
Rekisteri/Tietovaranto Käyttötarkoitus Rekisterinpitäjä
Asianhallinnan rekisteri Kuntaan vireille tulevat asiat,

diaari
Vihdin kunta konsernipalvelut

Luottamushenkilörekisteri Kunnan luottamushenkilöiden
yhteystietojen ja palkkioiden
maksussa tarvittavien tietojen
hallinnointi

Vihdin kunta konsernipalvelut

Sidonnaisuusrekisteri Kuntalain (410/2015) § 84 2
momentissa mainitun kunnan
luottamushenkilön ja johtavan
viranhaltijan tulee ilmoittaa
johtotehtävistään sekä
luottamustoimistaan
elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yrityksissä ja muissa yhteisöissä,
merkittävästä varallisuudestaan
sekä muistakin sidonnaisuuksista,
joilla voi olla merkitystä
luottamus- ja virkatehtävien
hoitamisessa.

Vihdin kunnan
tarkastuslautakunta

Vaaleissa kotiäänestykseen
ilmoittautuneiden rekisteri

Vaalilain mukaan ehdot
täyttävillä henkilöllä ja hänen
omaishoitajallaan on oikeus
äänestää ennakkoäänestysaikana
kotonaan. Kotiäänestykseen
ilmoittaudutaan etukäteen
keskusvaalilautakunnalle.
Äänestykset toimittaa
vaalitoimikunta.

Vihdin kunta
keskusvaalilautakunta

Vihdin kunnan
palautejärjestelmän
asiakasrekisteri

Henkilötietoja käsitellään
yhteydenottojen,
asiakaskyselyiden, palveluiden
kehittämisen, raportoinnin ja
muiden asiakkuuden hoitamiseen
liittyvien toimenpiteiden
yhteydessä. Rekisterin tietoja
käytetään rekisterinpitäjän oman
toiminnan seurannassa,
arvioinnissa ja kehittämisessä.
Henkilötietojen käsittely
perustuu yleiseen etuun ja
asiakassuhteeseen (sopimus).

Vihdin kunnanhallitus

Kameravalvonnan rekisteri
(tallentava)

Kameravalvonnan tarkoituksena
on suojata omaisuutta,
ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa
jo tapahtuneiden rikosten
selvittämisessä. Sen lisäksi
valvonnan tarkoituksena on
varmistaa ja lisätä kunnan
henkilökunnan ja kunnallisia

Vihdin kunta tilapalvelu



palveluita käyttävien asiakkaiden
turvallisuutta.

Maahanmuuttopalveluiden
asiakas-, vapaaehtois- ja
kumppanuusrekisteri

Kotoutumisen edistämisestä
säädetyn lain (Kotouttamislaki 6
d §) mukaisesti kunta järjestää
kotoutumista edistäviä ja tukevia
toimenpiteitä ja palveluja
maahanmuuttajille
kotouttamislain 7 §:n mukaan

Vihdin kunta, Konsernipalvelut,
maahanmuuttotyö

Resurssipankki: järjestöyhteistyö
ja ohjaus kuntiin kotoutumisen
tukena (Vihti, Lohja, Raasepori,
Karkkila) -hankkeen [myöhemmin
Resurssipankki-hanke tai
pelkästään hanke] rekisteri

Hankkeen
yhteistyökumppaneiden
rekisteriä tarvitaan
yhteistyösuhteiden hoitamiseen
ja hankkeen tavoitteiden
mukaiseen toimintaan. Tähän
rekisteriin kirjattuja osoitteita,
puhelinnumeroita ja
sähköpostiosoitteita voidaan
käyttää hankkeen työntekijöiden
ja toiminta-alueen
maahanmuuttopalveluiden
työntekijöiden tekemiin
yhteydenottoihin

Vihdin kunnanhallitus

Työllistämisen
kuntalisähakemukset ja -tilitykset

Henkilötietoja käsitellään
työllistämisen kuntalisän
myöntämiseksi vihtiläisille
yrityksille ja yhdistyksille.

