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Perehdytyksen tavoitteet

1 Henkilötietojen käsittely (partiossa)

Ymmärrän peruskäsitteet ja -
periaatteet sekä oikeuteni  

Oivallan, miten tietosuoja liittyy 
omaan pestiini 

Tunnistan, missä asioissa 
kaipaan lisää osaamista

2 Partiolippukuntien tehtävät  

Tunnistamme tehtävämme

Ymmärrämme vastuumme ja 
velvollisuutemme

Tiedämme, mistä dokumentit ja 
ohjeet löytyvät 

Olemme tutustuneet Kuksaan 
tehtyihin muutoksiin

3 Kuksan käyttöehdot

Ymmärrän (vapaaehtoisena), 
miksi käyttöehdot on tehty ja 
mihin ne perustuvat 

Sitoudun noudattamaan niitä 
kaikessa henkilötietojen 
käsittelyssä



Henkilötietojen käsittely

Henkilötieto

Henkilötiedoilla tarkoitetaan 
tietoja, joilla henkilöä 

kuvataan ja joilla hänet 
voidaan tunnistaa, 

epäsuorastikin.

Henkilötietojen 
käsittely

Henkilötietojen käsittely 
tarkoittaa tietojen 

keräämistä, käsittelyä, 
luovuttamista ja esimerkiksi 

poistamista. 

Oikeus käsitellä 
henkilötietoja

Henkilötietojen käsittely 
edellyttää aina 

käsittelyperustetta, kuten 
sopimusta, lakisääteistä 

velvoitetta, rekisterinpitäjän 
oikeutettua etua tai 

rekisteröidyn suostumusta.



Henkilötietojen käsittely 
partiossa

Lippukuntakaverini ei näe tarvitsemiaan tietoja 

Kuksassa. Voinko lähettää ne hänelle? 

Saammeko luovuttaa partiolippukuntamme 

jäsenten tietoja taustayhteisöllemme? 

Saanko säilyttää listaa jäsentemme 

allergiatiedoista tietokoneellani? 

Voimmeko julkaista nimilistoja esimerkiksi 

verkkosivuillamme? 

Voinko ehdottaa ansiomerkkiä?

Saammeko perustaa aikuisille johtajillemme 

whatsapp-ryhmän? 

Voimmeko jakaa tapahtumavalokuvia 

sosiaalisessa mediassa? Kuva: Susanna Mikander



Tietosuojan tarkoitus

Tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation) tarkoituksena on 
parantaa henkilötietojen suojaa, edistää henkilötietojen käsittelyn avoimuutta 
sekä ennaltaehkäistä ja estää henkilötietojen tahallista väärinkäyttöä. 

Suomen Partiolaiset huolehti hyvin jo henkilötietolain vaatimuksista, mutta 
yleinen tietosuoja-asetus (ja kansallinen tietosuojalaki) ovat korostaneet 
hyvän henkilötietojen käsittelyn (sekä siihen liittyvän osaamisen ja viestinnän) 
merkitystä partiossa.

Meidän tulee varmistaa, että esimerkiksi jäsentemme oikeudet ja vapaudet 
toteutuvat, kun käsittelemme heidän henkilötietojaan partiossa. Tietosuoja on 
perusoikeus. Tietoturvallisuus tarkoittaa tietoaineistojen ja -järjestelmien 
teknistä ja hallinnollista suojaamista.  

Lähde: tietosuoja.fi (Tietosuojaviranomainen)  



Tietosuojaperiaatteet

1. Henkilötietoja on käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi (lainmukaisuus, kohtuullisuus ja 

läpinäkyvyys)

2. Henkilötiedot on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa 

yhteen sopimattomalla tavalla (käyttötarkoitussidonnaisuus)

3. Henkilötietojen on oltava asianmukaisia ja olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten 

niitä käsitellään (tietojen minimointi)

4. On toteutettava kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja 

virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä (täsmällisyys)

5. Henkilötiedot on säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn 

tarkoitusten toteuttamista varten (säilytyksen rajoittaminen)

6. 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)
Lähde: tietosuoja.fi (Tietosuojaviranomainen)  



Tietosuoja ja -turva 
kehittämisen edellytyksinä

Digitaalisuuden hyödyntäminen partiossa tarkoittaa vuorovaikutusta, nopeutta 
ja ketteryyttä, kulujen säästämistä ja tiedon hyödyntämistä. Tieto ja 
teknologiat (data + digi) mahdollistavat toiminnan kehittämisen. 

