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4. Jäsentiedot

• uuden jäsenen ilmoittautuminen, ilmoittautumissivun tiedot

• uuden jäsenen lisääminen palveluun

• henkilötietojen ylläpito, perhetiedot ja ala-ikäiset jäsenet

• arkaluonteiset tiedot

• muut jäseneen liittyvät tiedot, audiovisuaalinen materiaali

• jäsenen asettaminen passiiviseksi, jäsenen lopettaminen ja palauttaminen

• omien tietojen tarkistaminen

• jäsentietojen luovutus 3:lle osapuolelle ja tulostus Excel-tiedostoon

5. Muita ohjeita

• joukkueen lopettaminen ja poistaminen

• seuran ja joukkueen dokumenttien tallentaminen

• työsuhteisiin liittyvät ja muut luottamukselliset tiedot
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1. Määritelmät ja käsitteet
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EU-tietosuoja-asetus

Määrittelee tietosuojaan liittyvät vaatimukset, jotka 

henkilötietojen käsittelyn esim. seuroissa on täytettävä:

• määrittelee (henkilötietojen) rekisterinpitäjän ja tietojen käsittelijän 

velvollisuudet sekä rekisteröidyn oikeudet 

• astuu voimaan toukokuussa 2018

• korvaa kansallisen Henkilötietolain (523/1999) 

Merkittävimpiä muutoksia:

• henkilöille parempi kontrolli omiin tietoihinsa

• alle 16-vuotiaiden tiedot rekisteriin vain huoltajien suostumuksella

• rekisterinpitäjän (seura, jalkkis.net) ja henkilötietojen käsittelijän 

(jalkkis.net, pääkäyttäjät, hallinnoijat) velvollisuudet lisääntyvät

5



jalkkis seuratyöryhmä 2017                     

Henkilötieto

MÄÄRITELMÄ

Henkilötieto: kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen 

henkilöön liittyvät tiedot (esim. nimi, henkilötunnus, kuva, biometrinen tai geneettinen 

tieto). Tunnistettavissa olevana pidetään henkilöä, joka voidaan suoraan tai 

epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, sijaintitiedon, 

verkkotunnistetietojen tai yhden tai useamman henkilölle tunnusomaisen fyysisen, 

fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen 

tekijän perusteella.

• käytännössä henkilötietoja ovat kaikki tiettyyn henkilöön yhdistettävissä 

olevat jalkkis-palveluun talletetut tiedot

• henkilötietojen keräämiseen on oltava henkilön suostumus
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Rekisteröidyn suostumus

MÄÄRITELMÄ

Suostumus: mikä tahansa vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja 

yksiselitteinen tahdonilmaisu, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa 

käsittelyn antamalla suostumusta ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla 

selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen.

• verkkosivulla (esim. jalkkis) tehtyä ilmoittautumista mukaan seuran 

toimintaan voidaan pitää suostumuksena seuran toiminnan edellyttämien 

henkilötietojen käsittelyyn

• henkilötietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne 

kerätään
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Rekisterinpitäjä
MÄÄRITELMÄ

• Rekisterinpitäjä: luonnollinen tai oikeushenkilö, julkinen viranomainen, virasto tai 

muu elin, joka yksin tai yhteistyössä muiden kanssa määrittelee henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

• käytännössä jalkkis.net palveluntarjoajana sekä seura ovat rekisterinpitäjiä

jalkkis.net tekninen alusta

Seura A

jäsenrekisteri

Seura B

jäsenrekisteri

Seura Z

jäsenrekisteri
. . .

Rekisteröidyt eli

pelaajat, vanhemmat ja

toimihenkilöjäsenet
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Tietojen käsittely

MÄÄRITELMÄ

• Tietojenkäsittely: tarkoittaa toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan 

henkilötietoihin tai henkilötietojen kokoelmiin joko automaattista 

tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, 

tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai 

muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, 

levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen 

yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai 

tuhoamista.

• tiukasti ottaen myös tietojen katselu on tietojen käsittelyä
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Henkilötietojen käsittelijä

MÄÄRITELMÄ

Henkilötietojen käsittelijä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, 

viranomainen, virasto tai muuta elin, joka käsittelee henkilötietoja 

rekisterinpitäjän lukuun.

