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Tietojärjestelmäseloste  
 
 
 
Rekisterin nimi HHL -rikosilmoitusjärjestelmä 
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 
  Rikosilmoitus- ja kulunvalvontajärjestelmä. 
   

Jos tilaan on laitettu hälytykset päälle ja tunnistimet havaitsevat liikettä, järjes-
telmä lähettää hälytyksen pääkäyttäjälle ja vartiointiliikkeelle. 

 
Tietojen päivitystiheys 
  Tiedot päivittyvät päivittäin 
 
Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys 

Järjestelmä ei ole julkinen, viranomaisen oma seurantajärjestelmä. 
 

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

 
Tietolähteet   

Tiedot siirtyvät kiinteistökohtaisiin tallennusvälineisiin suoraan hälytyskoh-
teesta 

 
Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta  
  Järjestelmä on otettu käyttöön vuonna 2006. 
 
Tietojärjestelmän julkinen osoite 
  Tietojärjestelmällä ei ole julkista osoitetta 
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Henkilörekisteri 
 

Järjestelmä on henkilörekisteri 
 
Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia 
Rikosepäily- tai ilkivaltatapauksissa tiedot voidaan luovuttaa poliisille 

   
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  

Ei tietojen siirtoa.  
 
Julkiset tiedot tietoryhmittäin 
  Järjestelmä sisältää sekä julkisia että salassa pidettäviä tietoja 
  Julkisia ovat mm. osa käyttäjätiedoista 
 
Salassa pidettävät tiedot 
  Järjestelmä sisältää salassa pidettäviä tietoja mm. 

 käyttäjän kulkuoikeudet eli kulkulupa, kulkuoikeusalueet, tunnusluku 
 kulkutiedot 

   
Henkilörekisterin suojauksen periaatteet   

Palvelimet sijaitsevat lukituissa tiloissa. Järjestelmään pääsee vain suojatulla 
verkkoyhteydellä ja vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. 
Käyttöoikeudet päättyvät henkilön siirtyessä pois työtehtävistä. 
 
Järjestelmää käyttää vain vastuulliset kiinteistönhoitajat 

 
Arkistotulosteet  
  Järjestelmästä ei oteta arkistotulosteita 
 
Annetaanko rekisteristä tietoja muille organisaatioille 

Ei 
 
Ohjelmat ja tietovälineet, laitteisto 

Hedengren Security yhtiöiden rikosilmoitusjärjestelmä 
 
Tekninen ylläpitäjä 

Jyväskylän kristillinen opisto, kiinteistönhoitaja 
Markus Mustonen puh. 0503899644 etunimi.sukunimi@jko.fi 
ja varalla 
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AM Lukkoasema Oy, Jukka Liimatainen Puh. 010 480 3791 
Rekisterin nykyinen koko 

Käyttäjätiedot, aikaohjelmat ja käyttöalueet opiston alueen rakennuksista Sul-
kula, Högmanni, Pehtoori, Västi ja Körtti 

 
Rekisterin vuosikasvu Pieni vuosikasvu 
 
Tietojen säilytysaika 
  Käyttäjätiedot säilyvät niin kauan, kun käyttäjä on töissä opistolla 
 
Tietojärjestelmän päivitysaika 
  18.5.2018 
 
Päiväys, tietojen antaja ja syöttäjä 

18.5.2018 Markus Mustonen/Arto Timonen 


