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SPR projektit

Tietosuoja

o Tietosuoja = henkilötietojen käsittelyn suojaamista
o Tietosuoja on Punaiselle Ristin arvojen mukainen asia, 

haluamme olla luottamuksen arvoisia käsitellessämme 
ihmisten (jäsenien, vapaaehtoisten, avun saajien) 
henkilötietoja

o Henkilötieto = kaikki sellainen tieto, mistä yksilö voi olla 
tunnistettavissa
o esim. nimi, syntymäaika, HETU, osoite, s-posti, 

puhelinnumero, sijainti, tilinumero, veriryhmä, 
käyttäjätunnus, valokuva, äänite

Presenter
Presentation Notes
Olisi hyvä pikaisesti käydä läpi, mitä tietosuoja ja henkilötieto tarkoittavat ja miksi tämä on meille tärkeä asia.



SPR projektit

Järjestön Tietosuojalinjaus ja 
kolmikantasopimus
o Järjestön tietosuojan peruspilari
o Tietosuojaperiaatteet
o Tietosuojaorganisaatio
o Keskustoimiston asettaminen rekisterinpitäjäksi järjestön 

henkilötiedoille, piiri ja osastot käsittelijöiksi > 
kolmikantasopimus, joka määrittelee roolit ja vastuut 
järjestön nimiin tehtävässä henkilötietojen käsittelyssä

o Tulee lainvoimaiseksi osaston hallituksen käsittelyn myötä, 
josta ilmoitetaan tällä lomakkeella

Presenter
Presentation Notes
Tietosuoja on Punaiselle Ristille tärkeä ja haluamme olla luottamuksen arvoinen. Myös läpinäkyvyys ja selkeys on tärkeää, joten on laadittu järjestön oma tietosuojalinjaus, joka on järjestön tietosuojatyön peruspilari ja kuvaa periaatteet ja vastuun jaon.Koska kyseessä on rekisterinpitäjän rooli Keskustoimistolla ja käsittelijän rooli piireillä ja osastoilla, laki vaatii käsittelysopimuksen, jossa vastuut on määritelty.Sopimus on käsiteltävä osaston hallituksessa vuoden 2020 aikana.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oBzFjVW9_02Lp4a0gWYHeJa8zX4nz01ElDxid8nNzlRURDFGUVJSRzc2Q0o3MFA5SjgyNjExWTZXRiQlQCN0PWcu


SPR projektit

Osaston 
hallituksen 
vastuulla

o varmistaa, että osaston henkilötietojen käsittely on järjestön 
tietosuojalinjauksen ja kolmikantasopimuksen mukaista

o nimetä osaston tietosuojayhteyshenkilö (J2)
o ylläpitää koostedokumentti järjestön nimiin 

tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä
o varmistaa osaston avainhenkilöiden tietosuojaosaaminen
o vastata ilman aiheetonta viivästystä keskustoimiston tai piirin 

esittämiin rekisteröityjen oikeuksia koskeviin kysymyksiin

o Kysymykset: 
o Oman piirin tietosuojathteyshenkilö
o Sähköposti:  tietosuoja@punainenristi.fi(linkki lähettää sähköpostin)

Presenter
Presentation Notes
Tietosuojalinjaus määrittelee osaston tietosuojavastuut näin.



SPR projektit

Tehtävälista

o Tutustu tietosuojalinjaukseen ja kolmikantasopimukseen
o Nimeä tietosuojayhteyshenkilö J2
o Tutustu järjestön tietosuojasivuihin ja järjestön 

tietosuojaselosteisiin
o Kokoa kooste osaston käsittelytoimista
o Kouluta osaston vapaaehtoiset



SPR projektit

Osaston 
tietosuojayhteyshenkilö J2

o on yhteyshenkilö tietosuoja-
asioissa

o vastaa osaston 
tietosuojakäytännöistä

o ylläpitää osaston 
tietosuojadokumentaatiota

o vastaa osaston 
avainhenkilöiden 
tietosuojakoulutuksesta ja 
ohjeista

o ymmärtää rekisterinpitäjän 
vs. käsittelijän eron ja roolin 
järjestön tietojen 
käsittelijänä

o pitää kirjaa 
tietoturvaloukkauksista ja 
niiden epäilyistä sekä 
ilmoittaa loukkauksista 
eteenpäin

Presenter
Presentation Notes
Tässä kolmikantasopimuksen mukaisesti J2-roolin tärkeimmät tehtävät.
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Tietosuojaperiaatteet 
ja 

ohjeita 



SPR projektit

Tietosuojaperiaatteet

o käsiteltävä lainmukaisesti ja läpinäkyvästi
o käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
o kerättävä ja käsiteltävä tiettyä tarkoitusta varten
o kerättävä vain tarpeellinen määrä
o päivitettävä epätarkat ja virheelliset tiedot
o säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on 

tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on 
tarpeen

Presenter
Presentation Notes
Tietosuojaperiaatteet ovat maalaisjärkeä. Jos kaikessa henkilötietojen käsittelyssä yrittää nämä periaatteet pitää mielessä, ollaan to todella pitkälläKäsittelylle on oltava peruste ja käsittelyn pitää olla läpinäkyvää, eli henkilötietoja kerättäessä ihmiselle pitää kertoa, mihin hänen tietojaan käytetäänHenkilötietoja tulee aina käsitellä huolellisesti ja varmistaa, että niihin on pääsy vain tarpeen mukaan ja tietoja ei saa luovuttaa ulkopuolisilleTietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen, mihin niitä on kerätty. Käyttötarkoitus määritellään tietosuojaselosteessaTietoja kerätään vain tarpeeseen, ei ylimääräistä tietoaSäilytettyjä tietoja on pyrittävä ylläpitämään oikeinaTietoja saa käsitellä vain niin kauan kuin peruste on olemassa. Määritelty säilytysaika on kirjattu tietosuojaselosteisiin.



