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§ 701
Helsingin kaupungin tietosuojavastaavan viran täyttömenettely

HEL 2017-006993 T 01 01 00

Päätös

A

Kaupunginhallitus päätti julistaa tietosuojavastaavan viran haettavaksi.

B

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että viran kelpoisuusvaatimuksina ovat 
oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto, erinomainen suomen kielen 
ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tietosuojavastaavan virka on perustettu kaupunginhallituksen päätök-
sellä 15.5.2017 § 532. Viran perustamisen yhteydessä ei ole päätetty 
viran kelpoisuusvaatimuksista.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 5 momentin mukaan muulta kyseisessä 
pykälässä mainitulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden vahvis-
taa valinnan suorittaja ottaen huomioon, mitä erikseen on säädetty ja 
määrätty.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan kaupun-
ginhallitus päättää tietosuojavastaavan virkaan ottamisesta, joten kau-
punginhallitus päättää myös viran kelpoisuusvaatimuksista.
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Tietosuojavastaavan nimittämisestä on säädetty EU:n tietosuoja-ase-
tuksen (EU 2016/679) 37 artiklassa. Artiklan 5 kohdan mukaan tieto-
suojavastaavaa nimitettäessä otetaan huomioon henkilön ammattipäte-
vyys ja erityisesti asiantuntemus tietosuojalainsäädännöstä ja alan käy-
tänteistä sekä valmiudet suorittaa 39 artiklassa tarkoitetut tehtävät. 
Tehtäviin kuuluu muun muassa antaa rekisterinpitäjälle ja henkilötieto-
jen käsittelijälle sekä henkilötietoja käsitteleville työntekijöille tietoja ja 
neuvoja, jotka koskevat tietosuoja-asetuksen ja unionin tai jäsenvaltioi-
den tietosuojasäännösten mukaisia velvollisuuksia sekä seurata, että 
noudatetaan tietosuoja-asetusta, muita unionin tai jäsenvaltioiden tieto-
suojalainsäännöksiä ja rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän 
toimintamenettelyjä, jotka liittyvät henkilötietojen suojaan.

Tietosuojavastaavan tehtävät ja Helsingin kaupungin organisaation laa-
juus huomioiden on perusteltua edellyttää, että viran kelpoisuusvaati-
muksena on nimenomaisesti oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkin-
non suorittaminen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

.


