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PALVELUMUOTOILUN REKISTERI

1. Rekisterinpitäjä

Helsingin kaupunki / Kaupunginhallitus

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Kaupunginkanslia / Strategiaosasto / Strategiajohtaja

Kaupunginhallituksen rekisterinpitoon liittyviä vastuita ja tehtäviä kaupunginkansliassa

koskevan päätöksen 7.3.2022 § 182 mukaisesti rekisterin vastuuhenkilönä toimii

strategiajohtaja.

3. Rekisterin yhteyshenkilö

Kaupunkimuotoilupäällikkö

Yhteystiedot

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



4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitukset

1. Henkilöiden osallistaminen kaupungin toiminnan ja palvelujen kehitykseen sekä

kokemusten keruu palvelujen kehittämiseksi.

2. Henkilöiden osallistaminen kehittämisen kokonaiskuvan ja ongelmien juurisyiden

ymmärtämiseksi ja kehittämistoimenpiteiden kohdentamiseksi.

3. Henkilön palkitseminen muotoiluhankkeeseen osallistumisesta.

Käsittelyn oikeusperuste

Palvelumuotoiluhankkeet:

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

suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta

varten.

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin:

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

rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Rekisterissä käsitellään erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia tietoja. Käsittely on luvallista

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 mom. a-kohdan perusteella, jonka mukaan

tietojen käsittely on luvallista kun rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa

kyseisten henkilötietojen käsittelyyn yhtä tai useampaa tiettyä tarkoitusta varten, paitsi jos

unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään, että 1 kohdassa

tarkoitettua kieltoa ei voida kumota rekisteröidyn suostumuksella.



Keskeinen lainsäädäntö

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

 Tietosuojalaki (1050/2018)

 Laki tulotietojärjestelmästä (53/2018)

5. Rekisterin tietosisältö

Palvelumuotoiluhankkeissa käsiteltävät tiedot:

Nimi ja yhteystiedot sekä tarpeen mukaan sosioekonomisia taustatietoja kulloisenkin

muotoiluprojektin kohderyhmän tunnistamiseksi ja osallistamiseksi.

Henkilön kokemus omasta arjestaan, elämäntilanteestaan sekä kaupungin palveluista ja
toiminnasta (mielipide palvelusta ja sen kehittämisestä).

Palkitsemista varten käsiteltävät tiedot:

Henkilötunnus, nimi, palkkio

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Palkitsemisen johdosta luovutettavat tiedot: Verohallinto

7. Tietojen säilytysajat

Hankkeen päättymisen jälkeen 3 kuukautta.

8. Henkilötietojen tietolähteet

Rekisteröity.
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