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Euroopan unionin 
rahoittama. Tämän 
julkaisun sisältö edustaa 
vain kirjoittajien 
näkemyksiä ja he ovat 
niistä yksin vastuussa. 
Euroopan unioni tai 
Euroopan komissio eivät 
ole vastuussa tämän 
julkaisun sisällöstä.



1. GDPR4CHLDRN – miksi tätä hanketta tarvitaan?
▪ Tällä hetkellä lasten ja nuorten tietosuojaosaaminen ei ole sillä tasolla, että he voisivat tehokkaasti käyttää 

omia tietosuojaoikeuksiaan tai huolehtia omien henkilötietojensa suojasta (mm. Eurobarometri 2019 ja 
Sitra 2021).
▪ Erityisesti lapsille ja nuorille suunnattua materiaalia tietosuojasta on yhä vähän eikä olemassa oleva materiaali tavoita lapsia sekä 

nuoria, jotta heidän ymmärryksensä omista tietosuojaoikeuksistaan ja tietosuojan merkityksestä kasvaisi tarvittavalle tasolle.
▪ Myös vanhemmat tarvitsevat tietoa ja materiaalia huolehtiakseen lastensa henkilötietojen suojasta sekä opastaakseen 

jälkikasvuaan tietosuojaan liittyvissä asioissa.

▪ Seuroissa ja yhdistyksissä puolestaan on tunnistettu selkeä osaamisvaje tietosuojaan ja -turvaan liittyvissä 
asioissa (Järjestödigi 2020).
▪ Seurat ja yhdistykset eivät aina tiedä ja tunnista riittävällä tasolla tietosuojan merkitystä tai omia velvollisuuksiaan 

rekisterinpitäjinä, ja siksi tarvitsevat helposti lähestyttävää materiaalia sekä työkaluja tietosuojalainsäädännön soveltamiseen
omassa toiminnassaan.

▪ Selvityksen mukaan noin 90 %:ia alaikäisistä kuuluu jossain vaiheessa nuoruuttaan johonkin urheiluseuraan 
(Olympiakomitea 2018). 
▪ Harrastustoimintaa tarjoavat organisaatiot käsittelevät rekisterinpitäjinä runsaasti lasten ja nuorten henkilötietoja, joten niillä on 

tärkeä rooli lasten ja nuorten henkilötietojen suojan toteuttamisessa!



2. Hankkeen toteutus ja rahoitus
▪ Toteutusaika: elokuu 2022 - elokuu 2024 (24 kk)

▪ Hankkeen koordinaattorina toimii tietosuojavaltuutetun toimisto ja hankekumppanina TIEKE

▪ Hankeryhmä koostuu tietosuojavaltuutetun toimiston sekä TIEKEn henkilöstöstä

▪ Hankkeen rahoitus on saatu Euroopan unionin Kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen rahoitusohjelmasta (CERV -
Citizens, Equality, Rights and Values).

▪ CERV on EU:n rahoitusohjelma, jonka tarkoituksena on edistää ja suojella EU:n yhteisiä arvoja ja oikeuksia, jotka on turvattu EU:n 
toiminnasta tehdyissä sopimuksissa, EU:n perusoikeuskirjassa sekä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa.
▪ Unionin yhteisiä arvoja ovat mm. ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltio.

▪ CERV-ohjelmalla on neljä erityistavoitetta, joiden pohjalta ohjelman rahoitushaut jakaantuvat teemoittain neljään eri lohkoon:
1. Unionin arvot
2. Tasa-arvo, perusoikeudet ja sukupuolten tasa-arvo
3. Kansalaisten sitoutuminen ja osallistuminen
4. Väkivallan, erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuvan, ehkäiseminen (Daphne)

▪ Lisätietoja CERV-ohjelmasta: https://oikeusministerio.fi/cerv-rahoitusohjelma

https://oikeusministerio.fi/cerv-rahoitusohjelma


3. Toimintatavat, tavoitteet ja tuotokset

▪ Hankkeen keskeisimmät arvot ja toimintatavat
▪ Keskiössä lasten ja nuorten näkökulma
▪ Tasa-arvo ja yhdenvertaiset mahdollisuudet
▪ Yhteistyö, osallisuus ja yhteiskehittäminen
▪ Arvon luominen osallistuville tahoille

