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Tietojärjestelmäseloste 
 

 

 

Tietojärjestelmän nimi: 

 

Infoweb -www-pohjainen informaatiojärjestelmäalusta 

 

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/ kieltäytymisasiat) 

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

 

ja 

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän johto 

Tiedottaja Elisa Airasvirta (toiminnallinen vastuu ja pääkäyt-

täjä) 

p. 040 341 5460  elisa.airasvirta@jao.fi   

 

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus: 

 

Ohjelmalla luodaan ja ylläpidetään kuntayhtymän internet- ja 

intranetsivuja sekä maakunnallista portaalia ja pienempiä si-

vustoja. 

 

Järjestelmä sisältää myös kuntayhtymän henkilökunnan puhe-

linyhteystietorekisterin. 

 

Tietojen päivitystiheys: 

 

Järjestelmää päivitetään päivittäin. 

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys: 

 

 

 

Asiakirjojen julkisuudessa noudatetaan voimassa olevaa jul-

kisuuslakia, jonka mukaan tiedot ovat julkisia ellei julkisuus-

lain 24 §:stä toisin johdu.  

Tietolähteet: 

 

 

 

 

Yksikköjen sivujen ylläpitäjiksi määrätyt henkilöt syöttävät 

uudet tiedot ja muutokset järjestelmään.  

 

Ylläpitäjätietoja päivittää pääkäyttäjä (uusien käyttäjätietojen 

luonti ja oikeuksien antaminen). 

 

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta: 

 

Internetin tietoja on vuodesta 2004 ja intranetin tietoja vuo-

desta 2005 alkaen. 

 

Tietojärjestelmän julkinen osoite: 

 

 

 

Kuntayhtymän internet-sivujen osoite on: 

http://www.jao.fi  

 

Kuntayhtymä sisäisten intranet-sivujen osoite on: 

mailto:pekka.pirinen@jao.fi
mailto:elisa.airasvirta@jao.fi
http://www.jao.fi/
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https://intra.jao.fi/  

 

Henkilörekisteri: 

 

 

Järjestelmä sisältää henkilörekisteritietoja (mm. luottamus-

henkilöluettelot ja linkki henkilökunnan puhelinluetteloon). 

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset: 
 

Ei säännönmukaisia luovutuksia. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulko-

puolelle: 

 

Ei tietojen siirtoa. 

Julkiset tiedot tietoryhmittäin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiat ovat julkisia.  

 

Internetissä olevia julkisia tietoja ovat mm.: 

- kuntayhtymän perustiedot 

- toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat 

- koulutusyksikköjä koskevat perustiedot 

- koulutusten perustiedot 

- hankkeiden perustiedot 

- henkilökunnan yhteystiedot 

- tiedotteet ja ajankohtaiset tapahtumat 

 

Intranetissä olevia julkisia tietoja ovat mm.: 

- yleis-, talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon sekä ope-

tustoiminnan ohjeet, säännöt ja raportit 

- sähköiset lomakkeet 

- linkit web-pohjaisiin ohjelmiin 

- toimielinten pöytäkirjat 

- viranhaltijapäätökset  

- saapunut posti 

- henkilökunnan yhteystiedot  

- yksikköjen uutiset 

 

Salassa pidettävät tiedot: 

 

Järjestelmä ei sisällä julkisuuslain 24 §:n mukaan salassa pi-

dettäviä tietoja.  

 

Julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä tietoja ei julkaista 

internetissä (koskee esim. pöytäkirjoja, joissa salaiset pykälät 

jätetään julkaisematta – tapahtuu KuntaToimiston EPJ-

sovelluksen kautta). 

 

Henkilörekisterin suojauksen periaat-

teet: 

 

Salassa pidettäviä tietoja ei julkaista internetissä tai intranetis-

sä. 

 

Jokaiselle käyttäjälle on määritelty käyttöoikeudet, jotka ra-

jaavat SevenWeb Management Consolen ulkoasun käyttäjälle 

oikeaksi. Kaikkien toimintojen suoritusmahdollisuus riippuu 

käyttöoikeuksista, jotka järjestelmän pääkäyttäjä määrittelee. 

 

https://intra.jao.fi/
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Arkistotulosteet: 

 

Sivuista otetaan paperituloste pysyvään säilytykseen, kun 

ulkoasussa tai sisällössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.  

 

Annetaanko rekisteristä tietoja muille 

organisaatioille: 

 

Ei. 

Ohjelmat ja tietovälineet, laitteisto: 

 

Tietotalo Oy:n ohjelmisto. 

 

Tekninen ylläpitäjä: 

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut 

It-suunnittelija Liisa Lahtinen (tekninen vastuu) 

p. 040 341 5116 liisa.lahtinen@jao.fi (virkavapaalla) 

 

ja varalla 

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut 

ICT-palvelut (tekninen vastuu) 

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

 

Rekisterin nykyinen koko: 

 

 

Toukokuussa 2017 intrassa oli 1180 julkaistua sivua, www-

sivuilla 2311 julkaistua sivua ja järjestelmässä oli yhteensä 

11 887 tiedostoa. 

 

Rekisterin vuosikasvu: 
 

Pieni vuosikasvu. 

Tietojen säilytysaika: 
 

Ajantasaiset sivutiedot säilyvät niin kauan kuin järjestelmä on 

käytössä. Tietoja kuitenkin päivitetään muutosten yhteydessä. 

 

Tietojärjestelmäselosteen päivitysaika: 
(kenttä 209) 

 

9.11.2006, 11.3.2008, 25.5.2010, 21.11.2012, 4.11.2013, 

11.5.2017, 16.5.2017. 

Päiväys, tietojen antaja ja syöttäjä: 

(kenttä 210) 

8.11.2006 Erkki Mäntymaa, 21.11.2012 Vesa Pulkkinen, 

4.11.2013 TM, 11.5.2017 Liisa Lahtinen, 16.5.2017 Elisa 

Airavirta / Tarja Myllylä 

 

mailto:liisa.lahtinen@jao.fi
mailto:it-palvelu@jao.fi

