttöoikeuksia ja tunnuksia 
 



    HT28W Elektroninen lukitusjärjestelmä2 (3) 
       
       
    7.6.2018   
 
 
       

 
 
Jyväskylän kristillinen opisto Puhelin (014) 3348 000 www.jko.fi   Y-tunnus 1605076-6 
Sulkulantie 28    etunimi.sukunimi@jko.fi Kotipaikka Jyväskylä 
40520 Jyväskylä 
 

 Pääkäyttäjä hallinnoi järjestelmän tunnuksia ja käyttöoikeuksia. Pääkäyttäjä li-
sää myös henkilöitä ja antaa heille kortin joihin määritelty tarvittava kulkuoi-
keus. Pääkäyttäjä tekee myös lisäkorttitilaukset. 

 
Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta 

Tietoja on vuodesta 2016 
 
Tietojärjestelmän julkinen osoite 

Tietojärjestelmällä ei ole julkista osoitetta 
 
Henkilörekisteri 

Järjestelmä on henkilörekisteri 
 
Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
 Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia 
 
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  

Ei tietojen siirtoa.  
 
Julkiset tiedot tietoryhmittäin 

Järjestelmä sisältää julkisia tietoja 
 Avainten haltijoiden nimitiedot 

 
Salassa pidettäviä tietoja 

Lukkojen ja avainten tiedot 
Kulkuoikeudet 
Avaintilaukset 

 
Henkilörekisterin suojauksen periaatteet 

Palvelimet sijaitsevat lukituissa tiloissa. Järjestelmään pääsee vain suojatulla 
verkkoyhteydellä ja vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. 
käyttäjätunnuksilla on määritelty tietyt käyttöoikeudet, jotta salaiset tiedot nä-
kyvät mahdollisimman harvoille. 
Käyttöoikeudet päättyvät henkilön siirtyessä pois työtehtävistä. 
 
Ohjelmaa käyttää kiinteistön pääkäyttäjä, joka näkee avain- ja lukkotiedot 

 
Arkistotulosteet  

Järjestelmästä ei oteta arkistotulosteita 
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Annetaanko rekisteristä tietoja muille organisaatioille 
Ei 

 
Ohjelmat ja tietovälineet, laitteisto 

Qnity HT24W lukitusten ja avainten hallintajärjestelmä 
 

Tekninen ylläpitäjä 
Markus Mustonen puh. 0503899644 etunimi.sukunimi@jko.fi 

 
Rekisterin nykyinen koko 

Sisältää satoja käyttäjä-, lukko ja avaintietoja 
 

 
Rekisterin vuosikasvu 
  Käyttäjämäärät ja avaimet pysyvät suunnille samoina 
 
Tietojen säilytysaika  

Avainten haltijoiden tietoja poistetaan käsin sitä mukaan, kun käyttäjä poistuu 
organisaatiosta 

 
Tietojärjestelmäselosteen päivitysaika 

17.5.2018 
 
Päiväys, tietojen antaja ja syöttäjä 

17.5.2018 Markus Mustonen / Arto Timonen 


