Asiakirjajulkisuuskuvaus
Asiakirjajulkisuuskuvauksen tavoite on auttaa sinua saamaan tietoa Hyvinkään kaupungin
tietoaineistoista. Kuvauksen tarkoituksena on helpottaa tietopyyntöjen yksilöimisestä ja
kohdistamisesta julkisuuslain edellyttämällä tavalla. Huomaa kuitenkin, että pyytämäsi tiedot
voivat olla salassa pidettäviä tai tietosuojalainsäädännön alaisia ja silloin kaupunki selvittää
tiedon pyytäjän oikeuden saada pyytämänsä tieto.
Palveluiden tiedonhallinta
Palveluiden tiedonhallinta tapahtuu operatiivisissa tietojärjestelmissä. Asiakirjajulkisuuden
takaava tiedonhallinta ja tietojen saanti turvataan myös palveluiden tuottamisen yhteydessä
muodostuviin asiakirjoihin.
Tietoaineistot
Tietoaineistoa muodostuu tiettyyn tehtävään tai palveluun liittyvistä organisaation
tuottamista tai vastaanottamista kokonaisuuksista. Tietoaineistot eivät ole saatavilla avoimesti
teknisen rajapinnan avulla lukuun ottamatta paikkatietoaineistoja. Linkki: Rajapintapalvelut Hyvinkää Internet (hyvinkaa.fi)
Tietovarannot
Tietovaranto on viranomaisen tehtävien hoidossa tai muussa toiminnassa käytettäviä
tietoaineistoja ja yksilöiviä rekisteritietoja sisältävä kokonaisuus, jota käsitellään
tietojärjestelmien avulla tai manuaalisesti.
Tieto tietovarannoista palvelee hallinnon avoimuutta. Alla on kuvattu Hyvinkään kaupungin
tietovarannot auttamaan tietoaineistopyynnön kohdistamisessa. Kuvauksesta saat yleiskuvan
siitä, miten palveluiden tiedonhallinta on jäsentynyt.
Asuminen, ympäristö ja
liikenne

Tietovaranto:
MAANKÄYTTÖ, RAKENTAMINEN JA ASUMINEN
Käyttötarkoitus:
Kaupungin ympäristön toteuttaminen ja yhdyskuntiin liittyvien
palveluiden järjestäminen. Tavoitteena on terveellinen ja
turvallinen elinympäristö, eheä yhdyskuntarakenne ja toimiva
kuntatekniikka.
Tietoaineistot:
Asuminen
Kaavoitus
Liikenteen suunnittelu ja kehittäminen
Liikennepalvelut
Maankäytön, rakentamisen ja asumisen ohjaus
Maanmittaus ja maaperätutkimus
Maisema- ja kulttuuriympäristön suojelu ja hoito

Rakentaminen, ylläpito ja käyttö
Vesi- ja jätehuollon valvonta
Ympäristöasioiden ohjaus
Ympäristönsuojelu
Ympäristöterveydenhuolto
Ympäristövalvonta ja -haittojen ehkäisy
Tietojärjestelmät:
Hyvinkään Veden tietojärjestelmät
Teknisen keskuksen tietojärjestelmät
Tilakeskuksen tietojärjestelmät
Ympäristökeskuksen tietojärjestelmät
Konsernipalvelut ja
hallinto

Tietovaranto:
ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT
HALLINTOASIAT
HENKILÖSTÖASIAT
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
LAINSÄÄDÄNTÖ JA LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN
TALOUSASIAT, VEROTUS JA OMAISUUDEN HALLINTA
TIEDONHALLINTA, VIESTINTÄPALVELUT, MARKKINOINTI,
SUHDETOIMINTA
TURVALLISUUS JA YLEINEN JÄRJESTYS
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
Käyttötarkoitus:
Kaupungin ydintehtävien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää
tehokkaita konserni- ja tukipalveluita. Hallinnollisilla palveluilla
organisoidaan yleistä hallintoa, kaupunkikehitystä,
taloushallintoa (taloussuunnittelu, kirjanpito, reskontra),
henkilöstöhallintoa (HR, palkanlaskenta ym.), viestintää, ICT:tä ja
hankintoja.
Tietoaineistot:
Elinkeino- ja työllisyyspalvelujen ohjaus
Hallintoasioiden ohjaus
Hankintatoimi
Henkilöstöasioiden ohjaus
Jätehuollon järjestäminen
Kansainväliseen toimintaan osallistuminen
Kansallisten lakien ja asetusten säätäminen
Kirjanpito ja maksuliikenne
Kotimainen yhteistyö
Laillisuusvalvonta
Maahanmuuttopolitiikka
Maanpuolustus
Maaseudun elinkeinotoiminta
Matkailun edistäminen

