JULKISEN HALLINNON PALVELUONTOLOGIA (JUPO)
HIERARKIA (luonnos 24.2.2011)
PALVELUKÄSITTEET
palvelut kohderyhmän mukaan
aikuisten palvelut
lapsiperheiden palvelut
lasten palvelut
maahanmuuttajien palvelut
nuorten palvelut
opiskelijoiden palvelut
vammaisten palvelut
vanhusten palvelut
palvelut palvelun tuottajan mukaan
julkiset palvelut
kuntayhtymän palvelut
kuntien ja valtion yhteispalvelut
kuntien yhteispalvelut
yksityiset palvelut
palvelut sisällön mukaan
asumiseen liittyvät palvelut
asumispalvelut
laitosasuminen
palveluasuminen
tukiasuminen
asunnontarkastus
asunnonvälitys
asunnottomien palvelut
asuntojen myynti
asuntojen vuokraus
hallintoon liittyvät palvelut
asiakaspalvelu
hallintoon liittyvät palvelut sisällön mukaan
hallintopalvelut
arkistopalvelut
hallinnon johdon informaatiopalvelut
hankepalvelut
hankintapalvelut
henkilöstöpalvelut
henkilöstön uudelleensijoitus ja eläkeneuvonta
rekrytointipalvelut
rekrytointi kaupungin palvelukseen
kansainväliset palvelut
kaupungin organisaation kehittäminen
kehittämispalvelut
kirjaamopalvelut
lipunmyynti
ennakkomyynti
paikkavaraukset
muutoksenhaku

nimen rekisteröiminen
oikeuspalvelut
postipalvelut
rekisteröinnit
viestintäpalvelut
lehdistöpalvelut
mediaseuranta
taloushallintopalvelut
kirjanpito
maksuliikenteeseen liittyvät palvelut
henkilöstökassa
laskutuksen perintä
laskutus
maksuliikenne
yleisökassa
palkanlaskenta
sisäinen tarkastus
varainhallinta
kaavoihin ja kiinteistöihin liittyvät palvelut
aluerakentamisen tiedotuspalvelut
isännöinti
kaavaesittely
kaavaneuvonta
kaupunkisuunnittelupalvelut
kaavoitus
kestävän kehityksen mukainen kaavoitus
osayleiskaavoitus
katujen suunnittelu
nimistönsuunnittelu
viheralueiden suunnittelu
kiinteistöihin liittyvät myyntipalvelut
maan myynti
tonttien myynti
kiinteistöihin liittyvät vuokrauspalevelut
maan vuokraus
tonttien vuokraus
tilojen vuokraus
viheralueiden vuokraus
kiinteistöjen huolto
kiinteistöjen ostopalvelut
kiinteistön kiinnitys
kiinteistönmuodostuspalvelut
kiinteistönmääritys
maanmittaustoimitus
rajamerkkien rakentamien
rajankäynti
rasitetoimitus
tontin lohkominen
yleisen alueen lohkominen
kiinteistöpalvelut

kiinteistönhoito
nuohous
viheralueiden hoito
katujen hoito
katujen puhtaanapito
katujen talvikunnossapito
toimitilapalvelut
kiinteistörekisterin tietopalvelut
maanhankinta
seudullinen suunnittelu
karttoihin ja paikkatietoon liittyvät palvelut
kartat
internet-karttapalvelut
kaavakartat
asemakaavakartat
yleiskaavakartat
linjakartat
painetut kartat
paikkatieto
seudulliset paikkatiedot
viistokuvat
kulttuuripalvelut
elokuva
kirjallisuus
kirjastopalvelut
lainaus
kuvataide
mediataide
musiikki
sirkus
tanssi
lakiin ja oikeusturvaan liittyvät palvelut
edunvalvonta
kriminaalihuolto
kuluttajaneuvonta
rikos- ja riita-asioiden sovittelu
tuoteturvallisuusvalvonta
ulosotto
vankeinhoito
liikenteeseen liittyvät palvelut
aluspalvelut
alusten kiinnittäminen
vedenanto aluksille
liikennejärjestelyt
liikennepalvelut
liikennepalvelut järjestämistavan mukaan
koulukuljetus
palvelulinjat
tilausajot
liikennepalvelut liikennevälineen mukaan

