
  Tietovarannot 
 
 
 
 

 

Talous- ja hallinto-osasto 
Talous- ja hallinto-osaston tietovarannot koostuvat pääasiallisesti kunnan yleishallinnollisten ja 
tukipalvelutehtävien tietoaineistoista. Talous- ja hallinto-osasto huolehtii mm. keskushallinnon 
palveluista, henkilöstöhallinosta, talousasioista sekä elinvoiman edistämisestä. 
     
Hakutekijöitä alla olevissa tietovarannoissa ovat esimerkiksi henkilön nimi, henkilötunnus, laskun 
saaja, sopimuksen nimi ja asianumero. Tietoaineistot eivät pääasiallisesti ole saatavilla teknisen 
rajapinnan kautta.  
 
Kunnan nettisivuilta löytyvät organisaation tiedot (ml. johtoryhmä), luottamushenkilöt, sidonnai-
suusilmoitukset, talousarvio ja taloussuunnitelma, tilinpäätös, viranhaltijapäätökset sekä kokous-
ten esityslistat ja pöytäkirjat. Myös kuntastrategia, hallintosääntö, palkkiosääntö, pienhankintaoh-
je sekä konserniohje löytyvät kunnan nettisivuilta.  
  

Rekisteri / Tietovaranto Käyttötarkoitus Tietoaineistot Tietojärjestelmä 

Asianhallinta rekisteri 
ja tietovaranto 

- asianhallinta, käsitel-
tävien asioiden ja niiden 
toimenpiteiden hallinta 
- saapuvien ja lähtevien 
aineistojen hallinta 
- viranhaltijapäätösten 
ja kokousten esityslisto-
jen ja pöytäkirjojen laa-
dinta ja julkaisu tieto-
verkkoon 
- kuulutusten laadinta ja 
julkaisu tietoverkkoon 
- sopimusten hallinta 

- vireille tulleet asiat, asioi-
den käsittely, määräaikojen 
seuranta, päätösrekisteri, 
asia-, asiakirja- ja arkistoha-
kemisto, diaari  
- käsiteltäviin asioihin liitty-
vät saapuneet ja laadi-
tut/skannatut asiakirjat ja 
muut asiakirjat 
- toimielimien esityslistat ja 
pöytäkirjat ja niihin liittyvät 
liitteet 
- viranhaltijapäätökset 
- sopimukset, joissa kunta 
toisena sopijapuolena 

- asianhallintajärjes-
telmä  

Luottamushenkilörekis-
teri ja tietovarannot 

- luottamushenkilöiden 
yhteystietojen hallinta 
- kokous- ja edustusteh-
tävien hallinta 

- luottamushenkilöiden yksi-
löinti- ja yhteystiedot 
- puoluetiedot 
- palkkionmaksuun liittyvät 
tiedot 

- henkilöstöhallinta-
järjestelmä  
-  asianhallintajär-
jestelmä  

Sidonnaisuusrekisteri - luottamushenkilöiden 
ja viranhaltijoiden si-
donnaisuusilmoitusten 
hallinta ja julkaisu 
 

- tiedot elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yrityksissä ja 
muissa yhteisöissä 
- tiedot johtotehtävistä ja 
luottamustoimista 
- tiedot merkittävästä varal-
lisuudesta  
- tiedot muista sidonnai-

-  asianhallintajär-
jestelmä  



  Tietovarannot 
 
 
 
 

 

suuksista, joilla voi olla 
merkitystä luottamus- ja 
virkatehtävien hoitamisessa 

Talouspalvelut - talouden suunnittelu 
ja seuranta 
 

- taloushallinnon tiedot 
- kirjanpito 
- myynti- ja ostoreskontra 
- matkareskontra 
- käyttöomaisuus 
- projektilaskenta 
- rahaliikenne 
- laskutusten asiakkaat (yk-
silöinti- ja yhteystiedot) 
- pankkitiedot (yhteystiedot, 
laskut, maksutapahtumat) 
- ostoreskontran toimitta-
jien yhteystiedot 
- kirjanpidon asiakirjojen 
(laskut, talousraportit) arkis-
tointi 

