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Käsittelytoimien kuvaus 

Tämä käsittelytoimien kuvaus on osa Helsingin kaupungin tietosuoja- ja salassapitoliitettä (kohta 
10(3)) tai muuta tietosuojaliitettä. Tässä käsittelytoimien kuvauksessa yksilöidään henkilötietojen 
käsittelytoimeksianto, jonka henkilötietojen käsittelijä suorittaa rekisterinpitäjän lukuun siten kuin 
sopimuksessa/liitteessä tarkemmin kuvataan.  
 
 
 
Pääsopimus, johon käsittelytoimien kuvaus liittyy: [Sopimuksen yksilöintitiedot ] 
 
Osapuolet sopivat seuraavasti: 
 

1. Rekisterin- 

pitäjä 

Helsingin kaupunki 

y-tunnus 0201256-6  

osoite  

2. Henkilö-

tietojen 

käsittelijä(t) 

  

y-tunnus  y-tunnus  

osoite   osoite  

3. Henkilö-

tietojen 

käsittelyyn 

osallistuvat 

henkilötietojen 

käsittelijän 

käyttämät 

alikäsittelijät 

  

y-tunnus  y-tunnus  

osoite  osoite  

 

4. Käsittelyn 

kohde 

Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja käsitellään? Kuvaa yleisellä tasolla henkilötietojen käsittelyn 

liityntä pääsopimuksen kohteeseen: 

•  

 

Minkälaista henkilötietojen käsittelyä kohdassa 3 luetellut alikäsittelijät tekevät?  

•  

 

5. Henkilö-

tietojen 

käsittelyn 

lakiperuste 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus määräytyy yleisestä tietosuoja-asetuksesta (EU 2016/679) 

ilmenevän laillisuusperusteen mukaan: 

☐ 

 

Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 

kohdan alakohta a: rekisteröity on 

antanut suostumuksensa 

henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai 

useampaa erityistä tarkoitusta varten 

☐ 

 

Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 

kohdan alakohta b: käsittely on tarpeen 

sellaisen sopimuksen täytäntöön 

panemiseksi, jossa rekisteröity on 

osapuolena, tai sopimuksen tekemistä 

edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi 

rekisteröidyn pyynnöstä 
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☐ Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 

kohdan alakohta c: käsittely on 

tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen 

velvoitteen noudattamiseksi 

☐ Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 

kohdan alakohta d: käsittely on tarpeen 

rekisteröidyn tai toisen luonnollisen 

henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi 

☐ 

 

Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 

kohdan alakohta e: käsittely on 

tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän 

suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle 

kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

☐ 

 

Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 

kohdan alakohta f: käsittely on tarpeen 

rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen 

oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi 

milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät 

rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -

vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, 

erityisesti jos rekisteröity on lapsi 

6. Henkilö-

tietoja 

käsitellään 

seuraavasti 

☐ kerääminen ☐ katselu 

☐ tallentaminen ☐ käyttö 

☐ säilyttäminen ☐ poistaminen ja tuhoaminen 

☐ järjestäminen ☐ yhteensovittaminen tai yhdistäminen 

☐ muokkaaminen, muuttaminen ☐ rajoittaminen 

☐ haku ☐ muu:  

7. 

Rekisteröityjen 

ryhmät  

Käsiteltävät henkilötiedot koskevat seuraavia rekisteröityjen ryhmiä: 

☐ asiakkaat ☐ työntekijät 

☐ alaikäiset ☐ muu: 

8. Käsiteltävät 

henkilötiedot 

Käsiteltävät henkilötiedot koostuvat seuraavista henkilötiedoista:  

Perustiedot (täytä tämä kohta aina) 

☐ nimi ☐ osoite 

☐ puhelinnumero ☐ sähköpostiosoite 

☐ syntymäaika ☐ ikä 

☐ henkilötunnus ☐ sukupuoli 

☐ järjestelmässä oleva henkilön yksilöivä 

tunnus  

☐ ammattinimike 

☐ kuva ☐ videokuva 

☐ äänite ☐ sijaintitiedot 

☐ muu:  

