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Ohje alaikäisten henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn Suomen 

Punaisessa Ristissä 
 
Suomen Punainen Risti tekee merkityksellistä kasvatus-, auttamis- ja vapaaehtoistyötä lasten ja 
nuorten parissa. Haluamme huolehtia siitä, että toimintaa varten kerättäviä henkilötietoja käsitellään 
turvallisesti, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisesti.  
 
Suomen Punaisessa Ristissä kerätään alaikäisten henkilötietoja mm. leirejä, kerhoja, tapahtumia, 
koulutuksia ja uutiskirjeitä varten. Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen GDPR ja Suomen 
Tietosuojalain mukaisesti alaikäisten henkilötietojen keräämisessä ja käsittelyssä tulee huomioida 
muutama erityinen seikka. 
 

Huoltajan suostumus alle 13-vuotiaiden henkilötietojen käsittelyyn 
 
Suomen Tietosuojalaki (1050/2018) määrittää tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen ikärajaksi 13 
vuotta. Tästä johtuen alle 13-vuotiaan huoltajalta on pyydettävä suostumus tarjotessa 
tietoyhteiskunnan palveluita suoraan alle 13-vuotiaalle. Tämä koskee Punaisen Ristin toiminnassa 
esimerkiksi tapahtumailmoittautumisia, joihin liittyen nuori vastaanottaa sähköistä viestintää tai 
nuorille suunnattuja sähköisiä uutiskirjeitä. Suostumuksen varmistamiseksi alle 13-vuotiaan 
henkilötietoja kerätessä tulee pyytää huoltajan vahvistus Punaisen Ristin harjoittamaan sähköiseen 
viestintään. Lisäksi huoltajaa tulee informoida miksi ja miten annettuja henkilötietoja tullaan 
käsittelemään. Tätä varten osoitteesta https://rednet.punainenristi.fi/tietosuoja löytyy 
tietosuojaselosteet Punaisen Ristin toimintaan. 
 
Samaa periaatetta sovelletaan alle 13-vuotiaiden henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn, vaikkei 
niitä käytettäisi sähköiseen viestintään. Kerättäessä esimerkiksi leiriläisten, kerholaisten tai 
koulutukseen osallistuvien alle 13-vuotiaiden henkilötietoja, tulee huoltajalta saada suostumus 
nuoren henkilötietojen tarvetta vastaavaan käsittelyyn. Nuoren ja huoltajan kannattaa aina ilmoittaa 
toimintaan tarvittavat henkilötiedot yhdessä huoltajan suostumuksen saamiseksi. Toiminnan 
järjestäjän tulee pystyä osittamaan huoltajalta saatu suostumus alle 13-vuotiaan henkilötietojen 
käsittelyyn, joten se kannattaa mahdollisuuksien mukaan pyytää kirjallisena. Myös tässä tapauksessa 
huoltajaa tulee informoida miksi ja miten annettuja henkilötietoja tullaan käsittelemään. 
 
Lisäksi alle 18-vuotiaiden huoltajilta kannattaa pyytää suostumus toimintaan osallistumiseen etenkin, 
jos toiminta edellyttää yöpymistä poissa kotoa. Esimerkiksi leirejä varten kannatta huoltajalta saada 
kirjallinen suostumus kaikilta alle 18-vuotiailta osallistujilta. 
 

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? 
 
Huoltajan suostumuksen saamiseksi alle 13-vuotiaan henkilötietojen käsittelyyn kannattaa 
henkilötietoja kerättävän lomakkeen alkuun kirjoittaa huomautus, ettei alle 13-vuotias voi ilmoittaa 
henkilötietojaan ilman huoltajan suostumusta. Lomakkeella kannattaa olla myös esimerkiksi erillinen 
rasti ruutuun -kohta, jossa huoltaja antaa suostumuksensa alle 13-vuotiaan henkilötietojen 
käsittelyyn. Tämän lisäksi lomakkeella voidaan tarvittaessa pyytää huoltajan yhteystiedot (esimerkiksi 
leiriä tai kerhotoimintaa varten).  
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Punaisen Ristin tietosuojaselosteet vapaaehtoistoimintaan, johon osallistuu alaikäisiä 
 
Tietosuojaselosteissa on kuvattu erilaisten rekisterien sisältämät tiedot sekä tietojen käyttöön liittyvät 
asiat. Suomen Punaisen Ristin lapsille ja nuorille suunnattuun toimintaan on tehty kaksi omaa 
tietosuojaselostetta. Ne koskevat leiriläisistä ja kerholaisista kerättäviä henkilötietoja. Lisäksi 
alaikäisten henkilötietoja kerätessä saattaa tarvita mm. Vapaaehtoisrekisteriselostetta (esimerkiksi 
tapahtumia varten), Koulutusrekisteriselostetta koulutuksia varten ja Markkinointirekisteriselostetta 
esimerkiksi uutiskirjeitä varten. Kaikki tietosuojaselosteet löytyvät kootusti osoitteesta 
https://rednet.punainenristi.fi/tietosuoja. 
 

Esimerkki tapahtuman ilmoittautumislomakkeesta 

 

Lisätiedot 
 
Kysymykset tietosuojaan liittyen voi lähettää osoitteeseen tietosuoja@redcross.fi. Tutustu myös 
Punaisen Ristin tietosuoja periaatteisiin osoitteessa https://www.punainenristi.fi/tietosuoja.  
 

 
 

Kiitos, kun toimit vastuullisesti kerätessäsi ja käsitellessäsi alaikäisten  
henkilötietoja Suomen Punaisen Ristin toiminnassa! 

Tapahtuman ilmoittautumislomake 
 
Tervetuloa tapahtumaan! Huomioithan, että alle 13-vuotias ei voi ilmoittaa henkilötietojaan 
ilman huoltajan suostumusta. Jos olet alle 13-vuotias, täytäthän ilmoittautumislomakkeen 
yhdessä huoltajan kanssa. 
 
Osallistuja henkilötiedot 
Nimi: 
Syntymäaika: 
Sähköpostiosoite: 
Puhelinnumero: 
Allergiat ja erityisruokavaliot: 
 
Huoltajan tiedot 
Huoltajan nimi: 
Huoltajan sähköpostiosoite: 
Huoltajan puhelinnumero: 
 
Valitse toinen alla olevista vaihtoehdoista: 
⃝ Tapahtuman osallistuja on yli 13-vuotias. 
⃝ Tapahtuman osallistuja on alle 13-vuotias. Huoltajana hyväksyn henkilötietojen käsittelyn 
tapahtuman käyttötarkoituksiin. 
 
Lisätiedot henkilötietojen käsittelystä löytyvät Vapaaehtoisrekisteriselosteesta, joka löytyy 
osoitteesta  https://rednet.punainenristi.fi/tietosuoja. 
 

https://rednet.punainenristi.fi/tietosuoja
mailto:tietosuoja@redcross.fi
https://www.punainenristi.fi/tietosuoja
https://rednet.punainenristi.fi/tietosuoja

