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OHJE ALAIKÄISEN KUKSAN KÄYTTÄJÄN 
KÄYTTÖSITOUMUSPEREHDYTYKSEEN  

Tämän ohjeen avulla alle 18-vuotiaille johtajille voidaan antaa mahdollisuus käyttää Kuksaa johtajapestinsä tu-
kena. Lisäksi ohjetta voi käyttää kuka tahansa Kuksan käyttäjä ymmärtääkseen paremmin Kuksan käyt-
tösitoumuksen mukaisen Kuksan käytön. 

Yleistä  
Kuksa-rekisterissä käsitellään henkilötietoja, mikä vaatii käyttäjiltä huolellisuutta, tietoturvasta huolehtimista ja 
tietosuojasääntöjen huomioon ottamista. Täysi-ikäinen käyttäjä vastaa itse käyttösitoumuksen ymmärtämisestä 
ja noudattamisesta. Alaikäiseltä ymmärtämistä ei välttämättä voida odottaa vain käyttösitoumuksen lukemisen 
perusteella, joten vastuun ymmärtämisen tueksi on laadittu tämä ohje.  
 
Jotta alaikäinen pestissä toimiva johtaja voi käsitellä Kuksassa muita kuin omia tietojaan, pitää tämän ohjeen mu-
kainen keskustelu käydä kyseisen henkilön kanssa. Keskustelun käymisestä vastaa partiolippukunta, ja tiedon 
merkitseminen käydystä keskustelusta on keskustelun käyneen henkilön vakuutus siitä, että kyseinen keskustelu 
on käyty. 
 
Tämän ohjeen on hyväksynyt Suomen Partiolaisten työvaliokunta ja se tulee voimaan 22.5.2018.  
 
Keskustelun käymisen tukena tulee aina käyttää ohjeen uusinta Suomen Partiolaisten verkkosivuilla julkaistua 
versiota, mutta uuden version julkaisemisen jälkeen aiemmin käydyt perehdytykset ovat edelleen voimassa. Do-
kumentti julkaistaan www.partio.fi/tietosuoja -sivulla.  

Perehdyttäjälle  
Perehdytyksen tarkoitus on varmistua siitä, että alaikäinen johtaja ymmärtää vastuunsa ja velvollisuutensa. Li-
säksi ohje voi toimia tukena näiden ymmärtämisessä myös aikuisille Kuksan käyttäjille. Alaikäisille Kuksa-oi-
keuksia tuovia pestejä on vain partiolippukunnilla, joten perehdytyksen pitämisestä vastaa aina partiolippukunta. 
Tarvittaessa partiopiiri voi tukea tässä, esimerkiksi osana järjestämiään Kuksa-koulutuksia. Perehdytys koostuu 
tämän ohjeen ”Perehdytyksen sisältö”-luvun lukemisesta yhdessä perehdytettävän kanssa keskustellen. Pereh-
dytystä varten kannattaa varata aikaa noin puoli tuntia, tunti, jolloin on riittävästi aikaa keskustelulle.  
 
Niin täysi-ikäisillä kuin alaikäisilläkin Kuksan oikeudet perustuvat pesteihin. Oikeuksien saamista varten Kuksaan 
merkitään asianmukainen pesti. Alaikäisille mahdollisista pesteistä on kaksi versiota: täysi-ikäisten ja alaikäisten 
versio. Näiden ero on oikeus käsitellä arkaluonteisia tietoja, joka puuttuu alaikäisen pestistä. Kaikilla pesteillä on 
alaikäraja, alaikäisten pesteillä se on 15 vuotta ja täysi-ikäisten pesteillä 18 vuotta. Kun henkilö, jolle on merkitty 
alaikäisen pesti täyttää 18 vuotta, pesti tulee muuttaa täysi-ikäisen pestiksi, jotta oikeudet ja pesti ovat oikeat ja 
ajantasaiset. 
 
Pestin lisäksi alaikäisellä pitää olla oikeuksien saamiseksi tiedoissaan merkintä siitä, että tämä perehdytys on 
käyty. Lippukunnanjohtaja tai jäsenrekisterinhoitaja voi merkitä keskustelun käydyksi. Se, joka merkinnän tekee, 
vastaa siitä että perehdytys on käyty, joten on suositeltavaa, että sama henkilö järjestää perehdytyksen ja merkit-
see tiedon siitä Kuksaan. Merkinnän voi tehdä avaamalla henkilön tiedot: ”Yhteystiedot” -välilehden alaosassa on 
nappi merkinnän tekemiseen. Suomen Partiolaisten Kuksa-tuki (rekisteri@partio.fi) poistaa virheelliset merkin-
nät. 

