5.12.2018/1050
Tietosuojalaki *** Tässä siis Suomen poikkeukset EU-tietosuoja-asetukseen ***
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään
4§
Käsittelyn lainmukaisuus

Henkilötietoja saa käsitellä «tietosuoja»-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti, jos:
1) kysymys on henkilön asemaa, tehtäviä sekä niiden hoitoa julkisyhteisössä, elinkeinoelämässä,
järjestötoiminnassa tai muussa vastaavassa toiminnassa kuvaavista tiedoista siltä osin kuin käsittelyn tavoite
on yleisen edun mukainen ja käsittely on oikeasuhtaista sillä tavoiteltuun oikeutettuun päämäärään nähden;
2) käsittely on tarpeen ja oikeasuhtaista viranomaisen toiminnassa yleisen edun mukaisen tehtävän
suorittamiseksi;
3) käsittely on tarpeen tieteellistä tai historiallista tutkimusta taikka tilastointia varten ja se on oikeasuhtaista
sillä tavoiteltuun yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen nähden; tai
4) henkilötietoja sisältävien tutkimusaineistojen, kulttuuriperintöaineistojen sekä näiden kuvailutietoihin
liittyvien henkilötietojen käsittely arkistointitarkoituksessa on tarpeen ja oikeasuhtaista sillä tavoiteltuun
yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen ja rekisteröidyn oikeuksiin nähden.
6§
Erityisiä henkilötietoryhmiä koskeva käsittely

«Tietosuoja»-asetuksen 9 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta:
2) tietojen käsittelyyn, josta säädetään laissa tai joka johtuu välittömästi rekisterinpitäjälle laissa säädetystä
tehtävästä;
7) tieteellistä tai historiallista tutkimusta taikka tilastointia varten tehtävään tietojen käsittelyyn

26.5.1989/503
Yhdistyslaki
11 §
Jäsenluettelo

Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen
täydellinen nimi ja kotipaikka. (30.12.1992/1614)
Yhdistyksen jäsenelle on pyydettäessä varattava tilaisuus tutustua 1 momentissa tarkoitettuihin tietoihin.
Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta muutoin säädetään henkilörekisterilaissa (471/87).
Luovuttamisesta voi päättää yhdistyksen hallitus
. 15 §
Erottamismenettely

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistys kokouksessaan, jollei säännöissä ole toisin määrätty. Päätöksessä on
mainittava erottamisen syy. Jäsen ei ole yhdistyksen kokouksessa esteellinen äänestämään itseään koskevasta
erottamisasiasta.

1433/2007
Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku Yleiset säännökset
1§
Lain tarkoitusTämän

lain tarkoituksena on Suomessa yleisön saataville saatettujen kansallisen kulttuurin
aineistojen säilyttäminen tuleville sukupolville ja saattaminen tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden käyttöön.

Sukuseuran puitteissa
a) ”tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten tehtävään tietojen
käsittelyyn”. Lienee selvä, että meidän sukututkimusrekisteri ja sukuhaarojen kirjat
ovat tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten tapahtuvaa tietojen käsittelyä. Tätä
tukee myös Kansalliskirjaston päätös, että meidän pitää luovuttaa kopiot tiedotusleh-

destämme Kansalliskirjastolle kulttuuriaineistolain perusteella. Siis tietosuojalain 6§:n
7) -kohdan mukainen ”tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten”
* Toistaiseksi ei ole olemassa oikeuskäytäntöä, mitä tietosuojalain 6§:n säädös vapauttaa
EU-tietosuoja-asetuksen rajoitteista ”tieteellistä tai historiallista tutkimusta .::”. Sanamuodon
mukaan kuitenkin lienee selvää, että kaikki sukututkimus on sekä tieteellistä että historiallista
toimintaa.
b) jäsenen erottaminen
Suomen tietosuojalaki vapauttaa mm. yhdistysten jäsenrekisterin pitämisen ja siihen liittyvät
asiat ”6§, 2) tietojen käsittelyyn, josta säädetään laissa…”
Yhdistyslaissa säädetään, että ”jäsenen erottamisesta päättää yhdistys kokouksessaan”. Kysymys
on siis yksiselitteisesti ”jäsenen”, siis erottaminen on jäsenkohtainen ja tämä taas
tarkoittaa sitä, että jäsen tai jäsenet pitää siten määritellä, että henkilötiedot tarkoittavat juuri
yhtä henkilöä.
**************
EU-asetus 6 artikla 1 kohdan e alakohta
e) käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle
kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi;
EU-asetus 9 artikla 1 kohta
1. Sellaisten henkilötietojen käsittely, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia
mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys sekä
geneettisten tai biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten tai
terveyttä koskevien tietojen taikka luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja
suuntautumista koskevien tietojen käsittely on kiellettyä.
EU-asetus, 6 artikla
Käsittelyn lainmukaisuus
1. Käsittely on lainmukaista ainoastaan, jos ja vain siltä osin kuin vähintään yksi seuraavista
edellytyksistä täyttyy:
c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
Edellä olevan 1 kohdan c ja e alakohdassa tarkoitetun käsittelyn perustasta on säädettävä
joko a) unionin oikeudessa; tai b) rekisterinpitäjän sovellettavassa jäsenvaltion lainsäädännössä

