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1) Mistä on kysymys? 

EU:n TIETOSUOJA-ASETUS on voimassa olevaa lainsäädäntöä EU:n alueella. Siirtymäaika asetuksen 
toimeenpanolle loppuu 25.5.2018. Suomen hallitus valmistelee uudistettua henkilötietolakia, jonka pitäisi 
tulla voimaan keväällä/kesällä 2018. Tietosuoja-asetus on kirjoitettu yleisellä tasolla, kyseessä ei ole selkeä 
ohjeistus, miten tulisi toimia. Tavoitteena on harmonisoida tietojen käsittelyä EU:n alueella. Asetus koskee 
kaikkia EU:n alueella asuvia henkilöitä. Asetuksen lähtökohtana on riskiperusteinen lähestymistapa 
henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietoja käsittelevän organisaation vastuita on lisätty ja rekisteröidyn, eli 
henkilötietojen käsittelyn kohteena olevan henkilön oikeuksia on lisätty. 

Henkilökohtaiset rekisterit tai muistiinpanot eivät kuulu asetuksen alle.  

MIKÄ ON HENKILÖTIETO 

Kaikenlaiset tunnistettua tai tunnistettavissa olevat henkilöä koskevat tiedot jotka voidaan liittää häneen. 
Kyseessä on henkilötieto, jos voidaan tunnistaa tiettyä henkilöä koskevaksi. Kaiken kattavaa listaa ei ole 
olemassa, mutta joitakin esimerkkejä; nimi, osoite, sähköposti, henkilötunnus, syntymäaika, ammatti, 
videohaastattelu, kuva, puhelutallenne, valvontakameratallenne, tietokoneen IP-osoite, sormenjälki, auton 
rekisterinumero. TIETOSUOJASÄÄNTÖJÄ SOVELLETAAN AINA, KUN HENKILÖ ON TUNNISTETTAVISSA. 

KÄSITTEITÄ 

Rekisteri: Mitä tahansa jäsenneltyä henkilötietoja sisältävä tietojoukko, josta tiedot ovat saatavilla henkilöä 
koskevin perustein. 

Rekisterinpitäjä: yhteisö joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot 

Rekisteröity: henkilötietojen käsittelyn kohteena oleva henkilö 

Käsittelijä: taho, joka käsittelee rekisteriä ja siinä olevia tietoja 

Rekisteriseloste: dokumentti, jossa käydään läpi rekisterin toiminta 

REKISTERIN PIDON PERIAATTEET (TÄRKEÄ) läpinäkyvyys ja osoitusvelvollisuus 

Asetukseen on kirjattu periaatteet, joiden mukaan tulisi toimia. Periaatteet on tärkeä lukea läpi ja 
ymmärtää, koska rekisterinpidon oikeellisuutta tarkastellaan periaatteiden kautta. 

Osoitusvelvollisuus: rekisterinpitäjän tulee osoittaa, että on toimittu oikein. Ei riitä, että kerrotaan asioita 
suullisesti, täytyy olla dokumentteja, jossa prosessi todennetaan. (rekisteriseloste, mahdollinen 
prosessikaavio, käyttöohjeet, infoa miten toimitaan ongelmatilanteissa yms.) 

Lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys: henkilötietojen käsittelyyn pitää olla laillinen peruste, 
korostaa informaatiovelvollisuutta 



Käyttötarkoitussidonnaisuus: kerättävä tiettyä tarkoitusta varten (esim. jäsenrekisteri) 

Tietojen minimointi: kerätään vain tarpeelliset tiedot 

Täsmällisyys: täsmälliset ja päivitetyt, virheettömät tiedot 

Säilytyksen rajoittaminen 

Eheys ja luottamuksellisuus: tekniset toimet tietojen suojaamiseksi (palomuurit, yhteydet) 

 

INFORMOINTI 

Pitää kertoa rekisteröidyn oikeudet, säilytysajat, ryhmät, milloin informaatio annetaan 

Tieto pitää olla saatavilla koko ajan. 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

- oikeus saada pääsy tietoihin ja informaatio käsittelystä, YKSI KUUKAUSI AIKAA 
o jäljennös, yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, ilman aiheetonta viivytystä 
o toistuvat pyynnöt, kohtuullinen maksu, noin kerran vuodessa 

- oikeus tietojen oikaisuun, ilman aiheetonta viivytystä 
- oikeus tietojen poistamiseen (ei muotovaatimusta) työnantajalla tunnistamisvelvoite 

o ei tietenkään voi kaikkia tietoja poistaa, ainoastaan jos ei ole perustetta, pitää olla 
perusteltu 

- oikeus siirtää järjestelmästä toiseen, jos se on teknisesti mahdollista 
o koskee vain, jos on suostumus ja sopimus.  

- oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
o tietojen paikkansapitävyys on kiistetty, käsittely on lainvastaista 

- oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten 
- oikeus vastustaa käsittelyä, joka perustuu esim. oikeutetun etuun, kuten profilointia 

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO 

- siirretäänkö EU:n ulkopuolelle? pitää huolehtia, että säilytys toimii myös ulkomailla 
- EU komission mallilausekkeet 
- Jos esim. tietojen säilytyksen palvelin sijaitsee USA:ssa; tai jos tekninen käyttöyhteys ulkomailta 

vaikka huolto, tai järjestelmän ylläpito -> kyseessä on siirto EU:n ulkopuolelle 
- Henkilötietoja ei tule tallentaa verkon ilmaisiin pilvipalveluihin (esim Google Drive, Dropbox, 

OneDrive). Jos seurakunnalla on perusteltu tarve henkilötietojen tallentamiseen jonkin 
palveluntarjoajan pilveen, tulee käyttää maksullista palvelua, joista useimmat täyttävät EU:n 
tietosuoja-asetuksen ehdot. Seurakunnan vastuulla on tällöin varmistaa kyseisen palvelun 
vaatimustenmukaisuus. 

TOIMINTA HENKILÖTIETOTURVALOUKKAUSTILANTEESSA 

1. Jatkossa jokaisen henkilöstössä pitäisi tunnistaa mikä on tietoturvaloukkaus 
2. Kenelle tämä asia kerrotaan, miten ilmoitetaan valvontaviranomaiselle? 

Mikä on tietoturvaloukkaus: tekniset järjestelmät, varastetaan mobiililaite, muistitikku häviää, 
lähetetään väärään sähköpostiosoitteeseen tietoja. Mikä on riski rekisteröidylle? Mitkä on korjaavat 
toimenpiteet. Tietosuojavaltuutettu on toimiva valvontaviranomainen. Ilmoitus vakavasta rikkeestä 72h 
kuluessa, paitsi jos loukkauksesta ei todennäköisesti aiheudu oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä. 



SANKTIOT 

- VAHINGONKORVAUS VASTUUT – yhteisö vastaa 
o Rekisterinpitäjältä tai käsittelijältä korvaus rekisteröidylle tai muulle henkilölle aineellisen 

tai aineettoman vahingon korvaaminen 
- HALLINNOLLISET SAKOT 

o kansallisilla valvontaviranomaisilla oikeus langettaa rikkomuksen vakavuuden perusteella, 
jos asetusta rikottu 

o ensimmäisenä tulee kuitenkin huomautus ja kehotus korjaaviin toimenpiteisiin 

VALMISTAUTUMINEN 

Mieti koko elinkaari henkilötietojen käsittelyssä. SUUNNITTELU – YLLÄPITO – KÄSITTELYN PÄÄTTYMINEN 

1. Älä jää lillukanvarsiin 
2. Haetaan peruskivijalat: kartoita nykytilanne, sitouta johto tai henkilöstö 

o minkälaisia henkilötietoja käsitellään, mistä tiedot on kerätty ja mihin niitä luovutetaan? 
Käyttötarkoitus/ käsittelyn peruste -> dokumentoi 

o selosteet, informointi ja rekisteröidyn oikeuksien toteutuminen www.tietosuoja.fi 
o henkilötietojen käsittelyn ulkoistussopimukset – kaikki kirjallisina  

3. Varmista organisaation osaaminen ja resurssit 
a. vastuu tietosuojasta, tiedon omistajuus, tietosuojavastaava 
b. raportointi johdolle, henkilötietojen käsittelyn suunnittelu 
c. ohjeistukset, perehdytys 
d. valvonta ja prosessi tietoturvaloukkauksiin 

4. Varmista järjestelmähankintojen osalta, että tämä asia otetaan huomioon 
5. Seuraa viranomaisten ohjeistusta ja kansallisia muutoksia 

On tärkeää luoda säännöt ja prosessi tulevaisuutta varten. Miten toimitaan tästä eteenpäin henkilötietojen 
käsittelyssä.  

Mitä tehdään vanhalle materiaalille / järjestelmille. Jotain kannattaa tehdä vanhalle materiaalille, mutta ei 
mahdottomia. 

 
2) Rekisterit Suomen Vapaakirkossa 

Suomen Vapaakirkon keskustoimistossa on tunnistettu ainakin seuraavia rekistereitä, jotka tulisi huomioida 

1) Työsuhteen hallinnointi -rekisteri: joka pitää sisällään palkkahallinnon, työsopimukset, matkalaskut, 
työterveyden, työhyvinvointi, palkitseminen, rekrytointi, kulunvalvonta jne. Tämä tehdään 
työnantajakohtaisesti. 
 

