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Matkapuhelinlaite linjaukset
Seinäjoen koulutuskuntayhtymän matkapuhelinlaitteet hankitaan keskitetysti tilaamalla ne
Jelpparin kautta, jelppari@epedu.fi, 020 124 5064. Hankinta perustuu voimassaolevaan
kilpailutettuun teleliikennesopimukseen Soneran kanssa. Hankinnat tapahtuvat
hallinnollisten esimiesten hyväksymänä. Yksittäisiä hankintoja esim. muista
kauppaliikkeistä ei kuntayhtymän kustantamana tehdä.
Ensisijainen hankinta vaihtoehto on laitteen osto. Vuokraus on mahdollinen, mutta sitä
tulee soveltaa lähinnä sellaisissa projekteissa, joissa se rahoittajien vaatimusten kannalta
on tarkoituksenmukaista. Vuokra-ajoissa on mahdollista 12, 18, ja 24 kk vuokra-aika.
Kaksi vuotta tai lyhyempi jakso vuokra-aikana perustuu laitteen takuun pituuteen.
Vuokralaitteen kustannus peritään kuukausierinä sen haltijan tai siihen kytketyn liittymän
puhelinlaskussa.
Jelppari hoitaa laitteiden esiasennukset, takuuhuolloista huolehtimisen ja keskitetyn
kännykkärekisterin pitämisen, eli mikä laite missäkin/kenelläkin on ja esim. koska vuokraaika päättyy. Yksiköissä ei siis tarvitse sellaista pitää, mutta kännykän haltijan muutokset
tulee ilmoittaa Jelppariin. Huoltoon laitteet toimitetaan Jelpparin kautta.
Matkapuhelinlaitteet hankitaan kulloinkin voimassa oleva vakioitujen mallien valikoimasta,
jossa on mainittu osto- ja vuokrahinnat. Matkapuhelinlaitemallit vakioidaan tietoturvan ja
sujuvan käyttötuen varmentamiseksi. Valikoima löytyy mm. Jelpparin sivuilta
http://jelppari.epedu.fi/
Mallistossa on tarkoituksenmukainen määrä (1-3) laiteluokkia, joiden mallit tarkistetaan
tietohallinnon toimesta määrävälein (3 kk). Tarkistuksessa todetaan yhdessä Soneran
asiantuntijoiden kanssa valtakunnallinen saatavuus, ajanmukaisuus, hintataso,
ylläpidettävyys jne. laitteiden elinkaareen liittyvät asiat. Huomioidaan myös 4G tuleminen.
Palautetta valikoimasta voi esittää Jelpparin kautta. Muita laitteita kuin kulloisellakin listalla
on, ei kuntayhtymän kustantamana hankita.
Matkapuhelinta hankittaessa perusvarusteet, kuten verkkolaturi, autolaturi, hands freekuuloke, suojakuoret ja matkapuhelinkotelo ovat työnantajan kustannettavia; muista
mahdollisista lisävarustehankinnoista on sovittava erikseen hallinnollisen esimiehen
kanssa.
Vakioidut matkapuhelinlaitteet ovat kaikilla käyttäjillä vain Windows-puhelimia, sillä vain
kuntayhtymän ”omille” (Windows-) puhelimille annetaan täysi tukipalvelu.
Tilaus Jelppariin tehdään kirjallisesti erillisellä, käyttöönotettavalla sähköisellä lomakkeella.
Siitä tulee ilmetä:
- Tilaajan yksikkö/kustannuspaikka (minne lasku kohdistetaan)
- Henkilö, jolle laite tulee
- Hänen matkapuhelinnumeronsa (jos liittymä on jo tiedossa)
- Käytetäänkö osto- vai leasing –vaihtoehtoa
- Hallinnollisen esimiehen hyväksyntä esitettyyn hankintaan
Vanhat matkapuhelinlaitteet poistetaan käytöstä toimittamalla ne Jelppariin, joka huolehtii
niiden tietoturvallisesta kierrätyksestä tai hävittämisestä.

Matkapuhelinliittymän linjaukset (SIM-kortti ja numerot, dataliittymät,
käyttösuositukset ja -rajoitukset)
1) Hallinnollinen esimies päättää, kenellä viran- ja toimenhaltijalla on tehtävien luonteen
puolesta oikeus matkapuhelinliittymään luontaisedusta. Luontaisetuliittymässä on
dataliittymä. Kuntayhtymän johtoryhmä tekee linjauksen siitä, millaisin perustein ja
ehdoin (esim. tavoitettavuusnäkökohdat) henkilö voi kieltäytyä luontaisetupuhelimesta.
2) Mikäli matkapuhelinliittymä tarjotaan luontaisetuna, niin asiasta on oltava kirjaus
työsopimuksessa/virkamääräyksessä.
