
EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)

• Asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä

• Siirtymäaika päättyi 25.5.2018 
• HE tietosuojalaiksi 1.3.2018 – edelleen eduskunnassa 

• Turvallisuuskulttuuri – riskiperusteinen lähestymistapa
– Yksityisyyden suojan kunnioitus
– Ihmiset sitoutetaan ja sitoutuvat tietosuojaan
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Kysymys tietosuojan nykytilanteesta seurassa

Mikä kuvaa parhaiten teidän seuran toimihenkilöiden tilannetta?

A) Asiasta ei ole juurikaan puhuttu
B) Asiasta on puhuttu, mutta käytännöt ovat ennallaan
C) Asiasta on puhuttu ja käytäntöjä on muutettu

Mikä kuvaa parhaiten teidän seuraväen tilannetta
A) Kyselyjä ei ole tullut
B) On tullut yksittäisiä kyselyjä
C) Kyselyjä on ollut useita
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Mikä muuttui asetuksen myötä?

• Osoitusvelvollisuus – dokumentointi entistäkin tärkeämpi

• Rekisteröidyn oikeudet – erityisesti unohdetuksi tuleminen

• Ei dramatiikkaa – tietoturva pitää vaan ottaa vakavasti

2017 3



Henkilötieto

• Henkilötieto on kaikki henkilöön liittyvää tieto

– Esimerkiksi henkilön nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, 
henkilötunnus, syntymäaika, sukupuoli, paidan koko, kulkuneuvon 
rekisterinumero, valokuva, videohaastattelu tai kilpailun tulos

• Erityiset henkilötietoryhmät (arkaluontoinen tieto) – esim. terveyttä koskevat 
tiedot (HE dopingvalvonta ja vammaisurheilu mainittu)
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Tietosuojaperiaattet

• Käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
• Käyttötarkoitussidonnaisuus
• Tietojen keräämisen ja tietojen minimointi
• Tietojen täsmällisyys
• Tietojen säilytyksen rajoittaminen
• Tietojen eheys ja luottamuksellisuus
• Rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus
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Käsittelyn oikeusperusta

- Sopimus
- Rekisterinpitäjän tai kolmannen oikeutettu etu (ei ristiriitaa yksilön 

perusoikeuksien kanssa)
- Elintärkeiden etujen suojelu
- Yleinen etu ja julkinen tehtävä
- Lakisääteinen velvoite
- Rekisteröidyn suostumus, jos ei muuta oikeusperustetta

- Selkeä ja aktiivinen suostumus, joka dokumentoidaan
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Käytännesääntö

• Alakohtainen asetuksen soveltaminen alan erityispiirteet 
huomioiden

• Urheilun käytännesääntö valmistunee loppuvuonna 2018

• Erityinen haaste www maailma

2017 7



Rekisteröidyn oikeudet

• Oikeus saada läpinäkyvää informaatiota, kun henkilötiedot 
kerätään

• Oikeus päästä tarkastamaan omat tietonsa. Oikeus oikaista 
omia tietoja (Tietosi.fi palvelu)

• Oikeus poistaa tietoja ja tulla kokonaan unohdetuksi sekä 
rajoittaa omien tietojen käsittelyä (ei absoluuttinen oikeus)

• Oikeus tulla informoiduksi henkilötietojen tietoturvaloukkauksista 

• Lapsilla erityinen suoja (alle 16-v, HE kansallinen 13-v 
tietoyhteiskunnan palvelut)
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Seloste käsittelytoimista

• Vanha rekisteriseloste/tietosuojaseloste

• Seloste käsittelytoimista sisäiseen käyttöön, osoitusvelvollisuuden 
toteuttamiseen

• Rekisteröityjen informointi 
– Rekisteröity antaa itse tiedot
– Rekisteröidyn tiedot kerätään muualta

– Informointi ajallisesti erilainen
– Ymmärrettävä, helppolukuinen tai kuva
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Henkilötietojen hävittäminen

• Henkilötieto hävitetään heti, kun käytön peruste päättyy

• Anonymisointi tilastoja varten

• Koulutushistoria, suoritukset, edustusoikeudet…?
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Lisää tietoa ja malleja

• www.tietosuoja.fi

• www.arjentietosuoja.fi

• https://www.olympiakomitea.fi/2018/05/24/apua-lajiliitoille-ja-
seuroille-tietopyyntokyselyjen-hoitamiseen/
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