
 

 

 

 

27.11.2017 BasWare Maksuliikenne 1 

Tietojärjestelmäseloste 
 

 

Tietojärjestelmän nimi: 

 

 

BasWare Maksuliikenne  

(ent. Analyste Maksuliikenne -ohjelmisto) 

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 vas-

tuu) 

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: 

 

 

 

 

 

Järjestelmällä maksetaan kuntayhtymän tililtä kaikki maksut 

ja sen kautta lähetetään pankkiin maksupäätetapahtumat. 

Pankista noudetaan tiliotteet, viitesuoritukset, sähköiset las-

kut ja maksupäätetapahtumiin liittyvät pankkikorttien varoi-

tusluettelot. 

Tietojen päivitystiheys: 

 

Järjestelmää päivitetään työpäivittäin. 

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys: 

 

 

 

Asiakirjojen julkisuudessa noudatetaan voimassa olevaa 

julkisuuslakia, jonka mukaan tiedot ovat julkisia ellei julki-

suuslain 24 §:stä toisin johdu. 

Tietolähteet: 

 

Tiliotteet haetaan suoraan pankista. Pankkiin maksettavat 

ostolaskut tulevat Personec Intime Plussasta, kassamaksut 

syötetään käsin, ay-jäsenmaksut ja palkka-aineisto tulee 

Pegasoksesta, ulkomaanmaksut tulevat BasWare eOfficesta 

ja maksupäätetapahtumat Oscar-kassajärjestelmästä ja Bas-

waren kassajärjestelmästä. 

 

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta: 

 

Tietoja on vuodesta 2004 alkaen. Maksuliikenne-

ohjelma on vain tietojen välitysjärjestelmä. Tiliotteet ja 

viitesuoritukset siirtyvät BasWare eOfficen sähköiseen 

arkistoon. 

 

Tietojärjestelmän julkinen osoite: 

 

Järjestelmällä ei ole julkista osoitetta. 
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Henkilörekisteri: 

 

Järjestelmä ei ole henkilörekisteri (toimii vain tietojen 

välitysjärjestelmänä). 

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset: Järjestelmän kautta laskujen maksu säännönmukaisesti 

pankkeihin.  

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulko-

puolelle: 

 

 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Julkiset tiedot tietoryhmittäin: 

 

Järjestelmän kautta välitetyt asiat ovat pääosin julkisia. 

Järjestelmä ei kuitenkaan varsinaisesti sisällä mitään 

tietoja. 

 

Salassa pidettävät tiedot: 

 

Järjestelmä ei varsinaisesti sisällä mitään tietoja. Jär-

jestelmän kautta välitetyistä tiedoista tiliotteissa olevat 

henkilötunnukset ja näihin liitetyt Kelan päivärahatie-

dot ovat julkisuuslain 24 §:n mukaan salassa pidettä-

viä. 

 

Henkilörekisterin suojauksen periaat-

teet: 

 

Järjestelmä ei ole henkilörekisteri.  

 

Ohjelman käyttäjätunnuksia annettaessa voidaan kui-

tenkin määrittää kullekin käyttäjälle tarvittavat käyttö-

oikeudet, jolloin mahdolliset salaiset tiedot näkyvät 

mahdollisimman harvoilla.  

 

Vain tietyillä taloushallinnon henkilöillä on tunnukset 

järjestelmään (pääkirjanpitäjä, asiasta vastaava kirjan-

pitäjä ja taloussihteeri). Heillä on ns. tilin käyttöoikeu-

det eli laajat oikeudet. Lisäksi muutamilla henkilöillä 

on hyvin rajatut oikeudet tiettyihin toimintoihin. 

 

Arkistotulosteet: 

 

 

Tiliotteista ja viitesuorituksista otetaan paperitulosteet 

arkistointia varten. Tiliotteiden säilytysaika on 2 vuotta 

ja viitesuoritusten 10 vuotta. Tiliotteiden säilytysaika 

on 15 vuotta, mikäli liitetty pankkitositteiden yhtey-

teen (koskee aikaa ennen v. 2013). 

 

Annetaanko rekisteristä tietoja muille 

organisaatioille: 
 

Ei.  

Ohjelmat ja tietovälineet, laitteisto: 

 

BasWare-ratkaisut. Entinen Analyste-tuoteperhe. 

 

Tekninen ylläpitäjä: 

 

 

 

 

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut 

It-suunnittelija Liisa Lahtinen (tekninen vastuu) 

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

 

ja varalla 
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 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut 

ICT-palvelut (tekninen vastuu) 

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

 

Rekisterin nykyinen koko: 

 

- 

Rekisterin vuosikasvu: 
 

- 

Tietojen säilytysaika: 
 

BasWare eOfficen sähköiseen arkistoon arkistoitujen 

tiliotteiden säilytysaika on 2 v. ja viitesuoritusten 10 v.  

 

Tietojärjestelmäselosteen päivitysaika: 
(kenttä 209) 

 

16.10.2006, 11.3.2008, 25.5.2010, 21.11.2012, 

5.11.2013, 10.3.2017. 

Päiväys, tietojen antaja ja syöttäjä: 

(kenttä 210) 

14.8. ja 16.10.2006 Liisa Lahtinen ja Anja Heiskanen, 

25.5.2010 Liisa Mäkinen, 21.11.2012 Vesa Pulkkinen, 

5.11.2013 Sari Tirkkonen/Outi Ollila, 10.3.2017 Sari 

Tirkkonen / Tarja Myllylä 
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