bussit
junat
metrot
taksit
liikennesuunnittelu
liikennetiedotus
liikenteenohjaus
matkalippujen tarkastus
pysäköintiin liittyvät palvelut
ajoneuvojen siirrot
pysäköinnin kieltäminen
pysäköinnin rajoittaminen
pysäköinnin suunnittelu
liityntäpysäköinnin suunnittelu
pysäköinninvalvonta
liikuntaan ja ulkoiluun liittyvät palvelut
liikunnan ohjaus
retkien järjestäminen
matkailuun liittyvät palvelut
hotellipalvelut
majoitus
matkailuneuvonta
matkojen järjestäminen
neuvontapalvelut
ehkäisyneuvonta
elintarvikeneuvonta
energianeuvonta
kaavaneuvonta
kasvatus- ja perheneuvonta
korjausneuvonta
kuluttajaneuvonta
matkailuneuvonta
palveluohjaus
puhelinpalvelu
rakentamisen neuvonta
sosiaalipalvelujen neuvonta
talous- ja velkaneuvonta
terveyspalvelujen neuvonta
ympäristövalvonnan kuluttajaneuvonta
yritysneuvonta
opetukseen liittyvät palvelut
ammatinvalinnan ohjaus
harrastus- ja kerhotoiminta
koulukuljetus
koululaisen aamu- ja iltapäivätoiminta
kouluruokailu
opetuspalvelut
opetus kieleen liittyvän opetusmenetelmän mukaan
kaksikielinen opetus
kansainvälinen opetus

opetus kielen mukaan
ruotsinkielinen opetus
suomenkielinen opetus
vieraskielinen opetus
viittomakielinen opetus
opetus kohderyhmän etnisen taustan mukaan
maahanmuuttajaopetus
opetus kohderyhmän iän mukaan
aikuisopetus
nuorten opetus
opetus koulutusasteen mukaan
alkuopetus
ammatillinen opetus
ammatillinen perusopetus
täydentävä ammatillinen opetus
jatko- ja täydennyskoulutus
korkeakouluopetus
lisäopetus
lisäopetus (10. luokka)
lukio-opetus
erityistehtävän mukainen lukio-opetus
kaksoistutkintoon johtava lukio-opetus
yleislinjan lukio-opetus
ohjaava opetus
perusopetus
luokkien 1-6 perusopetus
luokkien 7-9 perusopetus
perusopetus
starttiopetus
valmistava opetus
varhaiskasvatus
esikouluopetus
esiopetus
opetus opetettavan sisällön mukaan
musiikkiopetus
taiteen perusopetus
turvallisuuskoulutus
väestönsuojelukoulutus
opetus opetusmuodon mukaan
lasten liikennetoiminta
luontotoiminta
opastuspalvelut
työpajaopetus
työvoimapoliittinen koulutus
opetus opetusympäristön mukaan
leirikoulut
sairaalaopetus
opetus sovellettavan pedagogiikan mukaan
erityisopetus
erityisluokkaopetus

erityispedagogiikan mukainen opetus
mukautettu opetus
oppisopimusopetus
ruotsin kielikylpyopetus
oppilashuolto
vapaa sivistystyö
rahoitukseen liittyvät palvelut
maksupalvelut
pankkien palvelut
rahoituspalvelut
rakentamiseen liittyvät palvelut
kaupungin toimitilojen rakennuttaminen
kaupungin toimitilojen suunnittelu
korjausneuvonta
maaperätutkimukset
materiaalipalvelut
puutarhapalvelut
mullan myynti ja toimitus
rakennussuojelu
rakennusten maastoon merkintä
rakennustöiden viranomaisvalvonta
rakennusvalvonta
rakentamisen neuvonta
rakentamispalvelut
asuntotuotantopalvelut
tierakenteiden tiiviys- ja kantavuusmittaus
sosiaalipalvelut
asiakkaan tukemiseen painottuvat sosiaalipalvelut
alueellinen kumppanuustyö
kotouttamispalvelut
koulukuraattoripalvelut
kriisipalvelut
kuntoutusohjaus
lastensuojelu
ehkäisevä lastensuojelu
lastensuojelun avohuolto
lastensuojelun jälkihuolto
lastensuojelun sijaishuolto
nuorisotyö
omaishoidon tuki (palvelu)
palvelukeskustoiminta
perhetyö
sosiaaliohjaus
sosiaalityö
tukihenkilö- jai perhetoiminta
tulkkauspalvelut
vammaispalvelut
asumiseen liittyvät sosiaalipalvelut
asumisen järjestäminen
asumisharjoittelu

