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Tietojärjestelmäseloste 
 

 

Tietojärjestelmän nimi: 

 

BasWare Finance –kassasuunnittelu  

 

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 johto 

Talous- ja hallintojohtaja Pekka Pirinen (toiminnallinen 

vastuu) 

p. 040 341 5101   pekka.pirinen@jao.fi    

 

ja 

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän johto 

Taloussuunnittelija Sari Tirkkonen (pääkäyttäjä) 

p. 040 341 5110 sari.tirkkonen@jao.fi  

 

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus: 

 

 

Maksuvalmiuden/rahaliikenteen suunnittelu ja seuranta 

sekä laina- ja korkotietojen ylläpito. 

Tietojen päivitystiheys: 

 

Järjestelmää päivitetään noin kerran viikossa.  

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiakirjojen julkisuudessa noudatetaan voimassa olevaa 

julkisuuslakia, jonka mukaan tiedot ovat julkisia ellei jul-

kisuuslain 24 §:stä toisin johdu. 

 

Järjestelmän käyttäjillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus 

ja salasana. Käyttäjätunnuksen perusteella määräytyvät 

heidän oikeutensa nähdä ja tehdä muutoksia tietosisältöön. 

Käyttäjinä on vain taloushallinnon henkilöstöä (ao. pää-

käyttäjä ja kiinteistöliikelaitoksen talous- ja hallintopääl-

likkö). 

 

Tietolähteet: 

 

 

 

 

 

Myyntireskontran tiedot siirtyvät tiedostosiirtoina Aditron 

Intime Plussasta, ostoreskontran tiedot Baswaren Invoi-

ceReadysta ja lainatiedot lainarekisteristä (Kiinteistöliike-

laitokselta lainatiedot). Asiasta vastaava pääkäyttäjä syöt-

tää muut tiedot järjestelmään käsin. 

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta: Tietoja on vuodesta 2004 alkaen. 

 

Tietojärjestelmän julkinen osoite: 

 

Järjestelmällä ei ole julkista osoitetta. 

Henkilörekisteri: 

 

Järjestelmä ei ole henkilörekisteri. 
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Säännönmukaiset tietojen luovutukset: 
 

Ei säännönmukaisia luovutuksia. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulko-

puolelle: 

 

Ei tietojen siirtoa 

Julkiset tiedot tietoryhmittäin: 

 

Järjestelmä on ei julkinen viranomaisen oma seurantarekis-

teri.  

 

Periaatteessa julkisia tietoja ovat mm: 

- tilien saldot 

- lainatiedot 

 

Salassa pidettävät tiedot: 

 

Järjestelmä ei sisällä julkisuuslain 24 §:n mukaan salassa 

pidettäviä tietoja.  

 

Henkilörekisterin suojauksen periaat-

teet: 

 

Järjestelmä ei ole henkilörekisteri. 

 

Ohjelman käyttäjätunnuksia annettaessa voidaan kuitenkin 

määrittää kullekin käyttäjälle tarvittavat käyttöoikeudet, 

jolloin mahdolliset salaiset tiedot näkyvät mahdollisimman 

harvoilla.  

 

Arkistotulosteet: 

 

Järjestelmästä ei oteta arkistotulosteita. Vastaava pääkir-

janpitäjä tulostaa kuitenkin talousjohtajalle viikoittain kas-

saennusteet, joilla on vain lyhytaikainen säilytystarve. 

 

Annetaanko rekisteristä tietoja muille 

organisaatioille: 

 

Ei.  

Ohjelmat ja tietovälineet, laitteisto: 
 

BasWare-ratkaisut.  

 

Tekninen ylläpitäjä: 

 

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut 

It-suunnittelija Liisa Lahtinen (tekninen vastuu) 

p. 040 341 5116 liisa.lahtinen@jao.fi 

 

ja varalla  

 

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvleut 

ICT-palvelut (tekninen vastuu) 

p. 040 341 5123 it-palvelu@jao.fi 

Rekisterin nykyinen koko: 

 

- 

Rekisterin vuosikasvu: 
 

- 

Tietojen säilytysaika: 
 

 

- 
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Tietojärjestelmäselosteen päivitysaika: 
(kenttä 209) 

 

11.10.2006, 26.8.2008, 12.8.2010, 21.11.2012, 10.3.2017. 

 

Päiväys, tietojen antaja ja syöttäjä: 

(kenttä 210 esim.) 

14.8. ja 11.10.2006 Liisa Lahtinen, Anne Tyrväinen ja 

12.8.2010 Pertti Gustafsson, 21.11.2012 Vesa Pulkkinen, 

5.11.2013 Sari Tirkkonen/Outi Ollila, 10.3.2017 Sari Tirk-

konen / Tarja Myllylä 

 