Perehdytyksen sisältö  

Tietosuoja ja tietosuojaperiaatteet  

Yksityiselämän suoja on perusoikeus, jonka toteutumisen varmistamiseksi valtio suojelee sitä. Koska Kuksassa on 
paljon henkilöiden yksityiselämän piiriin kuuluvaa tietoa, on tämän tiedon käsittelyn kanssa otettava asiaa 
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koskevat säännöt huomioon. Lakien ja käyttösitoumuksen vastainen toiminta voi olla rangaistavaa monena eri 
rikoksena tai rikkomuksena, esimerkiksi henkilörekisteririkoksena tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittä-
misenä. Rikosoikeudellinen vastuu näistä koskee myös 15-18-vuotiaita, vaikka rangaistukset ovatkin lievempiä 
kuin täysi-ikäisillä.  
 
Tietosuoja-asetuksessa määritellään tietosuojaperiaatteet. Näistä osa on hoidettu Kuksaa suunniteltaessa, mutta 
joidenkin noudattaminen vaatii jatkuvaa toimintaa kaikilta Kuksan käyttäjiltä.  
 

 Henkilötietoja on käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi 
(lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys); 
 

 Henkilötiedot on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä 
myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteen sopimattomalla tavalla (käyttötarkoitussidonnaisuus); 

 
Esimerkiksi ennen Kuksan toteuttamista on pohdittu, minkä tiedon kerääminen on tarpeen par-
tiotoiminnan ja -harrastuksen järjestämiseksi.  

 
 Henkilötietojen on oltava asianmukaisia ja olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa 

niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään (tietojen minimointi); 

 
 On toteutettava kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoi-

tuksiin nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä (täsmällisyys); 

 
 Henkilötiedot on säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin 

on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten (säilytyksen rajoittaminen); ja 

 
 Henkilötietoja on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mu-

kaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviä-
miseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia toimia 
(eheys ja luottamuksellisuus). 

Kuksan käyttösitoumus  

Seuraavassa käydään yksityiskohtaisesti läpi Kuksan käyttösitoumus. Ohjeistus on sisennetty.  
 

 Kuksa-rekisterijärjestelmä (jäljempänä Kuksa) on Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n (jäljem-
pänä Suomen Partiolaiset) tuottama palvelu. Rekisteröitymällä ja käyttämällä verkkopalvelua käyttäjä 
(jäljempänä käyttäjä) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä käyttöehdot). Mikäli käyttäjä 
ei hyväksy käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei käyttäjällä ole oikeutta käyttää palvelua. 
 

Kuksaa ei voi käyttää hyväksymättä sen käyttösitoumuksen ehtoja muuhun kuin omien tai huol-
lettavien tietojen käsittelyyn.  

 
 Käytän Kuksaa vain siinä laajuudessa, mitä työtehtävän tai partiopestin hoitaminen edellyttää. Pidättäy-

dyn omatoimisesta käyttö- tai hallintaoikeuksien lisäämiseen tähtäävästä toiminnasta. 
 

Kuksan käyttöoikeudet perustuvat pesteihin. Vain pestin kannalta tarpeellista tietoa saa käsitellä. 
Esimerkki: alaikäinen toimii akelana, jolloin tämä saa käsitellä oman lauman henkilöiden tietoja 
tai sijaisena toimiessaan toisen lauman henkilöiden tietoja.  
 
Oikeuksien antaminen itselle on teknisesti estetty.  

 
 Sitoudun noudattamaan niitä määräyksiä, joita lait ja asetukset edellyttävät. 

 
Kuksan käyttöä määrittää erityisesti yleinen tietosuoja-asetus ja kansallinen tietosuojalaki.  
 
Tärkeimmät velvoitteet on esitetty käyttösitoumuksessa.  
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 Hyväksyn sen, että Suomen Partiolaiset tai sen yhteistyökumppani voi tarvittaessa seurata Kuksan käyt-

töä ja antaa sitä koskevia ohjeita tai rajoituksia. 
 

Kuksan käyttöä valvotaan väärinkäytösten estämiseksi ja tutkimiseksi.  
 
Kuksan käyttöohjeita on noudatettava.  

 
 Tietojen siirto Kuksasta muihin järjestelmiin ei ole sallittua ilman Suomen Partiolaisten kirjallista lupaa. 