asumispalvelut
laitosasuminen
palveluasuminen
tukiasuminen
asumisvalmennus
itsenäinen asuminen
hoidolliset sosiaalipalvelut
kasvatus- ja perheneuvonta
kehitysvammaisten erityishuolto
laitospalvelut
perhehoito
terapiapalvelut
lapsen edunvalvontaa ja perheoikeudelliset palvelut
adoptioneuvonta
isyyden selvittäminen
lapsen huollon ja tapaamisoikeuden selvittäminen
lapsen huollon ja tapaamisoikeuden täytäntöönpanosovittelu
lapsen yksityinen sijoittaminen
lastensuojelu
ehkäisevä lastensuojelu
lastensuojelun avohuolto
lastensuojelun jälkihuolto
lastensuojelun sijaishuolto
sopimuksen vahvistaminen
lapsen elatussopimuksen vahvistaminen
lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen
vahvistaminen
puolison elatussopimuksen vahvistaminen
neuvontaan ja ohjaukseen liittyvät sosiaalipalvelut
kehitysvammaneuvonta
kotihoidonohjaus
palveluohjaus
sopeutumisvalmennus
sosiaaliasiamiehen palvelut
sosiaalipalvelujen neuvonta
päihdehuollon hoidolliset palvelut
päihdehuolto
katkaisuhoito
korvaushoito
kuntouttava hoito
päihdehuollon polikliininen hoito
selviämishoito
tuki- ja intervallihoito
vieroitushoito
ylläpitohoito
sovittelutoiminta
lapsen huollon ja tapaamisoikeuden täytäntöönpanosovittelu
perheasioiden sovittelu
rikos- ja riita-asioiden sovittelu
taloudelliseen tilanteeseen liittyvät sosiaalipalvelut

eläkeselvitystoiminta
etuuskäsittely
itsenäistymisvarojen käsittely
sosiaalinen luototus
talous- ja velkaneuvonta
välitystilipalvelut
toiminnalliset sosiaalipalvelut
harrastus- ja kerhotoiminta
loma- ja virkistystoiminta
päivähoito
leikkitoiminta
avoin päiväkotitoiminta
puistotätitoiminta
päiväkotihoito
perhepäivähoito
päivätoiminta
vertaistuki
vertaisryhmätoiminta
toimintakyvyn ylläpitämiseen liittyvät sosiaalipalvelut
asiointipalvelut
asunnon muutostyö
henkilökohtainen apu
kotipalvelut
ateriapalvelut
kodinhoitoapu
kotiateriapalvelu
kuljetuspalvelut
kylvetyspalvelut
saattajapalvelut
siivouspalvelut
kotisiivous
turvapalvelut
turvapuhelinpalvelu
vaatehuoltopalvelut
pyykinpesu
työhön ja työllistymiseen liittyvät sosiaalipalvelut
kuntouttava työtoiminta
työpajatoiminta
työhön valmennus
työllistymistä tukeva toiminta
työllisyyden hoitaminen
työhön kuntoutuspalvelut
työllistämispalvelut
työtoiminta
terveyspalvelut
terveyspalvelut kohderyhmän mukaan
terveydenhuolto kohderyhmän mukaan
kouluterveydenhuolto
merimiesterveydenhuolto
mielenterveydenhuolto

