
 

Rekisteriseloste  

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

20.5.2022 

Tilasto- ja tutkimustoiminnan tietorekisteri  

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 

 Helsingin kaupungin toimintaan liittyvä tilastotuotanto ja tutkimustoiminta sekä niihin 
liittyvien aineistojen säilyttäminen  

 Hallinto- ja valmistelutehtävät  

 Viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävät 

 Muu toiminnan järjestäminen ja toteuttaminen 

 

Käsittelyn oikeusperuste 

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

suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta 

varten.  

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 e-kohta ja tietosuojalain 4 §:n 1 momentin 

3-kohta: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai 

rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Käsittely on tarpeen tilastointia 

varten ja se on oikeasuhtaista sillä tavoiteltuun yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen 

nähden.  

Rekisterissä käsitellään erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia tietoja.  

Käsittely on luvallista EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 mom. j-kohdan 

perusteella, jonka mukaan tietojen käsittely on luvallista, kun 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. 



Keskeinen lainsäädäntö 

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

 Tietosuojalaki (1050/2018)  

 Tilastolaki (280/2004)  

 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)  

5. Rekisterin tietosisältö 

Kaupungin rekistereistä saadut henkilötiedot, henkilön itsensä antamat tiedot ja muilta 

viranomaisilta ja palveluntuottajilta joko sopimuksen tai suostumuksen perusteella tai lain 

perusteella saadut henkilötiedot.  

Tutkimus- tai käyttöluvan hakijan ja luvan saajan nimi, osoite, puhelinnumero, 

sähköpostiosoite.  

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietojen luovutuksessa noudatetaan aineiston hankinnan yhteydessä tehtyä sopimusta.  

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

7. Tietojen säilytysajat 

Tietoaineistojen säilytysajat on määritelty aineiston hankinnan yhteydessä tehdyissä 

sopimuksissa ja tiedonohjaussuunnitelmassa.  

Määräaikaisten sopimusten osalta tiedot säilytetään sopimuksen voimassaoloajan.  

Toistaiseksi voimassaolevien sopimusten osalta tiedot säilytetään toistaiseksi, jos 

sopimuksissa ei ole muuta sovittu. 

Jos säilytysaikaa ei ole erikseen määritelty, tietoja säilytetään käyttötarpeen ajan eli mikä 

on tarpeen kaupungin tilasto- ja tutkimustoiminnan ylläpitämiseksi.  



Jos julkaistu tilasto- tai tutkimus poikkeaa olennaisesti alkuperäisestä lähtöaineistosta, 

tilasto- ja tutkimuksen lähtöaineisto säilytetään pysyvästi.  

8. Henkilötietojen tietolähteet 

Helsingin kaupungin toimialojen operatiiviset rekisterit ja järjestelmät kuten: 

• Helsingin väestötietojärjestelmä 

• Rakennusvalvonnan, rakennusten kunnossapidon ja käytön valvonnan rekisteri 

• Kiinteistönmuodostuksen rekisteri 

• Osallisuuden ja palautteiden rekisteri 

• Työllisyyspalvelurekisteri. 

 

Tutkimus- tai käyttöluvan hakija. 

 

Tutkimukseen osallistuva henkilö. 

 

Tilasto- ja tutkimustoimintaan koottuja tietoja saadaan tarvittaessa manuaalisesti tai 

sähköisesti muilta viranomaisilta ja palveluntuottajilta joko sopimuksen tai suostumuksen 

perusteella tai lain perusteella. 


