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Tietojärjestelmäseloste 
 

 

Tietojärjestelmän nimi: 

 

ao-blogit 

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 

Kuntayhtymän johtaja Vesa Saarikoski (toiminnallinen vas-

tuu) p. 040 341 5100 

vesa.saarikoski@jao.fi 

 

ja 

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut 

IT-suunnittelija Vesa Pulkkinen (pääkäyttäjä) 

p. 040 341 5118 

vesa.pulkkinen@jao.fi     

 

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus: 

 

Järjestelmä on kuntayhtymän henkilöstön ja opiskelijoiden 

julkinen verkkosivu, jonne rekisteröitynyt käyttäjä voi kirjoit-

taa artikkeleita. Näitä voidaan kommentoida myös nimettö-

mänä. 

 

Järjestelmä sisältää käyttäjien käyttäjätunnukset, sähköposti-

osoitteet ja nimet sekä artikkelitekstit, -kuvat ja kommentit. 

 

Henkilökunnan ylläpitämiä blogeja tällä hetkellä n. 65 joista 

jatkuvasti päivittyviä n. 30. 

 

Kaiken kaikkiaan blogisivustoja on n. 300, joista aktiivisesti 

päivitettäviä n.70. 

 

Tietojen päivitystiheys: 

 

Järjestelmää päivitetään jatkuvasti. 

 

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys: 

 

Asiakirjojen julkisuudessa noudatetaan voimassa olevaa jul-

kisuuslakia, jonka mukaan tiedot ovat julkisia ellei julkisuus-

lain 24 §:stä toisin johdu. 

 

ao-blogit eivät sisällä salassa pidettäviä tietoja. 

 

Tietolähteet: 

 

Pääkäyttäjä aktivoi blogin tilaajien käyttäjätunnukset. Artik-

keleita voi kommentoida myös ilman käyttäjätunnusta, jolloin 

kommentoijan tulee syöttää vähintään nimimerkki. 

 

Jokainen käyttäjä syöttää omat artikkelinsa ja kommenttinsa 

mailto:vesa.saarikoski@jao.fi
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haluamaansa blogiin.  

 

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta: 

 

Tietoja on vuodesta 2013 alkaen. 

Tietojärjestelmän julkinen osoite: 

 

Järjestelmän osoite on http://blogit.jao.fi (blogien etusivu). 

Kaikki blogit eivät näy etusivulla. 

 

Henkilörekisteri: 

 

Järjestelmä on henkilörekisteri, joka sisältää käyttäjien perus-

tiedot (nimi, käyttäjätunnus, sähköpostiosoite). 

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset: 
 

 

Ei säännönmukaisia luovutuksia. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulko-

puolelle: 

 

Ei tietojen siirtoa 

Julkiset tiedot tietoryhmittäin: 

 

Asiat ovat julkisia. 

 

Julkisia tietoja ovat: 

- käyttäjätiedot 

- artikkeli- ja kommenttitiedot 

 

Salassa pidettävät tiedot: 

 

Järjestelmä ei sisällä salassa pidettäviä tietoja. 

 

Henkilörekisterin suojauksen periaat-

teet: 

 

Blogien ylläpitäjille aktivoidaan henkilökohtainen käyttäjä-

tunnus ja salasana.  

 

Kuntayhtymän henkilöstöllä ja opiskelijoilla on käyttäjätun-

nukset ja salasanat. Blogeja voi kommentoida myös ilman 

käyttäjätunnusta, pelkällä nimimerkillä. 

 

Blogisivusto sisältää käyttösäännöt. Blogin ylläpitäjä valvoo 

sääntöjen ja nettietiketin noudattamista ja tarvittaessa mode-

roi tekstejä. 

 

Arkistotulosteet: 

 

Järjestelmästä ei oteta arkistotulosteita. 

Annetaanko rekisteristä tietoja muille 

organisaatioille: 

 

Ei. 

Ohjelmat ja tietovälineet, laitteisto: 

 

WordPress-blogi, oma virtuaalipalvelin. 

Tekninen ylläpitäjä: 

 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, ICT-palvelut 

IT-suunnittelija Vesa Pulkkinen (tekninen vastuu) 

p. 040 341 5118 

vesa.pulkkinen@jao.fi  

 

Rekisterin nykyinen koko: 

 

Tunnuksellisia käyttäjiä on 1350 (huhtikuu 2017). 

Rekisterin vuosikasvu: Vuosikasvu ei ole vielä tiedossa. 

http://blogit.jao.fi/
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mailto:vesa.pulkkinen@jao.fi


 

 

 

 

 

 TJS ao-blogit 27.11.2017 

 

Tietojen säilytysaika: 
 

Tiedot säilytetään järjestelmässä niin kauan, kun järjestelmä 

on käytössä. 

 

Tietojärjestelmäselosteen päivitysaika: 
(kenttä 209) 

 

17.12.2013, 26.4.2017 

Päiväys, tietojen antaja ja syöttäjä: 

(kenttä 210 ) 

17.12.2013, 10.4.2014 Hanna Frilander, Vesa Pulkkinen ja 

Tarja Myllylä, 26.4.2017 Vesa Pulkkinen/ Tarja Myllylä 

 

mailto:liisa.lahtinen@jao.fi
mailto:liisa.lahtinen@jao.fi

