Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen henkilörekisterin rekisteriseloste

Rekisterinpitäjän on pidettävä rekisteriseloste jokaisen saatavilla. Tästä velvollisuudesta
voidaan poiketa, jos se on välttämätöntä valtion turvallisuuden, puolustuksen tai yleisen
järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi, rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi taikka verotukseen tai julkiseen talouteen liittyvän valvontatehtävän vuoksi.
Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot.
Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja
säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.
Rekisterinpitäjä
Forssan kaupunki (0145626-1)
käyntiosoite: Turuntie 18, 30100 Forssa
postitusosoite: PL 62, 30101 Forssa
Puh. 03 41 411 (vaihde)
kirjaamo@forssa.fi
Rekisterin yhteyshenkilö
Tomi Laajalehto
Forssan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimi
Puh.03 41 415332
tomi.laajalehto@forssa.fi
Ohjelmaa käyttävät
Maankäyttöpalvelut
Maankäytön suunnittelu
Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu
Rekisterin nimi
Trimble Locus, Forssa
Rekisterin yleiskuvaus
Trimble Locus -järjestelmä koostuu ohjelmista (Locus ja Tietopalvelut: Webmap ja Webinfo), palvelimesta, tietokannasta, taustakartoista ja ohjelmien käyttämistä tiedostoista. Ohjelmat käynnistetään käyttäjän työasemalta ja niitä ajetaan palvelimella. Tiedot on tallennettu yhteen paikkaan ja käyttäjät voivat hyödyntää niitä samanaikaisesti. Forssan kaupunki ylläpitää Trimble Locus -ympäristöä seudullisena palvelukeskustoimintana, jossa
Forssan kaupungin ja Humppilan, Jokioisten, Someron, Tammelan sekä Ypäjän kuntien
muuan muassa väestön henkilötiedot on tallennettu yhteiseen tietokantaan.
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Kuvaukset rekisterin tietoturva- ja tietoliikenneratkaisuista
Kaupungin/ kunnan henkilöstöstä vain sitä työssään tarvitsevat pystyvät käyttämään Locus- ja Tietopalveluohjelmistoja. Tällöin esimies on tehnyt käyttöilmoituksen tietohallintoosastolle. Tältä pohjalta käyttäjälle asennetaan kuvakkeet, tehdään tietokantatunnus ja
määritellään sisäisen tietoverkon käyttöoikeuksia.
Työasemissa Locus-ohjelmiin käytetään ns. Windows-autentikointia, jolloin henkilön tunnistautuminen perustuu henkilön Windows-käyttäjätunnukseen. Ohjelmistoa käytettäessä
se tarkistaa henkilön käyttäjäoikeudet aina kun tietoja haetaan, muutetaan, poistetaan tai
tehdään tietojen pohjalta kyselyjä tai analyysejä. Locus-toimintaympäristössä henkilötietoihin liittyvät oikeudet on jaettu viiteen kategoriaan (ei oikeuksia-perus-laajennettu-laajalaajin). Kustakin kunnasta nimetty henkilö ilmoittaa Locuksen pääkäyttäjälle käyttäjän oikeuksien laajuuden henkilötietoihin. Tämän jälkeen Locuksen pääkäyttäjä määrittää ohjelman oikeusryhmäeditorilla sekä käyttäjän kuntakohtaisen koodistoarvon että kuulumisen
käyttäjäryhmiin ja näiden käyttäjäryhmien oikeudet. Henkilöön kohdistuvan turvakieltomerkinnän kohdalla ohjelma poistaa väestötietojen luvun yhteydessä näiltä henkilöiltä osoiteja kotipaikkatiedot tietokannasta.
Väestötietojen aineistojen siirtoyhteyttä kuvaa seuraava tapahtumaketju: Tieto Oy =>
CGI/HKI
välityspalvelin => CGI/Forssa välityspalvelin => Forssan sovelluspalvelimet.
