
Tietosuojalausunto 

Me Keski-Pohjanmaan liitossa ymmärrämme, että yksityisyyden suoja on tärkeää 
henkilöstöllemme, työnhakijoillemme, luottamushenkilöillemme, 
yhteistyökumppaneillemme ja asiakkaillemme. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja 
turvaamaan edellä mainittujen kohderyhmien yksityisyyttä. 

Tässä Tietosuojalausunnossa: 

• Osoitamme kuinka suojaamme ja kunnioitamme yksityisyyttäsi, 
• Kerromme kuinka keräämme, käytämme, säilytämme ja suojaamme 

henkilötietojasi, sekä 
• Autamme sinua ymmärtämään, kuinka henkilötietojasi kerätään ja käytetään sekä 

mitä oikeuksia sinulla on. 
• Noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä Suomen lainsäädäntöä sekä 

viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. 
• Tietosuojalausuntoa sovelletaan, kun käytät palveluitamme tai vierailet 

verkkosivuillamme. Tietosuojalausuntoa ei sovelleta muiden yhtiöiden tarjoamiin 
palveluihin tai verkkosivuihin, vaikka pääsy näihin palveluihin tapahtuisi Keski-
Pohjanmaan viestintäverkon tai palveluiden kautta. 

 

KUINKA KERÄÄMME HENKILÖTIETOJA? 

Keski-Pohjanmaan liitto tarjoaa monenlaisia palveluita. Keräämämme henkilötiedot 
riippuvat palveluista, joita käytät tai tilaat ja siitä mitä tietoja toimitat meille tässä 
yhteydessä tai muutoin kirjautuessasi tarjoamaamme palveluun tai asioidessasi 
kanssamme. 

Keräämme henkilötietoja, jotka: 

• Sinä annat asioidessasi kanssamme esimerkiksi silloin kun kirjaudut palveluihimme, tilaat 
uutiskirjeemme tai olet meihin yhteydessä. 
• Syntyvät palvelun käytön tai asioinnin yhteydessä, lain sallimissa rajoissa esimerkiksi 
silloin kun käytät palveluita (esim. puhelun soittamisen ja sähköpostin lähettämisen 
yhteydessä tai verkkosivuilla käydessä). 
• Syntyvät työsuhteen tai luottamushenkilösuhteen muodostuessa. 

Henkilötietojen luovuttaminen Keski-Pohjanmaan liitolle ei ole pakollista, mutta mikäli 
päätät olla luovuttamatta henkilötietojasi, emme välttämättä voi tarjota sinulle 
palveluitamme, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä liiton lakisääteisen viranomaistehtävän 
hoitamiseen ja tiedotusvelvollisuuden täyttämiseen sekä oman tehtäväsi täyttämiseen 
liiton työntekijänä, luottamushenkilönä tai yhteistyökumppanina. 

 



MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME SINULTA? 

Keräämme seuraavan tyyppisiä henkilötietoja: 

• Perustiedot kuten nimi ja yhteystiedot, työorganisaatio ja erikoisruokavaliot; 
• Demografiatiedot kuten ikä, syntymäaika, sukupuoli ja äidinkieli; 
• Asiakkuuteen liittyvät tiedot kuten palvelua ja sen käyttäjää koskevat perustiedot, 

laskutustiedot ja asiakasyhteydenotot; 
• Palveluiden käyttäjän tunnistamiseen ja rekisteröitymiseen liittyvät tiedot kuten 

palveluissa tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat; 
• Sopimuksen tai lain noudattamisen myötä syntyneet perustiedot, kuten nimi ja 

yhteystiedot, henkilötunnus, pankkitilitiedot, työorganisaatio ja erikoisruokavaliot; 
• Muut suostumuksellasi kerättävät, suostumuksen pyytämisen yhteydessä 

tarkemmin määritellyt tiedot, kuten henkilötunnus. 

 

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ 

Tällä sivustolla käytetään evästeitä (”cookies”) mm. sivuston käytön seuraamiseen ja 
kohdennetun personoidun sisällön tuottamiseen sivuston käyttäjälle. Näin palvelua 
voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi. Voit estää evästeiden 
käytön selaimessa, mutta silloin verkkopalvelun toiminnallisuus saattaa heikentyä ja osa 
palvelun toiminnallisuuksista ei välttämättä toimi ollenkaan. Käyttäjän verkkoselain 
todennäköisesti hyväksyy evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjä voi myös torjua 
evästeiden käytön oman selaimensa asetuksista. Lisätietoja selainkohtaisista 
käyttöohjeista saat selaimesi valmistajan ohjeista. 

