
Tietosuojaseloste 

 
 

TIETOSUOJASELOSTE  
 

1. Rekisterinpitäjä 
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 
Suomen Partiolaiset : 09-88651100 
Käyntiosoite: Töölönkatu 55, 00250 Helsinki 
Y-tunnus: 0202252-9 

1 Rekisterinpitäjä 
 

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
maija.kangasniemi@partio.fi  

 

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö 
palvelu@partio.fi  

 

4. Rekisterin nimi 
Anonyymi ilmoituskanava epäasiallisesta kohtelusta ilmoittamiseen. 

  

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Anonyymiin ilmoituskanavaan voi tehdä ilmoituksen antamatta itsestään tietoja, joiden perusteella 
henkilö voidaan tunnistaa. Mikäli ilmoittaja antaa tietonsa tai tekee ilmoituksen toisesta 
henkilöstä, henkilötietojen käsittelyä tehdään eettisten periaatteiden vastaisen toiminnan 
tunnistamiseen ja selvittämiseen sekä mahdolliseen viranomaisen esitutkintaan saattamiseen sekä 
tutkinnan vaiheiden seurantaan. 

 

6. Henkilötietojen käsittelyn peruste 
Henkilötietoja käsitellään lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi sekä rekisterinpitäjän 
oikeutetun edun perusteella. 

 

7. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta 
Ilmoituskanava on väylä, jonka kautta voidaan auttaa selvittämään epäsiallista kohtelua 
(esimerkiksi häirintä, kiusaaminen, kaltoinkohtelu tai väkivalta) sisältäneitä tilanteita. 
Ilmoituskanavan kautta on mahdollista saada tärkeää ja systemaattista tietoa mahdollisista 
väärinkäytösepäilyistä ja -rikkomuksista sekä reagoida niihin ajoissa. Suomen Partiolaiset- 
Finlands Scouter ry ei voi pyytää erikseen suostumusta ilmoituksen kohteeksi joutuneilta. 
Ilmoituksen voi tehdä myös anonyymisti. 

 

8. Käsiteltävät henkilötiedot 
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry. kerää / Keräämme vain välttämättömiä henkilötietoja 
tapauksen tutkimista varten. Näitä ovat perustiedot, mikäli henkilö antaa nämä ilmoituskanavan 
kautta. Tällaisia tietoja ovat muun muassa nimi, puhelinnumero tai sähköposti. 
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Tietoja voivat olla myös tapaukseen liittyvät mahdollisesti ilmoituksen kohteena olevan henkilön 
tiedot esimerkiksi nimi ja rooli partiossa. 

 

9. Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä 
Tietolähteenä toimii anonyymi verkossa toimiva ilmoituslomake ja siihen kytkeytyvä sähköposti. 

 

10. Henkilötietojen vastaanottajat 
Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä 
ja palveluissa. Käytämme ulkoisia palvelukumppaneita järjestelmä- ja tukipalveluiden 
tuottamisessa. Henkilötietoja voidaan siirtää käytössä oleville palvelukumppaneille siltä osin, kun 
nämä osallistuvat toimenpiteiden toteuttamiseen saadun toimeksiannon puitteissa. 

Huolehdimme kumppaneidemme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla. 

Mikäli anonyymi ilmoitus edellyttää tarkempaa selvittämistä ja ilmoituksessa on annettu henkilön 
tietoja, henkilötietoja voidaan luovuttaa organisaation nimetyille sisäisestä tutkinnasta vastaaville 
tahoille. 

Luovutamme tietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa 
rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa. 

 

11. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja 

käytetyt suojatakeet 
Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. 

 

12. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit 

 
Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa 
kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin 
liittyvässä toiminnassa. 

Lähtökohtaisesti ilmoituksia ja mahdollisesti ilmoitukseen liittyviä henkilötietoja säilytetään 2 
vuotta tutkinnan päättymisen jälkeen. Mikäli asia etenee tuomioistuimeen ja käsittely 
tuomioistuimessa edellyttää pidempää säilytysaikaa, säilytetään tietoja oikeuskäsittelyn 
edellyttämän ajan. Aiheettomat ilmoitukset anonymisoidaan välittömästi, mikäli ilmoituksessa on 
annettu henkilötietoja. 

 

13. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet: 

• Oikeus saada pääsy henkilötietoihin 
• Oikeus tietojen oikaisemiseen 
• Oikeus tietojen poistamiseen 
• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
• Oikeus käsittelyn vastustamiseen 
• Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 
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Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi 
olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään. Tarvittaessa lisätietoja saa 
osoitteesta: https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/tietoa-meista/henkilotietojen-kasittely/ 

Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä 
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

 

14. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot 
Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella 
tehdä profilointia. 

15. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja 

organisatorisista turvatoimista 
Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia 
tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. 

. Pääsyä ilmoituksiin on rajoitettu ja ilmoitusten käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus. 

Partiossa/Suomen Partiolaisissa suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla 
riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin, tietojärjestelmien 
jatkuvalla ylläpidolla, varmuuskopioimalla sekä käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja 
turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät fyysiset asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn 
jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on 
hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja 
huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen 
luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme 
alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme. 

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, 
että henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä 
selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta 
tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. 

 

 

TIETOJEN KÄSITTELYN PROSESSI  
 

Anonyyminä epäasiallisen toiminnan ilmoituskanavana toimii Webropol-lomake partio.fi-
verkkosivulla, joka lähettää vastauksen osoitteeseen nollatoleranssi@partio.fi . Tätä 
sähköpostiosoitetta lukevat toiminnanjohtajan Kaisa Leikola sekä järjestöpäällikkö Tea Hurme. 
Mikäli henkilö/ilmoittaja odottaa vastausta ilmoitukseensa, hänen tulee jättää henkilötietonsa, 
jolloin anonymiteetti menetetään. 

Henkilötietoja käsitellään sekä ilmoittajan että ilmoituksen kohteen kohdalla niiltä osin, kun niitä 
on ilmoituksessa annettu. Henkilötietoja ei siirretä sähköpostista muihin järjestelmiin. Henkilön 
tietoja muissa partion järjestelmissä (mm. Partiorekisteri Kuksa) voidaan ilmoituksen perusteella 
käsitellä.  

Anonyymiin ilmoituskanavaan voi tehdä ilmoituksen antamatta itsestään tietoja, joiden perusteella 
henkilö voidaan tunnistaa. Mikäli ilmoittaja antaa tietonsa tai tekee ilmoituksen toisesta 
henkilöstä, henkilötietojen käsittelyä tehdään eettisten periaatteiden vastaisen toiminnan 
tunnistamiseen ja selvittämiseen sekä mahdolliseen viranomaisen esitutkintaan saattamiseen sekä 
tutkinnan vaiheiden seurantaan. 
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