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§ 69
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaoston toimivallan siirtäminen henkilörekistereitä koskevissa 
asioissa palvelukokonaisuusjohtajille

HEL 2018-004277 T 00 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti, että jaoston puolesta rekisteriselosteen laatimisesta, rekisterin 
sisältämien henkilötietojen käsittelystä, käyttöoikeuksien myöntämisen 
periaatteista, rekisteröidyn informoinnista, tietojen tarkastusoikeuden 
toteuttamisesta, tiedon korjaamisesta ja muista rekisteröityjen oikeuk-
sien toteuttamisesta sekä tietojen luovuttamisesta, rekisterin tietosuo-
jan ja tietoturvan järjestämisestä, tietojen arkistoinnista samoin kuin re-
kisterien vastuu- ja yhteyshenkilöiden nimeämisestä päätti:

 asiakkuusjohtaja liitteessä 1 olevien henkilörekistereiden osalta, jot-
ka sisältävät ko. palvelukokonaisuutta koskevia henkilötietoja.  

 hallintojohtaja liitteessä 2 olevan henkilörekisterin osalta, joka sisäl-
tää ko. palvelukokonaisuutta koskevia henkilötietoja.

 tekninen johtaja liitteessä 3 olevien henkilörekistereiden osalta, jot-
ka sisältävät ko. palvelukokonaisuutta koskevia henkilötietoja. 

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Pauliina Levy, lakimies, puhelin: 310 20467

pauliina.levy(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 - Asiakkuusjohtajalle kuuluvat henkilörekisterit (RYJA)
2 Liite 2 - Hallintojohtajalle kuuluvat henkilörekisterit (RYJA)
3 Liite 3 - Tekniselle johtajalle kuuluvat henkilörekisterit (RYJA)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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EU:n yleinen tietosuoja-asetus tulee sovellettavaksi 25.5.2018 lukien. 
Kansallinen tietosuojalakiesitys HE 9/2018 on annettu eduskunnalle 
28.2.2018. Lain voimaantulon ajankohta on vielä epävarma.

Kaupunkiympäristölautakunta on kaupunkiympäristön toimialan henki-
lörekisterien rekisterinpitäjä, koska rekisterit koskevat ko. toimialaa. 
Kaupungin tietosuojatyöryhmän mukaan lautakuntien rekisterinpitäjän 
oikeudet on suositeltavaa siirtää toimialan viranhaltijoille, jotta rekiste-
rinpidon käytännön hoitaminen olisi mahdollisimman sujuvaa.

(Kaupunkiympäristön toimialalla henkilörekistereitä on 161 kpl). 

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 tulevat ohjaamaan yleis-
lakeina EU:n yleinen tietosuoja-asetus, eduskunnassa säädettävänä 
oleva tietosuojalaki, ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
(621/1999).

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Pauliina Levy, lakimies, puhelin: 310 20467

pauliina.levy(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 - Asiakkuusjohtajalle kuuluvat henkilörekisterit (RYJA)
2 Liite 2 - Hallintojohtajalle kuuluvat henkilörekisterit (RYJA)
3 Liite 3 - Tekniselle johtajalle kuuluvat henkilörekisterit (RYJA)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Kymp/Rya
Kymp/Palu
Kymp/Hatu
Kanslia