• käytännössä kaikki seuran ja joukkueen pääkäyttäjät sekä 

hallintaoikeuksia (erityisesti hallintaoikeudet tapahtumat, maksut, 

pelaajatiedot/jäsenrekisteri) omaavat henkilöt ovat henkilötietojen 

käsittelijöitä

• tiukasti ottaen myös tavallinen käyttäjä on henkilötietojen käsittelijä, sillä 

hän näkee (rajoitetusti) esim. joukkueen jäsenten yhteystiedot sekä tiedot 

tapahtumiin ilmoittautumisista (jos joukkue on sen sallinut)
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Tietoturvaloukkaus

MÄÄRITELMÄ

• Tietoturvaloukkaus: tapahtuma, jonka seurauksena on henkilötietojen 

lainvastainen käsittely. Loukkauksesta seuraa siirrettyjen, tallennettujen tai 

muuten käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen 

tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen tai saanti.

• mahdollisia loukkauksia ovat esimerkiksi sivullisen pääsy järjestelmään 

toisen henkilön käyttäjätunnuksen avulla, järjestelmässä olevien tietojen 

kopiointi ja luovutus edelleen tahallisesti tai huolimattomuudesta vastoin 

tietojen käyttötarkoitusta, rikollinen tietomurto
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Henkilötietojen luovutus

• tavanomaisluovutus

• luovutuksen oltava tavanomainen osa (seuran) toiminnan harjoittamista ja rekisteröidyn 

voidaan olettaa olevan tietoinen tästä

• esim. ottelun pelaajaluettelo, pelipassin hankkiminen, valokuvausluettelo

• muu luovutus (esim. yhteystiedot kaupalliseen tarkoitukseen)

• lähtökohta on, että henkilötietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen (seuran toiminta), 

joka on määritelty ennen tietojen keräämistä ja eikä rekisterinpitäjä saa luovuttaa tietoja 

edelleen ilman asianosaisen vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista ja yksiselitteistä 

tahdonilmaisua (sivu 7)

• luovutus tuntemattomalle vastaanottajaryhmälle

• edellyttää aina vastaavaa suostumusta kuin edellisessä kohdassa

• esim. nimen ja pelinumeron tai maalintekijöiden julkistaminen seuran avoimilla 

verkkosivuilla

• toimihenkilön yhteystiedot julkaisemiseen seuran avoimilla verkkosivuilla pyydettävä lupa

• jalkkiksessa voi julkistaa nimen ja erikseen puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen

• tietojen vastaanottajalle on selvitettävä, mihin tarkoitukseen tiedot luovutetaan

• käyttö muuhun tarkoitukseen ei ole sallittu ja tiedot poistettava, kun niitä ei enää tarvita ko. 

tarkoitukseen
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2. Rekisterinpitäjän velvollisuudet ja 

rekisteröidyn oikeudet
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Rekisterinpitäjän velvollisuudet

Rekisterinpitäjän on yleisesti huolehdittava siitä, että henkilötietoja käsitellään 

tietoturva-asetusten vaatimusten mukaisesti.

Tietoturvaloukkauksista ilmoitettava 72 tunnin kuluessa valvontaviranomaiselle 

(Tietosuojavaltuutetun toimisto) sekä henkilöille, joita loukkaus koskee.

Palveluntarjoajan kannalta keskeistä:

• pidetään yleisesti nähtävillä tietosuojaseloste (ent. rekisteriseloste), jossa on kuvattu 

henkilötietojen käsittely, suojaus ja rekisteröidyn oikeudet tiiviisti esitetyssä, avoimessa 

ja helposti ymmärrettävässä muodossa

• on erittäin suositeltavaa, että seura lisäksi julkaisee oman, tarkemman 

tietosuojaselosteensa

• huolehditaan riittävästä palvelun tietoteknisestä suojauksesta

• tietoja ei luovuteta edelleen eikä siirretä Suomen (EU:n) ulkopuolelle
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Rekisterinpitäjän velvollisuudet

Seuran kannalta keskeistä:

• talletetaan vain tietoja, jotka ovat seuran toiminnan kannalta tarpeellisia

• alle 16 vuotiaiden tiedot talletetaan vain, kun siihen on huoltajan suostumus (esim. 

huoltaja ilmoittautuu joukkueen verkkosivulta), jalkkiksessa ikäraja 18 vuotta

• huolehditaan siitä, että vain niillä henkilöillä on pääsy henkilötietoihin, joilla on seuran 

toiminnan kannalta  peruste käsitellä niitä

• korjataan virheelliset ja poistetaan turhat/vanhentuneet tiedot ilman turhaa viivettä 

• huolehditaan tietojen käsittelijöiden riittävästä tietosuojaan liittyvästä 

koulutuksesta/informoinnista

• huolehditaan siitä, että tietoja ei luovuteta edelleen määräysten vastaisesti (sivu 12)