 Tietosuoja-asetuksen mukaiset erityiset henkilötietoryhmät 

☐ terveyteen liittyvät tiedot ☐ rotu tai etninen alkuperä 

☐ uskonnollinen tai filosofinen vakaumus ☐ rikostuomiot ja rikkomukset tai niihin 
liittyvät turvaamistoimet 
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☐ geneettisten tai biometristen tietojen 

käsittely henkilön yksiselitteiseksi 

tunnistamiseksi 

 

☐ henkilön seksuaaliseen käyttäytymiseen tai 

suuntautumiseen liittyvät tiedot 

☐ ammattiliiton jäsenyys ☐ poliittiset mielipiteet 

Peruste erityisten henkilötietoryhmien käsittelylle: 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan alakohta  

Muut Suomen lainsäädännön mukaan salassa pidettävät tiedot 

☐ sosiaalihuollon asiakastiedot sosiaalihuollon asiakasrekisteriin kirjattavat sosiaalihuollon 

tiedot 

☐ muu:  

Tarkemmat työntekijätiedot 

☐ käyttäjätunnus ☐ koulutus 

☐ 

 

työsuhteeseen liittyvät tiedot esim. 

työhistoria-, rekrytointi- ja työsuhteen 

päättymistiedot 

☐ 

 

muu:  

Taloudelliset tiedot 

☐ pankkitilinumero ☐ tulot 

☐ palkka ☐ tuet 

☐ lainat ☐ vakuutustiedot 

☐ muu:  

Tekniset tunnistetiedot 

☐ IP-osoite ☐ käyttö- ja luovutuslokitiedot 

☐ tekniset tunnisteet ☐ metadata  

☐ tilojen ja järjestelmien valvontatiedot ☐ muu:  

Muut henkilötiedot 

☐ muu: 

9. Henkilö-

tietojen 

käsittelyn 

sijainti 

Henkilötietoja käsitellään (sisältäen myös pääsyn henkilötietoihin ja tuki- ja asiakaspalvelut, 

tietojen tallennuspaikat) seuraavissa maissa tai seuraavilla alueilla: 

☐ Suomi 

☐ Euroopan Unionin (EU) alue tai 

Euroopan talousalue (ETA) 

☐ Muu  

Siirrolle tulee olla erityiset perusteet:   

Tarkemmat tiedot EU/ETA- tai muun alueen osalta: 

• Palvelun tuottamiseen käytettävien konesalien, mahdollisten pilvipalvelujen sekä 

tallennettujen tietojen tarkempi maantieteellinen sijainti:  

• Mistä on pääsy/yhteydet (esim. palvelinten ylläpito) tietoihin tai konesaliympäristöön:  

• Varmuuskopioiden maantieteellinen sijainti:  

• Mistä on pääsy/yhteydet (esim. palvelinten ylläpito) varmuuskopioihin: 



                                      
 
           
                                      

Käsittelytoimien kuvaus  
Helsingin kaupunki 
xx.xx.20xx                             

4 
 
 
 

   

    

  

 

 
 

10. 

Henkilötietoja 

käsitellään 

seuraavissa 

järjestelmissä/ 

ohjelmistoissa/ 

palveluissa 

Luettele tähän järjestelmät/ohjelmistot ja palvelut/pilvipalvelut, joissa henkilötietoja käsitellään:  

•  

11. Käsittelyn 

kesto 

Henkilötietojen käsittelyn kesto: 

 

Kohdassa 3 lueteltujen alikäsittelijöiden tekemän henkilötietojen käsittelyn kesto: 

•  

12. 

Voimassaolo 

Tämä käsittelytoimien kuvaus astuu voimaan Pääsopimuksen allekirjoituspäivänä ja on 

voimassa niin kauan kuin palveluja tarjotaan Pääsopimuksen mukaisesti, elleivät Sopijapuolet 

toisin sovi. 

13. 

Allekirjoitukset 

Tästä käsittelytoimien kuvauksesta on tehty kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi kummallekin 

Sopijapuolelle. Allekirjoitetut toimitetut kopiot vastaavat sitovuudeltaan alkuperäistä 

allekirjoitettua kappaletta. 

paikka ja aika 

 

  

paikka ja aika 

Helsingin kaupunki 

  

 
 