3) Työntekijälle voidaan osoittaa nk. työpuhelinliittymä (peruskännykkä tai pöytä-GSM),
joka oikeuttaa soittamaan työpuhelut. Työpuhelimessa ei ole oletusarvoisesti
dataliittymää, mutta puhelinmallit pyritään valitsemaan niin, että työpuhelimella on
mahdollista WLAN-palveluiden (langaton verkko) kautta tavoittaa mm. sähköpostit ja
vastaavat tietoverkon palvelut. Työpuhelin on henkilökohtainen työväline, jota
ensisijaisesti säilytetään työpaikalla.
4) Hallinnollinen esimies päättää viran- ja toimenhaltijalle dataliittymä muodosta, joiden
vaihtoehdosta ylläpidetään erillistä kuvausta ja hintataulukkoa.(3G /4G/nopeus).
Suositus on kiinteähintainen, rajoituksettoman datasiirtomäärän sisältävä vaihtoehto
yllättävien kustannusten välttämiseksi. Dataliittymä on oletusarvoisesti suljettu
ulkomaanliikenteeltä. Avaus tapahtuu ottamalla tarvittaessa yhteyttä kuntayhtymän
puhelinvaihteeseen.
5) Hallinnollisen esimies voi osoittaa myös erillinen dataliittymä esimerkiksi läppäriä
varten tai työmaaolosuhteissa tai työturvallisuuden takia tarvittavissa kännyköissä.
Läppäreissä ja tableteissa hyödynnetään kuitenkin ensisijaisesti luontaisetupuhelimen
dataliittymää tukiasemana. Käyttäjä voi ottaa älypuhelimeen nopeamman (keväällä
2014: 21Mbit/s dataliittymän / rajoitettu 20Gt kk ja 9,0 euroa alv 0 %) luopuen
erillisestä kannettavan tietokoneen / tabletin dataliittymästä (0.5 mbit/s / rajoittamaton
5,70 euroa alv 0 %). Tällöin älypuhelimella jaetaan internet-yhteys kannettavalle
tietokoneelle/tabletille. Ratkaisut voidaan tehdä tapauskohtaisesti esimiehen toimesta,
mikäli esim. työssä tarvitaan usein erillistä kannettavan 3G-yhteyttä.
6) Matkapuhelinliittymään on mahdollista ottaa käyttöön 151-koodin käyttöön
henkilökohtaisten puhelujen soittamiseksi. Soneran laskunjakaja Perus ohjaa 151etuliitteellä soitetut puhelut liittymän käyttäjän laskulle (erittely laskun alaosaan).
7) Kaikkien matkapuhelinliittymien osalta on käytössä ohjeellinen 50,00 euron
kuukausirajoitus kokonaiskustannusten osalta. (50 euroa sisältää puhelut, tekstiviestit,
perusmaksut yms. kustannukset). Sen ylittävät puhutut kustannukset (puhutut
minuutit) voidaan laskuttaa työntekijältä; mahdolliset perustellut poikkeamat tästä
menettelystä sovitaan hallinnollisen esimiehen kanssa. Rajoitus ei koske niitä, jotka
ovat ”johtavassa ja itsenäisessä asemassa” eli työajattomia viranhaltijoita.
8) Matkapuhelinliittymien tilaamisesta yms. liittymään liittyvistä asioista (esim.
laskutuksen ryhmittely ja seuranta) huolehtii kuntayhtymän puhelinvaihde. (Tilauksen
voi myös välittää Jelpparin kautta). Puhelinvaihde on kuntayhtymän yhteyskanava
operaattoriin (Sonera), muuta kautta sinne ei tehdä liittymä- yms. tilauksia.

9) Matkapuhelinluontaisetu ja työpuhelin perustuvat sellaisten operaattoreiden
palveluihin, joiden kanssa kuntayhtymällä on voimassa oleva sopimus. Liittymissä
käytetään kuntayhtymän omia matkapuhelinnumeroita sekä soveltuvin osin 020alkuisia kutsunumeroita. Kuntayhtymän johtoryhmä tekee linjauksen 020-numeroista.
10) Hyväksyttäviä matkapuhelimen käyttömuotoja ovat normaalihintaiset puhelut ja
tekstiviestit sekä tarkoituksenmukainen käyttö datasiirrossa (www ja sähköposti).
11) Työtehtävien edellyttäessä on matkapuhelinliittymään kytkettävissä
tarkoituksenmukainen ns. tekstiviestipaketti. Päätöksen tarpeesta tekee hallinnollinen
esimies.
12) Maksullinen navigointi, autonpesut, elokuvalippujen hankinta, pitsojen ostaminen ym.
vastaavat vapaa-ajan palvelut eivät ole sallittuja käyttömuotoja kuntayhtymän
kustantamana; poikkeuksena pääkaupunkiseudulla käytössä olevien paikallisliikenteen
lippujen hankinta tai vastaavat työtehtäviin/työmatkoihin liittyvät käyttötarkoitukset.