- taloushallintajär-
jestelmä  
-  asianhallintajär-
jestelmä  

Vaalien tietovaranto - Valtiollisten, kunnallis-
ten, HVA- ja EU-
parlamenttiedustaja-
vaalien toimittamiseen 
liittyvien äänioikeusre-
kisteritietojen ja äänes-
tyksiin osallistuneiden 
rekisteritietojen hallin-
nointi 

- vaaliluettelot, luettelo en-
nakkoäänestyspaikoista 
- kotiäänestys 
- äänestäjien tiedot 

- asianhallintajärjes-
telmä  
- Oikeusministeriön 
vaalitietojärjestel-
mä 

Henkilöstöhallinnon 
rekisteri ja tietovaranto 

- henkilö- ja työsuhde-
tietojen hallinnointi 
- palkanmaksun hallin-
nointi  
- tilastointi 

- henkilöstön yksilöinti- ja 
yhteystiedot 
- palvelussuhteen tiedot 
- palkkaukseen ja tilastoin-
tiin liittyvät tiedot (mm. 
työaikamuoto, palkan osat, 
tieto maksetuista palkoista, 
matka- ja kulukorvaukset) 
- pankkitilitiedot, veropro-
sentti, mahdollinen ammat-
tiyhdistysjäsenyystieto 
- lomat ja muut poissaolot 
- tiedot aiemmista työsuh-
teista 
- tiedot palkkiomaksuista 
luottamushenkilöille 

- henkilöstöhallinta-
järjestelmä  
-  asianhallintajär-
jestelmä  
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Rekrytoinnin rekisterit 
ja tietovarannot 

- viranhaltijoiden ja 
työntekijöiden rekry-
tointi 

- hakijan yksilöinti- ja yh-
teystiedot 
- koulutukseen ja työkoke-
mukseen liittyvät tiedot 
- valintapäätökset 

- rekrytointijärjes-
telmä 
- asianhallintajärjes-
telmä  

Vapaa-ajan asumisen 
rekisterit ja tietovaran-
not 

- vapaa-ajan asukkaiden 
yhteystietojen hallin-
nointi 
- vapaa-ajan asukkaille 
suunnattu markkinoin-
nin hallinnointi 

- vapaa-ajan asukkaiden 
yhteystiedot 
- kohdistetun markkinoinnin 
tiedot 

- asianhallintajärjes-
telmä  

Elinkeinotoimi -yritysten yhteystieto-
jen hallinnointi 
-yrityksille suunnatun 
tiedottamisen hallin-
nointi 

-yritysten yhteystiedot 
-kohdistetun tiedottamisen 
tiedot 

- asianhallintajärjes-
telmä  
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Hyvinvointi- ja sivistysosasto 
Hyvinvointi- ja sivistysosasto huolehtii hyvinvointipalveluiden hallinnon tehtävistä, esi- ja perus-
opetuksen järjestämisestä, varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta, lukiokoulutuksen järjestämi-
sestä, vapaa-aikapalveluista, kirjasto- ja kulttuuripalveluista sekä vapaasta sivistystyöstä. 
 
Käytössä olevista tietojärjestelmistä tietoja on mahdollista hakea muun muassa lapsen nimellä, 
huoltajan nimellä, henkilötunnuksella ja varhaiskasvatusyksikön nimellä. Tietoaineistot eivät ole 
saatavilla teknisesti avoimen rajapinnan kautta lukuun ottamatta hakijan itsensä tekemiä hake-
muksia (esim. varhaiskasvatuksen järjestelmissä). Lisäksi opetuspalvelujen tietoaineistoista jokai-
sella on pääsy itseään koskeviin tietoihin osittain Wilman kautta. 
 
 

Rekisteri / Tietovaranto Käyttötarkoitus Tietoaineistot Tietojärjestelmä 

Esi-, perusopetuksen ja 
lukion tietovarannot 

- esi- ja perus- ja lukio-
opetuksen järjestämi-
nen 
- aamu- ja iltapäivätoi-
minnan järjestäminen 
- koulukuljetustiedot 

- oppilas-, opiskelija- ja 
huoltajatiedot 
- opettajatiedot  
-opetuksen järjestäminen ja 
arviointi 
- kodin ja koulun välinen 
tiedottaminen 

- oppilashallintojär-
jestelmä 
- asianhallintajärjes-
telmä  
- KOSKI-tietovaranto 
(Opetushallitus vas-
taa tietovarannon ja 
luovutuspalvelun 
ylläpidosta ja tieto-
jen luovuttamisesta) 
 

