
Rekisteri- ja tietosuojaseloste 
Suomen Kriminologinen Yhdistys ry:n rekisteri- ja tietosuojaseloste 

1. Tietosuojaseloste 

Tämä on Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§ sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

Laatimispäivämäärä 16.6.2020.  Muutettu 21.9.2021 (osoitetieto päivitetty). Muutettu 27.5.2022 
(päivitetty rekisterin tietosisältöä asiantuntijakartoituksen osalta). Muutettu 16.2.2023 (osoitetiedot 
ja yhteyshenkilöt päivitetty). 

2. Rekisterinpitäjä 

Suomen Kriminologinen Yhdistys ry, Y-tunnus 3084117-7 

Postiosoite: Suomen Kriminologinen Yhdistys ry, c/o Ilona Nissinen, Kriminologian ja oikeuspolitiikan 
instituutti, Snellmaninkatu 10, PL 16, 00140 Helsinki 

3. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa 

Sihteeri: Ilona Nissinen (ilona.nissinen (at) helsinki.fi) 

Puheenjohtaja: Mikko Aaltonen (mikko.e.aaltonen (at) uef.fi) 

Kriminologia-lehden toimitussihteeri: Anna Raeste (anna.raeste (at) helsinki.fi) 

4. Rekisterin nimi 

Suomen Kriminologinen Yhdistys ry:n jäsen- ja sidosryhmärekisteri. 

5. Rekisteröidyt 

Rekisteri koostuu yhdistyksen hallituksesta, yhdistyksen jäseniksi liittyneistä henkilöistä 
(jäsenrekisteri) sekä keskeisistä sidosryhmien edustajista (sidosryhmärekisteri). Rekisteriin on 
eritelty Kriminologia-lehden toimitusneuvoston jäsenet. 

6. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 
rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Yhdistyksen jäseniksi liittyessään jäsenet ovat antaneet 
suostumuksensa tietojensa tallentamiseen yhdistyksen jäsenrekisteriin. 

https://blogs.helsinki.fi/desistanssi-ry/2018/09/03/rekisteri-ja-tietosuojaseloste/


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) 11§ vaatima jäsenrekisterin ylläpito, 
sekä ylläpitää yhdistyksen jäsenien yhteystietoja. Yhdistys tiedottaa jäsenasioista jäsenrekisteriin 
rekisteröidyille jäsenille ja yleisesti toiminnastaan myös sidosryhmärekisteriin merkityille henkilöille. 
Yhdistys voi tehdä jäsenrekisteriin merkityille jäsenille myös jäsenkyselyitä. 

7. Rekisterin tietosisältö 

Jäsenrekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: 

1. Nimi 
2. Sähköpostiosoite 
3. Kotiosoite 
4. Jäsenyystyyppi: opiskelijajäsen/ perusjäsen 
5. Opiskelijajäsenen kohdalla koulutusohjelma ja oppilaitos 
6. Koulutustausta ja ammatti, mikäli jäsen on jäsenhakemuksessaan ilmoittanut nämä tiedot 
7. Jäseneksi liittämispäivämäärä 
8. Henkilökohtainen jäsennumero 
9. Tieto jäsenmaksun maksamisesta 

Edellisten lisäksi voidaan jäsenistä säilyttää seuraavia tietoja heidän suostumuksensa perusteella: 

10. Koulutustausta, tehtävänimike ja työnantaja, mikäli jäsen on asiantuntijakartoituksessa 
ilmoittanut nämä tiedot 

11. Asiantuntemusala ja asiantuntijahaastatteluissa käytettävät kielet, mikäli jäsen on 
asiantuntijakartoituksessa ilmoittanut nämä tiedot 

Jäsenrekisterissä ei säilytetä yhdistykseen kuulumattomien henkilöiden tietoja. Kun henkilö lakkaa 
olemasta yhdistyksen jäsen, hänen tietonsa poistetaan välittömästi. 

Sidosryhmärekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: 

1.   Nimi 
2.   Sähköpostiosoite 
3.   Kriminologia-lehden toimitusneuvoston jäsenten kohdalla tieto toimitusneuvostoon     
      kuulumisesta 
 
 

8. Säännönmukaiset tietolähteet 

Jäsenrekisteriin tallennettavat tiedot saadaan yhdistykseen liittyviltä ja jo liittyneiltä jäseniltä 
verkkolomakkeilla. Yhdistyksen tapahtumissa on mahdollista liittyä jäseneksi paperilomakkeella. 
Sidosryhmärekisterin osoitetietojen lähteenä ovat julkiset verkkosivut ja muut julkiset lähteet. 

9. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 



Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille tahoille. 

Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat 
Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan Unionin 
tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella 
perusteella: 

* Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä 
tietosuojan taso; tai 

* Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai 
henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste. 

Yhdistys voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme 
sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön 
mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on 
välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan 
lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti. 

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Jäsenrekisteri ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia jäsenten luovuttaman tiedon 
perusteella. 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterien suojauksessa noudatetaan vakavaa huolellisuutta. Tietoja säilytetään tällä hetkellä 
ainoastaan sähköisessä muodossa. Tietoja säilytetään tällä hetkellä luotettavalla kolmannen 
osapuolen palvelimella, ja siihen on pääsy ainoastaan asiaankuuluvilla henkilöillä. 

12. Rekisteröityjen oikeudet 

Jokaisella rekisteriin tallennetulla on oikeus  

- tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon 
korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä 

- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on 
käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta 

- rajoittaa tietojensa käsittelyä 
- tulla unohdetuksi eli vaatia tietojensa poistamista kokonaan 

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin muutoksia, pyyntö tulee 
lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.  



Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 
Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan 
laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on 
rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, 
että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi. 
Rekisterinpitäjä vastaa pyytäjälle Suomen Kriminologinen Yhdistys ry:n osalta EU:n tietosuoja-
asetuksissa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. 

13. Yhteydenotot 

Kaikki rekisteriä koskevat yhteydenotot tulee esittää kirjallisesti kohdassa 3 mainittujen 
yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteisiin. 

14. Muutokset tietosuojaselosteessa 

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli 
muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai 
laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja 
huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa. 

 


