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Rekisteri / Tietovaranto Käyttötarkoitus Rekisterinpitäjä

Asianhallinnan rekisteri ja
tietovaranto

Kaupunkiin vireille tulleet asiat ja
asiakirjat, diaari Hallinnolliset ja lainopilliset palvelut

Luottamushenkilörekisteri

Kaupungin luottamushenkilöiden yhteystietojen ja 
palkkioiden maksussa tarvittavien tietojen
hallinnointi Hallinnolliset ja lainopilliset palvelut

Sidonnaisuusrekisteri

Kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden 
sidonnaisuustietojen ylläpito niistä sidonnaisuuksista 
elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa 
yhteisöissä, johtotehtävistä sekä luottamustoimista, 
merkittävästä varallisuudesta sekä muista 
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja 
virkatehtävien
hoitamisessa Hallinnolliset ja lainopilliset palvelut

Henkilöstöhallinnon rekisteri ja tietovaranto
Kaupungin henkilöstöhallintoon ja palkanmaksuun liittyvien
henkilöstöasioiden hallinnointi Kaupunginhallitus / Henkilöstöpalvelut

Kuntarekryn tietovaranto
Henkilöstön rekrytointiin
liittyvien tietojen hallinnointi Kaupunginhallitus / Henkilöstöpalvelut

Työllisyyspalvelujen asiakasrekisteri ja 
tietovaranto

Kaupungin tarjoaminen työllisyyspalvelujen järjestämiseen 
tarvittavien
tietojen hallinnointi Kaupunginhallitus / Henkilöstöpalvelut

Taloushallinnon palvelujen rekisteri ja 
tietovaranto

Kaupungin kirjanpidon, osto- ja myyntilaskujen ja 
maksuliikenteen hoitaminen
sekä palkkakirjanpito Taloushallinnolliset palvelut

Vaalien toimittamiseen liittyvä 
henkilörekisteri

Valtiollisten, kunnallisten ja EU
-parlamenttiedustajavaalien toimittamiseen liittyvien 
äänioikeusrekisteritietojen ja äänestyksiin osallistuneiden
rekisteritietojen hallinnointi Keskusvaalilautakunta

Kirjaston lainaajarekisteri
asiakasrekisteri ja tietovaranto Kirjaston asiakastiedot Sivistyslautakunta / Kirjastopalvelut

Perusopetuksen ja lukion oppilasrekisteri ja 
tietovaranto

Oppilas-, opettaja- ja henkilöstötietojen, opetuksen 
järjestämisen, arvioinnin ja kodin ja koulun välisen
tiedottamisen hallinnointi Sivistyslautakunta / Peruskoulu- ja lukiopalvelut
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Koulupsykologi- ja kuraattoripalveluiden
asiakasrekisteri Käynti- ja asiakastietojen hallinnointi Sivistyslautakunta / Peruskoulu- ja lukiopalvelut

Koulukuljetuspalvelujen (esi- ja perusopetus) 
rekisteri ja tietovaranto

Kuljetusten järjestämiseen tarvittavien oppilaiden ja 
huoltajien sekä palveluntuottajien tietojen
hallinnointi Sivistyslautakunta / Sivistyspalvelut

Varhaiskasvatuksen asiakas- rekisteri ja 
tietovaranto

Varhaiskasvatuksen ja kerhotoiminnan piirissä olevien 
lasten, huoltajien ja sidosryhmien tietojen
hallinnointi Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen esiopetuksen 
asiakasrekisteri ja tietovaranto

Esiopetuksen piirissä olevien lasten, huoltajien ja 
sidosryhmien tietojen
hallinnointi Varhaiskasvatus

Yksityisen hoidontuen kuntalisän 
asiakasrekisteri ja tietovaranto

Tuen myöntämiseksi ja maksatuksen hoitamiseksi 
tarvittavien tietojen
hallinnointi Varhaiskasvatus

Kaupungin kiinteistöjen kameravalvonnan 
rekisteri ja
tietovaranto

Aika- ja paikkasidonnainen kuvatallenne Kaupungin
valvottavista toimitiloista Tilahallinto

Kaupungin omistamien asuntojen ja muiden 
tilojen, sekä maa- alueiden vuokraamisen
liittyvät tietovarannot Vuokralaisiin ja vuokranmaksuun liittyvät tiedot Tekninen lautakunta / Mittausosasto

Rakennuslupien käsittely ja valvontarekisteri 
ja
tietovaranto

Kiinteistön, luvan hakijan, omistajan, yhteyshenkilöiden 
yhteystietojen ja lupien
hallinnointi Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Paikkatietorekisteri ja tietovaranto

Kiinteistönomistajan, yhteyshenkilön ja vastuuhenkilöiden 
tietojen
hallinnointi Tekninen lautakunta / Mittausosasto

Vesihuollon ja vesilaskutuksen rekisteri ja 
tietovaranto

Asiakastietojen, liittymissopimusten, kulutustietojen, 
laskutuksen ja maksujen valvonnan
hallinnointi Pietarsaaren vesi

Yksityisteiden yhteyshenkilörekisteri
tietovaranto

Tiekunnan yhteyshenkilöiden ja yksityisteiden tietojen
hallinnointi Tekninen lautakunta / Ympäristönsuojelu

Yksityistietoimitusten asiakasrekisteri ja 
tietovaranto

Kiinteistöön, omistajaan ja yksityistiehen liittyvien tietojen
hallinnointi Tekninen lautakunta / Ympäristönsuojelu
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Ympäristönsuojeluviran-
omaisen lupa- ja valvonta- rekisteri ja 
tietovaranto

Asiakkaan, kiinteistön ja
yhteistyötahojen tietojen sekä lupien hallinnointi Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Aikuisopiskelijoiden oppilasrekisteri ja 
tietovaranto

Oppilas-, opettaja- ja henkilöstötietojen, opetuksen 
järjestämisen ja 
tiedottamisen hallinnointi Arbis ja Työväenopisto

Puhelinvaihteen tietovaranto
Kaupungin työtenkijöiden, luottamushenkilöiden ja muiden 
yhteistyötahojen yhteystietojen ylläpito Hallinnolliset ja lainopilliset palvelut

Muusiikin opiskelijoiden oppilasrekisteri ja 
tietovaranto

Oppilas-, opettaja- ja henkilöstötietojen, opetuksen 
järjestämisen. arvoioinnin ja 
tiedottamisen hallinnointi Wava opisto

Henkilökunnan hyvinvointietuisuuksien 
rekisteri Työntekijöiden hyvinvointipalveluiden hallinnointi Kaupunginhallitus / Henkilöstöpalvelut

Pysäköinninvalvonnan rekisteri Pysäköintivirhemaksujen hallinnoinnti Hallinnolliset ja lainopilliset palvelut

Seudullisen jätehuollon rekisteri Jätehuollon lupa-asioiden ja asiakasmaksujen hallinnointi Pohjanmaan jätelautakunta


