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Tietojärjestelmäseloste 
 

 

Tietojärjestelmän nimi: 

 

PrettyLib 4 - kirjastojärjestelmä 

Tietojärjestelmän vastuutaho: 

 

 

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 

Käyntiosoite: Viitaniementie 1 A, 40720 Jyväskylä 

Postiosoite: PL 472, 40101 Jyväskylä 

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja –

henkilö, puh ja sähköpostiosoite: 

 

Jyväskylän ammattiopisto, Opiskelijapalvelut ja 

yhteiset opinnot 

Yksikönjohtaja Rauni Gylden (toiminnallinen vastuu) 

p. 040 341 6163 rauni.gylden@jao.fi  

 

ja 

 

Jyväskylän ammattiopisto, Opiskelijapalvelut ja 

yhteiset opinnot 

(Kyllönmäen ao-kirjasto) 

Kirjastovirkailija Mikael Paulov (pääkäyttäjä) 

p. 040 341 5485 mikael.paulov@jao.fi  

 

tai 

 

Jyväskylän ammattiopisto, Opiskelijapalvelut ja 

yhteiset opinnot 

(Priimuksen ao-kirjasto) 

Hovimestari Kaisu Halla-aho 

p. 040 341 6191 kaisu.halla-aho@jao.fi  

 

tai  

 

Jyväskylän ammattiopisto, Opiskelijapalvelut ja 

yhteiset opinnot 

(Viitaniemi B:n ja C:n ao-kirjastot) 

Kirjastonhoitaja Maija Tumppila  

p. 040 341 6186 maija.tumppila@jao.fi  

 

tai 

 

Jyväskylän ammattiopisto, Opiskelijapalvelut ja 

yhteiset opinnot 

(Viitaniemi B:n ao-kirjasto) 

Toimistosihteeri Anita Rautiainen 

p. 040 341 6192 anita.rautiainen@jao.fi  

 

tai 

 

mailto:rauni.gylden@jao.fi
mailto:mikael.paulov@jao.fi
mailto:kaisu.halla-aho@jao.fi
mailto:maija.tumppila@jao.fi
mailto:anita.rautiainen@jao.fi
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Jämsän ammattiopisto, Opiskelijapalvelut ja yhtei-

set opinnot  

(Myllymäen käsikirjastot) 

Markkinointiassistentti Helena Salminen  

p. 040 341 4316 helena.salminen@jao.fi  

 

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus: 

 

Jyväskylän ammattiopiston kirjastoihin (ao-kirjastot) 

hankittujen aineistotietojen ylläpitäminen, lainauksen 

valvonta, asiakkuuden hoito, lainausoikeuden valvonta 

ja tilastointi: 

- aineiston luettelointi 

- tulostukset 

- tiedonhaku 

- lainauksen valvontatoiminnot 

- aineiston hankinta 

- lehtien saapumisseuranta 

 

Tietojen päivitystiheys: 

 

 

Aineistotietoja päivitetään työpäivittäin.  

 

Uusien opiskelijoiden ja muiden lainaajien tiedot siir-

retään järjestelmään multiPrimus-rekisteristä. mul-

tiPrimuksen pääkäyttäjä (Vesa Pulkkinen) tai PrettyLi-

bin tekninen vastuuhenkilö (Liisa Lahtinen) siirtää 

tiedot ajona PrettyLibiin lukuvuoden alussa.  

 

Muina aikoina tulevat uudet asiakastiedot syötetään 

rekisteriin käsin. 

 

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys: 

 

Järjestelmä sisältää sekä julkista että salassa pidettävää 

tietoa.  

 

Kirjastojärjestelmän aineistotiedot ovat julkisia. Sen 

sijaan yksittäisten asiakkaiden asiakas- ja lainaustiedot 

ovat salaisia.  

 

Asiakirjojen julkisuudessa noudatetaan voimassa ole-

vaa julkisuuslakia, jonka mukaan tiedot ovat julkisia 

ellei julkisuuslain 24 §:sta toisin johdu.  

 

Tietolähteet: 

 

Uusien opiskelijoiden tiedot tulevat järjestelmään mul-

tiPrimuksesta. multiPrimuksen pääkäyttäjä (Vesa 

Pulkkinen) tai PrettyLibin tekninen vastuuhenkilö (Lii-

sa Lahtinen) siirtää tiedot ajona PrettyLibiin lukuvuo-

den alussa. Osa asiakastiedoista kerätään lainaajan 

allekirjoittamalla rekisteröintilomakkeella. 

 

Lainaajien osoitetiedot voidaan tarkistaa esim. multi-

Primus-rekisteristä tai väestörekisteristä. Kirjasto varaa 

oikeuden kaikkien lainaajien osoitetietojen päivittämi-

mailto:helena.salminen@jao.fi
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seen käyttäen edellä mainittuja rekistereitä tai muita 

osoiterekistereitä. Kirjasto voi poistaa lainaajarekiste-

ristä pitkään käyttämättä olleet lainaajatiedot. 

 

Kirjastonhoitajat tallentavat uusien nimekkeiden ja 

niteiden tiedot järjestelmään poimintaluetteloinnin 

avulla Fennica-tietokannasta tai suoraan aineistosta, 

jos tietuetta ei löydy Fennicasta (muu kuin kirjamuo-

toinen aineisto, vieraskielinen aineisto). 