Vihdin kunta

Työvoimalan valmennuksen
henkilörekisterit

Henkilön kuuluminen rekisteriin
perustuu hänen
työsuhteeseensa,
työkokeilusuhteeseensa,
kuntouttavan työtoiminnan
sopimukseensa, tai muuhun
sovittuun palveluun.

Vihdin kunta, Työvoimala

Työvoimalan / Vihdin
kierrätyskeskuksen
asiakasrekisteri, ulkoiset
asiakkaat

Asiakastilausten ja –palvelun
toteuttamiseksi, ja laadun
varmistamiseksi sekä
asiakassuhteen ylläpitämiseksi.
Asiakastietoja tarvitaan myös
laskutusta varten.Tietoja voidaan
käyttää myös Kierrätyskeskuksen
liiketoiminnan ja palveluiden
analysointiin, tilastointiin,
suunnittelemiseen ja
kehittämiseen sekä
asiakasmäärien mittaamiseen.

Vihdin kunta, Työvoimala

Työllistymistä edistävien
palvelujen rekisteri

Rekisteritietoja käytetään
palvelutarpeen selvittämisessä ja
kunnan työllistymistä edistävien
palvelujen kohdentamisessa sekä
oikeaan palveluun ohjaamisessa.

Vihdin kunta, Työvoimala



Työvoimalan kuittauslomakkeet
ja lupalistat

Rekisterin tarkoitus on pitää yllä
ajantasaista tietoa siitä, mitä
avaimia, työvaatteita, ja muita
työvoimalan omistamia
varusteita kullakin työvoimalan
henkilöllä on hallussaan, ja mikä
pukukaappi kullakin henkilöllä on
käytössään. Perehdytyslistat
(myös koneenkäyttöoikeudet)
toimivat työnjohdon,
työnsuunnittelun ja
valmennuksen tukimateriaalina.
Henkilöt kuittaavat
allekirjoituksellaan saaneensa
asianmukaisen perehdytyksen
kuhunkin työtehtävään, ja voivat
käyttää koneita vasta kun ovat
saaneet siihen luvan
perehdytyksen kautta

Vihdin kunta, työvoimala

Elinkeinopalveluiden
tietovaranto

Rekisterin tarkoituksena on
ylläpitää kaupungissa olevien
yritysten ja yhteisöjen
yhteystietoja ja hyödyntää niitä
elinkeinojen kehittämiseen
liittyvissä asioissa. Tietoja
käytetään viestintään,
markkinointiin ja yritysten
kontaktointiin ja raportointiin.

Vihdin kunta, elinkeinopalvelut

Pyöräilykyselyn tietovaranto Arvontaa varten annettuja
henkilötietoja käsitellään
arvonnan toteuttamiseksi,
voittajien kontaktoimiseksi ja
palkintojen toimittamiseksi.
Arvontaan osallistuessa tietojen
käsittely perustuu
suostumukseen.

Vihdin kunta, elinkeinopalvelut

Erityisruokavaliot
ateriatuotannossa

Hoitoon tai omaan valintaan
liittyvän ruokavalion
kohdentaminen

Vihdin kunta, ateriapalvelut

Karviaisen kotihoidolle
toimitettavat ateriapaketit

Tietoa käytetään aterioiden
toimittamiseen

Vihin kunta, ateriapalvelut

Maa-aineslupavalvonta erityislakien valvonta ( MAL) Vihdin kunta,
ympäristönvalvonta

Vihdin kiinteistötiedot Tietojen avulla hoidetaan
lakisääteisten
viranomaistehtävien hoitaminen
ja valmistelu. Henkilötietoja
käytetään myös kunnallisiin
suunnittelu ja hallintotehtäviin
kuten asianosaisten
selvittämiseen, heidän

Vihdin kunta



kuulemiseensa ja heille
tiedottamiseen ja tilastointiin.

