
Tietovaranto Käyttötarkoitus Käytetyt     

tietojärjestelmät

Tietoaineistot Hakutekijät Vastaava               

viranomainen

Tekninen             

rajapinta

Henkilöstöhallinto Henkilöstön palkkaaminen ja palvelusuhteen 

aikainen asiankäsittely

Työterveyshuolto, Populus-

palkanlaskenta ja matkojen 

hallinta, Esmikko-

kulunvalvonta, Titania-

työvuorosuunnittelu, 

Kuntarekry

työsuhdetiedot, henkilöstötiedot, 

palkkatiedot, työterveysaineistot, 

rekrytointitiedot

henkilötunnus,                    

nimi, henkilönumero

kunnanhallitus ei

Taloushallinto Taloushallintoon liittyvä asiankäsittely ProEconomicaPremium 

Saas Banking

asiakastiedot, reskontratiedot y-tunnus, henkilötunnus, 

nimi

kunnanhallitus ei

Yleishallinto Lakisääteisten tehtävien hoitamiseen liittyvä 

asiankäsittely

Office-ohjelmat toimielimien esityslistat, 

pöytäkirjat, pöytäkirjanotteet, 

muistiot, viranhaltijapäätökset, 

organisaatioiden ja 

luottamushenkilöiden yhteystiedot

viranomaiset, 

luottamushenkilöt, 

asiakkaan, yrityksen ja 

yhteisön tiedot: nimi,  

osoite, sähköpostiosoite

kunnanhallitus ei

Työllisyys Työmarkkinatuen kuntaosuuden tarkastelu Kelan Kelmu-palvelu työllisyyspalveluaineistot henkilötiedot, 

pitkäaikaistyöttömien 

henkilötiedot

kunnanhallitus ei

Elinkeino yritystiedot nimi, y-tunnus kunnanhallitus ei

Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen järjestäminen 

(varhaiskasvatuslaki)

Varhaiskasvatuksen lapsisuhteeseen liittyvien 

tehtävien hoito (tietosuoja-asetus, artikla 6)

ProConsona, Titania-

työvuorosuunnittelu, 

Varda, Koski

varhaiskasvatuksen tietoaineistot varhaiskasvatuksen lapset: 

henkilötiedot, huoltajien 

tiedot

sivistyslautakunta ei

Peruskoulutus ja 

opetustoimen 

hallinto

Perusopetukseen liittyvä asiankäsittely Wilma, Kurre, MultiPrimus, 

Koski,

perusopetuksen tietoaineistot, 

suoritetiedot

nimi, henkilötunnus, 

oppijanumero; oppilaat ja 

huoltajat

sivistyslautakunta ei

Kirjasto Kirjasto käyttää rekisteriä lainauksenvalvontaan, 

perintään ja tilastointiin

Micromarc-

kirjastojärjestelmä; 

Palvelutietovaranto

kirjastopalveluaineistot Nimi, henkilötunnus, 

kirjastorekisterinumero; 

sivistyslautakunta ei

Liikuntapalvelut Liikuntapalveluihin liittyvien asioiden käsittely asiakasaineistot nimi sivistyslautakunta ei

Nuorisopalvelut Nuorten ja huoltajien yhteystietojen ja palvelujen 

suunnittelun sekä toimenpidetietojen hallinnointi

PARent - Etsivän 

nuoristyön 

asiakastietojärjestelmä

asiakasaineistot nimi, osoite, 

puhelinnumero, 

sähköpostiosoite, 

henkilötunnus, huoltajan 

yhteystiedot

sivistyslautakunta ei



Maankäyttö Rakennusrekisteritiedot kaavoitustiedot, tonttitiedot kiinteistötunnus, osoite, 

kaava-alue

kunnanhallitus ei

Asuminen Vuokralaskutus ProEconomicaPremium, 

Rakennus- ja 

huoneistorekisteritiedot, 

valtakunnalliset 

väestötiedot

asukasaineistot, rakennus- ja 

huoneistotiedot

nimi, yhteystiedot, 

henkilötunnus

tekninen lautakunta ei

Rakentaminen Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten tehtävien 

hoitaminen

Trimble, 

rakennusvalvonnan 

järjestelmä

rakennuslupa-aineistot, 

kiinteistötietoaineistot

nimi, yhteystiedot, 

rakennuslupanumero, 

henkilötunnus, y-tunnus, 

rakennustunnus, 

kiinteistötunnus

teknisen 

lautakunnan 

lupajaosto

ei

Ympäristö Ympäristönsuojelun lainsäädännön mukaisten ja 

muiden ympäristönsuojeluviranomaisen 

toimivaltaan kuuluvien tehtävien hoitaminen

Trimble, KeyAqua ympäristölupa-aineistot, 

valvontarekisterit

nimi, osoite, lupanumero, 

henkilötunnus, y-tunnus, 

kiinteistötunnus

teknisen 

lautakunnan 

lupajaosto

ei

Yleiset alueet Yksityisteiden avustaminen Office-ohjelmat ja 

taloushallinnon 

tietojärjestelmät

avustusta hakeneet tiekunnat 

yhteyshenkilöineen

tiekunnan/hoitokunnan 

jäsenet, nimi, yhteystiedot

tekninen lautakunta ei

Rakennukset ja 

kiinteistöt

Kunnan myymien asuintonttien varaajat ja ostajat, 

maapohjien ja rakennusten vuokraus

Office-ohjelmat ja 

taloushallinnon 

tietojärjestelmät

varaajan ja ostajan tiedot, 

vuokralaisen tiedot

nimi, henkilötunnus, 

yhteystiedot, y-tunnus, 

kiinteistötunnus

tekninen lautakunta ei

Vesihuoltolaitos Vesilaskutuksen ja asiakkuuden hoitoon vaaditut 

tiedot

Vesihuollon 

tietojärjestelmät

laskutusasiakkaat, kiinteistön 

omistajat

nimi, yhteystiedot, 

henkilötunnus, 

kiinteistötunnus, y-tunnus, 

sopimusnumero

tekninen lautakunta ei


