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Eurajoen kunta / Hallinto 

 

Tietovaranto / -järjestelmä Käyttötarkoitus Sisältö Vastuuhenkilö Saatavuus avoimen 

teknisen rajapinnan 

avulla (kyllä/ei) 

AD Kunnan tietoverkon käyttäjien ylläpito 

ja hallinta 

nimi, käyttäjätunnus talous- ja hallinto-

johtaja 

Ei 

AirWatch Käyttäjä ja – laitehallintaohjelmisto nimi, laitteen nimi, sarjanu-

mero 

 

talous- ja hallinto-

johtaja 

Ei 

Dynasty kunnassa vireille olevat sekä käsitellyt 

asiat ja asiakirjat 

otsikko, diaarinumero, asia-

kirjat, esityslistat, pöytäkir-

jat, viranhaltijapäätökset, 

sopimukset 

 

talous- ja hallinto-

johtaja 

Ei 

Kiinteistöjen kauppakirjarekisteri kunnan kiinteistökauppoihin liittyvien 

tietojen hallinta ja ylläpito 

myyjän nimi ja osoite, osta-

jan nimi ja osoite, kiinteis-

tön sijainti, kiinteistötunnus, 

kauppahinta 

talous- ja hallinto-

johtaja 

Ei 

KuntaRekry Henkilöstön rekrytointiin liittyvien tieto-

jen hallinnointi 

nimi, osoite, tiedot koulu-

tuksesta ja työkokemuk-

sesta, hakemukset 

talous- ja hallinto-

johtaja 

Ei 
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Outlook Henkilöstön sähköpostisovellus nimi, titteli sähköpostiosoite talous- ja hallinto-

johtaja 

Ei 

Sidonnaisuusilmoitukset luottamushenkilöiden ja viran-

haltijoiden sidonnaisuustietodot sidon-

naisuuksista elinkeinotoimintaa harjoit-

tavissa yrityksissä ja muissa 

yhteisöissä, johtotehtävistä sekä 

luottamustoimista, merkittävästä varal-

lisuudesta sekä muista sidon-

naisuuksista, joilla voi olla merkitystä 

luottamus- ja virkatehtävien hoitamis-

essa 

nimi, luottamustehtävä, 

johtotehtävät yrityksissä ja 

yhteisöissä, 

luottamustoimet yrityksissä 

ja yhteisöissä, merkittävä 

varallisuus, muut sidon-

naisuudet 

talous- ja hallinto-

johtaja 

Ei 

Tontinvuokrarekisteri kunnan omistamien tonttien 

vuokraustietojen hallinta ja ylläpito 

nimi, osoite, tontin sijainti, 

tilatunnus, vuokran määrä 

talous- ja hallinto-

johtaja 

Ei 
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Eurajoen kunta / Talous- ja henkilöstöhallinto 

 

Tietovaranto / -järjestelmä Käyttötarkoitus Sisältö Vastuuhenkilö Saatavuus avoimen 

teknisen rajapinnan 

avulla (kyllä/ei) 

Aditro InTime Kunnan henkilöstöhallintoon ja pal-

kanmaksuun liittyvien henkilöstöasioi-

den hallinnointi 

nimi, osoite talous- ja hallinto-

johtaja 

Ei 

Aditro Trip & Expense Kunnan kirjanpidon, osto- ja myyn-

tilaskujen ja maksuliikenteen hoita-

minen sekä palkkakirjanpito 

nimi, yrityksen nimi, osoite talous- ja hallinto-

johtaja 

Ei 

C&Q Vuosittaisten kehityskeskustelujen 

sisällön hallinta ja ylläpito 

nimi, työtehtävä, kehit-

yskeskustelu 

talous- ja hallinto-

johtaja 

Ei 

Personec F ESS Työntekijöiden vuosilomien suunnittelu nimi, osoite, esimies, 

yksikkö, poissaolot, vuosi-

lomatiedot 

talous- ja hallinto-

johtaja 

Ei 

Kellokortti Työajan käytön seuranta nimi, työaikakalenteri, liuku-

mat 

talous- ja hallinto-

johtaja 

Ei 
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Personec FK Järjestelmä, jolla hoidetaan 

työntekijöiden palkkojen ja 

luottamushenkilöiden palkkioiden 

maksaminen sekä hallitaan hen-

kilöstön perustietoja 

nimi, osoite, työtehtävä, 

yksikkö, tiedot työsuhteesta 

ja luottamustoimista 

talous- ja hallinto-

johtaja 

Ei 

Smartum Työsuhde-etujen (liikuntaseteli, kulttu-

uriseteli, hierontaseteli) ylläpito 

nimi talous- ja hallinto-

johtaja 

Ei 

Status Työsuhteisiin ja luottamustoimiin sekä 

vuosilomatietoihin liittyvä sovellus, 

käytetään arkistona 

nimi, osoite, työtehtävä, 

yksikkö, tiedot työsuhteesta 

ja luottamustoimista 

talous- ja hallinto-

johtaja 

Ei 

Aditro Vira Sovellus automatisoituun viranomais-

raportointiin 

tiedot työnantajasta ja 

työsuhteista 

talous- ja hallinto-

johtaja 

Ei 

Lista työssään vaarallisille biologisille 

tekijöille altistuneista työntekijöistä  

Työturvallisuuslaki 738/2002 40 a § Lista altistuneista 

työntekijöistä 

talous- ja hallinto-

johtaja 

Ei 
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Eurajoen kunta / Sivistys ja vapaa-aika 