Maanvuokrat Tietoja käytetään
maanvuokrasopimusten
osapuolten keskinäiseen
yhteydenpitoon, liittyen mm.
sopimusehtojen noudattamiseen
ja seurantaan sekä muutosten
ilmoittamiseen

Vihdin kunta

Vihdin väestötiedot Vihdin kunnan
kuntatietojärjestelmän väestöosa
on virallisen
väestötietojärjestelmän
kunnallinen käyttökopio, joka
sisältää kunnan kannalta
tarvittavat tiedot Vihdin kunnan
väestöstä.

Vihdin kunta

Vihdin kunnan karttapalvelun
käyttäjärekisteri

Tietoja käytetään
karttakokoelmien hallinnointiin,
tonttihakupalvelun
kirjautumiseen,
paikkatietorajapintapalveluiden
käyttäjähallinnointiin ja
tilastointiin.

Vihdin kunta

Rakennusluvat Tietoja käytetään rakennuslupien
valmisteluun, päätöksentekoon,
lupien julkipanoon,
viranomaiskatselmusten
hoitamiseen, määräaikojen
seurantaan, laskutukseen ja
perintään. Rekisteristä otetaan
tarvittaessa myös raportteja
rakennustietojen vertailua ja
tarkistamista varten. Lisäksi
vuosittain tilastoidaan aloitetut ja
valmistuneet rakennuskohteet

Vihdin kunta,
ympäristölautakunta

Karttapalvelun tonttihaku Tietoja käytetään
yhteydenpitoon kiinteistöjen
hakijoihin sekä kunnan
kiinteistöjen myymiseen
hakijoille.

Vihdin kunta

Kiinteistönluovutusilmoitukset Tiedot säilytetään etuostolain
määrittelemän etuostopäätöksen
tekemiseen käytettävissä olevan
ajan.

Vihdin kunta

Veikkoinkorven
pohjavesineuvontaprojekti,
autopesulat ja – korjaamot,
rakennusluvat

Tietoja käsitellään
viranomaistehtävien yhteydessä,
tarkoituksena antaa neuvontaa ja
valvontaa projektissa
pohjavesialueella oleville
kiinteistöille. Lakiperusteena

Vihdin kunta,
ympäristönvalvonta



hallintolain (434/2003) § 8:
hallintoasian hoitamiseen liittyvä
maksuton neuvonta, MRL 124 §,
YSL 143 §, YSL 167 §, YSL 172

Veikkoinkorven
kiinteistönomistajat ja
toiminnanharjoittajat

Tietoja käsitellään
viranomaistehtävien yhteydessä,
tarkoituksena antaa neuvontaa ja
valvontaa projektissa
pohjavesialueella oleville
kiinteistöille. Lakiperusteena
hallintolain (434/2003) § 8:
hallintoasian hoitamiseen liittyvä
maksuton neuvonta.

Vihdin kunta,
ympäristönvalvonta

Veikkoinkorven
pohjavesineuvontaprojekti,
Vainu-rekisteristä poiminta
28.5.2019

Tietoja käsitellään
viranomaistehtävien yhteydessä,
tarkoituksena antaa neuvontaa ja
valvontaa projektissa
pohjavesialueella oleville
kiinteistöille. Lakiperusteena
hallintolain (434/2003) § 8:
hallintoasian hoitamiseen liittyvä
maksuton neuvonta, MRL 124 §,
YSL 143 §, YSL 167 §, YSL 172

Vihdin kunta,
ympäristönvalvonta

Yksityistierekisteri Yksityistieasioiden hoito,
yhteydenpito yksityisteiden
tiekuntien yhdyshenkilöihin,
avustusten jako ja päätösten
teko, YkTL 358/1962 ja YkTA
690/1962.