opiskelijaterveydenhuolto
työterveydenhuolto
terveyspalvelut palvelun sisällön mukaan
korvaushoito
kuntouttava hoito
kuntoutusohjaus
terapiapalvelut
terveyden- ja sairaanhoidon palvelut
fysiatria
fysioterapia
lääkinnällinen kuntoutus
toimintaterapia
iho- ja sukupuolitaudit
keuhkosairaudet
kirurgia
korva-, nenä- ja kurkkutaudit
foniatria
puheterapia
lääkintä
eläinlääkintä
lastentaudit
naistentaudit ja synnytykset
lapsettomuushoidot
neurologia
perusterveydenhuolto
hammashoito
jalkojenhoito
ravitsemusterapia
ravitsemusneuvonta
sairaanhoito
terveysneuvonta
terveystarkastukset
psykiatrian ja mielenterveyspalvelut
psykiatria
akuuttipsykiatria
kuntoutuspsykiatria
neuropsykiatria
psykiatrian perhehoito
psykiatrinen asumiskuntoutus
psykologian palvelut
psykoterapia
silmätaudit
sisätaudit
allergiat
tartuntataudit
vieroitushoito
ylläpitohoito
terveyspalvelut palvelutyypin mukaan
kotihoito
kotipalvelu

kotisairaanhoito
pitkäaikaishoito
rokotukset
sairaankuljetus
tarvike- ja apuvälinepalvelut
apuvälinepalvelut
omahoitotarvikejakelu
terveysalan tutkimuspalvelut
tutkimuspalvelut palvelukohteen mukaan
mammografia
sikiötutkimukset
tutkimuspalvelut tutkimusmenetelmän mukaan
röntgen
tutkimuspalvelut tutkimuspaikan mukaan
laboratoriopalvelut
papa
verikokeet
virtsanäytteet
tutkimuspalvelut tutkimusperiaatteen mukaan
seulonnat
tarkastukset
terveyspalveluihin liittyvät neuvontapalvelut
ehkäisyneuvonta
terveyspalvelujen neuvonta
terveyspalveluihin liittyvät päivystyspalvelut
päivystys
eläinlääkäripäivystys
hammashoidon päivystys
hätänumerot (112)
mielenterveyspäivystys
päihdepäivystys
selviämishoito
sairaalapäivystys
terveyskeskuspäivystys
yleisterveydenhuollon päivystys
terveyspalvelut palveluvastuun mukaan
avohoito
itsehoito
laitoshoito
omaishoito
terveyspalvelut saavutettavuuden mukaan
matalan kynnyksen terveyspalvelut
tietotekniikkapalvelut
oheislaitepalvelut
puhelin- ja tietoliikenneyhteydet
wlan
rajapintapalvelut
turvallisuuteen ja järjestykseen liittyvät palvelut
järjestyksen ylläpito
maanpuolustus

öljyntorjunta
palonehkäisy
pelastuspalvelut
eläintenpelastus
meripelastus
poliisipalvelut
rikosten torjunta ja tutkinta
rajavartiointi
tulipalojen sammuttaminen
tuonti- ja vientivalvonta
turvapalvelut
turvapuhelinpalvelu
väestönsuojelu
väestönsuojeluun varautuminen
vesiliikenteen valvonta
työhön ja elinkeinoihin liittyvät palvelut
elintarvikeneuvonta
kilpailunvalvonta
tukkutorin yrityspalvelut
työelämän kehittäminen
työkykyä ylläpitävä toiminta
työsuojelu
työvoimapalvelut
työllistämispalvelut
työnvälitys
työvoimapoliittinen koulutus
yritysneuvonta
ympäristöön ja luontoon liittyvät palvelut
eläintenhoito
eläinten suojelu
elintarvikevalvonta
energianeuvonta
homevaurioiden torjunta
jätehuollon valvonta
jätehuolto
kierrätys
luonnonsuojelu
maisemasuunnittelu
öljyntorjunta
rantavesien- ja sisäsaariston puhtaanapito
ulkoilualueiden suunnittelu
yleisten alueiden hoito
yleisten alueiden puhtaanapito
ympäristönsuojelu
kulttuuriympäristön suojelu
muinaismuistojen suojelu
meluntorjunta
vesiensuojelu
ympäristönvalvonta
ilmanlaadun valvonta

