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Helsingin kaupungin pysyvästi säilytettävien ja arkistoitavien
tietojen rekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Helsingin kaupunki / Kaupunginhallitus

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Kaupunginhallitus / Hallinto-osasto / Tiedonhallinta / Tiedonhallintapäällikkö

Kaupunginhallituksen rekisterinpitoon liittyviä vastuita ja tehtäviä kaupunginkansliassa

koskevan päätöksen 7.3.2022 § 182 mukaisesti rekisterin vastuuhenkilönä toimii

hallintojohtajan nimittämänä tiedonhallintapäällikkö.

3. Rekisterin yhteyshenkilö

Tehtävänimike

Johtava asiantuntija, Kaupunginkanslia / Hallinto-osasto / Tiedonhallinta /

Informaatiopalvelu

Yhteystiedot

Helsingin kaupunki, Kirjaamo PL 10 (Pohjoisesplanadi 11-13), 00099 Helsingin kaupunki



4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitukset

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kaupungin toiminnassa kertyvien tietojen

pysyvä säilytys ja arkistointi. Rekisteriin sisältyvät ne tiedot, joita ei enää käytetä niiden

alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

Helsingin kaupungilla on velvollisuus säilyttää pysyvästi sellaiset asiakirjat ja tietoaineistot,

jotka ovat Kansallisarkiston päätösten nojalla pysyvästi säilytettäviä.

Arkistoitavan ja arkistoitavaksi tulevan tiedon osalta henkilötietojen käsittelyssä on kyse

yleisen edun mukaisesta arkistointitarkoituksesta, jota toteutetaan voimassa olevan

arkistolainsäädännön mukaisesti. Arkistolain  8 § mukaisesti arkistolaitos (nykyinen

Kansallisarkisto) määrää, mitkä asiakirjat tai asiakirjoihin sisältyvät tiedot säilytetään

pysyvästi. Tiedonhallintalaki säätää arkistoitavan tiedon säilytystavasta.

Käsittelyn oikeusperuste

Pysyvästi säilytettävä tieto:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohta: käsittely on tarpeen

rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 momentin j-kohta: Rekisterissä käsitellään

erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia tietoja. Käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia

arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä ja historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia

tarkoituksia varten 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti unionin oikeuden tai jäsenvaltion

lainsäädännön nojalla, edellyttäen että se on oikeasuhteinen tavoitteeseen nähden, siinä

noudatetaan keskeisiltä osin oikeutta henkilötietojen suojaan ja siinä säädetään

asianmukaisista ja erityisistä toimenpiteistä rekisteröidyn perusoikeuksien ja etujen

suojaamiseksi.

Arkistoitava tieto:



EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 e-kohta: käsittely on tarpeen yleistä etua

koskevan tehtävän suorittamiseksi.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 momentin j-kohta.

Keskeinen lainsäädäntö ja sen nojalla annetut määräykset ja päätökset

 EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

 Tietosuojalaki (1050/2018)

 Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019)

 Arkistolaki (831/1994)

 Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)

5. Rekisterin tietosisältö

Yksilöinti- ja yhteystiedot sekä muut asianhallinnan ja palvelujen toteuttamisessa kertyneet

henkilötiedot, jotka kuuluvat pysyvästi säilytettäviksi ja/tai arkistoitaviksi. Rekisterissä

käsitellään erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia tietoja.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalla kertyvät asiakas- tai

potilasasiakirjatiedot eivät kuulu tämän rekisterin piiriin.

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä ei luovuteta tietoja säännönmukaisesti. Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai

ETA:n ulkopuolelle.

7. Tietojen säilytysajat

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään pysyvästi tai arkistoidaan kaupungin

tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.



8. Henkilötietojen tietolähteet

Tiedot rekisteriin siirretään Helsingin kaupungin muista rekistereistä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Arkistoitavan ja arkistoitavaksi tulevan tiedon osalta henkilötietojen käsittelyssä on kyse

yleisen edun mukaisesta arkistointitarkoituksesta, jota toteutetaan voimassa olevan

arkistolainsäädännön mukaisesti. Tällöin henkilötietojen käsittelyä koskevat EU:n yleisen

tietosuoja-asetuksen 89 artiklan sekä tietosuojalain 32 §:n mukaiset käsittelyä koskevat

poikkeukset ja suojatoimet.

Mikäli säilytys- ja arkistointirekisteriin sisältyvää tietoa käytetään tieteelliseen ja

historialliseen tutkimukseen, henkilötietojen käsittelyä koskevat EU:n yleisen tietosuoja-

asetuksen 89 artiklan sekä tietosuojalain 31 §:n mukaiset käsittelyä koskevat poikkeukset

ja suojatoimet.

Tietosuojalain 31-32 §:n mukaisten edellytysten täyttyessä EU:n yleisen tietosuoja-

asetuksen 15, 16, ja 18-21 artiklassa mainituista rekisteröidyn oikeuksista voidaan poiketa.
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