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EU tietosuoja-asetus

• Astui voimaan koko EU:n alueella vuonna 2016. 

Sovelletaan 5/2018 alkaen. Suoraan sovellettava asetus.

• Asetuksen myötä henkilötietolaki kumoutuu.

• Näkyvimmät muutokset:

– yksilön oikeuksien vahvistuminen

– rekisterinpitäjän velvollisuuksien lisääntyminen / 

enemmän vastuuta käsittelijöille.

Tietosuoja on henkilötietojen 
oikeaoppista ja tarkoituksenmukaista käsittelyä.



Roolit ja termit

TIETOSUOJA-
VIRANOMAINEN

REKISTERINPITÄJÄ

REKISTERÖIDYT 
(Henkilötietojen omistaja)

Tunnistettu tai 
tunnistettavissa oleva 
luonnollinen henkilö 

Tietosuojavaltuutetun 
toimisto on päällikkö-
virastona toimiva 
asiantuntijaorganisaatio 
oikeusministeriön 
hallinnonalalla. 

Luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö, viranomainen, 
virasto tai muu elin, joka yksin tai 
yhdessä toisten kanssa 
määrittelee henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitukset ja keinot

• Oulun kaupunki
• Sivistys- ja kulttuuripalvelut
• vastuualueet

Mikä tahansa jäsenneltyä henkilötietoja 
sisältävä tietojoukko, mistä tiedot on 
saatavilla tietyin perustein, oli tietojoukko 
sitten keskitetty, hajautettu tai toiminnallisin 
tai maantieteellisin perustein jaettu.
REKISTERISELOSTE

REKISTERI

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö, viranomainen, 
virasto tai muu elin, joka käsittelee 
henkilötietoja rekisterinpitäjän 
lukuun

Microsoft Visma
Tieto OTT

Koha Suomi Softers
Työntekijät

...

KOHA
Timmi
Effica

Primus
Oukatypa

...

Kuntalainen
Oppilas

Lapsi
Nuori



Rekisteröidyn oikeudet

• Oikeus päättää, rajoittaa ja 

vaikuttaa itseään koskevien 

tietojen käsittelystä

• Oikeus tietää tietojensa 

käsittelystä

• Oikeus saada virheellinen, 

tarpeeton, puutteellinen tai 

vanhentunut tieto korjatuksi

• Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisterinpitäjän velvoitteet 

• Informointivelvollisuus

• Suunnitteluvelvollisuus

• Huolellisuus- ja 
suojaamisvelvollisuudet

• Vaitiolovelvollisuus

• Osoitusvelvollisuus

• Sisäänrakennettu 
oletusarvoinen tietosuoja

• Käsittelijöiden hallinta

• Rekisteröityjen oikeuksien 
toteuttaminen

• Tietosuojarikkeistä 
ilmoittaminen

Oikeudet ja velvollisuudet



Henkilötiedolla tarkoitetaan

Kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai 

elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai 

hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä 

koskeviksi.

mm. nimi, sähköpostiosoite, valokuva, hetu, puhelinnumero, ip-osoite, 

osoitetiedot

Erityiset henkilötietoryhmät (ent. arkaluonteiset tiedot) ja salassa pidettävä 

tieto:

Etninen alkuperä (esim. kansalaisuus, äidinkieli), uskonto, terveyttä 

koskevat tiedot, sosiaalihuollon palveluita koskevat tiedot, tukitoimet, 

ja muut sosiaalihuollon etuudet

Luottamuksellinen tieto:

Ei-julkiset tiedot: Sopimukset, tekniset tuotedokumentit 



Henkilötiedot

Minkälaisia henkilötietoja käsittelet työssäsi?



Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan

• henkilötietojen keräämistä, tallettamista, 
suojaamista, 

• järjestämistä, katselua, käyttöä, puhumista,

• siirtämistä, luovuttamista, julkaisemista,

• muuttamista, yhdistämistä, 

• säilyttämistä, poistamista, tuhoamista 

• sekä muita henkilötietoihin kohdistuvia 
toimenpiteitä koko tiedon elinkaaren aikana.

• Kaikki toimipisteissä tapahtuvat henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät prosessit kuuluvat 
henkilötietolain soveltamisen piiriin.



