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§ 213
Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite avoimuusperiaatteesta kaupungin 
johtajien tapaamisissa

HEL 2016-011747 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uu-
delleen valmisteltavaksi. 

Käsittely

Valtuutettu Yrjö Hakanen ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen kannatta-
mana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että selvi-
tetään EU-komission avoimen kalenterin kaltaisen kalenterien käyttöö-
noton mahdollisuus Helsingin pormestarien ja toimialajohtajien viran-
hoidossa. 

3 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että selvi-
tetään EU-komission avoimen kalenterin kaltaisen kalenterien käyttöö-
noton mahdollisuus Helsingin pormestarien ja toimialajohtajien viran-
hoidossa. 

Jaa-äänet: 34
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Timo 
Elo, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, 
Fatbardhe Hetemaj, Maritta Hyvärinen, Katja Ivanitskiy, Helena Kanto-
la, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, 
Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, 
Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Timo Raittinen, 
Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wil-
le Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Ulla-
Marja Urho, Pertti Villo

Ei-äänet: 40
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Yrjö 
Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene 
Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Otso 
Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2017 2 (6)
Kaupunginvaltuusto

Kj/11
03.05.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sil-
via Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Hannu Oska-
la, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, 
Tuomas Rantanen, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo 
Valokainen, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Tyhjä: 4
Pentti Arajärvi, Ville Jalovaara, Tarja Kantola, Heimo Laaksonen

Poissa: 7
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Suzan Ikävalko, Jan D Oker-Blom, 
Mari Puoskari, Olli Sademies, Sanna Vesikansa

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uu-
delleen valmisteltavaksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että kaupungin johtajat ja keskeisissä tehtävissä olevat johtavat 
viranhaltijat ryhtyisivät pitämään julkista kalenteria tapaamisistaan vi-
ranhoitoon liittyen.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunginkanslian oikeuspalveluiden teke-
mään lainsäädännön ja oikeuskäytännön tarkasteluun ja toteaa, ettei 
aloitteen toteuttaminen näytä mahdolliselta.
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Kuntalain 29 § ja 84 §

Kuntalain viestintää koskevan 29 §:n 1 momentin mukaan kunnan toi-
minnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja 
muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestä-
mistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, 
niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätök-
sistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin 
päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.

Kunnan on 29 §:n 2 momentin mukaan huolehdittava, että toimielinten 
käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta annetaan esityslistan valmis-
tuttua yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tietoja yleisessä tieto-
verkossa. Kunnan on verkkoviestinnässään huolehdittava, että salassa 
pidettäviä tietoja ei viedä yleiseen tietoverkkoon ja että yksityisyyden 
suoja henkilötietojen käsittelyssä toteutuu.  

Kuntalain 84 § tulee voimaan 1.6.2017. Lainkohdasta ilmenevien toi-
mielinten jäsenten, kunnanjohtajan, pormestarin ym. on tehtävä sidon-
naisuusilmoitus tarkastuslautakunnalle. Pykälän 1 momentissa ilmene-
vät ne asiat, joista sidonnaisuusilmoitus on tehtävä. Kunnan on 4 mo-
mentin mukaan pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tieto-
verkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Il-
moitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän 
päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tieto-
verkosta.

Kuntaliitto on antanut ohjeistuksen sidonnaisuusilmoituksista ja -rekis-
teristä. Rekisterin käyttötarkoitusta koskevassa rekisteriselosteen 4 
kohdassa todetaan, että henkilötietoja käsitellään kuntalain 84 §:n pe-
rusteella. Kuntaliiton ohjeistuksesta todetaan vielä esim., että jos kun-
nassa halutaan tehdä säädettyä laajemmin internetissä julkaistavia si-
donnaisuusilmoituksia, tulee ilmoitusten käsittelyn kunnassa perustua 
luottamushenkilön tai viranhaltijan suostumukseen. Vapaaehtoisen re-
kisterin vieminen internettiin ei ole mahdollista ilman rekisteröidyn 
suostumusta. Em. ilmoituksistakin muodostuu henkilörekisteri, jota kos-
kee henkilötietolaki ja henkilötietolaissa säädetyt velvoitteet, kuten re-
kisteriselosteen laatimisvelvoite.

