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BESKRIVNING AV INFORMATIONSSYSTEM I ENLIGHET MED 
OFFENTLIGHETSLAGEN  (621/1999 JULKL: 18§) 
 
DATUM FÖR UPPRÄTTANDE 14.11.2016 

ÄNDRA 21.5.2018 OCH 8.1.2019 

1. Hela namnet för 
informationssystemet 

 
Hyrrätjänsten 

2. Informationssystemets 
användningsändamål 

 
Livsmedelsverkets elektroniska tjänst som är avsedd för behandling, 
lagring, förvaring och administrering av dokument och information gällande 
sökning och behandling av stöd i enlighet med programmet för utveckling 
av landsbygden i Fastlandsfinland och den Åländska och Europeiska havs- 
och fiskerifonden (EHFF) 2014–2020. 
  

3. Ansvarig för 
informationssystemet 

Namn Livsmedelsverket 
Postadress PB 100 Postadress PB 100, 00027 

LIVSMEDELSVERKET 
Telefon 029 530 0400 (skifte) 

Besökadress Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki 

4. Informationssystemets 
ansvarsenhet och ansvarig 
samt numret till telefonskiftet 

Livsmedelsverket / landsbygdstjänsterna / avdelningen för 
landsbygdsutveckling 
 
Hyrrä-ägare: Esko Leinonen 
Hyrrä-produktägare: Sirpa Soukkala 
029 530 0400 

5. Informationskällorna 

 
Dokument och uppgifter som gäller projekt och har lämnats in och sparats 
via systemet. Informationsmaterial som uppstår i samband med den 
administrativa behandlingen av projekt. 
 
Information gällande kunder kommer via YTJ och VTJ. Informationsbyte 
mellan myndigheter kommer att förverkligas genom en nationell serviceled. 
 

6. Informationen är från år / 
från och med år 

 
Från och med år 2015 

7. Uppdateringstätheten av 
informationen 

 
kontinuerlig 
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BESKRIVNING AV INFORMATIONSSYSTEM I ENLIGHET MED 
OFFENTLIGHETSLAGEN  (621/1999 JULKL: 18§) 
 
DATUM FÖR UPPRÄTTANDE 14.11.2016 

ÄNDRA 21.5.2018 OCH 8.1.2019 

8. Information som sparas 

 
BESKRIVNING AV DET ELEKTRONISKA ARKIVET 
 
Dokument som uppstår i Hyrrätjänsten arkiveras i Livsmedelsverkets 
(Landsbygdsverkets) elektroniska arkiv. Behandling av 
dokumentinformation händer i Hyrrä, där arkivets ärenden, åtgärder och 
elektroniska dokument formas automatiskt när behandlingen av ärendet 
framskrider. 
 
Också alla ansökningar som mottas på papper och andra dokument 
sparas elektroniskt i Hyrrätjänsten. Den ursprungliga papperansökan och 
papperansökans bilagor skannas som bilagor till den elektroniska 
ansökan. 
 
Dokumentär information som hör till elektronisk ärendehantering och 
arkivering har specificerats enligt ansökningstyper i de elektroniska 
informationsstyrningsplanerna. 
 
När man skapar ärenden, åtgärder och dokument till arkivet, söker det 
operativa systemet antagna metauppgifter som är i enlighet med 
informationsstyrningsplanerna som finns i arkivets kodsamling och andra 
uppgifter som krävs till ärendet, åtgärden och dokumentet. 
 
Som de viktigaste metauppgifterna för ett dokument sparas dokumentets 
typ, dokumentets identifikation, användaridentifikation, kategorin av 
personuppgiften och offentlighetsklass. 
 

9. Offentliga uppgifter 
 
Innehåller offentliga dokument. 

10. Sekretessbelagda 
uppgifter 

 
Dokument som uppstår i Hyrrä hör som standard till den offentliga 
offentlighetsklassen. Sekretessbelagda dokument vars synlighet i systemet 
och i det elektroniska arkivet har begränsats med användarrättigheter kan 
bifogas i Hyrrä-systemet. 
 

11. Informationsystemets 
offentliga adress 

 
Hyrrä myndighetsservice: ingen offentlig adress  
Hyrrätjänsten: https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html 

 


