
  

 

 

Eduskuntavaalit 2023 

 Tietosuojan muistilista vaalikampanjointiin  

• Puolueiden, ehdokkaiden ja heidän tukiryhmiensä on huolehdittava tietosuoja-
lainsäädännön noudattamisesta, kun henkilötietoja käsitellään vaalityössä. 
Vaalityöhön kuuluu yleensä aina kannattajien ja tukijoiden tietojen käsittelyä, 
ja vaalimainonta voi myös pohjautua henkilötietojen hyödyntämiseen. 

• Suunnittele kaikki vaalikampanjointiin liittyvä henkilötietojen käsittely etukä-
teen. Päätä, missä yhteyksissä keräät henkilötietoja, mitä tietoja keräät ja mi-
hin tarkoituksiin.  

• Ennen kuin alat käsitellä henkilötietoja, määrittele mikä on tietojen käsittelype-
ruste. Käsittelyperuste on määriteltävä myös silloin, kun haluat kerätä tietoja 
muualta kuin henkilöiltä itseltään (esimerkiksi sosiaalisesta mediasta).  

• Vaalimainontaa tehdessä on myös tunnistettava, käsitteleekö jokin taho hen-
kilötietoja puolueen tai ehdokkaan lukuun. Henkilötietojen käsittelijöitä voivat 
olla esimerkiksi sosiaalisen median palvelut, intressiryhmät, datanvälittäjät, 
analytiikkayritykset ja markkinointitoimistot. 

• Älä kerää kannattajien tai tukijoiden henkilötietoja heidän tietämättään. Kerro 
tietojen käsittelystä avoimesti ja ymmärrettävästi heille, joiden tietoja käsitte-
let.  

• Jos teet henkilötietoihin perustuvaa kohdennettua mainontaa, sinun on annet-
tava mainonnan kohteille riittävästi tietoa siitä, miksi heille kohdennetaan mai-
nontaa, kuka vastaa mainonnasta ja miten henkilöt voivat käyttää tietosuoja-
oikeuksiaan. 

• Puolueen on hyvä määritellä yhteiset säännöt ja rajoitukset sille, kuinka laajaa 
henkilötietojen käsittely ja kohdentaminen voi olla. Puolueen tulisi varmistaa, 
että myös ehdokkaat ja alueelliset ryhmät sekä ulkopuoliset palveluntarjoajat 
toimivat ohjeiden mukaan.  

• Jos henkilötiedoista paljastuu poliittisia mielipiteitä, tiedot kuuluvat erityisiin 
henkilötietoryhmiin. Tällaisia henkilötietoja on käsiteltävä erityisen huolellisesti 
niiden arkaluonteisuuden vuoksi. 

• Käsittele henkilötietoja huolellisesti. Suojaa tiedot niin, etteivät ne päädy sivul-
lisille. Jos julkaiset tietoja, kerro tästä jo tietoja kerätessäsi. Älä luovuta tietoja 
tai julkaise niitä ilman perustetta.  

• Käytä henkilötietoja vain niissä tarkoituksissa, joihin olet tiedot kerännyt ja 
joista olet kertonut asianomaisille henkilöille. Päivitä henkilötietoja tarvittaessa 
ja oikaise virheelliset tiedot. Hävitä tarpeettomiksi käyneet tiedot, jos erityistä 
tietojen säilyttämisvelvoitetta ei ole. 

https://tietosuoja.fi/kasittelyperusteet
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Tietosuojavaltuutetun toimisto 
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• Muista ilmoittaa vaalimainoksessa osoitelähde eli se, mistä vastaanottajien 
tiedot ovat peräisin. Älä lähetä vaalimainontaa henkilölle, joka on sen kieltä-
nyt. Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin sähköisestä suoramarkkinoin-
nista.  

• Huolehdi rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta. Heillä on esimerkiksi oi-
keus saada tarkastaa omat henkilötietonsa, vaatia virheellisten henkilötieto-
jensa korjaamista sekä kieltää vaalimainonnan ja mielipidekyselyiden lähettä-
minen. Oikeuksien laajuus riippuu tietojen käsittelyperusteesta. 

• Muista dokumentointi. Sinun on pystyttävä osoittamaan, että noudatat tieto-
suojalainsäädäntöä. Muista myös rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus tietotur-
valoukkaustilanteessa. 

• Jos tarvitset lisätietoja tietosuoja-asioista, tutustu tietosuojavaltuutetun toimis-
ton verkkosivuihin osoitteessa tietosuoja.fi. Sivuille on koottu myös usein ky-
syttyjä kysymyksiä vaaleista ja tietosuojasta. 

 
Luottamuksen rakentaminen kannattaa! 
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