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Viite: EU 2016/679 
 
TIETOSUOJASELOSTE MAANPUOLUSTUKSEN HENKILÖKUNTALIITTO MPHL RY:N 
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ 
 

Liitto edistää jäsentensä oikeudenmukaista palkkausta, työsuhde-
turvaa ja työolojen kehittämistä neuvottelemalla ja vaikuttamalla 
myös yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Liitto tekee vahvaa 
edunvalvontatyötä jäsentensä puolesta. 
 
Jäsenrekisteritietoja käytetään jäsenasioiden ja jäsenten edunval-
vonnan hoitamiseen liiton ja sen jäsenyhdistysten toiminnassa. 
 
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan niitä menettelytapoja, joita 
sovelletaan MPHL ry:n käsittelemiin henkilötietoihin. 
 
Tietosuojaseloste sisältää MPHL ry:n rekisteriselosteen ja tätä re-
kisteriä koskevat muut tiedot, joka sisältää tietoja rekisteröidyn oi-
keuksista sekä tietoturvasta. 

 
REKISTERISELOSTE 
 

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot 
  
  Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry 

Ratamestarinkatu 11, 8 krs 
00520 Helsinki 
Suomi 
Puhelin: +358 922 902 112 
Sähköposti: toimisto(at)mphl.fi 

 
2. Yhteyshenkilöt Rekisteriä koskevissa asioissa: 

Toimistonhoitaja Pirjo Nielikäinen 
Ratamestarinkatu 11, 8 krs, 00520 Helsinki 
Puhelin: +358 400 204 829 
Sähköposti: pirjo.nielikainen(at)mphl.fi 
 
Tietosuojavastaava: 
Valtakunnallinen pääluottamusmies Minna Torstensson 
Puhelin: +358 299 438 106 
Sähköposti: minna.torstensson(at)mphl.fi 
 

3. Rekisterin nimi Maanpuolustuksen Henkilökuntaliiton jäsenrekisteri 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 

Jäsenrekisteritietoja käytetään jäsenasioiden ja jäsenten edunval-
vonnan hoitamiseen liiton ja sen jäsenyhdistysten toiminnassa. 
(henkilötietolaki 8§) 
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5. Rekisterin tietosisältö 
 
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja: 
- henkilön nimi 
- henkilötunnus 
- osoite 
- puhelinnumero koti/työ 
- sähköpostiosite koti/työ 
- muut tarvittavat yhteystiedot 
- koulutus 
- jäsenyhdistys 
- jäseneksi liittymisaika 
- liittyminen liittoon ja Työttömyyskassa Statiaan 
- jäsenmaksun perintämuoto 
- työnantaja 
- tehtävänimike ja tehtävän palkkataso 
- palvelussuhteen muoto 
- palveluksen alkamisaika 
- aikaisempi liitto ja työttömyyskassa 

 
Lisäksi jäsenrekisteriin voidaan kirjata jäsenyhdistysten luotta-
musmiestehtävät sekä palvelussuhteen muutoksiin ja jäsenyyden 
muutoksiin ja jäsenmaksujen suoritukseen liittyviä tietoja. Myös 
suoritetut järjestö- ja luottamusmieskoulutukset sekä liiton myön-
tämät jäsen- ja kunniamerkit voidaan kirjata rekisteriin. 
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
 

Henkilötietoja voidaan kerätä henkilötietolain puitteissa jäseneltä 
itseltään, ja rekisteriin tallentuvat henkilön perustiedot perustuvat 
jäsenen omaan ilmoitukseen. Tietoja päivitetään henkilön oman 
tai hänen jäsenyhdistyksensä ilmoituksen perusteella ja henkilön 
osoitetiedot päivittyvät automaattisesti Postilta saatujen tietojen 
mukaisesti. Työnantaja luovuttaa rekisteriin työnantajaperinnän 
piirissä olevien jäsenten jäsenmaksutietoja. Tietoja kertyy myös 
rekisterinpitäjän omasta toiminnasta. 
 
 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
 

Jäsenten tietoja voidaan luovuttaa edunvalvonnan, jäsenasioiden 
hoitoon ja jäsenkyselyihin liittyen keskusjärjestö Palkansaajajär-
jestö Pardialle ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:lle. Media-
tum Oy:lle luovutetaan sähköpostiosoite ainoastaan jäsenkyselyi-
den toteuttamista varten. 
 
Niiden jäsenten tietoja, joiden jäsenmaksun työnantaja perii pal-
kanmaksun yhteydessä, voidaan luovuttaa työnantajalle jäsen-
maksuperinnän käynnistämiseksi. 
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Henkilön jäsenmaksukäyttäytymiseen liittyviä tietoja luovutetaan 
pyydettäessä Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitosta eronneen 
tai erotetun jäsenen uudelle ammattilitolle ja työttömyyskassalle. 
Työttömyysturvan katkeamattomuuden johdosta. 
 
Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto luovuttaa veroviranomaiselle 
tiedot henkilöiden maksetuista jäsenmaksuista 
 
Jäsenen jäsentieto voidaan tarvittaessa antaa järjestövakuutusta 
varten OP-Vakuutukselle. 
 
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille eikä suoramarkkinointi- 
tarkoitukseen. 

 
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

 
Henkilö- ja jäsentietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 
 

Henkilötietoja käsittelevät MPHL ry:n toimiston henkilöstö ja jä-
senosastojen nimeämät henkilöt. 
 
Manuaalinen aineisto: 
Henkilötietoja sisältävä manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa 
paikassa. Käyttöoikeus aineistoon on MPHL ry:n toimiston henki-
löstöllä. Osastot huolehtivat asetuksen mukaisesti omasta arkis-
tostaan. 
 
Sähköisesti käsiteltävät tiedot: 
Henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti sähköisesti. Jäsenrekiste-
rin ylläpitäjä on YAP Solutions Oy. Jäsenrekisterin käyttöoikeudet 
on määritetty ja rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasa-
noin. Yhteys on suojattu.  
 

10. Tarkastusoikeus 
 

Jäsenellä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin 
tallennettu. Kirjallinen tarkistuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettu-
na osoitteeseen Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry, 
Ratamestarinkatu11, 00520 Helsinki. Kuoressa tulee olla merkin-
tä: Henkilötietojen tarkastuspyyntö. 
 
Tarkastuspyynnössä tulee mainita vähintään seuraavat asiat: 
- nimi 
- henkilötunnus 
- täydelliset osoitetiedot 
- puhelinnumero 
- sähköpostiosoite 
- rekisterin nimi 
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11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 
 

Jäsen voi muuttaa ja korjata tietojaan ilmoittamalla siitä ensisijai-
sesti sähköpostilla osoitteeseen: toimisto(at)mphl.fi tai postitse 
osoitteella Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry, Rata-
mestarinkatu 11, 00520 Helsinki. 
 
Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti 
tai jäsenen perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan vir-
heellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon il-
man aiheetonta viivytystä. 

 
 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
 

Jäsenellä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja 
luovuttaminen mielipide- ja jäsentutkimukseen. 
 
Kielto tehdään ensisijaisesti liittymislomakkeella. Lomake lähete-
tään osoitteeseen Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry, 
Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki tai sähköpostilla toimis-
to(at)mphl.fi. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