Varhaiskasvatuksen tie-
tovaranto 

- varhaiskasvatuksen 
järjestämisen tietoai-
neisto 

- varhaiskasvatuksen asia-
kastiedot ja henkilöstö  
- varhaiskasvatushakemuk-
set ja -suunnitelmat 
 

- varhaiskasvatuksen 
tietojärjestelmä  
- asianhallintajärjes-
telmä  
- varhaiskasvatuksen 
tietovaranto (Ope-
tushallitus vastaa 
tietovarannon yllä-
pidosta) 

Kansalaisopiston tieto-
varannot 

- kansalaisopistotoi-
minnan tietoaineisto 
 

- kansalaisopiston asiakas- 
ja kurssitiedot 
- henkilöstö 

- kansalaisopiston 
asiakastietojärjes-
telmä  
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Liikuntapaikkojen tieto-
varannot 

- Liikuntatilojen hallin-
nointi 

- liikuntapaikkatiedot 
- vakiovaraukset 
- asiakastiedot 

- asianhallintajärjes-
telmä 
- kotisivujen julkai-
sujärjestelmä  
- taloushallinnonjär-
jestelmä  

Vapaa-aika- ja nuoriso-
toimen järjestämiseen 
liittyvät rekisterit ja tie-
tovarannot 

- nuorisopalvelujen ja -
tapahtumien järjestä-
minen (sis. etsivä nuori-
sotyö) 
- vapaa-aikatoimen 
avustustoiminta 

- nuorisotilaluettelo 
- avustukset 
- nuorisovaltuusto 

- kotisivujen julkai-
sujärjestelmä  
- asianhallintajärjes-
telmä  
- taloushallinnonjär-
jestelmä 
- palkkahallinnonjär-
jestelmä  
- etsivän nuoriso-
työn asiakasjärjes-
telmä 

Kirjastotoimen asiakas-
rekisterit ja tietovaran-
not 

- lainausten valvonta 
- asiakasrekisterin hal-
linnointi 
- aineiston hallinnointi 
- kirjastotoimen tilas-
tointi 

- asiakkaan yksilöinti- ja 
yhteystiedot (huoltajan 
yksilöinti- ja yhteystiedot) 
- lainaajan rekisteröintipäi-
vät 
- kirjastokortin tiedot 
- laskutukset, huomautus-
tiedot 
- lainojen ja varausten mää-
rät 
- asiakasviestintä 

- kirjastojärjestelmä 
- kulunvalvonta 
(omatoimikirjasto) 
 

Kulttuuripalvelut - kulttuuritoimen ta-
pahtumat ja avustukset 

- esiintyjätiedot 
- avustusten jakaminen 

- asianhallintajärjes-
telmä 
- taloushallinnonjär-
jestelmä 

Elokuvatoiminnan rekis-
terit ja tietovarannot 

- elokuvatoiminnan 
hallinnointi 

- elokuvanäytösten tiedot 
- tilastotiedot 
 

- elokuvatoiminnan 
järjestelmä 
- palkkahallinnonjär-
jestelmä 
- taloushallinnonjär-
jestelmä 
- asianhallintajärjes-
telmä 
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Tekninen osasto 
Tekninen osasto huolehtii teknisen toimen hallintoon liittyvistä tehtävistä, teknisistä palveluista, 
kuntatekniikasta, vesihuollosta ja maankäytön tehtävistä.  
 
Käytettävissä olevia hakutekijöitä ovat esimerkiksi kiinteistötunnus, nimi, henkilötunnus, luvan 
hakija ja kadun tai tien osoite. Tietoaineistot eivät pääasiallisesti ole saatavilla teknisen rajapinnan 
kautta. 
 
Kunnan nettisivuilta löytyy mm. kaavoitukseen ja rakennusvalvontaan sekä ympäristön valvontaan 
liittyvät ohjeet.  
 