• ilmoitetaan tietoturvaloukkauksista

• on suositeltavaa, että seura julkaisee oman tietosuojaselosteensa, joka voi olla tarkempi 

kuin palveluntarjoajan yleisempi seloste

• seuran julkisilla verkkosivuilla on seuran jäsenrekisterivastaavan yhteystiedot
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Rekisteröidyn oikeudet

• oikeus saada tieto käsiteltävistä henkilötiedoista, jotka hänestä on jalkkis-
palvelussa tallennettuna (kuten jo aikaisemminkin)

• käytännössä käyttäjän itsensä antamat tiedot (ilmoittautuminen), 
maksuhistoria, harjoitteluaktiivisuus, tallennetut testitulokset, joukkue- ja 
seurakohtaiset lisätiedot

• rekisteröidyn oikeus saada pääsy omiin tietoihin

• käyttäjätunnuksella pääsy kaikkiin omiin tietoihin

• HUOM: poikkeuksena Pelaajatietojen lisätiedot, jotka näkyvät vain hallinnoijille

• jos ei käyttäjätunnusta, on pyydettäessä toimitettava tieto henkilötiedoista tai 
sovittava tapaaminen, jossa tiedot voidaan näyttää

• ”oikeus tulla unohdetuksi” ja vaatia virheellisten tietojen oikaisua

• tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin, 
esim. ei turhia Passiivijäseniä

• oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksista
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3. Tietojen käsittelijöiden tehtävät ja 

velvollisuudet

17



jalkkis seuratyöryhmä 2017                     

3.1 Seuran ja joukkueen pääkäyttäjät
• pääkäyttäjät ovat määrittelyn mukaisia tietojenkäsittelijöitä (sivu 10)

• seuran pääkäyttäjän tehtävät
• asettaa ja poistaa joukkueitten pääkäyttäjät

• jakaa (hallinnon jäsenille) seuratason hallintaoikeudet ja poistaa ne

• on pääsy seuran ja kaikkien joukkueitten kaikkiin tietoihin

• voi toimia kaikkien joukkueitten pääkäyttäjänä

• tekee palvelun toimintaan vaikuttavat seurakohtaiset asetukset

• toimii yhteyshenkilönä jalkkikseen päin (seuran kanssa sovitut nk. ensisijaiset 

pääkäyttäjät)

• toimii (ainakin yksi) rekisterivastaavana seuran jäsenrekisterin osalta

• joukkueen pääkäyttäjän tehtävät
• hyväksyy mukaan joukkueen jäsenet

• lähettää rekisteröitymisviestin, jolla jäsen voi luoda käyttäjätunnuksen

• voi poistaa käyttäjätunnuksen jäseneltä (jos jäsen ei ole pääkäyttäjä)

• jakaa ja poistaa joukkuekohtaiset hallintaoikeudet ja asettaa toimihenkilötehtävät

• voi poistaa ja muuttaa joukkueen jäsenten henkilö- ja joukkuekohtaisia tietoja eli toimii 

joukkueen jäsenrekisterin hoitajana

• tekee palvelun toimintaan vaikuttavat joukkuekohtaiset asetukset

• julkistaa valitsemansa joukkueen julkiset (jalkkis) sivut ja ylläpitää julkisen (jalkkis) 

kotisivun sisältöä, ylläpitää toimihenkilöiden yhteystietojen julkistamisasetuksia

• joukkueen pääkäyttäjä on tyypillisesti jojo, rahastonhoitaja tai vastuuvalmentaja
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3.1 Seuran ja joukkueen pääkäyttäjät

• pääkäyttäjien velvollisuudet
• huolehtia siitä, että hänen käyttäjätunnuksen ja/tai salasanansa eivät joudu 

sivullisten käsiin

• antaa hallintaoikeudet vain jäsenille, joilla on niille todellinen tarve tehtä-

vänsä/roolinsa perusteella ja poistaa ne, kun tarvetta ei enää ole (sivu 23)

• huolehtia, että jäsenestä ei talleteta turhia tai vääriä tietoja

• korjata väärät tiedot viipymättä, kun on saanut siitä tiedon

• poistaa turhat jäsenet ilman turhia viiveitä

• poistaa jäsenen käyttäjätunnus, jos sitä on käytetty väärin tai se on joutunut 

vääriin käsiin

• huolehtia, että jalkkiksessa olevia tietoja käytetään vain seuran toimintaan 

liittyvissä yhteyksissä eikä niitä luovuteta edelleen kuin näissä puitteissa 

(sivu 12)