▪ Tavoitteet
▪ Parantaa lasten ja nuorten ymmärrystä tietosuojasta sekä tietosuojalainsäädännöstä
▪ Luoda selkeät ja informatiiviset kuvakkeet lapsia ja nuoria varten kuvaamaan tietosuojaa sekä tietosuojalainsäädäntöä
▪ Laatia työkalupakki käytännönläheisine tukimateriaaleineen seuroille ja yhdistyksille tietosuojalainsäädännön 

soveltamiseksi sekä noudattamiseksi omassa toiminnassaan

▪ Keskeisimmät tuotokset
▪ Alku- ja loppukysely
▪ Webinaarit ja koulutukset
▪ Informatiiviset kuvakkeet sekä osaamismerkit
▪ Työkalupakki seuroille ja yhdistyksille



4. Kohde- ja sidosryhmät

▪ Kohderyhmät 
▪ 13–17-vuotiaat lapset ja nuoret
▪ Vanhemmat
▪ Urheiluseurat ja harrasteyhteisöt sekä niiden valtakunnalliset kattojärjestöt
▪ Digitaalisia palveluita seuroille ja yhdistyksille tarjoavat yritykset

▪ Sidosryhmät
▪ Osallistuvat yhteisöt (Suomen Partiolaiset, Palloliitto ja Olympiakomitea) ja niiden alaiset seurat sekä 

yhdistykset

▪ Osallistuvien seurojen ja yhteisöjen jäsenet eli lapset ja nuoret sekä heidän vanhempansa
▪ Valtakunnalliset, lapsien ja nuorten kanssa toimivat järjestöt



5. Yhteistyö sidosryhmien kanssa

• Sidosryhminä Suomen Palloliitto ja Suomen Olympiakomitea ja Suomen partiolaiset

• Palaute hankkeessa kehitettävistä tukimateriaaleista
• Esimerkiksi seurojen työkalupakin sisältö, seuroille suunnatun alkukyselyn sisältö, webinaarien ja koulutuksien aiheet.

• Seurojen (yhteensä 6-7 kpl) innostaminen mukaan hankkeeseen

• Viestinnässä tukeminen
• Esimerkiksi alkukyselyn ja myöhemmin työkalupakin välittäminen eteenpäin omissa verkostoissa

• Hankkeen ohjausryhmään osallistuminen



6. Yhteistyö harrastustoimintaa järjestävien 
yhdistysten kanssa

• Tavoite: Tapaamisissa ja työpajoissa informoidaan osallistujia tietosuojasta ja 
tietosuojalainsäädännöstä sekä kerätään ideoita sekä palautetta työkalupakin kehittämistä varten. 

• Toteutamme hankkeen aikana 12 työpajaa
• 4 työpajaa seuroille ja lippukunnille
• 4 työpajaa nuorille
• 2 työpajaa nuorten vanhemmille
• 2 työpajaa palveluja tarjoaville yrityksille

• Lapsille ja vanhemmille järjestettävät työpajat toteutetaan yhdistyksen normaalin toiminnan
yhteydessä helpon osallistumisen mahdollistamiseksi.

• Työpajat eivät ole ainoa tapa vaikuttaa!
• Teams-tapaamiset ja haastattelut, alkukyselyyn vastaaminen, viestintäkampanjoihin osallistuminen…



7. Hankkeen avoimet tapahtumat

• Järjestämme yhteensä 4 webinaaria

• Järjestämme yhteensä 8 online-koulutusta syksystä 2023 alkaen

• Tavoitteena on käsitellä harrastustoiminnan tietosuojaan liittyviä tärkeitä ja 
haastaviksi koettuja aiheita siten, että aikaa on myös kysymyksille ja keskustelulle.

• Aiheet perustuvat hanketoimijoiden kokemukseen, aiempiin tutkimuksiin, 
kohderyhmiltä saatuun palautteeseen ja hankkeen alkukyselyn tuloksiin.