Kuksan raportteja voi tallentaa tilapäisesti sekä sähköisesti että paperille, mutta niitä ei saa lähettää säh-
köpostilla, muuta sähköistä palvelua käyttäen tai kirjeenä.  

 
 Huolehdin jokaisen käyttökerran jälkeen, että hävitän sähköisesti tai muulla medialla haltuuni saaman 

tarpeettoman materiaalin peruuttamattomasti – viimeistään kuukauden sisällä materiaalin tallentami-
sesta Kuksaan. 

 
Kuksasta saatuja tietoja voi ottaa omalle koneelle tai tulostaa. Nämä tiedot tulee suojata huolelli-
sesti, ettei kukaan muu pääse niihin käsiksi. Ne on hävitettävä heti, kun tarve käsitellä tietoja päät-
tyy.  
 
Tietokoneelle voi tallentaa tietoja vain, jos kovalevy on salattu. Älä tallenna, jos et tiedä, onko sa-
laus käytössä. Varmista, että tiedoston avaaminen vaatii salasanan.  
 
Tulostetun paperin voi hävittää polttamalla tai silppurilla, kunhan tämän tekee itse. Älä laita tu-
losteita roskakoriin.  

 
 Säilytän Kuksasta tallentamiani tietoja huolellisesti vain salatuilla tallennusmedioilla. Jos ne ovat pape-

risia, säilytän niitä vain lukituissa tiloissa.  

 
 En vie Kuksasta tallentamiani tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman Suomen Partiolaisten kir-

jallista lupaa.  

 
Tietojen siirtämistä rajoittavat informointiasiakirjoissa olevat periaatteet. Partiolaisten jäsentie-
toja ei esimerkiksi luovuteta markkinointiin tai kaupallisiin tarkoituksiin.  
 
Tietoja ei saa luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Esimerkiksi 
Gmail ja Hotmail sijaitsevat näiden ulkopuolella. Jos et tiedä, onko sähköpostipalvelu tai pilvital-
lennuspalvelu näiden ulkopuolella, älä käytä sitä Kuksan henkilötietojen käsittelyyn.  

 
 Toisen henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaa koskevia tietoja saa tallentaa vain henkilön huol-

taja. Tällaisten tietojen tallentaminen muualle kuin tapahtumatietoihin on ehdottomasti kielletty. 
 

Lisätietokenttä esimerkiksi sairauksien tai allergioiden merkitsemiseen on ehdottomasti kielletty. 
Näitä tietoja pyydetään ainoastaan tapahtumailmoittautumissa.  
 
Alaikäiset johtajat eivät pääse katsomaan tapahtumailmoittautumisia, koska siellä voi olla arkaluon-
teisia tietoja.  
 
Arkaluontoiset tiedot poistetaan automaattisesti tapahtuman jälkeen tapahtumailmoittautumistie-
doista.  

 
 Kuksaan liitetty kertakirjautumistunnus eli PartioID ja sitä seuraavat käyttöoikeudet ovat käyttäjäkohtai-

sia eikä käyttäjä saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle osapuolelle. 
 
 

Älä kerro salasanaasi muille. Jos PartioID on linkitetty Facebook- tai Google-tunnuksiin, älä myös-
kään jää näiden salasanoja. Mikäli joku näistä salasanoista on selaimen muistissa, laitetta ei saa 
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luovuttaa muiden käyttöön. Jos toisen henkilön on voitava käyttää Kuksaa, tämän tulee luoda oma 
PartioID-tunnus.  

 
 Käyttäjä on vastuussa kaikesta tunnisteillaan tapahtuneesta käytöstä. 

 
Käyttäjä huolehtii siitä, että suojaa tunnuksensa ja salasanansa riittävän hyvin.  

 
 Kuksasta tulee kirjautua ulos aina käytön jälkeen, jollei työasema ja tietokone ole käyttäjän valvonnassa. 

Tunnusta ei tule tallentaa tai kirjoittaa niin, että se on muiden käytettävissä.  
 

Huomaa, että toinen käyttäjä voi päästä avoimella selaimella Kuksaan. Tämä on estettävä sekä tie-
tokoneilla että mobiililaitteilla. Selaimen muistiin tallennettu salasana ei ole myöskään turvassa, 
jos joku toinen voi käynnistää selaimen ja käyttää tunnusta. Paperilapuille kirjoitetut salasanat ei-
vät ole turvassa, elleivät ole kassakaapissa.  

 
 Olen tutustunut näihin käyttöehtoihin ja sitoudun noudattamaan niitä.  

 
Hyväksyntä vastaa sopimuksen allekirjoittamista.  
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