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Aiemmin voimassa on ollut 
henkilötietolaki. Uudessa 

paljon samaa, mutta 
velvoitteet tiukkenevat ja 

sanktiot kovenevat.

Tavoite on varmistaa, että 
ihmisten oikeus 

henkilötietojen suojaan ja 
yksityisyyteen toteutuu myös 

digiaikana.



Mitä ovat 
henkilötiedot? 

Mikä on rekisteri?

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, 
joiden nojalla joku elossa oleva 
henkilö voidaan tunnistaa.

Asetusta sovelletaan 
henkilötietojen käsittelyyn, kun 
tiedoista muodostuu rekisteri: 
jäsenluettelo, arkistoaineisto, 
museon luettelotiedot…



Rekisterinpitäjä 
saa käsitellä 

henkilötietoja vain 
tietosuoja-

asetuksessa 
säädetyillä 

perusteilla

Peruste voi olla esim. henkilön suostumus, 
joka voidaan kysyä jäseneltä 
liittymislomakkeessa. 

Tai jos henkilötietojen käsittely on tarpeen:

• sopimuksen täytäntöön panemiseksi

• rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen 
noudattamiseksi (yhdistys)

• yleistä etua koskevan tehtävän 
suorittamiseksi tai

• rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan 
käyttämiseksi



Vastuut ja  
velvollisuudet 

kasvavat

tietosuoja.fi

Organisaatiolla on oltava kyky osoittaa 
noudattavansa asetusta, tässä 
rekisteriselosteen laatiminen auttaa.

Varsinkin internetiin vietävä aineisto 
harkittava tarkoin.

Tarpeettomia henkilötietovarantoja on 
syytä välttää.



Rekisteriin ei 
saa tallentaa 

arkaluonteisia 
tietoja. 

Arkaluonteisina pidetään tietoja, jotka 
kuvaavat henkilön:

rotua tai etnistä alkuperää, 
vakaumusta tai ammattiliittoon 
kuulumista, rikollista tekoa tai 
rangaistusta, terveydentilaa, sairautta, 
vammaa tai hoitotoimenpiteitä, 
seksuaalista suuntautumista tai 
sosiaalihuollon tarvetta, tukitoimia ja 
muita sosiaalihuollon etuuksia.



Jäsenen 
suostumuksella 

joitain tietoja voi 
tallentaa  

määräaikaisesti:

• Joitain arkaluonteisia tietoja saa tallentaa 
rekisteriin jäsenen suostumuksella. 

• Näitä tietoja ovat esimerkiksi 
henkilötunnukset ja ruoka-aineallergiat. 

• Arkaluonteiset tiedot on poistettava 
rekisteristä heti, kun niille ei ole enää 
tarvetta. 

Asian arkaluonteisuuden voi myös joskus 
kiertää: jos pyytää terveystiedoiksi katsottujen 
allergioiden sijaan jäseniä ilmoittamaan 
erityisruokavalionsa, ei asia ole arkaluonteinen.



Tietojen 
käsitteleminen 
ja suojaaminen

• Rekisterin tietoja pitää käsitellä lain 
mukaisesti ja huolellisesti, eikä 
jäsenten yksityisyyttä saa loukata. 

• Kerättävät ja käsiteltävät tiedot on 
suojattava asiattomalta pääsyltä 
tietoihin sekä tietojen hävittämiseltä, 
muuttamiselta, luovuttamiselta, 
siirtämiseltä ja muulta laittomalta 
käsittelyltä. 

• Jäsenrekisteriä on syytä säilyttää 
salasanan takana ja vain rekisteristä 
vastaavan henkilön saatavilla.



Tietojen 
käsitteleminen 
ja suojaaminen

• Kullakin jäsenellä on oikeus saada 
tietää, mitä tietoja hänestä itsestään 
on jäsenrekisteriin tallennettu.

• Henkilötietolaki määrää myös 
vaitiolovelvollisuudesta. Tietoja 
yksilöistä ei saa ilmaista sivulliselle.

• Jäsenrekisterin henkilötietoja ei saa 
luovuttaa edes yhdistyksen muille 
jäsenille.

• Yhdistyksen jäsenillä on kuitenkin 
oikeus tietää muiden jäsenten nimet ja 
kotipaikat.



Rekisteri-
seloste  

• Rekisterinpitäjän on henkilötietolain 
mukaan laadittava henkilörekisteristä 
rekisteriseloste. Tämä koskee siis myös 
yhdistysten jäsenluetteloita.

• Valmiita lomakkeita ja ohjeet 
rekisteriselosteen tekoon saa sähköisenä 
Tietosuojavaltuutetun toimistosta.

• Rekisterinpitäjän on pidettävä 
rekisteriseloste jokaisen saatavilla. 

• Rekisteriselosteen voi sijoittaa 
esimerkiksi järjestön verkkosivuille.
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