Suomen Partiolaiset digitalisoi partiokasvatuksen työvälineitä tekemällä 
esimerkiksi aktiviteettisovelluksen ja toiminnansuunnittelusovelluksen. 

Sovellussuunnittelu edellyttää tietoturva- ja -suojavaatimusten määrittämistä.

– Minkälaisia henkilötietoja käsitellään ja kenellä on niiden käyttöoikeus?  

– Mitä riskejä sovelluksen käyttöön (ja henkilötietojen käsittelyyn) liittyy?

– Mikä on sovelluksen palvelumalli?   

Lähde: digi.hel.fi (Digitaalinen Helsinki) 



Partiolippukunnan tehtävät

Tehtävät 

•Hyväksykää käsittelysopimus Kuksassa

•Kartoittakaa henkilötietonne 
käyttöoikeuksineen

•Suojatkaa paperiset ja digitaaliset 
henkilötiedot  

•Tunnistakaa henkilötietojen käsittelyn 
riskit

•Kertokaa henkilötietojen käsittelystä 
mahdollisimman avoimesti 

•Kehittäkää jäsenrekisterinhoitajan 
pestiä

Vastuut ja 
velvollisuudet

•Ymmärtää tietosuojaperiaatteet

•Perehtyä partion tietosuojaohjeisiin

•Kehittää vapaaehtoisten osaamista 
(esim. pestikeskusteluissa)

•Varmistaa jäsen- ja pestitietojen 
ajantasaisuus 

•Vastata tahallisista väärinkäytöksistä

•Huolehtia ilmoitusvelvollisuudesta

•Muuttaa menettelyä (tarvittaessa)

Yhteiset 
menettelytavat

•Suomen Partiolaiset tuottaa Kuksan 
palveluna ja vastaa esimerkiksi sen 
suojauksesta > Käyttäkää järjestelmää 
ohjeiden mukaisesti

•Suomen Partiolaiset julkaisee 
informointidokumentteja > Käyttäkää 
niitä huolehtiaksenne 
osoitusvelvollisuudestanne ja 
viestinnästänne 

•Suomen Partiolaiset on määritellyt 
partiolippukunnan tehtävät > 
Nimetkää dokumentin omistaja ja 
päivittäkää sitä säännöllisesti

•Suomen Partiolaiset loi Kuksan 
käyttöehdot > Perehdyttäkää 
erityisesti alaikäiset 



Partiorekisteri Kuksa

Alaikäisten perehdytys

• Alaikäisellä vapaaehtoisella 
ei ole oikeutta tarkastella 
muiden partiolaisten 
henkilötietoja ilman 
perehdytystä. 

• Täysi-ikäinen johtaja 
perehdyttää alaikäisen, 
merkitsee keskustelun 
käydyksi ja lisää alaikäiselle 
pestin Kuksassa.

Matrikkeli 

•Matrikkeli on 
henkilötietohakemisto, johon 
henkilö siirretään kuukauden 
kuluttua hänen jäsenyytensä 
päättymisestä. 

• Siirtäminen poistaa henkilön 
yhteystiedot, mutta säilyttää 
partiohistorian tutkimus- ja 
kehitystoimintaa varten.

•Henkilö voidaan palauttaa. 

Automaattiset prosessit 

•Huoltajat (yksi kuukausi)

• Tapahtumat (pääsääntöisesti 
kuusi kuukautta, 
poikkeuksena arkaluonteiset 
tiedot, jolloin yksi kuukausi)

•Hakemukset (yhdestä 
kolmeen kuukautta)



Valokuvien käyttäminen

Kuvaamme tapahtumissamme kuva- ja videomateriaalia partion viestintä- ja markkinointikäyttöön. 

