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Julkisuuslain (laki viranomaisten 

toiminnan julkisuudesta 621/1999) 

mukainen 

TIETOJÄRJESTELMÄSELOSTE 

 

 

Täyttöohjeet seuraavalla sivulla. 

Numerot viittaavat ohjeiden vastaaviin 

kohtiin. Harmaalla merkitty pakolliset tiedot. 

 

1.Tietojärjestelmän nimi  Nimi täydellisenä 

Kasperi ohjelmisto / Espina Oy 

 
Lyhenne 

 
2. Tietojärjestelmän vastuutaho 

 
Laitilan kaupunki 

PL 25 

23801 LAITILA 

 

 

 

          
3. Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja -henkilö 

 

Nimi 

Laitilan kaupunki/talous- ja laskentatoimen yksikkö 

Pääkirjanpitäjä Sari Leino 

 

 
Puhelin ja/tai sähköpostiosoite 

Puh. 02-8501 6272 

sari.leino@laitila.fi 

 

 
4. Tietojärjestelmän käyttötarkoitus 

 
Kasperi ohjelmisto käyttöomaisuuden hallintaan / poistolaskenta 

 
 

5. Tietolähteet 

 
 

 
        

6. Tiedot ovat vuosilta tai alkaen vuodesta  

 
 

7. Tietojen päivitystiheys Viikottain 

 

 

8. Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys 

 
Järjestelmä sisältää sekä julkista että salassa pidettävää tietoa 

 
 



LAITILAN KAUPUNKI      TIETOJÄRJESTELMÄSELOSTE 

 

      
 

lomakkeen versio: 30.8.2016 
lomakkeen laatija: Heli Junnula / Tietotekniikkakeskus 

 
9. Julkiset tiedot tietoryhmittäin 

 
Pääosa järjestelmän tapahtumista ja raporteista 

 

 

 
 

10. Salassa pidettävät tiedot Salassa pidettävää tietoa sisältävät tapahtumat ja raportit, kaikki 

henkilötunnukset. 

 

 
 

 
11. Tietojärjestelmän julkinen osoite 

 
 
 

 
 

Selostelomakkeen täyttöohjeet  

 

1. Tietojärjestelmän nimi (Pakollinen)  

Tietojärjestelmän nimi ja lyhennetty nimi   

2. Tietojärjestelmän vastuutaho (Pakollinen)  

Taho, joka omistaa tietojärjestelmän ja hallitsee sitä  

3. Tietojärjestelmän vastuuyksikkö- ja henkilö (Pakollinen)  

Tähän tiedot siitä mistä saa lisätietoja tietojärjestelmän sisällöstä  

4. Tietojärjestelmän käyttötarkoitus (Pakollinen)  

Lyhyt kuvaus siitä mihin käyttöön tietojärjestelmää tarvitaan  

5. Tietolähteet (Ei pakollinen)  

Tietolähteet täytyy aina mainita jos ne ovat tiedossa  

6. Tiedot ovat vuosilta tai alkaen vuodesta (Ei pakollinen)  

Olennainen tieto jos tietojärjestelmän tieto on kumuloituvaa tai aikasarjamaista  

7. Tietojen päivitystiheys (Ei pakollinen)  

Kannattaa mainita jos tiedolla on merkitystä tiedon käyttäjälle  

8. Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys (Pakollinen)  

Tässä kohdassa todetaan yleisesti, mitkä tiedot ovat julkisia ja mitkä ovat tai voivat olla 

salassa pidettäviä ja millä perusteella: salassapito voi kohdistua kiinteästi aina samoihin 

tietoihin, tai se voi olla tapaus- tai tilannekohtaista. Tärkeintä on tässä kohdassa antaa 

selosteen käyttäjälle tieto siitä mihin seikkoihin tulee kiinnittää huomiota selvitettäessä 

tietojen julkisuutta/salassa pidettävyyttä tietojen luovutustilanteessa  

9. Julkiset tiedot ryhmittäin (Pakollinen)  

Julkiset tiedot luetellaan tietoryhmittäin jaoteltuna. Jos tietoja on paljon, voi harkita joko 

vain tietoryhmien luettelemista tai erillistä liitettä  

10. Salassa pidettävät tiedot (Ei pakollinen)  

Salassa pidettävät tiedot luetellaan tilanteesta riippuen joko kaikki tai suurempana 

kokonaisuutena, tietoryhmittäin. Voidaan käyttää myös ilmausta "Muut tiedot"  

11. Tietojärjestelmän julkinen osoite (Ei pakollinen)  

Jos tietojärjestelmä on tarkoitettu julkiseen käyttöön, sen internet-osoite ilmoitetaan tässä.  
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