Tietojärjestelmäseloste
Tietojärjestelmän nimi:

WinKasperi-käyttöomaisuuskirjanpito

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
Pääkirjanpitäjä Outi Ollila (pääkäyttäjä)
p. 040 341 5135 outi.ollila@jao.fi
tai
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Kiinteistöliikelaitos
Talous- ja hallintopäällikkö Maarit Tuononen (pääkäyttäjä/kiinteistöt)

p. 040 341 5798 maarit.tuohonen@jao.fi
Tietojärjestelmän käyttötarkoitus:

Kasperi on poistolaskentaan ja käyttöomaisuuden hallintaan
tarkoitettu sovellus: käyttöomaisuuden kirjanpitoarvojen,
poistoarvojen ja inventaarin ylläpito.
Järjestelmä kommunikoi lähes kaikkien taloushallinnon ohjelmien kanssa.

Tietojen päivitystiheys:

Järjestelmää päivitetään kuukausittain.

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys:

Asiakirjojen julkisuudessa noudatetaan voimassa olevaa
julkisuuslakia, jonka mukaan tiedot ovat julkisia ellei julkisuuslain 24 §:stä toisin johdu.
Järjestelmä on ei julkinen viranomaisen oma seurantarekisteri.

Tietolähteet:

Pääkäyttäjät syöttävät hankinnat käsin järjestelmään.

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta:

Tietoja on pääosin vuodesta 1996 alkaen, jolloin järjestelmä
otettiin käyttöön. Järjestelmään on syötetty jonkin verran
myös vanhempia tietoja.

Tietojärjestelmän julkinen osoite:

Järjestelmällä ei ole julkista osoitetta.
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Henkilörekisteri:

Järjestelmä ei ole henkilörekisteri.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Ei säännönmukaisia luovutuksia.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Ei tietojen siirtoa.

Julkiset tiedot tietoryhmittäin:

Rekisteri on ei julkinen viranomaisen oma seurantarekisteri.
Asiat ovat pääosin julkisia mm.:
- tavaran nimi
- hankintahinta ja –päivä,
- laitenumero
- toimittajan nimi
- kustannuspaikka
- laskun numero
- tavaran sijainti

Salassa pidettävät tiedot:

Järjestelmä ei sisällä julkisuuslain 24 §:n mukaan salassa
pidettäviä tietoja.

Henkilörekisterin suojauksen periaatteet:

Järjestelmä ei ole henkilörekisteri.
Käyttäjillä on kuitenkin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja
salasana. Käyttäjätunnuksia annettaessa voidaan määrittää
kullekin käyttäjälle tarvittavat käyttöoikeudet, jolloin mahdolliset salaiset tiedot näkyvät mahdollisimman harvoilla.
Järjestelmästä tulostetaan seuraavia raportteja:
- tase-erittelyt tilinpäätökseen
- inventaarilistat
- poistoluettelot/-tositteet

Arkistotulosteet:

Vuodenvaihteen taseet säilyvät pysyvästi tilinpäätöksen liitteenä. Muiden tulosteiden säilytysaika on 10 vuotta.
Annetaanko rekisteristä tietoja muille
organisaatioille:

Ei.

Ohjelmat ja tietovälineet, laitteisto:
Tekninen ylläpitäjä:

Espina Oy:n WinKasperi-ohjelmisto.
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut
It-suunnittelija Liisa Lahtinen (tekninen vastuu)
p. 040 341 5116 liisa.lahtinen@jao.fi
ja varalla:
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut
ICT-palvelut (tekninen vastuu)
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p. 040 341 5123 it-palvelu@jao.fi
Rekisterin nykyinen koko:

-

Rekisterin vuosikasvu:

-

Tietojen säilytysaika:

Tietoja ei poisteta. Järjestelmästä on kuitenkin aiemmin tehty poistoja, jolloin esim. tiettyä vuotta vanhemmat esineet
on poistettu (haku – poistoajo).

Tietojärjestelmäselosteen päivitysaika:
(kenttä 209)

16.10.2006, 11.3.2008, 26.8.2010, 21.11.2012, 23.2.2017.

Päiväys, tietojen antaja ja syöttäjä:
(kenttä 210)

16.10.2006 Liisa Lahtinen ja Liisa Mäkinen, 26.8.2010 Pertti Gustafsson, 21.11.2012 Vesa Pulkkinen, 23.2.2017 Outi
Ollila ja Maarit Tuononen/Tarja Myllylä
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