Em. kuntalain 29 § ei velvoita kuntaa tiedottamaan kaupunginjohtajan 
ym. tapaamisista eikä kuntalakiin sisälly velvollisuutta pitää tapaamisis-
ta rekisteriä. 

Oikeuskäytäntö, korkein hallinto-oikeus 781/2015

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin (781/2015) toimittajan tie-
topyyntö koskien ministerin virallista päiväohjelmaa/kalenteria.  Ministe-
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riö oli päätöksellään hylännyt toimittajan asiakirjapyynnön ja viitannut 
julkisuuslain 5 §:n 2 ja 4 momenttiin sekä 24 §:n 1 momentin 7 ja 32 
kohtiin. Ministeriö perusteli päätöstään mm. sillä, että kyse ei ole viran-
omaisen asiakirjasta ja että ministerintointa koskevan kalenterin anta-
minen mahdollistaisi ministerin päiväohjelman, kulkureittien ja säännöl-
listen aikataulurutiinien selvittämisen. Näiden tietojen julkisiksi tulemi-
nen vaarantaisi merkittävässä määrin ministerin turvallisuuden ja vai-
keuttaisi turvajärjestelyjen toteuttamista. Ministeritointa koskeva kalen-
teri oli siten salassa pidettävä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 7 koh-
dan perusteella.

Korkein hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että ministeriö oli voinut 
hylätä A:n asiakirjapyynnön ministeritoimeen liittyvien kalenterimerkin-
töjen osalta sillä perusteella, että niihin ei julkisuuslain 5 §:n 4 momen-
tin perusteella sovelleta mainittua lakia.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (JulkL) 5 §:ssä 
määritellään mm. mitä tarkoitetaan viranomaisen asiakirjalla ja mitä ei 
pidetä viranomaisen asiakirjana. Jos kaupunki perustaisi valtuustoaloit-
teessa ehdotetun rekisterin,  kyse olisi viranomaisen asiakirjasta. Tilan-
ne olisi siis toinen kuin korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa v. 
2015.

Henkilörekisteri

Henkilötietolain 3 §:n 1 momentin kolmannen kohdan mukaan henkilö-
rekisterillä tarkoitetaan mm. käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuulu-
vista merkinnöistä muodostuvaa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, 
jota käsitellään osin tai kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn avul-
la siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja 
kohtuuttomitta kustannuksitta.

Valtuustoaloitteen  toteuttaminen merkitsisi sitä, että kaupunki perustai-
si henkilörekisterin. Kaikki henkilötietolain (25.5.2018 lukien tietosuoja-
asetuksen) velvoitteet tulisivat noudatettaviksi, mm. velvollisuus tehdä 
rekisteriseloste. 

Henkilörekisteriin sisältyvien henkilötietojen laittaminen (eli luovuttaminen) kunnan 
verkkosivuille

Tietosuojavaltuutetun antamassa ohjeessa koskien henkilötietojen luo-
vuttamista on oma erillinen lukunsa koskien esityslistoja ja pöytäkirjoja:

”Henkilörekisteriin sisältyvien henkilötietojen laittaminen viranomaisen 
kotisivulle on henkilötietojen sähköistä luovuttamista. Sovellettavaksi 
tulee JulkL:n 16.3 säännös. 
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Henkilötietojen laittaminen kotisivuille (avoimeen internet-verkkoon) 
merkitsee, että

 henkilötietoja luovuttava rekisterinpitäjä ei voi enää hallita ko. tieto-
jen käyttöä. Kysymyksessä on henkilötietojen luovutus

 luovutuksensaajia ovat kaikki, jotka voivat internetiä käyttää ja koti-
sivuja katsella. Luovutuksensaajien käyttötarkoitusta ei voida selvit-
tää.