• pääkäyttäjät joutuvat hyväksymään jalkkiksen erityiset pääkäyttäjän 

käyttöehdot
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3.2 Hallinnoijat

• hallinnoijat ovat määrittelyn mukaisia tietojenkäsittelijöitä (sivu 10)

• seuratason hallintaoikeudet 

• seuran tiedotteet

• seuran jäsenrekisterin tietojen käsittely

• seuran tapahtumat

• seuran taloushallinta

• seuran dokumentit

• sisäiset ja ulkoiset joukkueet/ryhmät eli pääkäyttäjäoikeus näihin ryhmiin

• joukkueen hallintaoikeudet

• vastaavat joukkuetason oikeudet kuin seurassa alla mainituin poikkeuksia

• oikeus joukkueen jäsenrekisterin tietoihin vain joukkueen pääkäyttäjällä, 

pelaajatietoihin (lisenssi, vakuutus, muu vapaamuotoinen tieto) pääsy 

vastaavalla hallintaoikeudella

• tapahtumien hallintaoikeuteen sisältyy myös oikeus käsitellä osallistumis- ja 

suoritusmerkintöjä
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3.2 Hallinnoijat

• hallinnoijien velvollisuudet

• huolehtia siitä, että jalkkiksen tietoja käsitellään vain siinä tarkoituksessa, 

johon ne on kerätty

• ei turhia tietoja, ei turhia omia kopioita tiedoista

• ei tietojen luovutusta määräysten vastaisesti (sivu 12)

• huolehditaan, ettei oma käyttäjätunnus ja/tai salasanan joudu vääriin käsiin
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3.3 Muut käyttäjät

• tavalliset käyttäjät ilman hallintaoikeuksia

• ovat myös tietojenkäsittelijöitä, joita koskevat samat velvollisuudet kuin 

hallinnoijia

• pääsy joukkueen tietoihin vain rajoitetusti lukuun ottamatta omia ja 

perheenjäsenten tietoja

• kaikki käyttäjätunnuksen haltijat joutuvat hyväksymään jalkkiksen 

käyttöehdot, jossa mm. mainittu velvollisuus huolellisuuteen oman 

käyttäjätunnuksen käsittelyssä

• velvollisuudet

• ylläpitää omia ja huollettaviensa/perheenjäsenten yhteystietoja (jos 

käyttäjätunnus)

• käyttää jalkkiksen tietoja vain seuran/joukkueen toimintaan liittyvissä 

yhteyksissä
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3.4 Toimihenkilöt ja hallinnointioikeudet
- tyypillinen esimerkki -

Hallintaoikeus JoJo Vastuu-

valmentaja

Rahaston-

hoitaja

Muut 

toimih.

Uutiset Kirjoita, muuta, poista tiedotteita X X X X

Tapahtuma-

hallinta

Luo, muuta, poista tapahtumia. 

Osallistujien nimeäminen

Osallistumis- ja suoritustilastot

X X ?

Taloushallinta Aseta maksut & maksajat, 

varmenna suoritukset. Tilit & 

viitenumerot

X X

Dokumentti-

varasto

Lisää ja poista joukkueen

dokumentteja.
X X X

Pelaajatiedot Pelinumerot, lisenssitiedot, 

pelaajien yhteystieto-Excel
X X X
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4. Jäsentietojen käsittely
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4.1 Jäsenen lisääminen ja poistaminen

• uuden jäsenen lisääminen palveluun

• jäsentietoja ei voi lisätä jäsenrekisteriin ilman henkilön lupaa

• alaikäisen tietojen lisäämiseen vaaditaan huoltajan lupa

• tietosuoja-asetuksen ikäraja 16 vuotta

• jalkkiksen ilmoittautumissivulla ikäraja 18 vuotta

• suositus, että jäsen ilmoittautuu aina itse joukkueen ilmoittautumissivulta, jota voidaan 

pitää suostumuksena henkilön tietojen käsittelyyn

• kun jäsen lopettaa

• joukkueen pääkäyttäjä poistaa jäsenen joukkueen jäsenrekisteristä, kun tietoja ei enää 

tarvita (seuran tarkempi ohjeistus suositeltava)

• jos jäsen ei ole mukana seuran muissa joukkueissa, jäsen poistuu myös seuran 

jäsenrekisteristä

• seuran jäsenrekisterinhoitaja voi palauttaa jäsen tiedot vuoden sisällä lopettamisesta

• maksutiedot säilyvät, vaikka jäsen poistetaan (peruste kirjanpitolaki)

• väliaikaisesti poissaolevan jäsenen voi asettaa passiiviseksi

• tilastomerkintöjä ei kerry

• tosiasiassa lopettanutta jäsentä ei pidä roikottaa mukana passiivisena
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4.2. Jäsentiedot ilmoittauduttaessa

• pakolliset tiedot, kun ilmoittaudutaan seuran jäseneksi (perusjoukkue)

• etunimi, sukunimi

• syntymäaika (ei huoltajilta)

• osoitetiedot

• täysi-ikäisiltä sähköpostiosoite

• alaikäisiltä huoltajan tiedot

• tarvittavat suostumukset

• markkinointilupa (sähköposti), lupa julkistaa nimi seuran (avoimilla) verkkosivuilla, 

valokuvauslupa

• valinnaiset tiedot

• henkilötunnuksen loppuosa (sivu 27)

• matkapuhelinnumero

• muut seuran tarvitsemat lisätiedot (paidan koko, ruoka-allergiat jne.) joukkueen 

pääkäyttäjän valinnan mukaan

• kun ilmoittaudutaan ulkoiseen ryhmään (leirit, urheilukoulu, turnaus jne.)

• pakolliset tiedot minimissään etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite

• muut tiedot tarpeen mukaan, joukkueen pääkäyttäjän valittavissa
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4.3 Henkilötunnuksen loppuosa ja muut tiedot

• henkilötunnuksen loppuosaa saa käsitellä vain, kun siihen on erityinen 

syy

• seuroilla peruste lisenssin ja vakuutuksen hankkiminen

• kun lisenssi on hankittu, ei tietoa enää tarvita

• seuran pääkäyttäjän on erikseen sallittava henkilötunnuksen loppuosan 

käsittely seurassa. Kun sallittu

• pakollinen tieto, kun ilmoittaudutaan jäseneksi

• ulkoisten joukkueitten osalta joukkueen pääkäyttäjän valittavissa

• muut tiedot

• ilmoittautumis- ja osallistumismerkinnät, ilmoittautumistiedot poistetaan 

automaattisesti aika ajoin

• suoritusmerkinnät ja lisenssitiedot

• maksutiedot, joita säilytetään kirjanpitomääräysten vaatima aika

• muut seuran ja/tai joukkueen tallettamat tiedot (nk. jäsenkohtaiset lisätiedot)
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5. Muita ohjeita

• joukkueen lopettaminen ja poistaminen
• joukkueen lopettaminen ja poistaminen on seuran päätös

• poistamisen jälkeen joukkueen tietoja ei voi enää palauttaa

• maksutiedot, pankkitili ja pankkitilin tapahtumat, sekä panoihin liittyvien 

maksujen tiedot säilyvät kirjapitolain edellyttämällä tavalla 
• seuralla pääsy pankkitilien kautta

• jäsenrekisterissä poistettujen jäsenten maksutilanteen voi vielä tarkistaa 12kk ajan 

poistamisesta

• seuran ja joukkueen dokumenttien tallentaminen

• jalkkiksen dokumenttivarasto on tarkoitettu dokumenttien jakamiseen

• kaksi julkisuusluokkaa

• näkyy kaikille kirjautuneille joukkueen jäsenille

• näkyy vain niille kirjautuneille joukkueen jäsenille, joilla on erillinen dokumenttien 

hallintaoikeus (sivu 23)

• dokumenttivarastoon ei pidä tallettaa tiettyä henkilöä koskevia luottamuk-

sellisia dokumentteja, esim. työsuhteisiin tai terveyteen liittyvät tiedot
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6. Ongelmatilanteet

• kehen ottaa yhteyttä missäkin asiassa

• salasana unohtunut => käyttäjä tilaa itse uuden salasanan ja saa 

sen sähköpostiinsa

• käyttäjätunnus unohtunut => käyttäjä kysyy sen joukkueen 

pääkäyttäjältä (usein jojo)

• maksuissa epäselvyyksiä => yhteys ensisijaisesti joukkueen 

rahastonhoitajaan, joka on tarvittaessa yhteydessä seuran 

rahastonhoitajaan
• seuran jäsenmaksujen kohdalla yhteys seuran rahastonhoitajaan

• omissa tiedoissa virhe tai ne halutaan tarkistaa => joukkueen 

pääkäyttäjä, joka tarvittaessa pyytää seuran pääkäyttäjän apua
• jos jäsenellä käyttäjätunnus, hän voi tehdä tarkistuksen itse
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