2) Omaisuuden hallinta – rekisteri: esim. kameravalvonta, parkkilupa -rekisteri 
 

3) Yhdistyksiin liittyvä asiakasrekisteri: leirit ja tapahtumat, tiedottaminen (SVN, KLK, ViaDia, SVK 
osoitetiedot, opisto) 
 

4) Elinkeinotoimintaan liittyvät asiakasrekisterit: Hotelli Anna, Kiponniemen leirikeskus, Päivä 
osakeyhtiö, SVK-Palvelu Oy 
 



5) Jäsenrekisteri Suomen Vapaakirkon jäsenistä 

Jokaiselle rekisterille laaditaan rekisteriseloste ja ohjeistukset käytöstä, jos sellaisia ei vielä ole.  

Ohjeistuksilla pitäisi päästä tilanteeseen, jossa rekisterit ovat sovitussa paikassa. Pyritään keskitettyyn 
rekisterin hoitoon. Hallinnoidaan sitä, kuka pääsee mihinkin käsiksi.  

3) Vapaaseurakunnat 
 
Vapaaseurakunnissa on käytössä ainakin seuraavia rekistereitä: 
 
1) Jäsenrekisteri  
2) Leiri- tai muu vastaava asiakasrekisteri 
3) Työsuhteen hallinta- jos on palkattuja työntekijöitä 
4) Omaisuuden hallinta – jos on esim. valvontakameroita 
5) Muut rekisterit? 

Jäsenrekisteri  

Jäsenrekisteri hoidetaan keskitetysti Suomen vapaakirkon keskustoimistossa. Mikäli seurakunnat käyttävät 
vain samaa järjestelmää, eli pääsevät katselemaan keskusrekisterin tietoja, EI SEURAKUNNAN TARVITSE 
TEHDÄ OMAA REKISTERISELOSTETTA; koska rekisterinpitäjänä on Suomen vapaakirkko. 

Jos seurakunta haluaa jatkaa oman jäsenrekisterin pitämistä (esim. excel tai muu valmisohjelma), sillä on 
velvollisuus tehdä oma rekisteriseloste, koska silloin rekisterinpitäjänä on paikallinen seurakunta. Suomen 
vapaakirkon rekisteriselostetta voi käyttää mallina. Mikäli seurakunta haluaa ottaa käyttöön 
keskustoimiston käyttämän keskusrekisterin, niin seurakunnan tulee ottaa yhteys vapaakirkon 
hallintosihteeriin Pirkko Kauraan. 

Seurakunnan tulisi joka tapauksessa huolehtia, että jäsenrekisteritiedot ovat kootussa paikassa ja vain 
nimetyn käsittelijän ulottuvissa. Mahdolliset ylimääräiset listat tulisi hävittää. 

Tarkempaa tietoa jäsenrekisteristä erillisessä liitteessä. 

Asiakas/leirirekisteri 

Kaikki seurakunnan toimintaan (esim. leirit tai viikkotoiminta) erikseen ilmoittautuneet ihmiset kuuluvat 
asiakasrekisteriin. Suomen Vapaakirkon Nuorilta (SVN) saa esimerkkipohjan asiakasrekisterin tekemiseksi. 
www.vapis.fi/asiakasrekisteri 

Työsuhteen hallinta 

Liitteessä on malli työsuhteen hallintarekisteristä 

Muut mahdolliset rekisterit 

Seurakunnan tulisi tehdä tilannekartoitus vanhimmistovetoisesti, jossa käydään kaikki mahdolliset rekisterit 
läpi. Turhat rekisterit tulisi hävittää, mikäli jokin tietojen käsittely on ulkoistettu, tulisi siitä laatia kirjallinen 
sopimus. 

Tietojen siirto 

Henkilötietojen siirto svk.fi -sähköpostien sisällä on turvallista, koska sähköpostijärjestelmä kulkee oman 
fyysisen palvelimen kautta. Tämän takia kaikkia työntekijöitä suositellaan ottamaan käyttöön svk.fi -
sähköpostiosoite 



Ulkopuoliset palvelimet 

Monilla seurakunnilla saattaa olla käytössään Google Docs / Microsoft 365 – tai vastaava pilvipalvelu, 
jossa dokumentteja säilytetään. Ilmaisversioissa ei ole takuuta, että tietosuojaa noudatettaisiin. Sen 
sijaan maksullisissa yritysversioissa asia on kunnossa. Suosittelemme, että ilmaisversioita ei käytettäisi 
dokumenttien säilytykseen. 

 
 
 

4) Tukea ja koulutusta 
- Tietosuoja-koulutus järjestetään Teopoliksella 28.4. klo 14-16, ilmoittautumiset 

kimmo.kaartama@svk.fi 15.4. mennessä. 
- Mahdollisuus keskusteluun ja koulutukseen myös kesäjuhlilla Porissa lauantaina. 

Ilmoittautumiset: kimmo.kaartama@svk.fi 15.6. mennessä 

Työsuhteen hallinta ja tietosuoja-asetus yleisesti: Kimmo Kaartama p. 050-5391477 

Jäsenrekisteri: Pirkko Kaura p. 010 3288 000 

Leiri/asiakasrekisteri: Tommi Koivunen 