Henkilötietojen käsittelyn periaatteet
LAINMUKAISUUS, 

KOHTUULLISUUS JA 
AVOIMUUS

Käsittelyn tulee olla etukäteen suunniteltua
Tietoa käsitellään vain perustellusti (laki, suostumus)
Käsittelyn tulee olla avointa rekisteröidylle (seloste saatavilla)
Käsittelystä tulee informoida

TÄSMÄLLISYYS
Tiedon virheettömyydestä tulee huolehtia
Tiedon tulee olla ajantasaista

EHEYS JA 
LUOTTAMUKSEL-

LISUUS

Tietoturvasta pitää huolehtia
Tiedot on suojattu (käyttöoikeudet, säilyttäminen)
Vaitiolovelvollisuudesta tulee huolehtia
Lokituksesta täytyy huolehtia

TIETOJEN 
MINIMOINTI

Käsitellään VAIN tarpeellista ja tarkoituksenmukaista tietoa
Kerätään vain välttämätön tieto (ei kaiken varalta)

SÄILYTYKSEN 
RAJOITTAMINEN

Tietoa säilytetään vain tarpeellinen aika (arkistointisäännöt)
Säilytetään vain tarpeellinen tieto
Tiedot poistetaan lopuksi

KÄYTTÖTARKOITUS
SIDONNAISUUS

Tietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen mihin se on kerätty
Kaikkiin käyttötarkoituksiin oltava peruste (laki, suostumus)



Mitä henkilötietoja kerätään? 
Mistä henkilötiedot tulevat?
Miksi kyseisiä henkilötietoja kerätään?

KERÄÄMINEN

KÄSITTELY

Missä henkilötietoja käsitellään? 
Kuka käsittelee henkilötietoja?
Mikä on henkilötietoja käsittelevä 
pääjärjestelmä? 
Integraatiot muihin järjestelmiin

LUOVUTUKSET
JA SIIRROT

Mitä tietoja luovutetaan/siirretään?
Kenelle tietoja luovutetaan/siirretään? 
Mihin tarkoituksiin?
Miten luovutus/siirto tehdään? 

SÄILYTYS

Kuinka kauan henkilötietoja tarvitaan?
Otetaanko tiedoista varmistuksia?
Siirretäänkö tietoja arkistoon? 
Miten tiedot poistetaan järjestelmistä? 

Tiedon elinkaari
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Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin 

tietosuojatyöryhmä



Nusuvefo - Nuorille suunnatun 

verkkotyön foorumi

• Yhteistyöverkosto 

• Nusuvefon kehittäjäryhmä linjaa toimintaa

• Työryhmiä ja yleiskokoukset 2-3 kertaa vuodessa

• Eettiset ohjeet kohtaaville verkkopalveluille

• Saavutettavuus verkkonuorisotyössä

• Lastensuojelu- ja rikosilmoitusohjeet verkossa tieto-

ja neuvontatyötä tekeville

• Lastensuojeluilmoituksen tekeminen verkkotyössä

www.nusuvefo.fi

http://www.nusuvefo.fi/


Nusuvefon jäsenorganisaatiot
• 4H-järjestö

• A-klinikkasäätiö

• AMET ry

• Curly ry

• Ehyt ry

• Ensi- ja turvakotien liitto

• Espoon kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut

• Nuorten Exit

• Heimo

• Helsingin kaupungin nuorisopalvelut

• Helsingin poliisilaitos

• HelsinkiMissio

• HIV-tukikeskus

• Humanistinen Ammattikorkeakoulu Humak

• Kanneljärven opisto

• Kalliolan nuoret ry

• Koordinaatti – Nuorten tieto- ja neuvontatyön 

kehittämiskeskus

• Koulukino ry / Kelaamo

• Lihastautiliitto

• Mannerheimin Lastensuojeluliitto

• Maria Akatemia

• Mediakasvatusseura

• Music Against Drugs ry

• Nuori Kirkko ry

• Nuorten Palvelu ry

• Nyyti ry

• Oulun kaupunki, sivistys- ja kulttuuripalvelut

• Pelastakaa Lapset ry

• Porin kaupungin nuorisopalvelut

• Positiiviset ry

• Rikosuhripäivystys (RIKU)

