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§ 250
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimivallan siirtäminen henkilöre-
kistereitä koskevissa asioissa

HEL 2018-011420 T 00 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että lautakunnan puolesta rekis-
teriselosteen laatimisesta, rekisterin sisältämien henkilötietojen käsitte-
lystä, käyttöoikeuksien myöntämisen periaatteista, rekisteröidyn infor-
moinnista, tietojen tarkastusoikeuden toteuttamisesta, tiedon korjaami-
sesta ja muista rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta sekä tietojen 
luovuttamisesta, rekisterin tietosuojan ja tietoturvan järjestämisestä, tie-
tojen arkistoinnista samoin kuin rekisterien vastuu- ja yhteyshenkilöiden 
nimeämisestä päättää:

- toimialajohtaja henkilörekisterin osalta, joka sisältää koko toimialaa tai 
useampaa kuin yhtä palvelukokonaisuutta koskevia henkilötietoja; ja

- palvelukokonaisuuden johtaja henkilörekisterin osalta, joka sisältää 
ko. palvelukokonaisuutta koskevia henkilötietoja.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Anu Kangaste, lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan henkilörekisterien rekisterinpitäjä, kun rekisterit koskevat ko. toimia-
laa. Kaupungin tietosuojatyöryhmän mukaan lautakuntien rekisterinpi-
täjän oikeudet on suositeltavaa siirtää toimialan viranhaltijoille, jotta re-
kisterinpidon käytännön hoitaminen olisi mahdollisimman sujuvaa.
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Henkilötietoja käsitellään laajalti kaupungin hallinnossa sekä kaupungin 
asiakkaiden että henkilöstön osalta. Useimpien kaupungin tehtävien 
hoito edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Osa käsiteltävistä tiedoista on 
salassa pidettäviä ja arkaluonteisia. Toimintaa ohjaa EU:n yleinen tieto-
suoja-asetus, eduskunnassa säädettävänä oleva tietosuojalaki ja laki 
viranomaisen toiminnan julkisuudesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Anu Kangaste, lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


