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1. Rekisterinpitäjä

Porin kaupunki
PL 121
28101 Pori
käyntiosoite: Hallituskatu 12
sähköposti: kirjaamo@pori.fi
puh. 02 621 1100

2. Rekisterin
vastuuhenkilö

ICT-yksikön vs. päällikkö Juha Seppänen
juha.seppanen@pori.fi

3. Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Bettina Nirhamo, bettina.nirhamo@pori.fi

4. Rekisterin nimi ja
muoto
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Tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@pori.fi
Rekisterin nimi
Ohjaustaverkossa.fi
Rekisterin muoto
sähköinen

5. Rekisterin
käyttötarkoitus ja
oikeusperuste

Porin kaupunki, ohjaamotyöntekijä kerää ja käsittelee henkilötietojasi
lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseksi Nuorisolain perusteella. Palvelu on
tarkoitettu neuvonta- ja ohjauspalveluiden tueksi ja sitä käytetään Porin
kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisessa. Palvelussa henkilötietoja
käsitellään seuraaviin tarkoituksiin ja seuraavin perustein:

a. Ohjaustila: Mikäli sinulle on avattu ohjaustila Palvelussa,
käsittelemme henkilötietojasi ohjauksen yhteydessä. Henkilötietojesi
käsittely on välttämätöntä pyytämäsi ohjauksen toteuttamiseksi.
Ohjaustilassa voidaan antaa monialaista ohjausta, jossa useampi
viranomainen ja/tai yleishyödyllinen organisaatio antaa sinulle ohjausta.
Henkilötietojesi jakaminen eri viranomaisen ja/tai yleishyödyllisten
organisaatioiden kesken monialaisessa ohjauksessa edellyttää aina
suostumustasi. Voit peruuttaa suostumuksesi Palvelussa milloin tahansa.
Ohjaustilaa voidaan käyttää myös ryhmäohjauksiin, joissa useammalle
asiakkaalle voidaan järjestää koulutusta tai tiedotusta samanaikaisesti.
Ryhmäohjauksessa ei anneta henkilökohtaista ohjausta.

b. Yhteydenottopyynnöt: Palvelua voidaan käyttää myös
yhteydenottolomakkeiden luomiseen Porin kaupungin
viestintäkanaviin. Henkilötietojesi käsittely on välttämätöntä
yhteydenottopyyntöösi vastaamiseksi.
Viranomaisen suunnittelutehtävät ja vaikuttavuuden mittaaminen
Porin kaupunki käsittelee henkilötietoja myös tehtäviensä suunnittelemiseksi,
toiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi ja tilastointia varten.
Tässä
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tapauksessa henkilötietojesi käsittely perustuu Porin kaupungin yleiseen
etuun, jonka tarkoituksena on tukea lakisääteisten tehtävien hoitamista.
Henkilötietojasi voidaan käsitellä, mikäli annat ohjaustilassa palautetta
saamastasi ohjauksesta.
Ohjaustilassa annetun ohjauksen yhteydessä voidaan käyttää asiakkaan
elämäntilanteen kartoittamisessa kysymyksiä, joihin vastataan numeroin.
Näitä vastauksia voidaan käyttää myös ohjauksen vaikuttavuuden
arvioimisessa. Vaikuttavuuden arvioinnissa käytetään ainoastaan numeroin
annettuja vastauksia ja vastauksista koostetaan tilasto, josta yksittäisen
asiakkaan vastaukset eivät ole tunnistettavissa. Palvelussa annettava
monialainen ohjaus perustuu annettuun suostumukseen.

6. Rekisterin
tietosisältö ja
henkilötietojen
luokittelu

Ohjaustilan avaaminen Palvelussa edellyttää aina sähköistä tunnistautumista.
Ohjaustilaan kirjautuessasi ja sitä käyttäessäsi voimme käsitellä seuraavia
henkilötietojasi:
• Perustiedot sinusta, kuten nimi ja henkilötunnus
• Yhteystietosi, kuten sähköpostiosoite
• Tiedot jotka annat ohjauksen yhteydessä, kuten tiedot omasta elämäntilanteestasi, ja annettu ohjaus ja neuvonta
• Tiedot suostumuksesta ja sen peruuttamisesta osallistuessasi monialaiseen ohjaukseen
• Palvelun käytöstä kertyvät tekniset tiedot, kuten kirjautumistiedot
• Tiedot huoltajasta, jos olet alaikäinen
• Ohjaustilassa antamasi palaute
Yllä mainittujen henkilötietojen antaminen on lähtökohtaisesti välttämätöntä,
jotta ohjaus voidaan toteuttaa Palvelussa. Palautteen antaminen on aina vapaaehtoista, eikä ohjauksen saaminen tai Palvelun käyttö edellytä palautteen
antamista.
Ohjaustilassa käsitellyt henkilötiedot voivat sisältää erityisiä henkilötietoryhmiä
koskevia tietoja, kuten tietoja terveydestä, rodusta, uskonnosta, poliittisista
mielipiteistä, filosofisista uskomuksista, seksuaalisista mieltymyksistä tai sukupuolisesta suuntautumisesta. Tällaisia tietoja voidaan käsitellä elämäntilanteesi kartoittamisen ja ohjauksen yhteydessä, mikäli jaat ohjaustilassa tällaista
tietoa. Näiden tietojen antaminen on välttämätöntä vain siinä tilanteessa, että
ne liittyvät pyytämääsi ohjaukseen.
Sisältää erityisluonteisia tai lasten henkilötietoja
☐ X Sisältää erityisluonteisia henkilötietoja
☐ Sisältää lasten henkilötietoja

7. Rekisterin
säännönmukaiset
tietolähteet
8. Säännönmukaiset
henkilötietojen
luovutukset ja
tietojen siirto EU:n
tai ETAn
ulkopuolelle

Porin kaupunki
Kirjaamo
Y-tunnus 0137323-9

Palvelussa käsitellyt henkilötiedot kerätään suoraan sinulta.