Vihdin kunta, tekninen ja
ympäristökeskus

Toimenpidepyynnöt
ympäristönvalvonta

Erityislakien valvonta Vihdin kunta,
ympäristönvalvonta

Ympäristönsuojelun
valvontaohjelma ja -suunnitelma

Erityislakien valvonta (esim. YSL,
MAL, Vesihuoltolaki)

Vihdin kunta,
ympäristönvalvonta

Vireillä olevat
ympäristövalvonnan asiat

Erityislakien valvonta Vihdin kunta,
ympäristönvalvonta

Vihdin Rakennus- ja
huoneistotiedot

Tietoja käytetään kunnan
lakisääteisten tehtävien
hoitamiseen, kuten
rakennusvalvontaan, ympäristön
valvontaan ja kaavoitukseen.
Aineistosta otetaan vuosittain
erilaisia tilastoja maankäytön ja
rakentamisen tarpeisiin.

Vihdin kunta,
ympäristölautakunta

Etsivän nuorisotyön
asiakasrekisteri

Etsivä nuorisotyö on nuorisolain
mukaista työtä, jossa pyritään
tavoittamaan tuen tarpeessa
oleva nuori ja ohjaamaan hänet
sellaisten palvelujen ja muun
tuen piiriin, joilla edistetään
hänen kasvuaan ja

Vihdin kunta, Lasten ja nuorten
lautakunta



itsenäistymistään sekä pääsyään
koulutukseen ja työmarkkinoille.

Vihdin kunnan koulukuljetuksen
rekisteri

Tietoja käsitellään
koulukuljetusten järjestämiseksi.

Vihdin kunnanhallitus

Opetuksen asiakasrekisteri Opetuksen järjestäminen Vihdin kunta, lasten ja nuorten
lautakunta

Vihdin varhaiskasvatuksen
asiakasrekisterit

· Varhaiskasvatushakemusten
käsittely, lapsen sijoittelu ja
varhaiskasvatuksen asikasmaksun
määrittäminen. ·
Varhaiskasvatus- ja
maksupäätöksen sähköinen
lähettäminen asiakkalle. ·
Varhaiskasvatuksen jono-,
paikka- ja sijoittelutilanteen
hallinta. · Varhaiskasvatuksen
asikasmaksujen laskutus ·
Yksityisten päiväkotien
varhaiskasvatus- ja
esiopetuspäätökset sekä
palvelusetelipäätökset ·
Tilastointi · Tiedon siirto Vardaan
· Palvelusetelihakemusten
käsittely,
palvelusetelipäätöksetLasten
läsnäolojen, poissaolojen ja
sairaspäivien seuraaminen
varhaiskasvatuksen
asikasmaksujen laskutusta
varten.

Vihdin kunta, lasten ja nuorten
lautakunta

Varhaiskasvatuksen tietovaranto
Varda

Varda toimii varhaiskasvatuksen
tietovarantona. Vardaa
ylläpidetään osana erilaisista
Opetushallituksen ylläpitämistä
rekistereistä ja tietovarannoista
koostuvaa
rekisterikokonaisuutta.

Opetushallitus
ja
Vihdin kunta,
sivistyskeskus/varhaiskasvatus

Kotiseutukirjailijatietokanta Elias-
kirjailijat

Lukki-kirjastojen
kotiseutukirjallisuustietokanta
muodostaa henkilörekisterin
Karkkilan, Lohjan ja Vihdin
paikalliskirjailijoista ja heidän
tuotannostaan.

Lukki-kirjastot: Karkkilan
kaupunginkirjasto, Lohjan
kaupunginkirjasto ja Vihdin
kunnankirjasto

ILMARI-
ilmoittautumisjärjestelmä

Mahdollisuus ilmoittautua
tilaisuuksiin tai tapahtumiin tai
tilata tuotteita.

