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Rekisterin nimi 

 

Vihdin kunnan karttapalvelu n käyttäjärekisteri 
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Rekisterinpitäjä 

Nimi 

     Vihdin kunta 

Osoite 

 

 

     Käyntiosoite: Asemantie 30, 03100 Nummela 

     Postiosoite: PL 13, 03101 Nummela 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

     kunnanvirasto(at)vihti.fi 
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Rekisterin 

vastuuhenkilö 

Tehtävänimike 

     johtava maanmittausteknikko 
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Yhteyshenkilö 

rekisteriä koskevissa 

asioissa 

maanmittausteknikko 

      markku.oksanen(at)vihti.fi   /   +358 44 767 4700 

johtava maanmittausteknikko 

      jarmo.siren(at)vihti.fi   /   +358 44 767 4725 

Osoite 

     Käyntiosoite: Asemantie 30, 03100 Nummela 

     Postiosoite: PL 13, 03101 Nummela 
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Kunnan 

tietosuojavastaava 

Tehtävänimike 

     Tiedonhallinnan asiantuntija 

Osoite 

     Asemantie 30, 03100 Nummela 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

     +358 44 767 4711, paula.pernila(at)vihti.fi 
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Henkilörekisterin 

sisältämien 

henkilötietojen 

säilytysaika 

Rekisteröidyn (suostumuksen peruuttamisen) ilmoituksesta 

korkeintaan vuosi. 

Rekisteritiedot voidaan myös poistaa (minimissään kuukauden ja 

maksimissaan vuoden kuluttua) mikäli rekisteröity ei vahvista 

suostumustaan, vaikka asiasta on vähintään kaksi kertaa ilmoitettu 

rekisteröidyn ilmoittamaan sähköpostiin. 
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Henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitus ja 

oikeusperuste 

Oikeusperuste on rekisteröidyn oma suostumus. Käyttäjä 

rekisteröityy itse, ja vahvistus tapahtuu joko käyttäjän itse 

sähköpostiin tulevan linkin kautta aktivoimana, tai ylläpitäjiltä 

kirjallisesti pyytäen. 

Henkilötietoja käytetään mm. seuraaviin tarkoituksiin: 

Karttakokoelmien hallinnointi,   

tonttihakupalvelun kirjautuminen (kts. erillinen seloste),  

paikkatietorajapintapalveluiden käyttäjähallinnointi, tilastointi. 
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Rekisterin tietosisältö 

Rekisteröityjän hallinnoima tietosisältö  

(rekisteröidyttäessä pakollinen tieto alleviivattuna): 

Käyttäjätunnus, salasana, etunimi, sukunimi, sähköposti, puhelin, 

katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, karttakokoelmat. 

Rekisterinpitäjän hallinnoima tietosisältö: 

Rooli (käyttäjä/kuntatyöntekijä), aktiivinen/passiiviinen,   

Rekisterinpitäjän hallinnoima tietosisältö kuntatyöntekijöille: 

Ulkopuolisen osoiteaineiston päivitys, ulkopuolisten hakukohteiden 

päivitys, hakukonekohteiden päivitys, aineistotiedostojen päivitys, 

WFS aineistojen päivitys, palvelun hallinnointi, kunnossapitotöiden 

käsittely, kunnossapitotöiden hyväksyminen, tallenna 

ominaisuustietojen muutokset master-tietokantaan, 

kasvillisuuskohteiden käsittely, varustekohteiden käsittely, 

viheralueosien käsittely, katuosien käsittely. 
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Säännönmukaiset 

tietolähteet 

Rekisteröityjän itse antamat tiedot.  

Käyttääkseen Karttapalvelua ei ole pakollista rekisteröityä, mutta 

tällöin karttakokoelmia ei voi tallentaa. 

Jättääkseen tonttihakemuksen palvelun kautta tai käyttääkseen 

rajoitettuja paikkatietorajapintapalveluja, pitää rekisteröityä. 

Kuntatyöntekijän osalta myös rekisterinpitäjän antamat tiedot. 
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Tietojen 

säännönmukaiset 

luovutukset 

Henkilötietoja ei luovuteta Vihdin kunnan ulkopuolelle ilman 

rekisteröidyn suostumusta. 

