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Valittu lupa Kunnat, sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymä sekä sairaanhoitopiirit

1. Organisaation tiedot
Organisaation nimi

Porin kaupunki

Y-tunnus

0137323-9

Organisaatioyksikkö

ICT-yksikkö

Postiosoite

PL 121

Postinumero ja -toimipaikka

28101

Maa

Suomi

PORI

Hallinnollinen yhteyshenkilö
Etunimi

Teija

Sukunimi

Kokeilija

Tehtävänimike

atk-suunnittelija

Sähköpostiosoite

teija.kokeilija@pori.fi

Puhelin

+358447771111

Laskutustiedot
Saamme nämä palvelut maksutta maksuasetuksen
nojalla.

2. Tietojen käyttö
Toimiala

PL 123 (Lintulahdenkuja 4) 00531 HELSINKI

puh. 0295 535 001

faksi. 09 876 4369

www.vrk.fi

Y-tunnus 0245437-2
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Sairaanhoitopiirit ja terveydenhuollon kuntayhtymät

Tekninen yhteyshenkilö
Y-tunnus
Organisaation nimi

Ohjelmistotoimittaja Oy

Etunimi
Sukunimi
Sähköpostiosoite
Puhelin
Osoite
Postinumero- ja toimipaikka
Haluan lisätä teknisen varayhteyshenkilön

Tekninen varayhteyshenkilö
Y-tunnus
Organisaation nimi

Ohjelmistotoimittaja Oy

Etunimi
Sukunimi
Sähköpostiosoite
Puhelin
Osoite
Postinumero- ja toimipaikka
Tekninen
prosessisähköpostiosoite (ei
yksittäinen henkilö)

3. Tietojen suojaus

(Porin vastaukset, kunta täyttää omilla tiedoillaan)

Henkilötietojen ja muiden VTJ-tietojen käsittely ohjeistetaan ja koulutetaan

Kyllä

organisaatiossa. Henkilöstö toimii virkavastuulla tai muutoin sitoutuu kirjallisesti VTJtietojen salassapitoon ja asianmukaiseen käsittelyyn.
Organisaatiossa sovitaan menettelytapa, jolla varmistetaan, että henkilöstöllä on

Kyllä

ajantasainen tieto VRK:n myöntämän tietoluvan ehdoista ja muista VTJ-tietojen tai
palvelun käytön ehdoista.
Organisaatiossa on nimetty tietoturvallisuuden vastuuhenkilö.

Kyllä

Käyttöoikeudet ovat henkilökohtaisia ja käyttöoikeuden haltija voidaan selvittää.

Kyllä

Käyttöoikeuksien hallintaprosessit on kuvattu ja voimassaolon edellytykset tarkastetaan
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säännöllisesti.
Organisaatiossa tietoturvapoikkeamien käsittely on ohjeistettu ja koulutettu.

Kyllä

Tilat (esimerkiksi työpiste), joissa käsitellään VTJ-tietoja, ovat sellaiset, että ulkopuoliset

Kyllä

pääsevät tiloihin vain saatettuna ja heillä ei ole pääsyä VTJ-tietoihin ja tilat ovat lukitut tai
valvotut henkilöstön poissa ollessa.
Salasanat järjestelmiin, joissa käsitellään tai voidaan nähdä VTJ-tietoja, ovat

Kyllä

tietoturvallisia ja niitä käsitellään tietoturvallisesti.
Onko sovittu menettely, jolla varmistetaan, että poistettavilla ja huoltoon menevillä

Kyllä

tietovälineillä ei ole VTJ-tietoja tai muita henkilötietoja.
Organisaation tässä palvelussa käyttämät palvelimet ja tietokannat sijaitsevat kokonaan

Ei

tai osittain EU/ETA -alueen ulkopuolella.
Organisaatio hyödyntää VTJ-tietojen käsittelyssä osaksi tai kokonaan pilvipalvelua.

Kyllä

Pilvipalvelun toimittajan nimi?
Kokonaispalvelun (sovelluksen ja ylläpidon) tarjoaa Ohjelmatoimittaja Oy,
konesalipalvelut tarjoaa Ohjelmantoimittajalle XYZ.
Pilvipalvelun tarjoajan kotipaikka?
Helsinki (Ohjelmantoimittajalle), Helsinki (XYZ)
Missä käytetty pilvipalvelu sijaitsee maantieteellisesti, mikäli tietoa?
Helsinki
Pilvipalvelun tarjoajan ja asiakkaan välillä on sopimusperusteisesti sovittu tietojen

Kyllä

hävittämisestä ja hävittämisen varmistuksesta?
Onko Pilvipalvelun tarjoajan ja asiakkaan välillä sovittu noudatettavan muuta kuin EU/ETA-

Ei

alueen lainsäädäntöä?
Pilvipalvelun tarjoaja ja asiakas ovat sopineet vastuista ja riskienhallinnasta?

Kyllä

Pilvipalveluntarjoaja ilmoittaa tietoturvapoikkeamista tietojen luovutuksensaajalle?

Kyllä

Pilvipalveluntarjoajan kanssa on sovittu, että palveluntarjoajalla ei ole oikeutta asiakkaan

Kyllä

tietoihin?
Käytössä on palomuuri ja ohjelmistopohjainen haittaohjelmasuojaus, jota päivitetään

Kyllä

automaattisesti.
Tietoliikenne, joka sisältää VTJ-tietoa ja henkilötietoja on salattu.

Kyllä

Tuotanto- ja testiympäristöt on eriytetty toisistaan.

Kyllä

VTJ-tietojen käsittelyä tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella.

Ei

VTJ:n tietojen käsittelyä tulee tapahtumaan organisaation ulkopuolella, esimerkiksi

Kyllä

ulkoistettu osin tai kokonaan.
Visma Oy, it-toimittajan roolissa
VTJ-tietoja luovutetaan edelleen kolmannelle osapuolelle

Ei
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VTJ-rajapinnasta saatavat tiedot tallennetaan rekisteriin.

Kyllä

Oppilashallintorekisteri
Kirjautuuko lokeihin tieto kyselyn tai ylläpitotapahtuman tekijästä, ajankohdasta sekä

Kyllä

kohteesta?
Lokitiedot säilytetään viisi (5) vuotta, jonka jälkeen ne hävitetään tietoturvallisesti.

Kyllä

Lokitiedot on suojattu tietojen jälkikäteiseltä muuttamiselta.

Kyllä

Lokitietoihin pääsy on rajattu vain asiaankuuluvia tehtäviä tekeville henkilöille.

Kyllä

Organisaatiossa varmistutaan määräajoin lokien muodostumisesta.

Kyllä

Tietoturvallisuuden vastuuhenkilö

Porin kaupunki Jorma Johtaja

Puhelin

044 777 1111

Sähköposti

jorma.johtaja@pori.fi

Liitteet