Partiotoimintaa kuvataan mahdollisimman monimuotoisesti, aidosti ja toiminnanläheisesti. 

Pyydämme, että annat suostumuksen sinusta otettujen kuvien ja videoaineiston käyttöön partion 

viestinnässä ja markkinoinnissa. Kuvia ja videoita käyttävät Suomen Partiolaiset, partiopiirit ja 

partiolippukunnat Suomen Partiolaisten palveluohjeiden ja -ehtojen mukaisesti. Kuvat voidaan 

tallentaa partion kuva-arkistoihin. 

”Annan suostumuksen itseäni koskevan kuvamateriaalin käyttöön partion viestinnässä esimerkiksi 

partiolehdissä, partion sosiaalisen median kanavissa ja nettisivuilla sekä markkinoinnissa, 

varainhankinnassa ja mediakäytössä.”

Suostumus on vapaaehtoinen ja voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen. Suostumus 

kysytään liittymislomakkeessa ja ilmoittauduttaessa tapahtumiin. Kuva- tai videoaineistoa ei 

kuitenkaan poisteta käytöstä takautuvasti. Kuvien ja videoiden käyttöä koskevat palvelupyynnöt tulee 

osoittaa viestinta@partio.fi. 

mailto:viestinta@partio.fi


Kuksan käyttöehdot 1/5 

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Kuksaa vain siinä 

laajuudessa, mitä hänelle kuuluvan työtehtävän tai 

partiopestin hoitaminen edellyttää. Käyttäjä 

sitoutuu pidättäytymään omatoimisesta käyttö- tai 

hallintaoikeuksien lisäämiseen tähtäävästä 

toiminnasta.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia 

määräyksiä, joita lait ja asetukset edellyttävät.

Käyttäjä hyväksyy, että Suomen Partiolaiset, sen 

yhteistyökumppanit tai kuka tahansa oikeutettu 

muu käyttäjä voi tarvittaessa milloin tahansa 

muuttaa Kuksan sisältöä tai ulkoasua ilman 

erillistä ilmoitusta. Käyttäjä hyväksyy myös, että 

Suomen Partiolaiset tai sen yhteistyökumppani voi 

tarvittaessa seurata Kuksan käyttöä ja antaa sitä 

koskevia ohjeita, sekä milloin tahansa estää 

käyttäjän pääsyn Kuksaan, tai keskeyttää tai 

rajoittaa Kuksan saataville tarjoamisen ilman 

erillistä ilmoitusta esimerkiksi huolto- ja 

päivitystoimenpiteiden ajaksi tai epäillessään 

väärinkäytöstä.



Kuksan käyttöehdot 2/5 

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että tietosisältöjä 

Kuksaan lisää ja niitä muokkaa Suomen 

Partiolaisten lisäksi useat tahot, kuten kukin 

partiolainen itse sekä mahdollisesti hänen 

huoltajansa ja lippukuntansa, eikä Suomen 

Partiolaiset millään tavoin vastaa Kuksassa 

esitettyjen tietojen sisällöstä ja virheettömyydestä, 

eikä voi taata tietojen oikeellisuutta tai 

soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen. 

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Kuksan sisältö 

on Suomen Partiolaisten omaisuutta ja oikeudet 

sen sisältämään materiaaliin kuuluvat yksinomaan 

Suomen Partiolaisille tai muille sisällöntuottajille. 

Käyttäjä antaa Suomen Partiolaisille 

peruuttamattoman ja rajoittamattoman 

käyttöoikeuden kaikkeen Kuksaan lisäämäänsä, 

siellä luomaansa, muokkaamaansa tai muuten 

tuottamaansa materiaaliin. Käyttäjä ymmärtää ja 

hyväksyy, että hänen Kuksaan lisäämiänsä tietoja 

voidaan siirtää myös muille Suomen Partiolaisten 

alustoille, kuten erilaisiin mobiilisovelluksiin.



Kuksan käyttöehdot 3/5 

Käyttäjä hyväksyy, että ei saa käyttää mitään 

Kuksan sisältöä muihin kuin yleisesti 

hyväksyttyihin partiotoiminnan tarkoituksiin ilman 

Suomen Partiolaisten etukäteistä kirjallista lupaa. 

