
Lyhyt kuvaus henkilötietojen käsittelystä:

Vaikutustenarvioinnin tavoitteena on selvittää voidaanko sallia mahdollisista uusista koronarajoituksista johtuvista 

poikkeusoloista Helsingin kaupungin henkilöstöliikunnan ohjaajille, jotka eivät ole kaupungin työntekijöitä, käyttää 

Google Meet -videoneuvottelusovellusta palvelunsa toteuttamiseen.

Palvelusta ei muodostu henkilörekistereitä, eikä näin ollen palvelua käytetä henkilötietojen keräämiseen, eikä kaupunki 

toimi palvelussa rekisterinpitäjänä.  

Ilmoittautuminen liikuntatunneille on Helsingin kaupungin Onni-järjestelmän kautta. Henkilöstöliikunta tekee Google 

Meet -kutsun ja lähettää linkin ilmoittautuneille. Osallistumislinkit lähetetään henkilöstöliikunnan toimesta kaupungin 

sähköpostista osallistujille. Näin ei tavallaan Googlen palveluun kerry tietoja kaupungin sähköpostiosoitteista. Palvelun 

käyttämiseen tarvitaan kuitenkin Google-tili sekä liikuntapalvelun ohjaajalta (ulkopuolinen taho) sekä osallistujalta. 

Kuitenkin kaupungin työntekijöille on työpuheliminaan Android-laitteita, joiden käyttöönotossa on tarvittu Google-tili. 

Näin ollen Google-tilin käyttö ei ole poikkeuksellista kaupugin organisaatiossa. Lisäksi henkilöstöliikunnassa on kyse 

vapaaehtoisluontoisesta palvelusta ja jos ohjaaja tai asiakas ei halua käyttää Googlen palveluita ei liikuntapalveluun ole 

pakko osallistua. Arvioidaan, että on pienempi haitta sillä että yksittäiset henkilöt eivät halua osallistua ja osallistujien 

tietoja saatetaan käyttää mainonnan kohdistamiseen vapaaehtoisluontoisessa palvelussa kuin siinä, että palvelua ei 

toteuteta lainkaan.

Google ilmoittaa, että se ei käytä Google Meet -palvelun osalta käyttäjien tietoja mainonnan kohdistamiseen. Kuitenkin 

voidaan olettaa, että Google hyödyntää kaikkea informaatiota mainonnan kohdentamisessa. Näin ollen altistamme 

työntekijöitä todennäköisesti Googlen mainonnan kohdentamistoimille.

Kaupungin käytössä oleva Microsoft Teams ei sovellu tähän käyttötarkoitukseen, koska henkilöstöliikunnan ohjaajat 

eivät ole kaupungin työntekijöitä. Teamsia on yritetty käyttää, mutta sillä ei ole onnistuttu toteuttamaan järkevää 

toimintatapaa.
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