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Tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistoihin sisältyvien henkilötietojen 

käsittely Keskustan ja maaseudun arkistossa 
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Päivitetty: 7.1.2021 

 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot 

Rekisterinpitäjä: Keskustan ja maaseudun arkisto 

Osoite: Apollonkatu 11 A, 00100 Helsinki 

sähköposti: arkisto@keskusta.fi 

Rekisterinpitäjän edustaja: arkistonjohtaja Tuomo Sohlman 

 

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa 

Yhteyshenkilö: tutkija Niina Koskihaara 

puhelin: 050-388 0043 

sähköposti: niina.koskihaara@keskusta.fi  

 

Keiden henkilötietoja käsittelemme? 

Keskustan ja maaseudun arkistossa käsitelemme Maalaisliitto-Keskustapuolue-Suomen Keskusta 

rp:n, puolueen eduskuntaryhmän, sisarjärjestöjen, piiri- ja paikallisyhdistysten sekä puolueen 

läheisjärjestöjen nykyisten ja entisten jäsenten, toimi-, luottamus- ja yhteyshenkilöiden sekä 

muiden niiden toimintaan liittyvien henkilöiden henkilötietoja. Lisäksi käsittelemme 

henkilöarkistoihin ja niiden kuvailutietoihin sisältyviä arkistonmuodostajan ja muiden 

henkilöiden henkilötietoja. 

Tiedot on saatu edellä mainituilta järjestöiltä ja -yhdistyksiltä sekä muilta arkistonluovuttajilta, 

jotka ovat keränneet tiedot oman toimintansa yhteydessä ja luovuttaneet arkistonsa Keskustan 
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ja maaseudun arkistoon. Tietoja siitä, mitkä järjestöt ja yhdistykset ovat luovuttaneet 

arkistonsa Keskustan ja maaseudun arkistoon, löydät Internetsivuiltamme tai kysymällä 

arkistosta. 

 

Mitä henkilötietoja käsittelemme?  

Keskustan ja maaseudun arkistossa säilytettävät arkistoaineistot voivat sisältää muun muassa 

seuraavia tietoja: 

• jäsenluetteloiden ylläpitämiseen liittyviä tietoja 

• tietoja kokouksiin, koulutuksiin, tapahtumiin ym. osallistumisesta 

• tietoja luottamustoimista 

• arkaluontoisia henkilötietoja 

 

Millä perusteella käsittelemme henkilötietoja? 

Keskustan ja maaseudun arkiston tarkoituksena on koota, säilyttää, luetteloida ja asettaa 

tutkijoiden ja muiden tiedon tarvitsijoiden käyttöön keskustalaisen liikkeen järjestöissä, 

yhdistyksissä ja yksityishenkilöiden toiminnassa syntyneitä, historiaa dokumentoivia, 

tutkimuksellisesti ja kulttuuriperinnön näkökulmasta arvokkaita asiakirja-aineistoja. Asiakirjat 

sisältävät usein myös henkilötietoja. Asiakirjoja käytetään erityisesti tieteellisen tai 

historiallisen tutkimuksen lähdeaineistona, ja ne ovat osa yhteistä asiakirjallista 

kulttuuriperintöämme. 

Keskustan ja maaseudun arkistossa säilytettäviin kulttuuriperintö- ja tutkimusaineistoihin sekä 

niiden kuvailutietoihin sisältyvien henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yleisen edun 

mukainen arkistointitarkoitus, josta säädetään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e 

alakohdassa ja tietosuojalain (1050/2018) 4 §:n 4 kohdassa.  

Osa arkistoaineistoista sisältää myös niin sanottuja arkaluonteisia henkilötietoja tai erityisiin 

henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja. Niitä käsittelemme yleishyödyllisessä 

arkistointitarkoituksessa tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan j alakohdan ja tietosuojalain 6 

§:n 1 momentin 8 kohdan perusteella. 
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Miten käsittelemme ja kenelle luovutamme henkilötietoja 

Keskustan ja maaseudun arkisto säilyttää tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistoja historian ja 

perinteen tallentamiseksi ja syntyneiden aineistojen saattamiseksi yleisön saataville sekä 

tieteellisen ja historiallisen tutkimuksen edistämiseksi.  

Tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistoihin sekä niiden kuvailutietoihin sisältyviä henkilötietoja 

luovutetaan lain puitteissa tutkijoille käytettäväksi tieteellistä ja historiallista tutkimusta varten 

(mukaan lukien suku- ja paikallistutkimus) sekä journalistisiin, kirjallisiin ja tilastollisiin 

tarkoituksiin.  

Aineistoja tilatessaan asiakas/tutkija sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, 

arkiston käyttösääntöjä ja ohjeita sekä olemaan halventamatta rekisteröityjä.  

Tietoja voidaan luovuttaa myös tilanteissa, joissa vastaanottajalla on tietosuojalainsäädännön 

mukainen käsittelyperuste. 

Aineistoihin tai niiden kuvailutietoihin liittyviä henkilötietoja voidaan asettaa yleisesti 

käytettäväksi tietoverkon välityksellä tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa. 

Tietojen luovuttamista tutkimus- ja muuhun käyttöön voidaan rajoittaa arkistonluovuttajan 

asettamalla käyttörajoituksella. 

 

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja? 

Keskustan ja maaseudun arkistoon luovutetut arkistoaineistot ja niihin sisältyvät henkilötiedot 

säilytetään pääsääntöisesti pysyvästi aineistojen tutkimukselliseen ja kulttuuriperinnölliseen 

arvoon perustuen. 

 

Sinun oikeutesi 

Mikäli henkilötietojasi sisältyy Keskustan ja maaseudun arkistossa säilytettäviin tutkimus- ja 

kulttuuriperintöaineistoihin, sinulla on yleisen tietosuoja-asetuksen 15–21 artikloissa tarkemmin 

säädetty oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, oikeus pyytää tietojesi 

oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista sekä oikeus vastustaa käsittelyä tai siirtää 

tiedot järjestelmästä toiseen. 

Keskustan ja maaseudun arkistolla on kuitenkin oikeus kieltäytyä toteuttamasta pyyntöäsi, jos 

tietosuoja-asetuksen 15–21 artiklan mukaisten oikeuksiesi käyttäminen todennäköisesti estäisi 
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tietojen käsittelyn yleisen edun mukaisten tarkoitusten saavuttamisen tai vaikeuttaisi sitä 

suuresti. Keskustan ja maaseudun arkistoon luovutettujen ja talletettujen aineistojen ja tietojen 

tarkoitus on palvella arkistointitarkoituksessa kulttuuriperintöarvojen säilymistä ja tutkimuksen 

tarpeita. Siksi on tärkeää, että aineistojen sisältämä tieto on eheää ja luotettavaa. Tietojen 

muokkaaminen tai poistaminen vaarantaisivat tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistojen 

autenttisuuden, luotettavuuden, todistusvoimaisuuden ja historiallisen arvon. Tietosuoja-asetus 

ja -laki sallivat poikkeamisen asetuksen 15–21 artikloissa määritellyistä rekisteröidyn oikeuksista 

käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten. 

Jos sinulla on kysyttävää tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistoihin tai niiden kuvailutietoihin 

liittyvästä henkilötietojen käsittelystä tai haluat pyytää pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin, 

tietojesi oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustamista, voit ottaa 

yhteyttä Keskustan ja maaseudun arkiston arkistonjohtajaan tai tietosuojayhteyshenkilöön. 

Jos katsot, että henkilötietojasi ei ole käsitelty tietosuojalainsäädännön mukaisesti, voit kääntyä 

asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löydät 

tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta https://tietosuoja.fi/etusivu.  

 

Päivitykset ja muutokset 

Tätä tietosuojakäytäntöä voidaan päivittää tai muuttaa tarvittaessa. 

https://tietosuoja.fi/etusivu