kemikaalivalvonta
vedenlaadun valvonta
ympäristöön liittyvä tilastointi
ympäristöriskien torjunta
ympäristöterveydenhuolto
nikotiinivalmisteiden valvonta
tupakkavalvonta
ympäristötutkimus
ympäristövalvonnan kuluttajaneuvonta
palvelut toteutustavan mukaan
ostopalvelut
PALVELUIHIN LIITTYVÄT KÄSITTEET
(sijoitettu ontologiassa YSOn mukaiseen hierarkiaan, joka näkyy ONKI-palvelussa)
adoptiot
kotimainen adoptio
aikataulut
ajoesteet
ajohidasteet
ajokortit
aloitteet
ansiotulot
apurahat
arkistot
asemakaavapäällikkö
asiointi
asukastoiminta
asukasyhteistyö
asumisterveys
asunnot
omistusasunnot
opiskelija-asunnot
palveluasunnot
vuokra-asunnot
asuntopolitiikka
asuntorahoitus
avioliitto
avoliitto
avustukset
energia-avustukset
hissiavustukset
korjausavustukset
edustaminen
ehdotukset
kaavaehdotukset
eläimet
lemmikkieläimet
luonnoneläimet
pieneläimet

tarhaeläimet
eläkkeet
elatusturva
energian säästöohjeet
hankkeet
kaavahankkeet
harrasteet
henkilöstö
historia
holhous
huolto ja tapaamisoikeus
huostaanotto
ikäihmiset
ilmoitukset
osoitemuutos
purkamisilmoitus
työpaikkailmoitukset
vikailmoitukset
insinööri
Internet-sivut
jäähdytys sähkön myynti
jalankulkusillat
jalankulkutiet
jäteastiat
jätelavat
johtajistokäsittely
johtoryhmätyöskentely
joukkoliikennekaistat
julkaisut
julkiset hankinnat
kaavamerkinnät
kaavanimet
kaavoitusarkkitehti
kädentaidot
kadunnimet
kadut
kansalaisuus
karttatulosteet
kassatoiminnot
kasvatus
katukoripallo
kaupunginorkesteri
kaupunginosat
kaupunkipolut
kerhot
päiväkerhot
kesätyöpaikat
keskustelut
kestävä kehitys
kiinteistöt

kilpailutus
kilvet
kodin ja koulun yhteistyö
vanhempaintoiminta
kokoelmat
kirjastokokoelmat
museoiden kokoelmat
korjaukset
kotihälytys
koulutustilaisuudet
kuluttajansuoja
kunnallishallinto
kunnalliskertomus
kunnanhallituksen valmistelutehtävät
kunnanvaltuuston valmistelutehtävät
kuolema
kurssit
kuulutukset
kylät
lähetystöt
lainat
asuntolainat
opintolainat
rahastolainat
sosiaaliset luotot
lainhuuto
laivaväylät
lakimiehet
kaavoituslakimies
lämmitys
kaukolämpö
lapsen oikeudet
lapsilisät
laskutuksen tietojärjestelmät
lastenkulttuuri
leirit
lenkkipolut
liikenne
ajoneuvoliikenne
kaupunkiliikenne
kuljetusliikenne
matkustajaliikenne
reittiliikenne
risteilyliikenne
taksiliikenne
ulkoilusaaret
vesiliikenne
liikennemäärät
liikennepeilit
liikennesuunnittelija

liikennesuunnittelupäällikkö
liikenneturva
liikennetutkija
liikenneympyrät
liikunta
koululiikunta
ohjattu liikunta
sisäliikunta
ulkoliikunta
lippuautomaatit
löytötavarat
luvat
ajoluvat
elinkeinoluvat
kalastusluvat
katujen käyttöluvat
mainosluvat
mainostaululuvat
päästöluvat
parkkiluvat
purkamislupa
rakennus- ja toimenpideluvat
raskaan liikenteen erikoiskuljetusten luvat
maahanmuuttajat
maahanmuuttoasioiden koordinointi
maankäytön suunnitelmat
kaavasuunnitelmat
kaavat
asemakaavat
osayleiskaavat
suojelukaavat
yleiskaavat
maankäytön kehityskuva
maankäyttö
maankäyttösopimukset
maanomistajien kuuleminen
määräykset
kaavamääräykset
maatalous
maisema-arkkitehti
maisemasuunnittelija
maksukatto
maksut
laskutuksen asiakasmaksut
maksuvapautukset
matkailumarkkinointi
matkaliput
media
messut
metsästys

