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Toimialue Tietojärjestelmä Vastaava viranomainen Keskeiset tietoaineistot ja 

tietoryhmät 
Asiakirjojen 
hakutekijät, joilla 
asiakirjoja on 
mahdollista pyytää 

Tietoaineistot 
saatavilla 
avoimesti 
teknisen 
rajapinnan 
avulla 
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Hallinto- ja 
talouspalvelut 
 

     

Hallinto 
 

Dynasty-
asianhallintajärjestelmä 

Kaupunginhallitus Kuntaan vireille tulleet asiat ja 
asiakirjat, diaari 

Asiannumero, asian 
otsikko 

 

Henkilöstö Flexim-sähköinen työajan 
seuranta ja kulunvalvonta 
Populus-palkanlaskenta ja 
matkahallinta 
Kuntarekry 
Työvuorosuunnitteluohjelma 
Työterveyshuolto 

Kaupunginhallitus Työsuhdeaineistot, 
työterveysaineistot, 
henkilöstötiedot 

Henkilöstötiedot, 
henkilötiedot, 
ohjelmien käyttäjät, 
rekrytointitiedot, 
työajanseurantatiedot, 
työsopimustiedot, 
sopimustiedot, 
palkkatiedot 

 

Luottamushenkilöt Luottamushenkilörekisteri, 
sidonnaisuusrekisteri 

Kaupunginhallitus 
Tarkastuslautakunta 

Kaupungin luottamushenkilöiden 
yhteystiedot ja luottamustoimet. 
Luottamushenkilöiden 
sidonnaisuustiedot 

Henkilötiedot 
 
 
 

 

Talous Populus-palkanlaskenta,  
Raindance talous, 
Analyste Banking -
maksuliikenne, 
Rondo -laskutus- ja arkistointi, 
OpusCapita IPA 
 

Kaupunginhallitus Työsuhdeaineistot, henkilötiedot, 
asiakas- ja toimittajatiedot 

Nimi, henkilötunnus,  
Y-tunnus 
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Työllisyys  Kaupunginhallitus Työllistämispalvelujen aineistot, 
pitkäaikaistyöttömien henkilötiedot, 
sopimustiedot 

Nimi, henkilötunnus  

Vaalit  Keskusvaalilautakunta Vaaliluettelot, ehdokaslistojen 
yhdistelmät 

Vaalit, henkilötiedot  

Sivistyspalvelut      

Opetus 
 
 
 
 
 

Koski, Wilma, Primus Sivistyslautakunta Perusopetuksen oppilastiedot, 
esiopetuksen oppilastiedot, 
perusopetuksen suoritetiedot, 
perusopetuksen huoltajien tiedot, 
esiopetuksen huoltajien tiedot 

Nimi, henkilötunnus, 
oppijanumero 

Tietoaineisto on 
luettavissa Koski-
tietokannasta. 
Tiedot luettavissa 
opintopolku.fi -
tietokannasta, 
vaatii vahvan 
tunnistautumisen. 

Varhaiskasvatus Varhaiskasvatustietojärjestelmä 
Varda 

Sivistyslautakunta Varhaiskasvatuksen tietoaineistot, 
varhaiskasvatuksen järjestäjät, 
toimipaikat, lapset, huoltajat 
 

Nimi, henkilötunnus Tietoaineisto on 
luettavissa Varda-
tietokannasta. 
Tiedot luettavissa 
opintopolku.fi -
tietokannasta, 
vaatii vahvan 
tunnistautumisen. 

Liikunta Yritysportaali, Sivistyslautakunta Yritysten henkilöstö, 
liikuntapalvelujen käyttäjätiedot 

Nimi, henkilötunnus  
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liikuntapalvelujen 
asiakasaineistot 

Kulttuuri ja museo Axiel Aurora -
kirjastojärjestelmä, 
palvelutietovaranto, museon 
lahjoitusrekisteri 

Sivistyslautakunta Kirjastopalveluaineistot,  
kulttuuri- ja museopalvelut 

Nimi, henkilötunnus  

Nuorisotyö Etsivän nuorisotyön ja 
nuorisotyön asiakasrekisteri ja 
tietovaranto 

Sivistyslautakunta Nuorten ja huoltajien yhteystiedot, 
toimenpidetiedot ja palvelujen 
suunnittelu, nuorisotyön palveluiden 
osallistujat ja nuorisotilan kävijät 

Nimi  

Koulukuljetus Koulukuljetuspalvelujen (esi- ja 
perusopetus) rekisteri ja 
tietovaranto 

Sivistyslautakunta Oppilaiden ja huoltajien sekä 
palveluntuottajien tiedot 

Nimi  

Tekniset palvelut      

Asuminen ja 
rakentaminen 

Vesitietojärjestelmä Tekninen lautakunta Vesi- ja jätevesisopimukset, -laskutus Nimi, kiinteistötunnus  

Yhdyskuntasuunnittelu 
ja rakennusvalvonta 

     

Maankäyttö KTJ-rekisteri / kiinteistörekisteri Kaupunkikehityksen 
lautakunta 

Kiinteistörekisterin ylläpito Nimi, kiinteistötunnus  

Rakennusvalvonta Kuntanet- rakennusvalvonnan 
ohjelmisto, Lupapiste 

Kaupunkikehityksen 
lautakunta 

Rakennuslupien vastaanotto ja 
myöntäminen, rakennuspiirustukset 

Nimi, kiinteistötunnus  

 


