
 

Rekisteriseloste  

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

20.5.2022 

Helsingin väestötietojärjestelmä 

1. Rekisterinpitäjä 

Helsingin kaupunki / Kaupunginhallitus 

2. Rekisterin vastuuhenkilö 

Tehtävänimike 

Kaupunginkanslia / strategiaosasto / kaupunkitietopäällikkö 

Kaupunginhallituksen rekisterinpitoon liittyviä vastuita ja tehtäviä kaupunginkansliassa 

koskevan päätöksen 7.3.2022 § 182 mukaisesti rekisterin vastuuhenkilönä toimii 

strategiajohtajan nimittämänä kaupunkitietopäällikkö. 

3. Rekisterin yhteyshenkilö 

Tehtävänimike 

Tilasto- ja tietopalvelupäällikkö, kaupunginkanslia/kaupunkitietoyksikkö 

Yhteystiedot 

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



4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste 

Käsittelyn tarkoitukset 

Rekisterin henkilötietojen käyttötarkoitus on kunnalliset suunnittelu- ja hallintotehtävät. 

Kunnan toimintaa säätelevien erityislakien edellyttämien kunnan viranomaistoimintojen 

hoitaminen:  

 kunnallinen tiedottaminen 

 muut hallinto- ja valmistelutehtävät 

 tilastotuotanto 

 tutkimustehtävät 

Käsittelyn oikeusperuste 

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

rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

 

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

koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan 

käyttämiseksi. 

 

Rekisterissä käsitellään erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia tietoja. Käsittely on luvallista 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 mom. g-kohdan perusteella. 

 

Käsittely on tarpeen tärkeää yleistä etua koskevasta syystä 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. 

 



Keskeinen lainsäädäntö 

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

 Tietosuojalaki (1050/2018)  

 Tilastolaki (280/2004) 

 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 

 Kuntalaki (410/2015) 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää tiedot henkilöistä, joiden vakinainen asuinpaikka on tai on ollut Helsinki. 

• Henkilön perustiedot 

• Perhesuhdetiedot 

• Edunvalvonta- ja huostaanottotiedot 

• Asuinpaikkatiedot, nykyinen ja historiatieto 

• Osoitetiedot 

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset 

Iäkkäiden palveluiden asiakasrekisteri  

Kotihoidon asiakasrekisteri 

Lapsiperheiden palvelujen asiakasrekisteri 

Lastensuojelun rekisteri  

Lastensuojeluilmoitusten asiakasrekisteri 

Perheoikeudellisten palveluiden asiakasrekisteri 

Potilasrekisteri 

Päihdepalvelujen asiakasrekisteri 

Työikäisten palvelujen asiakasrekisteri 

Vammaispalveluiden asiakasrekisteri 

Kansainvälistä suojelua saavien ja eräiden muiden maahanmuuttajien vastaanoton 

asiakasrekisteri 

 



Tartuntatautilain 39 §:n mukainen tapauskohtainen rekisteri Covid-19-tartuntataudin 

jäljitystä ja seurantaa varten 

Perusopetuksen opintohallinnon rekisteri 

Oppivelvollisuuden valvontarekisteri 

Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen asiakastietorekisteri 

Maksullisen pysäköinnin ja pysäköintitunnusten asiakasrekisteri 

Kaupunkimittauksen rakennusvalvonta- ja mittauspalveluiden asiakasrekisteri 

Tilasto- ja tutkimustoiminnan tietorekisteri 

 

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

7. Tietojen säilytysajat 

Digi- ja väestötietoviraston ja Helsingin kaupungin välisen muutostietopalvelun 

sopimuksen voimassaolon ajan. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Henkilötiedot 

päivittyvät kerran viikossa Digi- ja väestötietoviraston muutostietopalvelun tiedoilla. 

8. Henkilötietojen tietolähteet 

Digi- ja väestötietoviraston valtakunnallinen väestötietojärjestelmä 