muistonimet
murre
nähtävyydet
näytelmät
näyttelyt
neuvoa antavat kansanäänestykset
neuvolatyö
nimikkoeläin
nimikkokasvi
nimistönsuunnittelija
nuorisokulttuuri
oikeudenkäynnit
omatoiminen varautuminen
oopperat
opasteet
ohjaustaulut
valo-opasteet
viitat
opetussuunnitelmat
opiskelu ulkomailla
oppisopimus
organisaatio
aluepelastuslaitos
Euroopan unioni
kansalaisjärjestöt
kunnat
ystävyyskunnat
luottamuselimet
puolueet
seurakunnat
sopimuspalokunnat
Suomen valtio
tarkastusvirasto
ystävyysseurat
osallistuminen
asukasosallistuminen
osastopäällikkö
osoitteet
ostolaskut
pääsyliput
päätöksenteko
johtokuntien päätöksenteko
kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksenteko
kaupunginhallituksen päätöksenteko
kaupunginvaltuuston päätöksenteko
lautakuntien jaostojen päätöksenteko
lautakuntien päätöksenteko
viranhaltijoiden päätöksenteko
pääväylät
paikat

alue
kalastusalueet
leirintäalueet
luonnonsuojelualueet
matkailuvaunualueet
ulkoilualueet
viheralueet
asukaspuistot
avannot
av-keskus
avoin ateljee
eläintarha
esitys- ja harjoitustilat
hiihtoladut
huvipuistot
info- ja näyttelytila
jalkapallohallit
jätekatos
jäteveden puhdistamo
johtokeskukset
juhlatilat
julkisen liikenteen varikko
kahvilat
kauppahallit
kesämajat
kiertoliittymät
kioskit
kirjastoauton pysäkit
kirjastot
koirakoulutuskentät
koirapuistot
koirien uintipaikat
kokoustilat
kotieläinpuisto
lähiliikenteen rautatieasema
laituripaikat
laiturit
kansainvälisten risteilyalusten laiturit
saaristoveneen laiturit
vesibussilaiturit
leikkipuistot
liikenneyhteydet
liikuntapaikat ja -tilat
linja-autopysäkit
luistelukentät
luonnonvaraisten eläinten hoitola
maauimalat
matonpesupaikat
museot
taidemuseot

näköalapaikka
nettipisteet
nuorison tieto- ja neuvontapiste
öljyntorjuntavarikko
opetuspaikat
alueopistot
kaupungin ammattikorkeakoulut
kesäyliopisto
luontokoulu
mikrotuvat
käsityön mikrotuvat
kielten mikrotuvat
kudonnan mikrotuvat
musiikin mikrotuvat
tietotekniikan mikrotuvat
pelastuskoulu
työväenopisto
ostospaikat
puistot
puutarhamökit
puutarhapalstat
pysäköintilaitokset
pysäköintitalot ja -tilat
pysäköintipaikat
pyöräpaikoitus
ratsastuskoulut
rauhoitusalueet
ravintolat
sadekatokset
satamat
matkustajasatama
tavarasatama
skeittialueet
sosiaalipalveluja antavat palveluyksiköt
ensi- ja turvakodit
lasten- ja nuorisokoti
päiväkodit
kunnalliset päiväkodit
ostosopimuspäiväkodit
yksityiset päiväkodit
perhetalo
sosiaalinen asumisyksikkö
vanhustenkeskukset
vastaanottokeskukset
taksiasemat
taksiruudut
teatterit
tenniskentät
terminaalit
terveyspalveluja antavat palveluyksiköt

apteekit
hoitolaitokset
lääkäriasemat
myrkytyskeskukset
neuvolat
äitiysneuvola
lastenneuvola
nuorisoneuvola
perheneuvola
perhesuunnittelu ja ehkäisyneuvola
vammaisneuvola
palveluyksiköiden osat
päivystysosastot
poliklinikat
konsultaatiopoliklinikat
terveyskeskusten poliklinikat
vastaanotot
lääkärinvastaanotot
terveydenhoitajan vastaanotot
vuodeosastot
kuntoutuksen vuodeosastot
sairaalat
akuuttisairaalat
kotisairaalat
päiväsairaalat
lastentautien päiväsairaalat
psykiatriset päiväsairaalat
vanhusten päiväsairaalat
pitkäaikaissairaalat
terveyskeskukset
terveysasemat
työterveysasemat
toripaikat
torit
työpajat
uimahallit
uimarannat
ulkoilusaaret
urheilupuistot
väestönsuojat
yleiset kalliosuojat
yhteiskalliosuojat
yleiset väestönsuojat
viljelypalstat
voimalaitokset
wlan-sisäpisteet
wlan-ulkopisteet
yhteispalvelupiste
yhtenäiskoulut
yleisövessat

