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Yhdyskuntasuunnittelu valmistelee vuosittain päätettäväksi
maankäytön toteutusohjelman. Ohjelman tarkoituksena on
sovittaa yhteen ja ennakoida maankäytön toteuttamista ja
suunnittelua, palveluverkkoja, kunnallistekniikkaa,
investointeja ja väestömuutoksia. Ohjelma sisältää koko
kaupungin väestöennusteen ja ohjelman laatimisen ohessa
laaditaan kaupungin omaan viranomaiskäyttöön alueittainen
ja ikäryhmittäinen väestöennuste.
Kyse on lainsäädäntöön perustuvasta
viranomaistoiminnasta.
Maankäytön toteutusohjelman valmisteluaineisto sisältää
seuraavia henkilöitä koskevia tietoja: osoitetiedot, ikä,
sukupuoli, sijainti, henkilötunnus, etunimi, sukunimi,
äidinkieli, kotikunta, siviilisääty. Valmisteluaineistossa
käytetään kiinteistörekisteristä kiinteistörekisteritunnuksia,
osoitteita, omistajatietoja, pinta-aloja, kiinteistön rajoja ja
sijaintitietoja. Lisäksi käytetään kaavatietoja ja Joensuun
kaupungin ja maanmittauslaitoksen kartta-aineistoja.
Ohjelman valmisteluun käytetään Joensuun kaupungin ja
tilastokeskuksen paikka-, kiinteistö-, rakennus- ja
väestötietoja.
A. Sähköiset tietojärjestelmät
Keskeinen valmisteluaineisto säilytetään ATK-järjestelmissä.
Järjestelmiä on useita. Keskeisimmät ovat Venniväestöennustejärjestelmä, Trimble-paikkatietojärjestelmä ja
Dynasty-asianhallin-tajärjestelmä.
B. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään kansioissa tai mapeissa.
Kaikkea aineistoa ei tulosteta paperille ollenkaan. Valmiit
asiakirjat ja päätökset arkistoidaan paperisina.

9. Henkilötietojen suojauksen
periaatteet

A. Sähköiset tietojärjestelmät
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Kaikki ATK:lla käsiteltävät tiedot ovat käyttäjätunnuksen ja
salasanan vaativassa tietojärjestelmässä
yhdyskuntasuunnittelun verkkoasemalla, jonka lukuoikeus
on kaupunkirakennepalveluiden henkilöstöllä.
Päätösvalmistelu- ja päätösaineisto ovat Dynastyasiahallintajärjestelmässä, jossa lukuoikeus on kaupungin
henkilöstöllä. Venni-järjestelmän käyttöoikeus on vain
erikseen nimetyillä henkilöillä. Päätöksentekoon ei liity
tarvetta jakaa tai julkaista mitään henkilötietoja. Yksittäisten
henkilöiden tietoja käytetään ainoastaan ohjelman
valmistelussa. Tietojärjestelmät varmuuskopioidaan
säännöllisesti.

10. Automatisoitu päätöksenteko,
mukaan lukien profilointi (EU:n
tietosuoja-asetuksen artikla 22)
11. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

12. Tietojen siirto EU:n tai ETAalueen ulkopuolelle
13. Henkilötietojen säilytysaika
14. Rekisteröidyn oikeudet

B. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen valmisteluaineisto säilytetään valmistelusta
vastaavan henkilöstön työhuoneissa kansioissa tai mapeissa.
Manuaalinen aineisto ei sisällä henkilöittäisiä tietoja.
Arkaluonteiset henkilötiedot säilytetään ATK-järjestelmissä.
Ulkopuolisten pääsy rakennukseen on mahdollista arkisin
klo 8-15, muina aikoina vain erilliseen sopimiseen
perustuen. Arkistoitava aineisto säilytetään
kaupunkirakennepalveluissa lähiarkistossa ja myöhemmin
kaupungin pääarkistossa.
Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.
Hyväksymiskäsittelyyn tuleva ja hyväksytty maankäytön
toteutusohjelma on ladattavissa Joensuun kaupungin
verkkosivuilta. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan
kaupungin verkkosivuilla ja ne ovat luettavissa
verkkosivuilta vuoden ajan päätöksen teosta. Valmiin
maankäytön toteutusohjelman ja sen sisältämän koko
kaupungin väestöennusteen aineisto ei sisällä yksilöityjä tai
yksilöitävissä olevia henkilötietoja.
Alueittainen ja ikäryhmittäinen väestöennuste on ainoastaan
maankäyttöä ja palveluverkkoja suunnittelevien kaupungin
viranhaltijoiden käytössä. Tämäkään aineisto ei sisällä
yksilöityjä tai yksilöitävissä olevia henkilötietoja. Yksittäisiä
henkilöitä koskevia tietoja ei luovuteta mihinkään
tarkoitukseen.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Viranomaispäätöksiin liittyvät asiakirjat säilytetään
pysyvästi. Ohjelman valmisteluvaiheessa tarvittavat
henkilöittäiset tiedot hävitetään ohjelman valmistuttua.
Jokaisella on oikeus tarkastaa maankäytön
toteutusohjelmaan käytettävät tietonsa. Pyyntö tulee
osoittaa Joensuun kaupungin yhdyskuntasuunnittelulle ja
toimittaa ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen
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kaavoitus@joensuu.fi. Jos tämä ei ole mahdollista, mikä
tahansa yhteydenottotapa keneen tahansa yhdyskuntasuunnittelun henkilöstössä on riittävä. Tietoja pyytävän
tulee todistaa henkilöllisyytensä, jotta voidaan varmistaa
henkilön oikeus tietosisältöön ja osataan kohdentaa haku
oikeaan henkilöön.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus
Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo,
että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu
voimassa olevaa tieto-suojalainsäädäntöä.
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