Kaikki karttakokoelmat ovat julkisia, myös käyttäjän itselleen 

luomat. Vihdin kunta ei ilman käyttäjän pyyntöä julkaise käyttäjän 



karttakokoelmien osoitelinkkejä, mutta niihin pääsyä ei ole estetty. 
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Tietojen siirto EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
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Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Ei manuaalisia aineistoja. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Sovellus, jolla tietoja hallinnoidaan, edellyttää kirjautumisen 

(käyttäjätunnus ja salasana). Oikeudet hallinnointiin annetaan vain, 

mikäli henkilön työtehtävät edellyttävät kyseisten tietojen 

käsittelyä. 
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Mahdollisen 

automaattisen 

päätöksenteon 

olemassaolo 

Rekisteröidyn tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.  
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Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat 

rekisteriin talletetut tiedot sekä tällöin ilman eri pyyntöä saada 

tiedot rekisterin säännönmukaisista tietolähteistä ja 

säännönmukaisista tietojen luovutuksista.  

Rekisteröity voi itse tarkastaa itse antamansa tiedot 

karttapalvelussa. 

Tarkastuspyyntö rekisterinpitäjän ylläpitämästä tietosisällöstä 

tehdään kirjallisena Vihdin kunnanvirastolla viraston aukioloaikana 

osoitteessa Asemantie 30, 03100 Nummela. Pyyntöä varten 

kunnanvirastolla on lomakepohja. Henkilöllisyys tarkastetaan 

pyyntöä jätettäessä sekä tietojen luovuttamisen yhteydessä. Näin 

kunta varmentaa osaltaan tietosuojaa, ja henkilötietojen 

luovutuksen vain oikealle henkilölle. 

Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa toteutettuna. 

Tarkastuksen kohteena olevat tiedot toimitetaan kuukauden 

kuluessa, tai erityisestä syystä enintään kahden kuukauden 

kuluessa. Mikäli pyyntöä ei pystytä toteuttamaan kuukauden 

kuluessa, tästä ilmoitetaan rekisteröidylle. Jos tarkastusoikeus 

evätään, asiakkaalle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja 



 asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun 

ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 

00181 Helsinki. 
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Oikeus vaatia tiedon 

korjaamista 

Rekisteröidyn on karttapalvelussa (käyttäjätunnusta lukuun 

ottamatta) itse mahdollisuus korjata antamiaan tietoja. 

Käyttäjätunnuksen osalta korjaus ei ole mahdollinen, vaan tällöin 

vanha tunnus poistetaan ja rekisteröity luo itselleen uuden 

tunnuksen. 

Rekisterissä oleva muu virheellinen tieto korjataan rekisteröidyn 

pyynnöstä. Pyyntö tehdään yksilöidysti ja kirjallisena, ja osoitetaan 

rekisterinpitäjälle tai rekisterin vastuuhenkilölle. Pyyntö toimitetaan 

kunnanviraston asiakaspalvelupisteeseen, jotta rekisteröidyn 

henkilöllisyys voidaan todentaa. Mahdollisesta epäämisestä 

annetaan kirjallinen todistus. Asiaa koskeva säännös: 

Henkilötietolaki (1999/523) 29 § 
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Rekisteröidyn 

suostumuksen 

peruuttaminen 

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa 

suostumuksensa. Suostumuksen voi peruuttaa ilmoittamalla siitä 

kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle. Suostumuksen 

peruuttaminen tarkoittaa, että tunnus passivoidaan, ja 

suostumuksen nojalla tuotetun palvelun tuottaminen rekisteröidylle 

saattaa päättyä.  
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Muut henkilötietojen 

käsittelyyn liittyvät 

rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään 

koskevien henkilötietojensa poistamista taikka käsittelyn 

rajoittamista.  

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä 

häntä itseään koskevia tietoja Vihdin kunnan tekemään 

suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin ja 

markkina- ja mielipidetutkimukseen.  Organisaation ulkopuolisille 

tahoille tietoja ei anneta edellä mainittuihin tarkoituksiin, eikä 

henkilömatrikkeleihin eikä sukututkimusta varten. 

Rekisteröidyllä on myös oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. 
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Rekisteröidyn 

valitusoikeus 

valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valvontaviranomainen tullaan 

säätämään kansallisessa tietosuojalaissa.  
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Muu informaatio 

      