palohälytykset
paloilmoittimet
patentit
pelit
perinnönjako
potilaan oikeudet
potilasasiamies
projektit
pururadat
pyöräily
pysähtymiskiellot
pysäköinti
asukaspysäköinti
liityntäpysäköinti
pysäköintiautomaatit
pysäköintikiellot
pysäköintimittarit
pysäköintisakko
raitit
rakennuslupapiirustukset
rakennusrasitteet
rakennussuojeluasiantuntija
rakennusten purkaminen
rakentaminen
katujen rakentaminen
koulurakentaminen
viheralueiden rakentaminen
yhdyskuntarakentaminen
raportit
ratsastusreitit
rautatiet
retket
säädökset
EU:n direktiivit
lait
säätiedot
sähköenergia
säteilyturva
seminaarit
sijaintikatselmukset
sosiaaliasiamies
sosiaaliturvamaksut
strategiat
henkilöstöpolitiikka ja -strategia
suoritukset
syntymä
talous
metsästys- ja riistatalous
talousarvio
tapahtumamarkkinointi

kongressimarkkinointi
tapahtumat
konferenssit
kongressit
konsertit
koulutustilaisuudet
lastentapahtumat
poikkeustilanteet
tarkastukset
rakennusvalvonnan katselmukset
täsmäykset
tavaraliikenteen autot
tax free
terveys
tiedotteet
tiet
tietokannat
kalvopankki
kuvapankki
tietosuoja
tietoturva
tilastot
liikenneonnettomuustilastot
toiminta
kansainvälinen toiminta
maaseudun elinkeinotoiminta
tarkastustoiminta
tullitoiminta
yhdistysten toiminta
yhteistoiminta
toiminta-ajatus
toimintaohjeet
toimintaperiaatteet
toimitilat
tontit
asuntotontit
töyssyt
tuet
aluetuet
asumistuet
elinkeinotuet
EU:n tuet
kotihoidon tuki
omaishoidon tuki (rahallinen tuki)
vammaispalvelun omaishoidon tuki
vanhuspalvelun omaishoidon tuki
opintotuki
perhetuet
taloudellinen tuki
toimeentulotuki

tuotekehitystuet
yksityisen hoidon tuki
tunnus
asukaspysäköintitunnus
tuoteturva
turvatekniikka
tutkimus
liikennetutkimus
työehtosopimukset
työttömyysturva
uiminen
ulkoilmatapahtumat
ulkoilu
ulkoilureitit
luontoreitit
ulkoiluväylät
urheilu
vaakuna
vaalit
EU-vaalit
nuorisovaltuustovaalit
pormestarinvaalit
väestö
väestöhälyttimet
väestön varoittaminen
vahingonkorvaukset
vakuutukset
valmiussuunnitelmat
valtuustoryhmät
vammaisasiamies
vammaispalvelun tukihenkilö
vapaat työpaikat
veneily
verotus
ajoneuvojen verotus
arvonlisäverotus
elinkeinoverotus
ennakonpidätys
kiinteistöverotus
koiraverotus
kunnallisverotus
omaisuuteen liittyvä verotus
perintöverotus
tieliikenteen verotus
tulliverotus
tulo- ja varallisuusverotus
valmisteverotus
valtion verotus
yhteisöverotus
vesi

vesibussit
vesijohtoliittymät
vesiliikennelautat
viemäriliittymät
viestintäpäällikkö
virastopäällikkö
visio
vuorovaikutus
palautteen antaminen
vuorovaikutussuunnittelija
web-kamerat
yhteystiedot
yksityisautot
yleiskaavapäällikkö
yleiskaavasuunnittelija
ympäristölautakunta
ympäristöterveys
yrittäminen