Tietojen siirto Kuksasta muihin järjestelmiin ei ole 

sallittua ilman Suomen Partiolaisten kirjallista 

lupaa. Kuksan raportteja voi tallentaa tilapäisesti 

sekä sähköisesti että paperille edellyttäen, että 

tällaiset tilapäiset kopiot poistetaan, kun niitä ei 

enää tarvita tarkoituksiin, joita varten ne on 

tallennettu.

Käyttäjän tulee huolehtia, ja hän vastaa siitä, että 

hänen sähköisesti tai muulla medialla Kuksasta 

haltuunsa saama materiaali hävitetään 

peruuttamattomasti, kun sitä ei enää tarvita siihen 

tarkoitukseen, mikä varten se on Kuksasta otettu. 

Mikäli käyttäjä saa haltuunsa Kuksasta otettua 

materiaalia, mille hänellä ei ole yllä sallittua 

käyttötarkoitusta tai käyttöoikeutta, tulee hänen 

hävittää materiaali välittömästi ja 

peruuttamattomasti.



Kuksan käyttöehdot 4/5 

Käyttäjän tulee säilyttää Kuksasta tallentamansa 

tiedot huolellisesti ja tietoturvallisesti. Milloin 

tiedot ovat sähköisiä, niitä tulee säilyttää salatuilla 

tallennusmedioilla. Jos ne ovat paperisia, niitä 

tulee säilyttää lukituissa tiloissa.

Käyttäjällä ei ole oikeutta viedä Kuksasta 

tallentamiaan tietoja Euroopan talousalueen 

ulkopuolelle ilman Suomen Partiolaisten kirjallista 

lupaa. 

Toisen henkilön terveydentilaa, sairautta tai 

vammaa koskevia tietoja saa tallentaa vain henkilö 

itse tai tämän huoltaja. Tällaisten tietojen 

tallentaminen muualle kuin tapahtumatietoihin on 

ehdottomasti kielletty.

Kuksaan liitetty kertakirjautumistunnus eli PartioID 

ja sitä seuraavat käyttöoikeudet ovat 

käyttäjäkohtaisia eikä käyttäjä saa luovuttaa tai 

ilmaista niitä kolmannelle osapuolelle. Jos käyttäjä 

epäilee tunnuksensa joutuneen vääriin käsiin, 

hänen tulee ottaa yhteyttä (09) 8865 1100 tai 

info@partio.fi. 

mailto:info@partio.fi


Kuksan käyttöehdot 5/5 

Käyttäjä on vastuussa kaikesta tunnisteillaan 

tapahtuneesta käytöstä.

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. 



Partion asiakaspalvelu 

Suomen Partiolaisten kolmihenkinen palvelutiimi neuvoo, ohjeistaa ja kouluttaa käsittelemään 

henkilötietoja hyvin. 

Jos partion vapaaehtoinen käsittelee henkilötietoja toistuvasti tahallisesti väärin, hänen 

käyttöoikeutensa partion tietojärjestelmiin ja digitaalisiin palveluihin poistetaan. 

Rekisteröidyllä jäsenellä ja huoltajalla on oikeus saada omat tietonsa yhden kuukauden sisällä 

kirjallisesta (tieto)pyynnöstä selkeällä suomella. Partion asiakaspalvelu käsittelee pyynnöt ja 

varmistaa pyytäjän henkilöllisyyden.

Tutustu tarkemmin

– www.partio.fi/tietosuoja (Dokumentit ja ohjeet, partiolippukunnan tehtävät) 

– www.partio.fi/asiakaspalvelu

http://www.partio.fi/tietosuoja
http://www.partio.fi/asiakaspalvelu


#Partioscout
Facebook.com/partio

Twitter.com/partiolaiset

Instagram.com/partioscout

Kuvat ovat Roihu 2016 –suurleiriltä sekä vuoden 2015 vuosikertomuksesta. 
Leirikuvat: Joel Forsman, Juha Nurmi, Heikki Heinonen,  Nuutti Nissinen,  Essi Koski, Tuukka Lehtinen