 

Rekisteri / Tietovaranto Käyttötarkoitus Tietoaineistot Tietojärjestelmä 

Autopaikkojen ja pysä-
köinnin rekisterit ja tie-
tovarannot 

- autojen pysäköinti- ja 
lämmityspaikkojen käyt-
törekisteri 
- autojen pysäköinti- ja 
lämmityspaikkojen hal-
linnointi 
- autojen pysäköinti- ja 
lämmityspaikkojen lasku-
tus 
 

- lämmitys-/latauspaikan 
varaajan tiedot 
- laskutustiedot  
- autopaikkojen paikka-
tiedot 

- asianhallintajärjes-
telmä  
- taloushallintajär-
jestelmä  

Jätehuollon asiakasre-
kisteri ja tietovarannot 

- jätehuollon asiakkaiden 
hallinnointi 
- jätehuollon järjestämi-
nen 
- laskutus ja perintä 

- jätehuollon asiakastie-
dot 
- laskutustiedot 

- jäterekisteri  

Kameravalvonnan rekis-
terit ja tietovarannot 

- henkilökunnan ja tilois-
sa liikkuvien turvallisuu-
den varmistaminen 
- omaisuuden suojaami-
nen 

- kameravalvonnan tuot-
tama videomateriaali  

- videotallenteet 
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Asuntojen vuokraustoi-
minnan rekisterit ja tie-
tovarannot 

- vuokra-asuntojen haku 
- vuokrasopimusten yllä-
pito 
- vuokra-asumisen lasku-
tus ja perintä 

- kiinteistöjen ja asunto-
jen perustiedot  
- asiakkaan yksilöinti- ja 
yhteystiedot 
- vuokrasopimukset 
- tulo- ja varallisuustie-
dot, luottotiedot 
- asumisen aikaiset vel-
voitteet ja toiminnot 

- kiinteistöjärjestel-
mä 

Kulunvalvonnan rekiste-
rit ja tietovarannot 

- sähköisen kulunvalvon-
nan käyttäjärekisteri 
- kulunvalvonnan seuran-
ta 
- rikosten ennaltaehkäisy 
ja selvittäminen 

- yksilöinti- ja yhteystie-
dot 
- kulkutunnisteen käytön 
tiedot 

- kulunvalvonnan 
järjestelmä  

Maa-aineslupien rekis-
terit ja tietovarannot 

- maa-aineslupien val-
vonnan hallinnointi 

- asianosaisten yksilöinti- 
ja yhteystiedot 
- tiedot lupakäsittelystä 
- maa-ainestiedot ja aika-
taulut 

- asianhallintajärjes-
telmä  
- Lupapiste 

Rakennusvalvonnan 
rekisterit ja tietovaran-
not 

- maankäyttö- ja raken-
nuslainsäädännön val-
vonnan tehtävien hoita-
minen 
- asiakas- ja omistajatie-
tojen hallinnointi 
- laskutus ja perintä 

- asianosaisen yksilöinti- 
ja yhteystiedot 
- laskutustiedot ja mak-
sutapahtumat 
- käsittelyn yksilöivät 
tiedot ja päätökset 

- Lupapiste 
- asianhallintajärjes-
telmä  

Yksityisteiden rekisterit 
ja tietovarannot 

- yksityisteiden kunnos-
sapidon avustusten hal-
linnointi 

- yksityisteiden paikka-
tiedot 
- yhteyshenkilön yksilöin-
ti- ja yhteystiedot 
- laskutus- ja maksatus-
tiedot  

- asianhallintajärjes-
telmä  

Ympäristölupien rekiste-
rit ja tietovarannot 

- ympäristölupalainsää-
dännön mukaisten teh-
tävien hoitaminen 
- ympäristölupahake-
musten käsittely 

- hakijan yksilöinti- ja 
yhteystiedot 
- lupamenettelyn asiakir-
jat ja päätökset  

- asianhallintajärjes-
telmä  
- Lupapiste 
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Perusturvaosasto 
Perusturva osasto huolehtii perusturvan hallintoon liittyvistä tehtävistä, sosiaalipalveluista sekä 
ikäihmisten palveluista.   
 
Käytettävissä olevia hakutekijöitä ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, palvelusopimus ja asiak-
kuustieto. Tietoaineistot eivät pääasiallisesti ole saatavilla teknisen rajapinnan kautta. 
 
Kunnan nettisivuilta löytyy mm. sosiaalipalveluiden lomakkeet, kotipalveluiden perusteet ja mak-
sut ja lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä ikäihmisten palveluopas.  
 
