
Tietosuojaseloste - HKL:n henkilökuntasovellus 

 

Rekisterinpitäjä: Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta. Rekisterinpitäjän tehtävät on 
delegoitu hallintopäällikölle (Johtokunnan päätös 23.1.2020/2). 

Yhteystiedot: Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL), PL 55250 (Hämeentie 86), 00099 Helsingin 
kaupunki 

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö: Hallintopäällikkö 

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Palveluasiantuntija 

Rekisterin nimi: Henkilöstöhallintorekisteri, HKL:n viestinnän rekisteri. Rekisteriselosteet löydät täältä: 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/organisaatio/rekisteriselosteet 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste: Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoituksena on mahdollistaa HKL:n henkilökuntasovelluksen käyttö. Sovelluksessa käsitellään HKL:n 
työntekijöiden henkilötietoja. Sovellus tarjoaa käyttäjilleen työtä helpottavia ominaisuuksia ja ajantasaista 
työn tekemisen kannalta tärkeää tietoa. Henkilökuntasovellusta käytetään muun muassa käyttäjän omien 
työvuorojen tarkistamiseen, työ- ja lomatoiveiden tekemiseen, henkilökuntakuljetusten tilaamiseen, 
työsuojeluilmoitusten tekemiseen, tiedotteiden jakamiseen sekä työntekijöiden ja työnantajan väliseen 
viestintään. Sovelluksen käyttäminen on vapaaehtoista. Henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän 
antamaan suostumukseen. 

Käsittelyn oikeusperuste: EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 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) 

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset: Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muihin 
kuin palvelun tuottamiseen liittyviin tarkoituksiin. Käyttäjä voidaan ohjata sovelluksessa syöttämään tietoja 
HKL:n Liikennetuotannon päivittäissuunnittelun järjestelmään, infran vikailmoitustietoja GranlundManager-
järjestelmään sekä työsuojeluilmoituksia koskevia tietoja Helsingin kaupungille työsuojelupakkiin.  

Henkilökuntasovelluksessa käytettävät kolme Google Firebase -työkalua käsittelevät henkilötietona 
käyttöanalytiikkatietoa. Näiden työkalujen kautta tietoa siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 
Henkilötieto on kuitenkin pseudonyymiä käyttöanalytiikkatietoa. Pseudonyymiä tietoa ei voida yhdistää 
yksittäiseen käyttäjään Googlen Fibase –työkalussa. Käyttöanalytiikkatietoa on tarpeen kerätä ja seurata 
sovelluksen käytettävyyden ja toimivuuden varmistamiseksi. 

Kerättävät henkilötiedot:  

Seuraavat HKL:n työntekijöiden henkilötiedot: 

• nimi 
• sähköpostiosoite 
• henkilönumero 
• palvelunumero 
• työvuorotiedot, työvuoro- ja lomatoivetiedot, työaika- ja lomasaldot 
• asemapaikka 
• oletusjakoryhmä 
• henkilökuntakuljetustilaukset ja niiden nouto-osoite 
• sovelluksen keskusteluosion viestit 
• IT-hallintatiedot 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/organisaatio/rekisteriselosteet


• pseydonymisoidut käyttöanalytiikkatiedot 
 

Tietojen säilytysajat: Edellä mainittujen (kohta Rekisterin nimi) rekisterien henkilötietoja säilytetään 
rekisteriselosteiden mukaisesti. https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-
hallinto/hallinto/organisaatio/rekisteriselosteet 

Henkilötiedot poistetaan sovelluksesta, kun käyttäjä poistaa tilinsä sovelluksesta (Poista tili –valinta 
sovelluksen profiilinäkymässä). Käyttäjän keskusteluosioon kirjoittamat viestit säilyvät sovelluksen 
poistamisen jälkeen nimettöminä sovelluksen keskusteluosiossa, ellei käyttäjä itse poista viestejä ennen 
tilin poistamista. Työvuorotietoja säilytetään sen aikaa, että käyttäjä pystyy halutessaan tarkastamaan 
edellisen kuukauden palkan oikeellisuuden eli tarkastamaan palkkakauden työvuorot. 

Käyttöanalytiikkatieto säilyy Googlella kunkin Google Firebase –työkalun käyttöehdoissa määritellyn 
vanhenemisajan mukaisesti. Tietojen poistoajat on kuvattu Google Firebasen sivuilla. 

Henkilötietojen tietolähteet: Työntekijöiden henkilötiedot kerätään ja tallennetaan HKL:n 
Liikennetuotannon päivittäissuunnittelun järjestelmästä ja siirretään henkilökuntasovellukseen. 

Sovelluksen käyttäjät voivat lähettää sovelluksessa viestejä ja tilata henkilökuntakuljetuksia. Näissä 
tapauksissa henkilötietoja kerätään käyttäjiltä itseltään. 

Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta löytyy tietoa kaupungin sivuilta 
osoitteesta. https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/tietoa-helsingista/tietosuoja/tietosuojasta-
tarkemmin 
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