8. Aikataulu

• 8-12 / 2022 Hankkeen käynnistäminen

• Yhteistyö sidosryhmien kanssa alkaa. 
• Yhteys kehittämiseen ja pilotointiin osallistuviin seuroihin 

ja lippukuntiin sidosryhmien kautta.
• Ensimmäinen webinaari
• Ensimmäiset tapaamiset seurojen ja lippukuntien kanssa
• Alkukyselyn julkaisu ja toteutus marraskuussa.
• Työkalupakin, ikoneiden ja osaamismerkkien kehitys käynnistyy.



8. Aikataulu

• 01-05 / 2023 Tapaamiset ja työpajat kohderyhmien kanssa jatkuvat. Työkalupakin, ikoneiden ja 
osaamismerkkien kehitys jatkuu palautteen pohjalta. Webinaarit.

• 06-12 / 2023: Koulutukset hankkeen kohderyhmille käynnistyvät. Tapaamiset ja työpajat 
kohderyhmien kanssa jatkuvat. Työkalupakin, ikoneiden ja osaamismerkkien kehitys jatkuu 
palautteen pohjalta. Webinaarit.

• 01-07 / 2024: Koulutukset jatkuvat. Työkalupakki, tietosuojaa selventävät ikonit ja 
osaamismerkit valmistuvat. Hankkeen loppukysely toteutetaan ja analysoidaan.

• Hanke päättyy elokuussa 2024



9. Viestintä – näin seuraat hankkeen etenemistä

• Tiedotamme projektin kotisivuilla ajankohtaisista asioista ja julkaisemme 
artikkeleita. Tapahtumat, ilmoittautumislinkit ja esitykset sekä tallenteet on 
listattu omalle alasivulleen. https://tieke.fi/hankkeet/gdpr4chldrn/

• Hankkeen uutiskirjeen ennakkotilaus 
https://link.webropolsurveys.com/S/BA3EBEBFC64447F3

• Tietosuojavaltuutetun toimiston sekä TIEKEn Twitter ja LinkedIn
Twitter: @Tietosuoja_DPA, @tiekery

• Yhteistyöideoita? Voit laittaa sähköpostia:
nora.musto@om.fi , mikko.eloholma@tieke.fi

#GDPR4CHLDRN

https://tieke.fi/hankkeet/gdpr4chldrn/
https://link.webropolsurveys.com/S/BA3EBEBFC64447F3


10. The EU survey on Justice Rights and Values

• Euroopan komissio seuraa rahoittamiensa toimien 
tuloksellisuutta, laatua ja vaikutuksia, sillä se haluaa varmistaa, 
että rahoitusohjelmien hallinnointi on moitteetonta ja 
läpinäkyvää ja että julkinen vastuuvelvollisuus toteutuu.

• Kyselyn tarkoituksena on mitata
• Hankkeen yhteydessä järjestettyjen tapahtumien laatua, yhteistä oppimista ja 

tietoisuuden lisäämistä
• Osallistujien käsityksiä ja tietämystä arvoista, joita hankkeen rahoitusohjelma 

edistää
• Osallistujien tietoisuutta eri  rahoitusohjelmista

• Kysely on osa hankkeen raportointivaatimuksia komissiolle

• Vastaukset menevät suoraan komissiolle, hankkeen käyttöön 
siitä saadaan ainoastaan yhteenveto

• Kyselyssä ei kerätä henkilötietoja, ellei vastaaja itse halua niitä 
luovuttaa

• Kyselyllä on oma tietosuojaselosteensa, joka on saatavissa 
kyselyn yhteydestä löytyvästä linkistä

Vastausohjeet tähän 27.10. webinaariin liittyen:

1. Valitse yläoikealta valikosta kieleksi ”suomi”
2. Syötä ensimmäiselle välilehdelle 

GDPR4CHLDRN-hankkeen viite: 101074930
3. Merkitse toimintatyyppi: Tiedotus
4. Kirjoita tapahtuman nimi: Webinaari 1