13) Matkapuhelimen käyttäjä sitoutuu noudattamaan käyttösääntöjä, joissa on tarkemmin
määritelty mm. tietoturvaan liittyvät kysymykset.
14) Matkapuhelinluontaisetu tai työkännykän käyttö peruutetaan kuntayhtymän toimesta
edun väärinkäyttötapauksissa.
Oman matkapuhelinlaitteen käytön linjaukset
15) Jatkossa luontaisetupuhelinlaitteen saa edelleen halutessaan työnantajan
kustantamana. Oman matkapuhelinlaitteen käyttö on sille vaihtoehto. Tarkennuksena
se, että luontaisetu koskettaa nimenomaan liittymää, ei itse laitetta.
Omien matkapuhelinlaitteiden käyttö työpuhelimena sallitaan (Windows, Android ja
iPhone-laitteet), mutta käyttäjän oman matkapuhelinlaitteen tulee olla vähintään
samantasoinen kuin kuntayhtymän vakioimat ja hankkimat matkapuhelinlaitteet ovat
(esim. sähköposti- ja kalenteritoiminnot).
Omaan matkapuhelinlaiteeseen Nokia Lumia saa saman tuen, kuin kuntayhtymän
hankkimiin puhelinlaitteiden, mutta omiin Apple- ja Android-puhelimiin annetaan
Jelpparissa tuki ja ohjeistus ainoastaan sähköpostin ja kalenteritoiminnan osalta.
Omaan matkapuhelinlaitteeseen asennetaan FonectaCaller-ohjelmisto, joko käyttäjän
tai Jelpparin toimesta, jota tulee käyttää ensisijaisesti numero- ja puhelutiedusteluissa.
Käyttäjä vastaa itse oman matkapuhelinlaitteen mahdolliset korjaus- yms.
kustannuksista ja varalaitteen hankinnasta. Käyttäjä vastaa itse myös omaan
matkapuhelinlaitteeseen asennetuista ohjelmistoista ja niistä mahdollisesti seuraavista
yllättävistä dataliikenne- tai lisenssimaksuista (esim. karttalataukset jne.).

Muut linjaukset
16) Palkattoman virka-, opinto- tai työvapaan aikana luontaisetupuhelin ei ole
käytettävissä ja henkilö vastaa itse puhelimen käytöstä aiheutuvista kustannuksista ja
lasku ohjataan kaikilta osin suoraan kotiosoitteeseen.
Henkilö voi jättää puhelimen kuntayhtymän vaihteeseen ”lepäämään” tai siirretään
sijaiselle.
17) Kun henkilön työsuhde päättyy, numero hyllytetään riittävän pitkäksi määräajaksi,
jonka määrittelee hallinnollinen esimies (3-6 kk). Poikkeuksena voivat olla projektit,
jossa liittymä on hankittu nimenomaan projektille ja projekti jatkuu. Kuntayhtymän
kännykkänumero voidaan myös siirtää poislähtevälle henkilölle, esimerkiksi eläkkeelle
siirryttäessä (omistussuhteen muutos). Muutoin henkilön tulee varautua liittymän
vaihtumiseen riittävän ajoissa. Henkilöstöhallinto ohjeistaa virkavapausajan yms.
poissaolojen aikaiset puhelinten käyttörajoitukset. Asiassa opastaa ja palvelee
kuntayhtymän puhelinvaihde.
18) Uuden työntekijän aikaisempi työnumero voidaan siirtää/ottaa vastaan kuntayhtymän
hallintaan, mikäli työntekijä ja hallinnollinen esimies näin yhdessä päättävät.
19) Kaikissa laitteisiin ja niiden hankintoihin liittyvissä asioissa palvelee Jelppari, liittymissä
palvelupiste on kuntayhtymän puhelinvaihde.
20) Kuntayhtymän johtoryhmä tekee linjauksen siitä, mitä ns. 0800-ilmaisnumeroita
(soittajalle maksuton puhelu) yksikössä halutaan käyttää.
21) Fax-palvelut hoidetaan ns. verkkofaksina (SoneraCStream) sähköpostilla toimiva
faksipalvelu, josta lisätietoa saa kuntayhtymän puhelinvaihteesta.
22) Se mitä on todettu puhelinten dataliittymistä, sovelletaan myös tablettitietokoneisiin,
joiden laitehankinnasta on oma ohjeistuksensa.
23) Numerotiedustelupalvelut ja niiden käyttösuositukset ja hinnat on esitelty Jelpparin ja
kuntayhtymän puhelinvaihteen Intrasivuilla. Tällä hetkellä suositaan älypuhelimiin
Jelpparin asentama, Fonecta caller –applikaatiota, joka vaatii rekisteröitymisen ja sen
jälkeen käyttö on ilmaista.
24) Tarkempia soveltamis- ja tulkintaohjeita antavat tarvittaessa kuntayhtymän
hallintojohtaja ja tietohallinnon kehittämispäällikkö

