
Henkilötietolaki 
yhdistysarjessa

Mihin henkilötietolaki velvoittaa 
jäsenrekisterinhoitajaa ja luottamushenkilöitä?



Mistä jäsenrekisterinhoitaja vastaa?

• Syötetty tieto on todenperäistä ja ajantasaista 
– Tiedot kerätään itse jäseniltä 

– Jäsenet velvoitetaan ilmoittamaan muuttuneista tiedoista

• Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman jäsenen 
suostumusta

• Tiedot säilytetään asianmukaisesti, myös 
paperilla/muistitikulla oleva tieto

• Yhdistyksen jäsenistä on pidettävä luetteloa johon 
merkitään nimi ja kotipaikka
– Yhdistyksen jäsenellä on oikeus tutustua näihin (nimi ja kotipaikka) 

tietoihin halutessaan. Tutustuminen merkitsee silmäilyä, 
muistiinpanoja ei saa tehdä.  



Mitkä ovat jäsenen oikeudet?

• Saada tutustua itsestä tallennettuihin tietoihin 

• Oikeus korjata virheelliset tiedot

• Oikeus kieltää omien tietojen luovuttaminen 
ulkopuolisiin markkinointi- tai kyselytarkoituksiin

• Mahdollisuus tutustua tietosuojaselosteeseen
– Tietosuojaseloste tarkoittaa kuvausta siitä, miksi ja mihin 

tarkoituksiin jäsenrekisteriin kootaan tietoja. Mihin tietoja 
käytetään ja minne niitä luovutetaan.



Mitä tietoja keräämme jäseniltä?

• Nimi

• Osoite

• Puhelinnumero

• Sähköposti

• Syntymäaika

• Vammautunut/omainen

• Vammautumistapa ja -vuosi

• Erityistä varovaisuutta 
on ylläpidettävä 
punaisten kohtien 
suhteen 
 harkitse koska näiden 
tietojen listaaminen on 
tarpeellista

• Mitään tietoja ei 
koskaan luovuteta 
eteenpäin ilman 
asianosaisen lupaa



Saako tietoja antaa eteenpäin? 1/2

• Luottamushenkilöiden yhteystiedot esille (esim. 
kotisivuilla) vain henkilön omalla suostumuksella

• Jos yhdistyksen jäsen kysyy yhteystietoja toiselle 
jäsenelle, välitetään viesti sille jonka tietoja 
kysytään: 

”Ota halutessasi yhteyttä henkilöön X joka kyseli 
yhteystietojasi puh. 040-…”

• Jos yhdistyksen ulkopuolinen taho kysyy 
yhteystietoja/jäsenyyttä, tietoa ei koskaan anneta



Saako tietoja antaa eteenpäin? 2/2

• Jos jäsen on ilmoittautunut tapahtumaan, voidaan 
hänen yhteystiedot antaa tapahtumaa järjestävälle 
luottamushenkilölle tarvittaessa

• Toimintaryhmänvetäjälle voidaan antaa oman 
toiminta-alueen jäsenten yhteystiedot, jos niitä 
tarvitaan toiminnan järjestämiseen/tiedottamiseen. 



Tietojen suojaaminen

• Rekisterissä on tietosuoja kunnossa

• Salasana ja käyttäjätunnus pidetään vain omana 
tietona
– Yhdistys voi pyytää lisätunnuksia tarvittaessa

• Tulostetut listat hävitetään mahdollisimman pian esim. 
polttamalla tai silppurilla
– Tulosteeseen vain välttämättömät tiedot



Apua ja lisäkoulutusta saatavissa

Heidi Kokko, järjestösuunnittelija
p. 050 306 4181

heidi.kokko@aivovammaliitto.fi


