
Vapaakirkollinen lapsi- ja nuorisotyö on järjestäytynyt Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:ksi. 

Yhdistyksen sääntöjen 3§ mukaisesti yhdistyksen jäseniä ovat paikallisyhdistysten (nuortenpiirien 

ja lippukuntien) jäsenet sekä ne lapset ja nuoret, jotka ovat vapaaseurakunnan toiminnassa 

mukana, vaikka lapsi- ja nuorisotyö ei  ko. seurakunnassa ole järjestäytynyt nuortenpiiriksi. 

Tiivistetysti: Jos seurakunnassa on lapsi- ja nuorisotyötä, siihen osallistuvat henkilöt ovat 

SVN ry:n jäseniä, osallistumisensa perusteella. 

Yhdistyslain 503/1989 11§ velvoittaa yhdistykset pitämään jäsenrekisteriä, josta käy ilmi jokaisen 

jäsenen nimi ja virallinen kotipaikka. SVN ry kerää jäsenistään lain edellyttämien tietojen lisäksi 

tiedon syntymävuodesta, jotta jäsen voidaan tunnistaa alaikäiseksi (alle 15-vuotias) tai 

varsinaiseksi (yli 15-vuotias) jäseneksi, ja tiedon sukupuolesta, voidakseen tilastoida toimintaansa. 

SVN ry:n toimintaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. OKM velvoittaa avustustaan saavat 

yhdistykset ilmoittamaan vuosittain jäsenrekisteriin perustuvan, ajantasaisen tilastotiedon 

toimintansa laajuudesta. Jäsenrekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta OKM:lle, ainoastaan 

koontitiedot joista yksittäinen henkilö ei ole tunnistettavissa. 

Jäsenrekisteritiedon lisäksi paikallisyhdistyksen toiminnassa voidaan kerätä toiminnan 

turvallisuuden kannalta muita välttämättömiä henkilötietoja: huoltajan yhteystiedot, ruoka-

aineallergiat, uimataito jne. Näitä tietoja ei liitetä jäsenrekisteriin, vaan ne jäävät paikalliseen 

asiakasrekisteriin käytettäväksi sen toiminnan ajaksi, jonka kannalta ne ovat tarpeellisia.  

Miten jäsenrekisterin tiedot kerätään? 
Henkilötietorekisteriä koskevista asioista säädetään EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa 

2016/679. SVN ry:n tapauksessa tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste on 6. artiklan 

alakohdassa 1.c. mainittu lakisääteinen velvoite, tässä tapauksessa yhdistyksen velvoite pitää 

jäsenrekisteriä. 6. artiklan 1. alakohdan mukaan tietojenkäsittely on lainmukaista, kun vähintään 

yksi kohdissa a-f mainituista edellytyksistä täyttyy. Tietojen keräämisen perusteena ei näin ollen 

ole henkilön tai alle 15-vuotiaan kohdalla hänen huoltajansa antama suostumus, kohta 

6.1.a., vaan yhdistyslain velvoite, kohta 6.1.c. 

Jäsenrekisteritiedot kerätään paikallisen toiminnan yhteydessä ja paikallinen vastuuhenkilö 

toimittaa tiedot vuosittain merkittäväksi yhdistyksen jäsenrekisteriin. Tietoja ei missään vaiheessa 

luovuteta kolmannelle taholle, vaan ne siirtyvät SVN ry:n paikallisilta toimijoilta yhdistyksen 

jäsenrekisteriin, koko ajan yhdistyksen sisällä pysyen. 

Toimintaan osallistuvien tarpeelliset henkilötiedot tulee kerätä jäsenrekisteriin (ja mahdolliseen 

paikalliseen asiakasrekisteriin) kaavakkeella, josta käy ilmi myös se, että toimintaan osallistumalla 

henkilöstä tulee SVN ry:n jäsen. Samalla henkilölle tulee tarjota mahdollisuus tutustua SVN ry:n 
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jäsenrekisterin rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen (sekä paikallisen toimijan 

asiakasrekisteriselosteeseen, jos kerättävästä tiedosta muodostuu myös asiakasrekisteri.) Vaikka 

tiedot kerättäisiin muutoin kuin kaavaketta käyttäen, on paikallisen toimijan velvollisuutena 

tiedottaa tästä jäseneksi ottamisesta ja tarjota rekisteri- ja tietosuojaselosteet nähtäville, 

esimerkiksi liittämällä nämä toimintansa esittelyyn nettisivuillaan.  

Se, että tietojen keräämisen perusteena ei ole suostumus, ei poista henkilön oikeutta tutustua 

rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen tai hänen oikeuttaan pyytää jäsenrekisteritietojaan nähtäväksi. 

Henkilöllä on myös oikeus pyytää tietojensa poistamista jäsenrekisteristä. Jos henkilö on haluton 

liittymään SVN ry:n jäseneksi, eli on oletettavaa, että henkilö välittömästi tietojen ilmoittamisen 

jälkeen pyytäisi niiden poistamista, paikallisyhdistys voi olla ilmoittamatta henkilöä SVN ry:n 

jäsenrekisteriin, vaikka henkilö osallistuisikin toimintaan ja näin ollen katsotaan jäseneksi. 

Tällöinkin hänet lasketaan mukaan toiminnan laajuutta tilastoiviin numeroihin. 

 

1. Jäsenrekisteriä lapsi- ja nuorisotyöhön osallistuvista henkilöistä on pidettävä. 

2. Toiminnan turvallisuuden kannalta olennaisista tiedoista muodostuvaa paikallisen toimijan 

asiakasrekisteriä (huoltajan tiedot, olennaiset terveystiedot jne.) on erittäin todennäköisesti 

myös pidettävä. 

3. Rekistereiden olemassaoloon, säilyttämiseen ja käsittelyyn liittyvät toimintaperiaatteet on 

kuvattava rekisteriselosteessa, joka tulee olla kaikkien rekisterissä olevien saatavilla, 

vaikkapa nettisivulla. Mallipohja rekisteriselosteen tekemiseen http://vapis.fi/rekisteriseloste 

4. Henkilötiedot rekisteriin tulee kerätä 

a. ensisijaisesti kaavakkeella, josta käy ilmi tietojen keräämisen tarkoitus: 

jäsenrekisteri ja mahdollinen paikallinen asiakasrekisteri 

Muokattava mallilomake: 

http://vapis.fi/images/stories/SVNpdf/turvallisuus/2020_Henkilotietolomake.docx 

Tietojen keräämisen yhteydessä henkilölle on annettava tiedoksi 

jäsenrekisteriseloste http://vapis.fi/rekisteriseloste ja mahdollisen paikallisen 

asiakasrekisterin seloste. 

b. mikäli kaavaketta ei haluta käyttää, tiedot voidaan kerätä perustuen läsnäololistoihin 

tai muuhun tietoon toiminnan osallistujien nimistä. Tällöinkin henkilöille (ja alle 15-

vuotiaan huoltajalle) on annettava tiedoksi jäsenrekisteriin liittäminen ja 

rekisteriseloste. 

5. Kerättyjä tietoja ja niistä muodostuvaa rekisteriä on säilytettävä lukitussa tilassa, 

esimerkiksi seurakunnan jäsenrekisterin kanssa samassa paikassa, rekisteriselosteessa 

kuvatulla tavalla. 

6. Kerättyjä tietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, joiden on vastuutehtävänsä vuoksi 

välttämätöntä niin tehdä, rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.  

7. Jäsenrekisteriin paikallisesti kerätyt tiedot päivitetään vuosittain SVN ry:n rekisteriin, 

rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. 
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