• Sexpo-säätiö

• Sluta panta (UngInfo, Finlands Svenska Skolungdomsförbund, 

De Ungas Akademi, Folkhälsan, FSU, Hem och Skola, Helsingin 

ruotsinkielinen nuorisotyöyksikkö ja radio X3M)

• Sosped Säätiö

• Suomen ev.lut. kirkko

• Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto

• Suomen Mielenterveysseura ry

• Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry

• Suomen Punainen Risti

• Suomen Syöpäyhdistys

• Toisen asteen yhteys

• Tukinet

• Verke

• Väestöliitto

• YAD Youth Against Drugs ry

• Yeesi



Verkoston nuorille suunnattu 

verkkotyö 
• Tieto- ja neuvontapalvelut – paikallisia, alueellisia, valtakunnallisia 

verkkopalveluita 

• Apu- ja tukichatit, sovellukset ja tekstiviestipalvelut – esim. 

Help.some

• Yhteisölliset somepalvelut – esim. nettipoliisi Instagrammissa

• Pelitoiminta – esim. tavoitteellinen pelitoiminta Minecraftissa

• Striimaus ja vuorovaikuttainen tubetus – esim. Periskooppi-chat

päihteistä 

• Yksilöohjaus – kahdenkeskistä ohjausta verkossa nimettömänä tai 

tunnistettuina, kirjepalvelut 

• Keskustelufoorumit – anonyymejä vertaisjakamisen paikkoja, joissa 

ohjaajat paikalla 

• Verkkonuorisotalotoiminta – Netarin toiminta Habbossa

Nusuvefon tietosuojatyöryhmä



• Yhteiset linjaukset ja 

hyvät käytänteet 

• Ohjeistus tietosuojasta 

nuorille suunnatussa 

verkkotyössä 

• Klinikka tietosuojasta

• Tiedottaminen ja ohjeet 

palveluiden käyttäjille

Nusuvefon tietosuojatyöryhmä

Nusuvefon tietosuojatyöryhmä



Kysymyksiä tietosuojavaltuutetulle
Haaste 1. Ikäraja vaikeuttaa lasten ja nuorten pääsyä 

sosiaalisiin medioihin, joissa osa verkkotyöstä tehdään. 

Haaste 2. Mikä on neuvontapalvelu, joka jää 

ikärajakeskustelun ulkopuolelle ja kuka sen määrittää? 

Haaste 3. Onko jatkossa esim. somekanavissa ylläpidettävistä 

ryhmistä tuotettava rekisteriseloste ja kirjallinen 

vaikuttavuusarviointi? 

Haaste 4. Lasten henkilötietojen käsittelyyn tarvitaan 

huoltajien lupa – koskeeko se myös palveluita, jotka ovat 

digitaalista verkkotyötä ja joilla on auttavan palvelun luonne? 

Haaste 5. Miten toimii sanktiojärjestelmä ja miten sitä 

valvotaan? Millaista tukea toimijoille on saatavilla? 

Nusuvefon tietosuojatyöryhmä



Vastauksia tietosuojavaltuutetun 

toimistolta

1.Ennaltaehkäisevät palvelut tai 

neuvontapalvelut 

2. Ikäraja

3.Alaikäinen asiakas ja lapsen henkilötietojen 

käsittely

4.Valvonta ja sanktiot

5.Ohjaavat dokumentit 

Nusuvefon tietosuojatyöryhmä



• Henkilötietojen käsittely 

henkilötietolain mukaisesti

• Perusasiat ja tietojen käsittely 
verkkopalveluissa kunnossa

• Tietosuojan tarkistuslista 
nuorille suunnatussa verkko-
työssä (http://bit.ly/2lCDKf2)

 Ohjeet ja palveluiden ehdot nuorille 
myös muussa kuin tekstimuodossa!

Nusuvefon tietosuojatyöryhmä

Mitä tulee olla hoidettuna? 

http://bit.ly/2lCDKf2


http://bit.ly/2lCDKf2

http://bit.ly/2lCDKf2


Kiitos!

Merja-Maaria Oinas | Suunnittelija 

merja-maaria.oinas@ouka.fi, p. 044 703 8303

Koordinaatti – Nuorten tieto- ja  neuvontatyön kehittämiskeskus