 

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta: 

 

 

Jyväskylän ammattiopistossa on tallennettu tietoja kir-

jastojärjestelmään vuodesta 1990 lähtien. 

 

Tietojärjestelmän julkinen osoite: 

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän internet-kotisivun 

(www.jao.fi) kautta pääsee aineistohakuun, kohdasta 

Pääsivu – Nuoret – Ammatillinen koulutus Jyväskyläs-

sä – Käytännön asiat – ao-kirjasto - Kisälli-tietokanta.  

 

Sivun osoite on: 

http://195.148.36.161:2345/FIN/lib_portal_a_fi.html . 

  

Henkilörekisteri: 

 

Järjestelmä on henkilörekisteri. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset: 
 

Ei säännönmukaisia luovutuksia. 

 

Järjestelmästä luovutetaan kuitenkin ajoittain: 

- tilastotietoja kuntayhtymän sisällä  

- tietoja suunnittelutarkoituksiin ja toiminnan 

seurantaan kuntayhtymän sisällä 

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulko-

puolelle: 

 

Ei tietojen siirtoa. 

Julkiset tiedot tietoryhmittäin: 

 

Asiat ovat pääosin julkisia. Julkisia tietoja ovat mm: 

- aineistotiedot 

 

Salassa pidettävät tiedot: 

 

Salassa pidettäviä tietoja ovat mm: 

- asiakkaiden tiedot 

- yksittäisten asiakkaiden lainaustiedot 

 

Asiakas pääsee itse internetin kautta katsomaan omia 

asiakas- ja lainaustietojaan. 

 

Henkilörekisterin suojauksen periaat-

teet: 

 

Kirjastorekisterin tietojen tallentaminen, päivittäminen 

ja poistaminen on suojattu oppilaitoksen työntekijän 

tehtävien perusteella määritellyin henkilökohtaisin 

käyttöoikeuksin (käyttäjätunnus) ja vaihdettavin sala-

sanoin. Asiakas- ja lainaustiedot ovat salassa pidettäviä 

ja niitä koskee vaitiolovelvollisuus.  

http://www.jao.fi/
http://195.148.36.161:2345/FIN/lib_portal_a_fi.html
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Tietojen tallennus- ja muutosoikeus on kirjastohenki-

löstöllä. 

 

Aineistotietoja pääsevät kirjastonhoitajien lisäksi selai-

lemaan internetin kautta kaikki kirjaston käyttäjät. Li-

säksi asiakas pääsee itse internetin kautta katsomaan 

omia asiakas- ja lainaustietojaan. 

 

Arkistotulosteet: 

 

Järjestelmästä otetaan paperitulosteina määräaikaista 

tarvetta varten lainatilastoja, pysyviä tulosteita ei oteta. 

 

Annetaanko rekisteristä tietoja muille 

organisaatioille: 

 

Ei. 

Ohjelmat ja tietovälineet, laitteisto: 

 

PrettyBit Software Oy:n tietopalveluohjelma. 

Tekninen ylläpitäjä: 

 

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut 

It-suunnittelija Liisa Lahtinen (tekninen pääkäyttäjä) 

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

 

ja varalla 

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut 

ICT-palvelut (tekninen vastuu) 

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

 

Rekisterin nykyinen koko: 

 

Toukokuun 2010 tilanteen mukaan järjestelmä sisälsi 

39 408 niteen ja 10 730 asiakkaan tiedot.  

 

Helmikuun 2017 tilanteen mukaan järjestelmä sisälsi 

48 340 niteen ja 12 084 asiakkaan tiedot. 

 

Rekisterin vuosikasvu Järjestelmään tulee vuosittain noin 2000 uuden niteen 

tiedot (v. 2016). Lainaajien määrässä on vain pieni 

vuosikasvu.  

 

Tietojen säilytysaika: 
 

 

 

 

Aineistotietoja säilytetään järjestelmässä niin kauan, 

kunnes ko. niteet tai nimekkeet poistetaan kirjastosta. 

Järjestelmästä poistetaan vuosittain noin 1000 niteen 

tiedot (v. 2016).  

 

Rekisteristä poistetaan kerran vuodessa valmistuneiden 

opiskelijoiden asiakastiedot. Vuosittain poistetaan noin 

1500 lainaajan tiedot. 

 

Manuaaliset asiakastietolomakkeet hävitetään heti, kun 

tiedot on tallennettu järjestelmään. 

 

  

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

8.11.2007, 26.5.2010, 21.11.2012, 4.11.2013, 

1.10.2015, 22.2.2017. 

 

Päiväys, tietojen antaja ja syöttäjä: 

 

 

5.11.2007 Tuija Eerola, Hilkka Muhonen, Maija 

Tumppila ja Tarja Myllylä, 26.5.2010 Tuija Eerola, 

21.11.2012 Vesa Pulkkinen, 4.11.2013, 1.10.2015 

Maija Tumppila, 22.2.2017 Maija Tumppila ja Mikael 

Paulov / Tarja Myllylä 

 


