
Tietosuojaseloste 
*Tietosuoja-asetuksen 14 artiklan mukainen seloste kulttuuriperintö- ja tutkimusaineistoihin sisältyvien 
henkilötietojen osalta 
*Tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukainen seloste henkilötietojen käsittelytoimista 
*Prosessit tietosuojaoikeuksiin liittyvien pyyntöjen käsittelylle 
 
Rekisterinpitäjä 
Kansan Arkisto / Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö 
Vetehisenkuja 1, 00530 Helsinki 
044-7210306 / marita.jalkanen@kansanarkisto.fi (arkistonjohtaja) 
 
Tietosuojavastaava 
Janne Kuusisto 
044-7210302 / janne.kuusisto@kansanarkisto.fi 
 
 
Kansan Arkisto käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla. Käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan mahdollisuuksien 
mukaan asetuksen 32 artiklan 1 kohdan mukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimilla. Tietoja käsitellään 
luottamuksellisesti ja tietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joiden työnkuvaan se kuuluu. 
Tietoturvatoimenpiteiden tehokkuutta arvioidaan vuosittain. 
 
Arkisto kerää henkilötietoja sääntömääräisen tehtävänsä ja lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. 
Arkistossa käsitellään arkistonluovuttajien, tutkijoiden sekä muiden asiakkaiden henkilötietoja. Tietoja 
kerätään vain siinä määrin kuin on tarpeellista käsittelytarkoituksiin nähden. Käsiteltäviä tietoja ovat muun 
muassa nimi, yhteystiedot, luovutettavan aineiston tiedot, tilaustiedot sekä tutkimusaiheeseen liittyvät 
tiedot. Tiedot kerätään rekisteröidyiltä. Asiakastietoja käsitellään muun muassa luovutusten, tutkija- ja 
asiakaspalvelun, koulutuksen ja neuvonnan sekä viranomaisraportoinnin yhteydessä. Rekisterien 
sisältämien henkilötietojen käsittelyn laillisuus perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohtaan. 
 
Kansan Arkisto ei pääsääntöisesti luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. 
Arkistonluovuttajien tietoja voidaan luovuttaa, jos se on tarpeen esimerkiksi alkuperän varmistamiseksi 
sekä käyttöluvan tai tekijänoikeudellisten seikkojen niin vaatiessa. Arkisto käsittelee henkilötietoja niin 
kauan kuin se on tarpeellista asiakassuhteen tai muun käyttötarkoituksen hoitamiseksi. 
 
Kansan Arkistossa olevia asiakirja-aineistoja käsitellään kulttuuriperinnön säilyttämistä varten yleisen edun 
mukaisissa arkistointitarkoituksissa. Kokoelmat ovat syntyneet tuhansien eri arkistonmuodostajien omien 
(arkistosta riippumattomien) periaatteiden mukaan. Henkilötietojen lähteinä ovat (kokonaisuutena 
ajatellen) olleet käytännössä kaikki mahdolliset saatavissa olleet tiedot. Kaikkien asiakirjossa mainittujen 
henkilöiden informoiminen rekisteröinnistä on mahdotonta, joten Kansan Arkisto poikkeaa tietosuoja-
asetuksen 14 artiklan mukaisesta informointivelvollisuudesta artiklan 5 kohdan b alakohdan perusteella, ja 
soveltaa 89 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja suojatoimia, joilla tietosuojan toteutuminen taataan. 
Kulttuuriperintöaineistoihin sisältyvät henkilötiedot säilytetään pysyvästi. 
 
Arkiston asiakirjakokoelmat sisältävät runsaasti erityisiä henkilötietoja, joiden käsittely perustuu tietosuoja-
asetuksen 9 artiklan 2 kohdan j alakohtaan (yleisen edun mukainen arkistointitarkoitus). Kokoelmat 
sisältävät myös rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvia tietoja, joita käsitellään tietosuojalain 7 §:n 1 
momentin 1-2 kohtien perusteella. 
 
Kulttuuriperintöaineistojen tietoja luovutetaan arkiston asiakkaille eli tutkijoille lain sallimissa puitteissa 
tieteellisen ja/tai historiallisen tutkimuksen suorittamiseksi. Ennen aineistojen saamista tutkija allekirjoittaa 



tilausasiakirjan, jossa hän sitoutuu noudattamaan voimassaolevaa lainsäädäntöä, arkiston käyttöehtoja ja 
ohjeita sekä olemaan halventamatta rekisteröityjä. 
 
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen III luvun mukaiset oikeudet kuten pääsy omiin tietoihin ja niihin 
sisältyvien virheiden oikaiseminen. Arkiston ylläpitämien tietokantojen sisältämät virheet korjataan 
ilmoituksen tultua niin pian kuin mahdollista. Kulttuuriperintöaineistojen osalta rekisteröidyn oikeuksia 
rajoitetaan asetuksen 89 artiklan 3 kohdan perusteella. Artiklaa 17 ei kyseisen artiklan 3 kohdan d 
alakohdan mukaan sovelleta yleisen edun mukaisissa arkistointitarkoituksissa. Poikkeaminen asetuksen 15- 
16 ja 18–21 artiklassa tarkoitetuista rekisteröidyn oikeuksista perustuu tietosuojalain pykälään 32. 
 
Tietosuojaoikeuksiin liittyvät pyynnöt (kuten poisto- ja korjausvaatimukset) osoitetaan arkiston 
tietosuojavastaavalle. Tietosuojavastaava ilmoittaa toimenpiteistään vaatimuksen esittäjälle kuukauden 
kuluessa. Vastauksessa ilmoitetaan ratkaisun perustelut. Kaikki pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti. 
Pyynnön tekijän on todistettava henkilöllisyytensä. 
 
Arkistoaineistoihin sisältyviä henkilötietoja ei lähtökohtaisesti poisteta tai korjata, vaikka ne sisältäisivät 
virheitä. Kulttuuriperintöaineistojen autenttisuus, luotettavuus, todistusvoimaisuus ja historiallinen arvo 
vaarantuisivat vakavasti, jos tietoja ryhdyttäisiin muokkaamaan. Tietosuoja-asetus ja -laki sallivat 
poikkeamisen asetuksen 15–21 artikloissa määritellyistä rekisteröidyn oikeuksista käsiteltäessä 
henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten. Tieto virheistä voidaan kuitenkin liittää 
aineiston yhteyteen esimerkiksi erilliselle paperille, vaippalehteen tai tietokantaan. 
 
Arkisto asettaa kulttuuriperintöaineistoja yleisesti käytettäväksi tietoverkoissa. Aineistoja valittaessa 
arvioidaan julkaisemisen tarpeellisuus ja oikeasuhtaisuus. Julkisiksi saatettuja asiakirjoja voidaan poistaa 
julkisuudesta esimerkiksi silloin, kun käyttöön saattamisessa on tapahtunut virhe tai, kun tiedosta aiheutuu 
turvallisuusuhka. 
 
Pyyntöjen käsittely on maksutonta. Mikäli pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia tai jos 
niitä esitetään toistuvasti, voi arkisto periä kohtuullisen maksun tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä 
toimea.  
 
Tietosuojaan liittyvistä asioista voi valittaa Tietosuojavaltuutetulle. Rikosepäilyt ilmoitetaan poliisille. 