Kaupungin ja kuntien väestötietojen muutosaineistot siirretään Tieto Oy:n palvelimelta
CGI:n Helsingin väestötietojen välityspalvelimelle, josta aineistot siirretään edelleen CGI:n
sisäisen tuotantoverkon kautta CGI:n Forssan välityspalvelimelle. Forssan välityspalvelimelta muutosaineistot siirretään sovelluspalvelimille, joilta ne päivitetään sovellusten tietokantoihin. Kaikissa siirtoketjun palvelimissa vain määritellyillä käyttäjätunnuksilla on pääsy
muutosaineistoihin ja muilta käyttäjiltä pääsy on estetty. Siirtokäytäntö on ollut voimassa
pitkään, eikä siihen tehdä tässä yhteydessä muutoksia. Sama prosessi on käytössä kertaluontoisessa perustietoaineiston sisään luvussa.
Tämän asiakirjan liitteenä on selvitys, jossa esitetään henkilötietojen käsittelyssä käytettävää menettelyä ja käsittely-ympäristöä.
Rekisterin käyttötarkoitus
Trimble Locuksessa olevat väestötiedot on tarkoitettu kunnan toimialaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen ja viranomaistoimintaan. Henkilötietoja käytetään lakisääteisiin tehtäviin,
asiakaspalvelun hoitamiseen ja hallintaan sekä toimialojen suunnittelutehtävien kyselyihin,
tilastoihin ja analyyseihin.
Rekisterin tietolähteet ja tiedot
Rekisterin ylläpidon aloitusvaiheen tietolähde on Väestörekisterikeskuksen väestötietolain
(507/1993) mukaisen tietoluvan perusteella kertaluontoisesti luovuttama perustietoaineisto. Rekisterin tietojen muutokset päivitetään Väestörekisterikeskukselta kerran viikossa
saatavilla aineistoilla. Muutostiedot vastaavat samaa tietosisältöä kuin alkuvaiheen perustietoaineisto. Muutostiedot koskevat kaupungin/ kuntien alueille muuttavien henkilöiden
sekä alueella jo asuvien henkilöiden tietoihin kohdistuvia muutoksia. Rekisterinpitäjän toimesta ei tehdä muutoksia henkilötietoihin.
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Henkilörekisteriin on tallennettu seuraavat tietoryhmien mukaiset tiedot: henkilön tiedot,
osoitetiedot, kotipaikkatiedot, henkilösuhdetiedot ja avioliittotiedot. Rekisterinpitäjän palveluksessa olevan henkilöstön oikeuksia käyttää mainittuja tietoryhmiä on rajattu aiemmin
kuvatun mukaisesti.
Tietojen luovutus
Rekisterissä olevia henkilötietoja saa käyttää vain kaupungin/ kunnan toimialaan kuuluvien
tehtävien hoitamisessa. Tietoja ei saa luovuttaa kuntahallinnon ulkopuolelle eikä hallinnossa henkilöille, jotka eivät niitä tehtävissään tarvitse.
Tarkastus-ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia
tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Forssan kaupunki/ Tietohallintopäällikkö, PL 62 30101 Forssa tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@forssa.fi. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä
olevin yhteystiedoin osoitteessa Turuntie 18, 30100 Forssa.
Rekisteröidyillä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä Väestörekisterikeskukselle osoitteeseen PL 123, 00531 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen
kirjaamo@vrk.fi.
Lisätietoja
Ohjelma sisältää seuraavat osiot:
- kartankäsittely
- kaavarekisteri
- ajantasakaavat
- kiinteistörekisteri
- tonttijakokartta
- tonttikartta
- yleisen alueen kartta
- rakennus- ja huoneistorekisteri
- rakennusvalvonta
- osoite- ja nimistö
- yritys
- väestö
- kiinteistökauppa
- maaomaisuus
- ympäristövalvonta
- maastomalli ja 3D-visualisointi
- paikkatietoanalyysit
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