 

Rekisteri / Tietovaranto Käyttötarkoitus Tietoaineistot Tietojärjestelmä 

Vammaispalvelun ja 
sosiaalihuollon kuljetus-
asiakkaiden rekisterit ja 
tietovarannot 

-  SHL- ja VPL-kuljetusten 
järjestämiseen tarvitta-
vien asiakkaiden tietojen 
hallinnointi 
- kuljetusten suunnittelu 
ja toteutus 
- palveluntuottajien tie-
tojen hallinnointi 

- asiakastiedot  
- pysäkkitiedot ja aika-
taulut 
- palveluntuottajien yh-
teystiedot 

- potilastietojärjes-
telmä  
- sosiaalihuollon 
asiakastietojärjes-
telmä  

Seniorikeskuksen kulje-
tusasiakkaiden rekisterit 
ja tietovarannot 

- seniorikeskuksen asiak-
kaiden kuljetusasiakkai-
den tietojen hallinnointi 
- kuljetusten suunnittelu-
ja ja toteutus 
- palveluntuottajien tie-
tojen hallinnointi 

- asiakastiedot 
- pysäkkitiedot ja aika-
taulut 
- palveluntuottajien yh-
teystiedot 

- sosiaalihuollon 
asiakastietojärjes-
telmä  
- asianhallintaoh-
jelma   

Ikäihmisten asiakasre-
kisterit ja tietovarannot 

- Kotihoidon, omaishoi-
don tuen, laitoshoidon ja 
tehostetun palveluasu-
misen asiakastietojen 
hallinnointi 
 

- asiakastiedot 
- yhteyshenkilön yhteys-
tiedot 
- palvelu- ja hoitosuunni-
telmat 
- toteutuneet käynnit ja 
palvelut 
- tuloselvitykset 
- päätökset myönnetyis-
tä palveluista 
- palveluntuottajien yksi-
löinti- ja yhteystiedot 
- laskutustiedot 

- sosiaalihuollon 
asiakastietojärjes-
telmä  
- henkilöstöhallin-
tajärjestelmä  
- asiahallintajärjes-
telmä  
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Lastenvalvonnan asia-
kasrekisterit ja tietova-
rannot 

- lastenvalvonnan asia-
kastietojen hallinnointi 
- asiakassuhteen hallin-
nointi 

- lapsen yksilöinti- ja yh-
teystiedot 
- huoltajan yksilöinti- ja 
yhteystiedot 
- isyystiedot 
- elatussopimukset  
- huolto-, asumis- ja ta-
paamissopimukset  
- varallisuusselvitykset 
- päätökset 

(asiaa hoitaa Jyväs-
kylän kaupungin 
perheoikeudelliset 
palvelut) 

Palvelusetelien rekisterit 
ja tietovarannot 

- kehitysvammaisten, 
tehostetun palveluasu-
misen ja kotihoidon pal-
veluseteleiden asiakas-
rekisterit 
- palveluntuottajien tie-
tojen hallinnointi 
- palvelusetelipäätösten 
hallinnointi 

- asiakkaan yksilöinti- ja 
yhteystiedot 
- palveluntuottajien yksi-
löinti- ja yhteystiedot 
- palvelusetelien hake-
mukset ja päätökset 

- asiahallintajärjes-
telmä  
- palvelusetelijär-
jestelmä  
 

Sosiaalityön asiakasre-
kisterit ja tietovarannot 

- sosiaalihuollon lakisää-
teisten palvelujen tuot-
tamisen hallinnointi 
- asiakkuussuhteiden 
hallinnointi 

- asiakkaan perhe-, asu-
mis- ja olosuhdetiedot 
- palvelu- ja asiakkuus-
suunnitelmat 
- käynnit ja palvelut 
- asiakaskertomukset 
- olosuhdeselvitykset 
- päätökset 
- toimeentulotukilaskel-
mat 
- palvelun tuottajien yksi-
löinti- ja yhteystiedot 
- maksu- ja laskutustie-
dot 

- potilastietojärjes-
telmä  
 

Työajan suunnittelu ja 
seuranta 

- hoitotyön työajan 
suunnittelu ja toteuman 
seuranta 

- työntekijän yksilöinti-
tiedot 
- suunnitellut työvuorot 
- toteutuneet työvuorot 

- työvuorojen 
suunnittelu- ja seu-
rantajärjestelmä  
- henkilöstöhallin-
tajärjestelmä  

 


