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§ 69
Liikenneliikelaitoksen johtokunnan toimivallan siirtäminen henkilö-
rekistereitä koskevissa asioissa

HEL 2018-004217 T 00 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti, että johtokunnan puolesta re-
kisteriselosteen laatimisesta, rekisterin sisältämien henkilötietojen kä-
sittelystä, käyttöoikeuksien myöntämisen periaatteista, rekisteröidyn in-
formoinnista, tietojen tarkastusoikeuden toteuttamisesta, tiedon korjaa-
misesta ja muista rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta sekä tieto-
jen luovuttamisesta, rekisterin tietosuojan ja tietoturvan järjestämisestä, 
tietojen arkistoinnista samoin kuin rekisterien vastuu- ja yhteyshenkilöi-
den nimeämisestä päättää liikenneliikelaitoksen hallintojohtaja.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 35710

heli.hietala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Toimitusjohtaja Esitysteksti
Yksiköiden johtajat Esitysteksti
Yksiköiden sihteerit Esitysteksti
Kaupunginkanslia Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) tulee sovellettavaksi 
25.5.2018 lukien. Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsit-
telyyn laajasti, ja se kattaa sekä automaattisen tietojen käsittelyn, että 
muussa muodossa tapahtuvan rekisteriin kuuluvien tietojen käsittelyn. 
Tietosuoja-asetus edellyttää, että rekisterinpitäjän tulee laatia henkilö-
rekistereistään rekisteriseloste. 
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Henkilörekistereihin liittyvää toimintaa tulevat jatkossa ohjaamaan 
yleislakeina EU:n yleinen tietosuoja-asetus, eduskunnassa säädettävä-
nä oleva tietosuojalaki, ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
(621/1999). Kansallinen tietosuojalakiesitys HE 9/2018 on annettu 
eduskunnalle 28.2.2018. Lain voimaantulon ajankohta on vielä epävar-
ma.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta on liikenneliikelaitoksen (HKL) henki-
lörekisterien rekisterinpitäjä. Kaupungin tietosuojatyöryhmän mukaan 
toimialojen lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien rekisterinpitäjän oi-
keudet on suositeltavaa siirtää toimialan viranhaltijoille, jotta rekisterin-
pidon käytännön hoitaminen olisi mahdollisimman sujuvaa.

Henkilötietoja käsitellään HKL:ssä eri henkilörekistereissä (15 kpl hen-
kilörekistereitä, tilanne 3.5.2018). 

HKL:n henkilörekistereihin ja rekisteriselosteisiin liittyviä asioita käsitel-
lään erityisesti Yhteiset palvelut -yksikön palvelujen hallintopalveluissa, 
it-palveluissa ja turvallisuuspalveluissa. Lisäksi HKL:n tietosuojayhdys-
henkilönä toimii hallintopalvelujen lakimies. Toiminnan järjestämisen 
kannalta tarkoituksenmukaisinta on, että johtokunta siirtää henkilörekis-
tereitä koskevaa toimivaltaa hallintojohtajalle.
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