Tietovaranto / -järjestelmä Käyttötarkoitus Sisältö Vastuuhenkilö Saatavuus avoimen 

teknisen rajapinnan 

avulla (kyllä/ei) 

Satakirjastot Verkkokirjasto, jossa voi hakea ja va-

rata aineistoa, tarkistaa ja uusia 

lainansa sekä tarkastella maksujaan 

nimi, käyttäjätunnus sivistysjohtaja Ei 

lista Walkers vapaa-ehtoisista lista vapaaehtoisista nimi, osoite 

 

sivistysjohtaja Ei 

lista Torpan vapaaehtoisista lista vapaaehtoisista nimi, osoite sivistysjohtaja Ei 

lista Mummonkammarin 

vapaaehtoisista 

lista vapaaehtoisista nimi, osoite sivistysjohtaja Ei 

lista hyvinvointikaveritoiminnan 

vapaaehtoisista 

hyvinvointikaveritoiminnan 

vapaaehtoiset 

nimi, osoite sivistysjohtaja Ei 

lista yhdistyksistä tiedot kunnan alueella toimivista 

yhdistyksistä 

yhdistyksen ja sen vastu-

uhenkilön nimi, osoite 

sivistysjohtaja Ei 

lista matkaoppaista tiedot matkaoppaista nimi, osoite sivistysjohtaja Ei 

lista leiriläisistä tiedot osallistujista nimi, osoite sivistysjohtaja Ei 
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tapahtumiin ja retkiin ilmoittautumiset tiedot kunnan tapahtumiin ja retkiin 

ilmoittautuneista 

nimi, osoite sivistysjohtaja Ei 

Lista kunnan työmarkkinatuen mak-

suosuus henkilöistä 

työllistämistoimet nimi, osoite, tieto työt-

tömyyden kestosta, koulu-

tustausta 

sivistysjohtaja Ei 

Lista työllistetyistä työllistämistoimet nimi, osoite, tieto työt-

tömyyden kestosta, koulu-

tustausta 

sivistysjohtaja Ei 

Walmu Henkilötietojen käsittelyohjelma 

koskien työpajaa, etsivää nuorisotyötä, 

työllistämistä ja kuntouttavaa 

työtoimintaa 

nimi, osoite, ikä, ammatti, 

tiedot koulutuksesta, työstä, 

kuntoutuksesta 

sivistysjohtaja Ei 
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Eurajoen kunta / Varhaiskasvatus ja opetus 

Tietovaranto / -järjestelmä Käyttötarkoitus Sisältö Vastuuhenkilö Saatavuus avoimen 

teknisen rajapinnan 

avulla (kyllä/ei) 

MultiPrimus Kouluhallinnon kokonaisjärjestelmä, 

jolla hoidetaan oppilaitoksen lakisäätei-

sen tehtävien edellyttämien rekisterien 

ylläpito.  

Lukujärjestyksen suunnitteluohjelma 

Kurre sekä Primuksen ja Kurren 

yhteinen www-liittymä Wilma sekä kou-

lukuraattorien ja koulupsykologien 

ohjelma Assi.  

Oppilastiedot, oppilas- ja 

opetushenkilökuntarekisteri 

sivistysjohtaja Ei 

Pro Consona päivähoito Päivähoidon piirissä olevien lasten, hu-

oltajien ja sidosryhmien tietojen hal-

linnointi 

Varhaiskasvatushakemusten käsittely, 

lapsen sijoittelu ja var-

haiskasvatusmaksun määrittäminen, 

varhaiskasvatushoidon jono-, paikka- 

ja sijoittelutilanteen hallinta, var-

haiskasvatuslaskutus ja tilastointi sekä 

perhepäivähoitajien palkanlaskenta. 

Lasten ja huoltajien hen-

kilötiedot, lapsen kanssa 

samassa taloudessa asuvat 

henkilöt, sijoitus- ja mak-

supäätös, var-

haiskasvatuksen hoitopaik-

katieto, perheen ilmoittamat 

muut tarpeelliset lisätiedot, 

lapsen poissaolotiedot ja 

muut toimintaan liittyvät 

tarpeelliset tiedot, tilastot ja 

raportointi sekä per-

hepäivähoitajien henkilö ja 

palkkaustiedot. 

sivistysjohtaja Ei 
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Eurajoen kunta / Tekninen ja ympäristö 

 

Tietovaranto / -järjestelmä Käyttötarkoitus Sisältö Vastuuhenkilö Saatavuus avoimen 

teknisen rajapinnan 

avulla (kyllä/ei) 

Buildercom Tiedot kunnan kiinteistöistä sekä 

toimeksiannot kiinteistönhoitajille 

nimi, käyttäjätunnus tekninen johtaja Ei 

Jamix tuotannonohjausjärjestelmä, jossa 

käsitellään reseptiikkaa 

nimi, käyttäjätunnus tekninen johtaja Ei 

kameravalvonta Aika-ja paikkasidonnainen 

kuvatallenne kunnan valvomista toi-

mitiloista 

 tekninen johtaja Ei 

KuntaNet 7 rakennusvalvonta Rakennusvalvonta, lupamenettelyt, ra-

kennustyönaikainen valvonta 

Asiakkaan nimi, lupa-

numero, kiinteistötunnus, 

kohteen osoite 

 

rakennustarkastaja Ei 

VesikantaPlus Vesihuollon ja vesilaskutuksen 

asiakastietojen, kulutustietojen, lasku-

tuksen ja maksujen valvonnan hal-

linnointi 

nimi, osoite tekninen johtaja Ei 

 