SPR projektit

Tietosuojan pääperiaatteet 

• Pääsääntöisesti osasto on henkilötietojen käsittelijä Punaisen Ristin lukuun, ei 
itsenäinen rekisterinpitäjä. Tämä koskee erityisesti jäsenien, vapaaehtoisten 
ja autettavien/asiakkaiden henkilötietoja.

• Punaisen Ristin lukuun tehtävästä henkilötietojen käsittelystä löytyy 
valtakunnalliset rekisteriselosteet

• Osasto vastaa siitä, että
• vain tarvittavaa tietoa kerätään
• yksilöä informoidaan henkilötietojen käyttötarkoituksesta
• henkilötietoja käytetään vain rekisteriselosteissa määriteltyihin tarkoituksiin 
• henkilötietoja käsitellään tietoturvallisesti
• vanhaa/turhaa tietoa ei säilötä
• henkilötietoja ei luovuteta järjestön ulkopuolelle ennen kuin on varmistettu sen 

olevan luvallista
• sähköpostiviestintä tehdään vastaanottajan yksityisyyttä kunnioittaen

• Järjestön tietosuojasivusto www.punainenristi.fi/tietosuoja kuvaa 
henkilötietojen käsittelyä koko järjestössä. 
 Ohjaa kysyjät sinne. 

http://www.punainenristi.fi/tietosuoja


SPR projektit

Muistilista

 Kerää vain tarvitsemaasi tietoa
 Informoi aina mihin tarkoitukseen 

henkilötietoa keräät
 Varmista, että henkilötietoja käytetään vain 

rekisteriselosteessa määriteltyihin 
tarkoituksiin

 Älä säilö vanhaa tietoa. Kaikki tarpeeton
tieto tulee tuhota, sekä paperilla että 
sähköisesti taltioitu
 Mielessä kuitenkin osaston historian 

kannalta merkittävät tiedot 
 Arkistointiohje 

 Älä luovuta henkilötietoja 
kenellekään/mihinkään järjestön ulkopuolelle

 Tutustu järjestön tietosuojasivuun ja 
tärkeimpiin rekisteriselosteisiin 
www.punainenristi.fi/tietosuoja

 Vapaaehtoisten tietosuojasivut: 
https://rednet.punainenristi.fi/tietosuoja

http://www.punainenristi.fi/tietosuoja
https://rednet.punainenristi.fi/tietosuoja


SPR projektit

Tietoturva –
huolellinen käsittely

 Pidä laitteet ja data poissa ulkopuolisten silmistä, 
käsistä ja korvista

 Lukitse työasema, pidä työpöytä puhtaana, älä 
puhu osaston asioista julkisilla paikoilla, käytä 
näytön katselusuojaa

 Käytä puhelimessasi suojakoodia
 Kiinnitä huomiota minne tallennat datasi
 Ole varovainen avointen langattomien (WLAN) 

käytössä
 Ole varovainen USB-tikkujen ja levyjen kanssa-

käytä tarvittaessa kryptausta tiedon suojaamiseen
 Pidä salasanasi omana tietonasi, ja vaihda niitä 

aika-ajoin
 Rajaa tietoihin pääsy vain siihen oikeutetuille 
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Kuvien käyttö 



SPR projektit

Kuvausluvat ja -vinkit

• Nyrkkisääntö: julkisella paikalla voi kuvata ilman lupaa
• Kysyisin silti luvan, mikäli onnistuu…

• Pyydä Punaisen Ristin tilaisuuksissa ja auttamistilanteissa 
aina kuvauslupa, alaikäisten kohdalla vanhemmalta tai 
huoltajalta

• Kerro kuvien käyttötarkoitus ja missä julkaistaan

• Ota kuva niin läheltä kuin voit
• Suosi toimintakuvia
• Ota kuvia ihmisistä (pieni määrä vs. joukko) 
• Huomio kuvattavan tilanne, haavoittuvuus! 
• Sommittele kuva ja tausta

Presenter
Presentation Notes
Julkisella paikalla voi kuvata ilman lupaa: Oikeus perustuu sananvapauslakiin, jonka mukaan ”sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkaista ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.” (Toinen luku, 12. §)Pyydä lupa, jos kuvassa on viisi ihmistä tai vähemmän – ja etenkin jos aiot julkaista kuvan.Yleisesti: käytä omaa harkintaa.  Kuvausluvan kysyminen kohteelta on hyvien tapojen mukaista, eikä ketään ole syytä kuvata hänen tahtomattaan. 
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