
Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13 ja 14

20.2.2023

Henkilötietojen käsittely Helsingin kaupungin
palautekanavassa ja digitaalisissa osallistumispalveluissa

1. Rekisterinpitäjä

Helsingin kaupunki / Kaupunginhallitus

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Tehtävänimike

Kaupunginkanslia / Viestintäosasto / Viestintäjohtaja

Kaupunginhallituksen rekisterinpitoon liittyviä vastuita ja tehtäviä kaupunginkansliassa

koskevan päätöksen 7.3.2022 § 182 mukaisesti rekisterin vastuuhenkilönä toimii

viestintäjohtaja.

3. Rekisterin yhteyshenkilö

Tehtävänimike

Palautteet: Kaupunginkanslia / Viestintäosasto/ Projektipäällikkö

Digitaaliset osallistumispalvelut: Kaupunginkanslia / Viestintäosasto/ Kehittämispäällikkö



Yhteystiedot

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

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Helsingin kaupungin tietosuojavastaava

tietosuoja@hel.fi

09 310 1691 (puhelinvaihde)

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kuntalaisten osallistumis- ja

vaikuttamismahdollisuuksien toteuttaminen. Kaupungin palautekanavan kautta kuntalaiset

voivat antaa palautetta kaupungin toiminnasta. Digitaalisten osallistumiskanavien kautta

kuntalaisilta kerätään kommentteja, mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia valmistelussa

olevista asioista ja palveluista.

Käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohta: rekisteröity on antanut

suostumuksensa käsittelylle. Palautteenanto ja osallistuminen on kaupunkilaiselle

vapaaehtoista.

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

rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Kunnan asukkailla ja palvelujen

käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.

mailto:tietosuoja@hel.fi


Keskeinen lainsäädäntö

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

 Tietosuojalaki (1050/2018)

 Kuntalaki (410/2015) 22 §

 Hallintolaki (434/2003) 41 §

 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)

6. Rekisterin tietosisältö

Kerättävät henkilötiedot vaihtelevat osallistumiskanavakohtaisesti. Kussakin osallistumis-

ja palautekanavassa on kerrottu kyseisessä palvelussa käsiteltävät henkilötiedot.

Osallisuus- ja palautepalveluissa kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyn itsensä

ilmoittamia yksilöinti- ja yhteystietoja. Näitä ovat nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Palvelimelle kerätään lisäksi käyttäjien IP-osoitteet väärinkäytöstilanteiden selvittelyä

varten.

Osallistuvan budjetoinnin Omastadi.hel.fi -palvelun äänestysvaiheessa edellytetään

henkilön vahvaa tunnistamista Suomi.fi-palvelun (jatkossa Helsinki-profiilin) kautta, jonka

yhteydessä henkilöiltä kerätään nimi-, osoite-, sukupuoli- ja ikätiedot. Omastadi.hel.fi- ja

Nuortenbudjetti.hel.fi -palveluissa 12–17-vuotiaat koululaiset tunnistautuvat

äänestysvaiheessa koulujen käyttämän mPassID:n avulla, jolloin heistä tallentuu etunimi,

sukunimi, kutsumanimi, kuntakoodi, kunnan nimi, koulukoodi, koulun nimi, luokkatunnus ja

luokka-aste.

Rekisteröityjä ei pyydetä toimittamaan erityisiä henkilötietoja, mutta jos rekisteröity niitä

toimittaa, niitä käsitellään tietosuoja-asetuksen 9 artiklan edellyttämällä tavalla.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta.



8. Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle
järjestölle (EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle)

Palautepalvelussa käsiteltäviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Digitaalisissa osallistumispalveluissa kerättyjä henkilötietoja voidaan siirtää EU/ETA -

alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen sijaintiin liittyen viitataan Helsingin kaupungin kansliapäällikön päätökseen

12.10.2022 (HEL 2022-012014 T 00 01 01), jonka mukaan julkisuuslain mukaisia julkisia

henkilötietoja siirrettäessä EU/ETA-alueen ulkopuolelle siirtoa koskevaan sopimukseen on

liitettävä Euroopan komission hyväksymät vakiolausekkeet.

9. Tietojen suojaamisen periaatteet

Tietoja käsitellään järjestelmissä niihin tarkoituksiin, joihin tiedot on kerätty. Tietoja voidaan

käyttää myös tilastointi- ja tutkimustarkoituksiin. Tilastointi- tai tutkimustarkoituksiin

käytettävät tiedot tehdään pääsääntöisesti tunnisteettomiksi niin, ettei yksittäinen henkilö

ole niistä tunnistettavissa. Tietojen säilytystä, arkisointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä

ohjataan asianhallintasuunnitelmalla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Tietoja

säilytetään asianmukaiset tietoturvavaatimukset huomioiden.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin eikä profilointiin.

11. Tietojen säilytysajat

Palautteita henkilötietoineen säilytetään 5 vuotta, minkä jälkeen ne anonymisoidaan.

Osallistuvassa budjetoinnissa vahvan tunnistuksen kautta saadut henkilötiedot poistetaan

järjestelmästä 5 vuoden kuluttua. Käyttäjien luomien ideoiden, ehdotusten ja suunnitelmien

säilytysaika on 10 vuotta, minkä jälkeen henkilötiedot anonymisoidaan.



Muissa osallistumiskanavissa kerättyjen henkilötietojen säilytysaika on 10 vuotta.

12. Henkilötietojen tietolähteet

Tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään, kun hän rekisteröityy käyttäjäksi

tai antaa sähköpostiosoitteensa palveluun vastauksen saamiseksi sekä palautteiden

käsittelyn seuraamiseksi.

Vahvan tunnistuksen yhteydessä saatavat tiedot saadaan Helsinki-profiilin ja Suomi.fi-

palvelun sekä koululaisten mPassID-palvelun kautta.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät osoitteesta:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/tietoa-helsingista/tietosuoja/tietosuojasta-

tarkemmin

14. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojesi

käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi sinulla

on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Puhelinvaihde: 029 56 66700
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