Mainituista syistä JulkL:n 16.3 edellytykset henkilötietojen luovutukselle 
eivät täyty. Kotisivuille ei henkilörekisteriin sisältyviä henkilötietoja il-
man asianomaisen suostumusta siten saa laittaa. Suostumus tarvitaan, 
koska internetissä tietoja voivat käsitellä ketkä tahansa, eikä tällaisella 
internetin käyttäjällä ole henkilötietolain 8 §:n perusteella oikeutta kerä-
tä eikä käsitellä kyseisiä henkilötietoja. Poikkeuksen voivat muodostaa 
henkilötietolain 8.1 kohdassa tarkoitetut tiedot. Tällöinkin mm. henkilö-
tietolain yleisvelvoitteet tulee ottaa huomioon.

Suostumuksen pyytämisen yhteydessä annettavassa informoinnissa 
tulee muun ohella informoida henkilöä kyseisten henkilötietojen käyttö-
mahdollisuuksista internetissä. Henkilön tulee tietää mihin suostuu (He-
tiL 2.1 § kohta 7 ja 24 §).

Henkilötietojen laittaminen internettiin merkitsee tosiasiallisesti myös 
henkilötietojen luovuttamista ulkomaille. Henkilötietojen luovuttaminen 
EU:n ulkopuolelle voi tapahtua vain henkilötietolain säännösten mukai-
sesti (22 ja 23 §). Käytännössä säädettyjä edellytyksiä ei voida em. 
syistä noudattaa kotisivuille luovutettujen tietojen osalta, koska tiedot 
ovat periaatteessa nähtävissä kaikkialla maailmassa. 

Asianomaisen yksiselitteisen suostumuksen lisäksi henkilörekisteriin 
kuuluvien henkilötietojen laittaminen internettiin voisi olla mahdollista 
asiaa koskevan nimenomaisen säännöksen perusteella. Tällaisia luo-
vuttamissäännöksiä ei tiedossa juuri ole (kommentti: ohje on v. 2010). 
Esim. JulkL:n yleinen tiedottamisvelvollisuus ei ko. luovuttamiseen oi-
keuta. 

HetiL:n 8 §:n 1 momentin 8 kohta oikeuttaa käsittelemään tietyin edelly-
tyksin henkilön asemaa, tehtäviä ja niiden hoitoa julkisyhteisössä tai 
elinkeinoelämässä kuvaavia yleisesti saatavissa olevia tietoja. Tällaisia 
tietoja voidaan säännöksen perusteella laittaa (eli luovuttaa) myös vi-
ranomaisen kotisivuille, jos se rekisterinpitäjänä olevan viranomaisen 
toiminnan kannalta on tarpeellista ja perusteltua (esim. tiedot tietyissä 
kunnan viroissa olevista henkilöistä, heidän tehtävistään sekä työosoit-
teistaan). Ilman asianmukaista, toimintaan liittyvää tarvetta tällaisten-
kaan tietojen laittamista internettiin ei voitane pitää hyvän tietojenkäsit-
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telytavan mukaisena. Kaikissa tilanteissa on huolehdittava siitä, ettei 
kenenkään yksityisyyttä perusteettomasti vaaranneta.” 

Lopuksi

Aloitteen toteuttaminen merkitsisi, että kaupunki perustaisi uuden hen-
kilörekisterin.  Aloitteessa ehdotettujen viranhaltijoiden kalenteritietojen 
julkaiseminen yleisessä verkossa internetissä tulisi perustua asian-
omaisen viranhaltijan nimenomaiseen suostumukseen. Myöskään  ta-
paamisen vastapuolen edustajien henkilötietoja ei olisi lupa julkaista il-
man heidän nimenomaista suostumustaan.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.04.2017 § 382

HEL 2016-011747 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi


