
Tietoturva ja kuvien käyttö 
 
Tavoite:  
Käydä läpi, miten ja kuka henkilötietojamme saa kerätä sekä kuinka voimme itse vaikuttaa 
niiden käyttöön.  
Mietitään kuvien julkaisua netissä ja siihen liittyviä säädöksiä.  
 
Mitä tehdään: 

- Millä perusteilla henkilötietoja saa kerätä? 
o Tietoja voidaan kerätä vain asianomaisen tai tämän huoltajan luvalla  
o Tietojen keruun tulee olla perusteltua  
o Tietoja ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin ne on kerätty ja 

arkaluontoisia tietoja voi kerätä vain henkilötietolaissa määritellyllä tavalla/ 
tarkoituksiin  

 
- Missä henkilötietosi on? 

o Ainakin näissä:  
 Väestötietojärjestelmässä, Verohallinnon rekisterissä, KELAn 

etuisuusrekisterissä, Työeläkejärjestelmässä  
o Ehkäpä näissä:  

 Terveydenhuollossa, koulussa, yhdistyksissä, pankissa, työnantajalla, erilaisissa 
palvelimissa ja jäsenrekistereissä 

 
- Kuka henkilötietojasi saa käyttää? 

o Henkilörekisterin rekisteriselosteessa kerrotaan, mihin tietoja käytetään ja kuka ne 
näkee -> pitää löytyä jokaisen rekisteröintitilanteen yhteydestä/nettisivuilta  

o Tietosi on suojattava ja henkilökuntaa koskee salassapitovelvollisuus. 
o Sinulla on oikeus nähdä sinusta kirjatut tiedot ja tarvittaessa korjata niitä 

 
- Rekisterien ylläpito 

o Rekisterin ylläpitäjän on pyydettävä rekisterin pitoon lupa ja tehtävä rekisteriseloste 
siitä, kuka on rekisterin ylläpitäjä, mihin tarkoitukseen tietoja käytetään, minne niitä 
luovutetaan sekä miten asiakas voi tarkastella tietojaan ja tarvittaessa muuttaa niitä 
 

- Omien tietojen tarkistaminen 
o Asiakkaalla on oikeus saada tietonsa tarkistettavaksi maksuttomasti ainakin kerran 

vuodessa ja tietojen käyttäjän on kerrottava, mistä hän on saanut tiedot. Tietojen 
tarkistaminen on osa yksilön oikeusturvaa. 
 

- Turvakielto 
o Jokaisella kansalaisella on mahdollisuus estää omien tietojensa jako väestörekisteristä 

esimerkiksi suoramarkkinoinnin ja muiden kuin viranomaisten käyttöön  
o Maistraatti edellyttää turvakiellon hakijalta kirjallista, perusteltua pyyntöä tai ainakin 

käyntiä virastossa. Turvakieltomääräys voi ensimmäisellä kerralla olla voimassa 
enintään viisi vuotta. Sitä voidaan jatkaa kaksi vuotta kerrallaan.  

o Älä luovuta tietojasi, jos et tiedä, kuka niitä pyytää  
 



- Tietomurto 
o Luvaton tunkeutuminen tietojärjestelmään ja sen laiton käyttö  
o Rangaistuksena voi olla sakkoja tai vankeusrangaistus sekä vahingonkorvaus  
o Internetissä on myös voimassa kirjesalaisuus, joka perustuu perustuslain 10 §:n 

yksityiselämän suojasta ”Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus 
on loukkaamaton.” -> et voi esim. lukea toisen sähköposteja 
 

- Mistä apua tietosuoja-asioissa? 
o Tietosuojavaltuutetun toimisto ja rekisterin pitäjä. Tarvittaessa voi kääntyä myös 

poliisiin puoleen, jos on syntynyt todellinen rikos ja tietojen varastamisesta on 
syntynyt vahinkoa.  

 
- Kuvien käyttö Internetissä 

o Kuvien julkaisu siten, että niissä olevien henkilöiden kasvot on tunnistettavissa, on 
kiellettyä ilman asianomaisten lupaa (alaikäisiltä vanhempien/huoltajien lupa)  

o Julkisilla paikoilla on varauduttava siihen, että tietyt kaupat tai virastot voivat kieltää 
kuvaamisen tiloissaan 

o Alle 18-vuotias on rajatusti oikeustoimikelpoinen, joten hän ei saa perustaa 
käyttäjätunnuksia mihinkään julkaisupalveluun ilman vanhempiensa lupaa  

o Kuvan/videon upottaminen esitykseen ylittää tekijänoikeussuojan ja on kiellettyä -> 
kuvasta syntyy uusi teos, mutta linkkien liittäminen esityksiin on laillista 

o On kohteliasta aina mainita alkuperäinen tekijä 
 

- Millaisia kuvia kannattaa netissä julkaista? 
o Kuvien kohdalla on myös hyvä miettiä sitä, millaisen kuvan ne julkaisijastaan antaa 

 
  

 