Sivistystoimi

Oikeudellisten etujen valvonta
Omaisuuden hallinta
Osaamisen kehittäminen
Palkan, palkkioiden ja korvausten maksaminen
Palvelussuhdeasiat
Pelastusturvallisuus
Polttoaine- ja energiatuotannon sekä -huollon suunnittelu,
järjestäminen ja toteuttaminen
Päätöksenteko ja johtaminen
Rahoitus ja varainhallinta
Talousasioiden ohjaus
Tarkastustoimi
Tiedon hallinta ja tietopalvelu
Talouden suunnittelu ja seuranta
Tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito
Toiminnan suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja
kehittäminen
Tutkimus ja kehittämistoiminnan ohjaus
Työhyvinvoinnin edistäminen
Työllisyyspalvelut
Verotus
Vesi- ja jätevesihuollon järjestäminen ja toteuttaminen
Viestintä, tiedottaminen, markkinointi, suhdetoiminta
Väestönsuojelu ja poikkeusoloihin varautuminen
Yritystoiminnan edistäminen
Tietojärjestelmät:
Asian- ja dokumenttienhallinnan tietojärjestelmät
Elinkeinopalveluiden tietojärjestelmät
Hankintapalveluiden tietojärjestelmät
Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät
Kaavoituksen ja tonttipalveluiden tietojärjestelmät
Kaupungilta tontin varanneet osapuolet
Paikkatietopalveluiden tietojärjestelmät
Talouden tietojärjestelmät
Tietohallinnon tietojärjestelmät
Työllisyyspalveluiden tietojärjestelmät
Viestinnän tietojärjestelmät
Tietovaranto:
OPETUS- JA SIVISTYSTOIMI, VARHAISKASVATUS
SOSIAALIPALVELUT
Käyttötarkoitus:
Opetus- ja kulttuuripalveluilla edistetään ihmisten hyvinvointia
sekä kaupungin elinvoimaisuuden edellytyksiä. Varhaiskasvatusja koulutuspalvelut edistävät elinikäistä oppimista ja väestön

osaamista. Taide ja kulttuuri lisäävät yhteisöllisyyttä ja
hyvinvointia.
Tietoaineistot:
Kulttuuripalvelut
Lapsi- ja nuorisoasioiden palvelut
Liikuntatoimi
Maahanmuuttajien kotouttaminen
Opetuksen toteuttaminen
Opetus- ja sivistystoimen ohjaus
Oppilas- ja opiskelija-asiat
Varhaiskasvatus
Tietojärjestelmät:
Kulttuurin ja hyvinvoinnin tietojärjestelmät
Kotouttamisen tietojärjestelmät
Opetuksen tietojärjestelmät
Varhaiskasvatuksen tietojärjestelmät
Sosiaali- ja
terveyspalvelut

Hyvinkään sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja
tuotannosta vastaa Keski-Uudenmaan sote (Keusote) kuntayhtymä.
Lisätietoja: Keusote asiakirjajulkisuuskuvaus

Henkilötietorekisterit
Tietovarantoihin sisältyvät henkilötietorekisterit on kuvattu verkkosivuilla julkaistavissa
tietosuojaselosteissa. Tietosuojaselosteissa kerrotaan henkilötietorekisterin käyttötarkoitus,
rekisteristä vastaava viranhaltija ja yhteystiedot. Lisäksi tietosuojaselosteissa kuvataan
rekisterin sisältämät tiedot, tietojen käyttö ja tietojen ylläpitoon käytettävät tietojärjestelmät.
Henkilötietojen käsittelyyn ja henkilötietoihin liittyvät tiedot löytyvät tietosuojasivuilta.
Tietopyynnöt
Ohje tietopyynnön tekemiseen: Asiakirjapyynnöt - Hyvinkää Internet (hyvinkaa.fi)
Huomaathan, että pyydettävät tiedot voivat olla salassa pidettävä tai tietosuojalainsäädännön
alaisia, jolloin kaupungin on selvitettävä tiedon pyytäjän oikeus saada pyytämänsä.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain, jos luovutuksensaajalla on lakiin perustuva oikeus
käsitellä henkilötietoja.
Keskeinen lainsäädäntö
Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999

