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Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimiston nettisivu
Rekisterinpitäjä kerää henkilötietoja tiettyä 
käyttötarkoitusta varten ja vastaa keräämiensä 
henkilötietojen käsittelystä.
Rekisterinpitäjä voi olla yksi tai useampi henkilö, 
yhteisö, laitos tai säätiö, jonka käyttöä varten 
henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä 
henkilörekisterin käytöstä. Rekisterinpito voidaan myös 
säätää lailla jonkin tehtäväksi. Yleensä 
rekisterinpitotehtävä annetaan jollekin viranomaiselle. 
Rekisterinpitäjä on määritelty henkilötietolain 3 §:n 4 
kohdassa.
Ihminen voi tulla rekisteröidyksi esimerkiksi asiakkaana, 
potilaana, yhdistyksen jäsenenä, työntekijänä tai 
oppilaana. Hänen henkilötietonsa talletataan tällöin 
asiakas-, potilas-, jäsen-, henkilöstöhallinnon tai 
oppilasrekisteriin. 

Taustaksi säädöksiä:
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Rekisteröidyn oikeudet
Henkilötietolaki on säädetty yksityisyyden suojan 
varmistamiseksi henkilötietojen käsittelyssä. Lain 
keskeisenä ajatuksena on, että jokaisella on oikeus saada 
tietää itseään koskevien henkilötietojen käsittelystä. 
Henkilötietolain valvontajärjestelmä perustuu pitkälti 
rekisteröidyn mahdollisuuteen selvittää, mitä tietoja 
hänestä on kerätty ja talletettu sekä mahdollisuuteen 
tarvittaessa saattaa asia tutkittavaksi.
Henkilötietolaissa rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilöä, 
jonka henkilötietoja kerätään. Rekisterinpitäjäksi
sanotaan laissa sitä, joka kerää esimerkiksi 
asiointitilanteessa asiakkaan henkilötietoja tiettyä 
käyttötarkoitusta varten.
Henkilötietolaki kertoo, milloin rekisterinpitäjä voi kerätä 
ja muutoin käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja. 
Henkilötietoja voi käsitellä rekisteröidyn antamalla 
suostumuksella. Käsittely on mahdollista myös, jos 
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on sellainen 
asiakas-, työ- tai jäsenyyssuhde, jossa henkilötietojen 
kerääminen ja tallettaminen on tarpeellista osapuolten 
välisten asioiden hoitamiseksi. Lisäksi oikeus 
henkilötietojen käsittelyyn voi perustua muussa laissa 
rekisterinpitäjälle säädettyyn tehtävään.

http://www.tietosuoja.fi/27232.htm
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Poikkeustapaus edellisen sivun periaatteesta

Epäjuristina en toki kaikkea ymmärrä ja siksi mietiskelin, 
että  Supon ylläpitämä ns. Tiitisen lista (koskien Stasi-
sidonnaisia suomalaisia) olisi rekisteri. Koska 
opiskeluaikana kävin DDR:ssä kaksi kertaa, jälkimmäinen 
tosin vain paluumatkalla Puolasta, mutta edellisellä olin 
opiskelijavaltuuskunnan mukana useissa maan 
kaupungeissa. Näimme sekä intohimoisia puolueen 
(SED) kannattajia että kriitikkoja jotka hieman arkoina 
tulivat avautumaan ainakin osalle meistä. 
Päätinkin testata onko Tiitisen lista rekisteri vai ei 
(tavallaan taustalla oli myös se että lupasin tätä HS-
kirjoituksessa keväällä 2010). Siksi lähetin lyhyen kirjeen 
Supolle ja kysyin olenko tuossa rekisterissä. Sain oheisen 
vastauksen. Vastaus tuntui koukeroiselta ja se ikään kuin 
antoi ymmärtää että Tietosuojavaltuutettu voisi auttaa 
asiassa. Siksi lähetin heille kirjeen mikä on ohessa. 
Vastaus tuli ilman muistutusta. Luepa se ja mieti, olisiko 
minulla vielä mahdollisuuksia edetä? Lupasinhan 
lehtikirjoituksessa että jos saan selville, olenko listalla, 
empimättä kerron sen kaikille joita asia voisi kiinnostaa. 
Nyt olen voimaton. Olisiko niin että olen myöhässä koska 
12.5.2010 oli tehty hankkeeni estänyt korkeimman 
hallinto-oikeuden päätös?







Helsinki 28.6.2010 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Albertinkatu 25 A 
PL 315 
00181 Helsinki 

Arvoisa Viranomainen 

Liitteenä olevasta Suojelupoliisilta saamastani kirjeestä 
ilmenee asiani. Siis pyydän Teitä tarkistamaan 
rekisteritietoni ns. Tiitisen listan osalta. Minulle riittää 
jos katsotte sieltä, olenko mainitulla listalla ja kerrotte 
tuloksen minulle. Jos olen, toivon saavani mahdollisen 
muun minulle luovutettavissa olevan tiedon. 

Kiitos etukäteen 
Kunnioittavasti 

S.L. 








