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Tietosuoja-asetus (#GDPR)

Tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation) tarkoituksena on parantaa 

henkilötietojen suojaa, edistää henkilötietojen käsittelyn avoimuutta partiossa ja estää 
henkilötietojen väärinkäyttöä. Tietosuoja-asetus (GDPR, EU) 2016/679 on julkaistu 

kokonaisuudessaan myös suomeksi. 

Henkilötiedoilla tarkoitetaan asioita, joilla henkilöä kuvataan ja joilla hänet voidaan 

tunnistaa, epäsuorastikin. Nimi, rekisteritunnus, sijainti ja valokuva ovat esimerkiksi 

henkilötietoja. Henkilötiedot voivat olla digitaalisia tai niitä voi olla esimerkiksi paperilla 
tai arkistossa. 

Suomen Partiolaiset on julkaissut kaikki dokumentit ja ohjeet sivulla 
www.partio.fi/tietosuoja. Sivuilla on myös käytännön tietosuojaesimerkkejä. Tavoitat 

sivuston kautta myös partion asiakaspalvelun yhteydenottoa ja neuvontaa varten. 

Partiolippukuntien ohjeet on julkaistu samalla sivulla. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN
http://www.partio.fi/tietosuoja


Tietosuojaperiaatteet 

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);

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 tarkoituksiin 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, mukaan lukien 

suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta 

tai vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia toimia (eheys ja luottamuksellisuus).



Olennaiset käsitteet ja 
velvollisuudet 

1 Osoitusvelvollisuus

• Partiolippukunnan on osoitettava, 
miten se noudattaa 
tietosuojaperiaatteita.

• Partiolippukunnille on tehty 
täytettävä dokumentti 
(Partiolippukunnan tehtävät) tästä 
huolehtimiseksi. 

• Partion valtakunnalliset 
dokumentit on myös tarkoitettu 
osoitusvelvollisuudesta 
huolehtimiseksi. 

2 Käsittelyperuste ja 
käyttötarkoitus

• Henkilötietojen käsittelyllä on aina 
oltava käsittelyperuste ja 
käyttötarkoitus. 

• Tarpeeton tieto tulee hävittää ja 
tiedoille on määriteltävä elinkaari 
(eli säilytysaika). 

• Partiolippukunta voi tarvita 
erityistapauksissa oman partion 
malliin perustuvan 
informointiasiakirjan.

3 Rekisteröidyn oikeudet

• Rekisteröidyllä on oikeus saada 
omat tietonsa yhden kuukauden 
sisällä kirjallisesta pyynnöstä 
selkokielisesti. 

• Suomen Partiolaisten 
asiakaspalvelu antaa tiedot partion 
yhteisistä järjestelmistä 
varmistuttuaan pyytäjän 
henkilöllisyydestä. 

• Partiolippukunta vastaa niiden 
tietojen antamisesta, joita se 
käsittelee itsenäisesti. 



Partiolippukunnan 
toimintaohjeet

1. Tutustukaa tietosuojaperiaatteisiin, joita tulee noudattaa kaikessa 
henkilötietojen käsittelyssä.

2. Perehtykää tietosuoja-asetuksen keskeisiin käsitteisiin ja velvollisuuksiin.

3. Käykää läpi partiolippukunnan tehtävät ja sopikaa niihin liittyvät vastuut ja 
toteutusaikataulu (seuraava dia) 

4. Säilyttäkää dokumentti huolellisesti ja päivittäkää sitä säännöllisesti. 

5. Suomen Partiolaisten asiakaspalvelu vastaa pyyntöihin ja tukee erityisesti 
jäsenrekisterinhoitajia tietopyyntöihin vastaamisessa ja asioiden 
selvittämisessä. 

Partiolippukunnan tietosuojaohjeet, tietosuojaperiaatteet ja keskeiset käsitteet 
partiossa: https://www.partio.fi/tietosuoja

https://www.partio.fi/tietosuoja


Partiolippukunnan tehtävät 

Partiolippukunnille on tehty työkalu Partiolippukunnan tehtävät. 

Siinä on kootusti tehtävät tietosuoja-asetukseen valmistautumiseksi ja 
osoitusvelvollisuudesta huolehtimiseksi.  

Täyttämisohje: 

– Ladatkaa Partiolippukunnan tehtävät -dokumentti hallituksen yhteiseksi jaetuksi 
työkaluksi. 

– Käykää se yhdessä läpi ja merkitkää siihen muistiinpanoja ja seuratkaa, mitkä 

toimenpiteet on tehty. Dokumentissa on myös kevyt taulukko riskien tunnistamiseksi 
ja toimenpiteiden suunnittelemiseksi. 

– Voitte myös soveltaa työkalua haluamallanne tavalla.  

Dokumentti ja työkalu on tarpeen, kun pyydätte neuvontaa tai jos joudutte 
selvittämään väärinkäytöksiä jälkikäteen. 

https://www.partio.fi/ajankohtaista/henkilotietojen-kasittely-partiossa/dokumentit-ja-ohjeet


Partiolippukunnille tarkoitetut 
dokumentit 

Hallituksen työvälineet: Partiolippukuntien tietosuojaohje, partiolippukunnan 
tehtävälista

Pestaustyövälineet: Käyttösitoumusperehdytys

Hallinnon dokumentit: Käsittelysopimus Kuksan käytöstä

Informointi: Jäsenten ja vapaaehtoisten henkilötietojen käsittely partiossa

Erityisestä syystä tarvittavat dokumentit: Informointiasiakirjamalli 
partiolippukunnille (henkilötietojen käsittelyilmoitus) 

Kaikki voimassa olevat dokumentit on ladattavissa ja tarkistettavissa osoitteesta 
www.partio.fi/tietosuoja. 

http://www.partio.fi/tietosuoja


Ota yhteyttä

Tietosuoja-asetus herättää paljon 
kysymyksiä. Vastaamme niihin 
mielellämme. 

Ota yhteyttä sähköisesti 
(partio.fi/tietosuoja). Valitse aihe ja 
käsittelemme pyyntösi 
mahdollisimman pian, kuitenkin 
viimeistään kahden työpäivän 
kuluessa. 

Seuraamme yhteydenottojen määrää 
säännöllisesti ja kirjoitamme ohjeita 
usein kysytyistä kysymyksistä. 

https://www.partio.fi/ajankohtaista/henkilotietojen-kasittely-partiossa/tietosuojakysymykset-ja-ilmoitukset


#Partioscout
Facebook.com/partio

Twitter.com/partiolaiset
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