Epedu O365 -pilvipalvelu
Seinäjoen Ammattikorkeakoululla ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymällä on käytössään yhteinen Microsoft
Office 365 -pilvipalvelu, Epedu O365. Tämän pilvipalvelun käyttöönotto edellyttää, että käyttäjä on lukenut
ja hyväksynyt nämä käyttöehdot sekä suostunut noudattamaan niitä. Palveluun kirjautuminen ja palvelun
käyttäminen tarkoittavat näiden käyttöehtojen hyväksymistä.
Epedu O365 -pilvipalvelun käyttöehdot edellyttävät myös käyttäjän suostumusta tiettyjen henkilötietojensa
kopioimiseen EU-alueella sijaitsevaan palveluun. Kopioitavia henkilötietoja ovat nimi, sähköpostiosoite,
rooli- ja ohjelmatiedot sekä henkilökunnalla lisäksi nimike, yksikkö ja organisaation yhteystiedot.
Mikäli käyttäjä haluaa kieltää yllä mainittujen henkilötietojen kopioinnin palveluun, tulee hänen ilmoittaa
asiasta tietohallinnon keskitettyyn ATK-tukeen, Jelppariin (jelppari@epedu.fi). Tällöin mahdollisesti jo
palveluun kopioidut tiedot voidaan poistaa ja palvelun käyttö asianomaisen henkilön osalta päättyy.
Epedu O365 -pilvipalvelun käyttöehdot 1.9.2015 alkaen
Nämä ehdot koskevat Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymän henkilöstöä,
opiskelijoita sekä muita henkilöitä, joille asianomaiset organisaatiot ovat myöntäneet käyttöoikeuden
tarjoamaansa pilvipalveluun.
Epedu O365 -pilvipalvelua käytettäessä käyttäjä sitoutuu siihen, ettei:
•
•
•

aiheuteta haittaa tai vahinkoa organisaatiolle, muille palvelujen käyttäjille tai tietojärjestelmille
tuoteta tai jaeta roskapostia
tarkoituksellisesti ja tietoisesti tallenneta palveluun, käsitellä tai jaeta siellä:
o työsopimuksia tai vahvistettuja palkka- ja suoritustietoja
o terveydentilaa tai sairautta koskevia tietoja (esim. lääkärintodistus),
o työnhakijan tai työntekijän henkilö- ja soveltuvuusarviointitietoja,
o huumausainetestejä koskevia tietoja,
o potilastietoja,
o ei-julkisia biopankki- tai genomitietoja,
o sosiaalihuollon asiakastietoja,
o muita arkaluonteisia henkilötietoja (Henkilötietolaki 11 § (523/1999)),
o henkilöön yhdistettäviä suoritusten arviointitietoja,
o henkilötunnuksia,
o salasanoja tai muita tietoteknisten järjestelmien tietoturvaan liittyviä tietoja,
o pankkitilitietoja, pankkitunnuksia ja luottokorttitietoja,
o julkisiin hankintoihin liittyviä tarjouksia tai muuta tarjouskilpailuihin liittyvää salassa
pidettävää materiaalia, ennen kuin kyseinen asiakirja on tullut julkisuuslain (621/1999)
mukaan julkiseksi,
o kolmannen osapuolen tekijänoikeuksin tai käyttöoikeuslisenssillä suojattua materiaalia,
mikäli kolmas osapuoli on kieltänyt materiaalin käsittelyn pilvipalveluissa,
o liikesalaisuuksia,
o laitonta tai hyvän tavan vastaista materiaalia

Patentoimattomia keksintöjä koskevien tietojen sekä liiketaloudellisesti hyödynnettävien tutkimustulosten
käsittelyä palvelussa ei suositella. Ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden tai rahoittajien sopimusehdot
voivat rajoittaa sopimusasiakirjojen sekä niiden sisältämien liikesalaisuuksien, ipr-oikeuksien (aineettomat

oikeudet, mm. tekijänoikeudet ja patentti) alaisen aineiston ja julkaisemattomien tutkimustietojen
käsittelyä pilvipalveluissa. Näiden tietojen kohdalla asia on syytä tarkistaa sopimuksesta tai
sopijakumppanilta.
Seinäjoen ammattikorkeakoululla ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymällä sekä palveluntarjoajalla on oikeus
keskeyttää palvelun käyttöoikeus epäillyissä väärinkäytöstilanteissa. Palvelun käyttöoikeus päättyy
työsuhteen tai opiskeluoikeuden päätyttyä taikka muun käyttöoikeuden perusteen päätyttyä. Käyttäjä
sitoutuu, ennen palvelun käyttöoikeuden päättymistä, siirtämään palveluun tallennetut oman työnantajansa
toimintaan liittyvät tiedot esimiehen tai muun yhteyshenkilön kanssa sovittavaan säilytyspaikkaan. Palveluun
tallennetut tiedot poistuvat palvelusta käyttöoikeuden päätyttyä.
Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä eivät ole vastuussa pilvipalvelujen
toiminnasta tai niissä mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä tai käyttökatkoista. Organisaatiot eivät
varmuuskopioi palvelussa olevaa materiaalia, eikä ylläpito voi palauttaa käyttäjän poistamia materiaaleja.
Palvelun tarjoajilla on oikeus valvoa teknisesti palvelujen käyttöä. Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä noudattavat toiminnassaan kaikkea soveltuvaa lainsäädäntöä, mm. lakia
yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) ja henkilötietolakia (523/1999). Palvelujen käyttäjien
henkilötietoja käsitellään laillisesti sekä huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen.
Nämä käyttöehdot löytyvät Jelpparin ohjeiden ohella myös molempien organisaatioiden intranet-palveluista.
Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä pidättävät oikeuden tehdä muutoksia
näihin käyttöehtoihin. Mahdolliset muutokset informoidaan käyttäjille.