Vihdin kunta, sivistyskeskus

Axiell Aurora, Lukki-kirjastojen
asiakasrekisteri ja
aineistorekister

Asiakassuhteen hoitaminen,
laskutus-, perintä ja
ulosottoasioiden hoitaminen,
tilastointi Kirjastohenkilöstön
käyttäjätunnusten hallinnointi ja

Lukki-kirjastot: Karkkilan
kaupunginkirjasto, Lohjan
kaupunginkirjasto ja Vihdin
kunnankirjasto



käyttöoikeusseuranta
Aineistorekisteristä tiedonhaku

Kaukopalvelu - asiakasrekisteri
Lukki-kirjastojen ulkopuolisista
kirjastoista tilattavalle
materiaalille

Henkilötietoja käytetään
aineiston lainaamiseksi
asiakkaalle ja lainatun aineiston
takaisinsaamiseksi

Vihdin kunta, kulttuuri- ja vapaa-
aikapalvelut, Vihdin
kunnankirjasto

Kirjakassitilausten
asiakasrekisteri

Henkilötietoja käytetään
kirjastopalveluiden
toteuttamiseen.

Vihdin kunta, kulttuuri- ja vapaa-
aikapalvelut, Vihdin
kunnankirjasto

Varaa tietokone – Vihdin
kunnankirjaston
asiakastietokoneiden
ajanvarausjärjestelmä

Tietoja käytetään kirjaston
asiakastyöasemien varaamiseen
asiakastai virkailijaliittymän
kautta sekä työasemien käytön
valvontaan ja tilastointiin

Vihdin kunta, Kulttuuri- ja
vapaa-aikapalvelut, Vihdin
kunnankirjasto

Vihdin pääkirjaston
tilavarauskalenteri
vihdin.kunnankirjasto@vihti.fi-
sähköpostiosoitteen Office 365
Outlookissa ja Vihdin kirkonkylän
kirjaston tilavarauskalenteri
kirkonkylan.kirjasto@vihti.fi –
sähköpostiosoitteen Office 365
Outlookissa

Rekistereitä käytetään Vihdin
kunnankirjaston tilavarausten
käsittelyyn

Vihdin kunta, kulttuuri- ja vapaa-
aikapalvelut, Vihdin
kunnankirjasto

Kirjat kotiin -palvelun
asiakasrekisteri

Henkilötietoja käytetään
kirjastopalveluiden
järjestämiseen ja toteuttamiseen
niille kuntalaisille, jotka eivät
sairauden, vamman tai korkean
iän vuoksi pääse itse kirjastoon.

Vihdin kunta, kulttuuri- ja vapaa-
aikapalvelut, Vihdin
kunnankirjasto

Kesätyöseteleiden
ilmoittautumis- ja laskurekisteri

Henkilötietoja käsitellään
rekisterinpitäjän johdosta
rekisteröidyn antaman Ilmari-
ilmoittautumisohjelman
suostumuksen perusteella
ilmoittautumisten,
yhteydenottojen, asioinnin,
laskutuksen raportoinnin ja
muiden asiakkuuden hoitamiseen
liittyvien toimenpiteiden
yhteydessä ja mahdollistamiseksi

Vihdin kunta, nuorisopalvelut

Axiell Avoin kirjasto (kirkonkylän
kirjaston omatoimikirjasto)

Henkilötietoja käytetään
omatoimikirjaston kirjautumisen
valvontaan.

Vihdin kunta, Kulttuuri- ja
vapaa-aikapalvelut, Vihdin
kunnankirjasto

Vihdin museon osoitelista Listalla on sellaisten henkilöiden
yhteystietoja, jotka ovat
kiinnostuneet museon
tapahtumista. Kaikilla listalla
olevilla henkilöillä on yhteys
Vihdin museon toimintaan tai he
ovat pyytäneet itse päästä
mukaan listalle

Vihdin museo



Vihdin Veden
asiakastietojärjestelmän
tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus on vesihuoltolain
9.2.2001/119 mukaisten vesi- ja
jätevesihuoltopalveluiden
sopimusten valmistelu ja
maksujen periminen sekä
yhteydenpito asiakkaisiin

Vihdin vesihuoltolaitos