Porin kaupunki voi luovuttaa henkilötietoja seuraavissa tilanteissa seuraaville
tahoille:
• Soveltuvan lainsäädännön edellyttäessä henkilötietojen
luovuttamista toiselle viranomaiselle;
• Jos osallistut Palvelussa monialaiseen ohjaukseen ja olet antanut
suostumuksesi, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ohjaustilassa
toiselle viranomaiselle tai organisaatiolle.
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Ohjaustaverkossa.fi -palveluntarjoajalle Palvelun toteuttamiseksi.
Palveluntarjoaja toimii puolestamme ilman oikeutta käyttää tietoja
omiin tarkoituksiinsa.
Viranomaisen tehtävien uudelleenjärjestelyn yhteydessä
henkilötietosi voidaan siirtää toiselle viranomaiselle, joka jatkossa
hoitaa vastaavia tehtäviä.

Henkilötietoja käsitellään Suomessa.

9. Tietojen
säilytysaika

Ohjaustila
Henkilötietojasi säilytetään Nuorisolaissa määritettyjen säilytysaikojen
mukaisesti.
Yksittäiset ohjaustilat pysyvät aktiivisina niin kauan kunnes asiakas ei ole
tunnistautunut ohjaustilaan kolmeen (3) kuukauteen tai se suljetaan
käyttäjäorganisaation toimesta.
Suljettu ohjaustila voidaan aktivoida käyttäjäorganisaation toimesta seuraavan
kolmen (3) kuukauden ajan. Mikäli ohjaustilaa ei tänä aikana aktivoida,
kyseinen ohjaustila arkistoidaan kahdeksitoista (12) kuukaudeksi ja samalla
se poistuu ohjaajalta näkyvistä.
Arkistoidut ohjaustilat näkyvät tunnistautuneelle asiakkaalle ja niiden sisältö
on asiakkaan ladattavissa koko arkistoinnin ajan. Arkistointiajan jälkeen
ohjaustila poistetaan pysyvästi. Jos poistettava ohjaustila on kyseisen
asiakkaan ainoa käyttäjätiliin liitetty ohjaustila, niin kaikki asiakkaan
käyttäjätiliin liittyvät tiedot poistetaan järjestelmästä ja arkistosta.
Yhteydenottolomake
Kun saat yhteydenottopyyntöön vastauksen se arkistoidaan 180 päiväksi.
Arkistointiajan
jälkeen
pyyntö
poistetaan.
Samalla
poistuvat
yhteydenottopyyntöön liittyvät henkilötietosi (kohta 3.2), etkä pääse enää
lukemaan saamaasi vastausta.
Jos arkistointi aikana esität jatkokysymyksen samaan yhteydenottopyyntöön,
niin pyyntö siirtyy pois arkistosta odottamaan käyttäjäorganisaation vastausta.
Ja taas vastauksen jälkeen yhteydenottopyyntö arkistoituu ja arkistointi aika
alkaa alusta.

10. Automatisoitu
päätöksenteko ja
profilointi
11. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

☐ Sisältää automatisoitua päätöksentekoa

EI

Toteutamme kohtuullisia turvatoimia (niin fyysisiä, sähköisiä kuin
hallinnollisiakin) suojataksemme henkilötietoja häviämiseltä, tuhoutumiselta,
väärinkäytöltä sekä luvattomalta pääsyltä ja luovuttamiselta.
Pääsyn henkilötietoihin on myönnetty vain valtuutetuille työntekijöille ja
alihankkijoille, joilla on työtehtäviensä vuoksi tarve saada pääsy.
Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti ja käyttäjiä sitoo
vaitiolovelvollisuus. Henkilötiedot on suojattu teknisesti mm. palomuurein ja
salasanoin.
Henkilötietojen käsittely ohjaustilassa edellyttää sähköistä tunnistautumista.
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12. Rekisteröidyn
tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on
rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Ohjeet
pyynnön tekoon löytyvät sivulta www.pori.fi/pori-tieto/tietosuoja

13. Oikeus vaatia
tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman
aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset
henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin,
rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä,
muun muassa toimittamalla lisäselvitys. Ohjeet pyynnön tekoon löytyvät
sivulta www.pori.fi/pori-tieto/tietosuoja

14. Muut
henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos
kyseessä on yksi seuraavista:
a) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä
rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden
paikkansapitävyyden;
b) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen
poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
c) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn
tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
d) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen
todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet
rekisteröidyn perusteet.
Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn
suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin
tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella
ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

15. Valitusoikeus
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Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon
käsittelystä valvontaviranomaiselle.
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