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Pääkaupunkiseudun ympäristöasennetutkimus 

1. Rekisterinpitäjä 

Helsingin kaupunki/ kaupunginhallitus 
 
Vantaan kaupunki/ talous- ja strategia 
Espoon kaupunki: Espoon kaupunki: Rekisterinpitäjän tehtävät on delegoitu 
Konsernihallinnon (KOHA) Hallinto ja kehittäminen/Strategia-yksikön tutkimusjohtajalle.  
Kauniaisten kaupunki/Ympäristötoimi 
 

2. Rekisterin vastuuhenkilö 

Kaupunginhallituksen rekisterinpitoon liittyviä vastuita ja tehtäviä kaupunginkansliassa 
koskevan päätöksen 7.3.2022 § 182 mukaisesti rekisterin vastuuhenkilönä toimii 
strategiajohtajan nimittämänä kaupunkitietopäällikkö  
 
Vantaan kaupunki: Strategia- ja tutkimuspäällikkö (talous- ja strategia) 
 
Espoon kaupunki: Tutkimusjohtaja (KOHA, Hallinto ja kehittäminen/Strategia) 
 
Kauniaisten kaupunki: Ympäristötoimen rekisterin vastuuhenkilönä toimii 
ympäristöpäällikkö.   
  



3. Rekisterin yhteyshenkilö 

Tehtävänimike 

Helsingin kaupunki: Tilasto- ja tietopalvelupäällikkö (Kaupunginkanslia, 
Strategiaosasto/Kaupunkitietoyksikkö) 
 
Vantaan kaupunki: strategia- ja tutkimuspäällikkö 
 
Espoon kaupunki: Tietopalvelupäällikkö (KOHA, Hallinto ja kehittäminen/Strategia) 
 
Kauniaisten kaupunki: Ympäristöpäällikkö (Ympäristötoimi) 

Yhteystiedot 

Helsingin kaupunki Kirjaamo  
PL 10 (Pohjoisesplanadi 11-13)  
00099 Helsingin kaupunki 
 
PL 60, 02070 Espoon kaupunki 
 
PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki 
 
Kauniaisten kaupungin kirjaamo 
PL 52 (Kauniaistentie 10) 
02701 Kauniainen 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste 

Käsittelyn tarkoitukset 

Pääkaupunkiseudun kunnat (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) toteuttavat yhdessä 
kyselytutkimuksen, jossa kerätään posti- ja verkkokyselyllä tietoa väestön 
ympäristöasenteista. Tutkimuksen tiedonkeruun, tutkimusaineiston muodostamisen ja sen 
laadun varmistamisen ajaksi muodostuu pääkaupunkiseudun kunnille yhteinen rekisteri. 
Yhteisrekisterinpitäjyys lakkaa, kun tutkimusaineisto on muodostettu ja sen laatu on 
varmistettu. Rekisteristä luovutetaan tietoja kohdan 6 mukaisesti.   

Kyselytutkimuksen toteuttavat kunnat käsittelevät henkilötietoja myös edellä kuvatun 
vaiheen jälkeen. Tämän käsittelyn osalta ne toimivat itsenäisenä rekisterinpitäjänä ja 
määrittelevät itse käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteen. 

 



Käsittelyn oikeusperuste 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohta: rekisteröity on antanut 
suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta 
varten.  

Keskeinen lainsäädäntö 
 EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) 
 Tietosuojalaki (1050/2018) 
 Tilastolaki (280/2004) 
 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 

 

5. Rekisterin tietosisältö 

Henkilön nimi, osoite, postinumero ja –toimipaikka, äidinkieli (suomi/ruotsi/muu), pysyvä 
rakennustunnus, id-tunnus ja vastausaineisto, joka sisältää vastaajien itse luovuttamia 
taustatietoja. 
 

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset 

Helsinki: Rekisteriaineisto luovutetaan Helsingin kaupungin tilasto- ja tutkimustoiminnan 
tietorekisteriin.  
Vantaa: Rekisteriaineisto luovutetaan Vantaan tilasto- ja tutkimusrekisteriin  
Espoo: Rekisteriaineisto luovutetaan Espoon kaupungin tilasto- ja tutkimustoiminnan 
rekisteriin  
Kauniainen: Rekisteriaineisto luovutetaan Kauniaisten kaupungin tilasto- ja 
tutkimustoiminnan rekisteriin. 
 
Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

7. Tietojen säilytysajat 

Tietoja säilytetään 30.06.2023 asti. 
 

8. Henkilötietojen tietolähteet 

Digi- ja väestötietovirasto ja tutkimukseen osallistuvat henkilöt. 