Sivustolla on käytössä Google Analytics -käyttäjäraportointi. Anonyymi kävijätilastointi 
perustuu selaimesi ja nettiyhteytesi välittämiin puhtaasti teknisiin tietoihin, eikä tässä 
tilastoinnissa saada tietoja itse kävijästä henkilönä. Demografia- ja aihepiiriraportointi 
kerää teknisen tilastoinnin lisäksi henkilökohtaisia kohderyhmätietoja, kuten ikä ja 
sukupuoli sekä aihepiiritietoja kiinnostuksen kohteista. 

Raporteista selviää, kuinka moni sivuston käyttäjistä vierailee sivustolla tietyllä ajanjaksolla 
ja kuinka heidän käyttäytymisensä vaihtelee esimerkiksi sukupuolen mukaan. Raporttien 
tiedot saadaan DoubleClickin kolmannen osapuolen evästeestä. Jos eväste ei liity 
johonkin käyttäjään, kohderyhmätietoja ja aihepiirejä ei voida päätellä tilastoista. Sivusto 
käyttää kerättyjä kohderyhmäja aihepiiriraportoinnin tietoja aiheiden suunnittelussa, jotta 
voimme tarjota lukijoille heitä kiinnostavia kirjoituksia. Google Analyticsin käytön voi 
halutessaan estää selaimen laajennusosalla. 

 

 

 



Mitä evästeet eli cookiet ovat? 

Eväste eli cookie on tiedosto, joka tallennetaan tietokoneelle käyttäjän vieraillessa 
internetsivustoilla. Tiedosto sisältää pienen määrän tietoa siitä, mitä käyttäjä tekee 
vierailunsa aikana sivustolla. Palvelin lähettää tiedon käyttäjän toiminnasta sivustolla 
käyttäjän omalle selaimelle. Seuraavan kerran käyttäjän vieraillessa samalla sivustolla 
tieto voidaan hakea suoraan omalta koneeltasi palvelimen sijaan. 

Ovatko evästeet haitallisia? 

Evästeistä ei ole haittaa tietokoneelle, tiedostoille tai netin käytölle. Evästeet ovat tavallisia 
tekstitiedostoja, jotka eivät voi sisältää viruksia. Tiedostot ovat lisäksi pienikokoisia, joten 
koneesi muisti ei täyty, vaikka sallitkin evästeiden tallennuksen koneellesi. Evästeet eivät 
myöskään mahdollista käyttäjän kovalevyllä olevien tietojen tutkimista. 

Kuinka voit hallita evästeitä? 

Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Ohjeita löytyy osoitteesta aboutcookies.org. 
Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet, ja useimmat selaimet voi asettaa 
torjumaan ne kokonaan. Muista kuitenkin, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään 
tietyt asetukset aina uudestaan sivustolle palatessasi. Saattaa myös olla, että et voi 
käyttää joitakin sivustolla olevia palveluja ja toimintoja. 

Lisätietoa evästeistä ja niiden hallinnoimisesta: Viestintävirasto, evästeet 

Sivustolla käytettävät palvelut ja sovellukset ja niiden käyttötarkoitukset 

Google Analytics 
Google Analytics tallentaa tietoa sivuston kävijämääristä sekä siitä, miten käyttäjät 
liikkuvat sivustolla, miten kauan sivustolla viivytään, mitä kautta sivustolle tultiin ja mitä 
linkkejä käyttäjät klikkaavat. 

SocialMediaWall.IO, Facebook & Twitter 
Sosiaalisen median sovelluksia käytetään sosiaalisen median jakojen seuraamiseksi. 

Mailchimp 
Palvelua käytetään Keski-Pohjanmaan liiton uutiskirjeiden tilaamiseen ja välittämiseen. 

Bootstrap 
Palvelua käytetään responsiivisten ominaisuuksien takia, jotta sivustomme toimivat niin 
pöytäkoneissa kuin mobiililaitteissakin. 

 

 

 

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/luottamuksellinen-viestinta


KUINKA KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI? 

Keski-Pohjanmaan liitto kerää, käsittelee, käyttää ja säilyttää henkilötietoja, joita se 
tarvitsee lakisääteisen viranomaistehtävänsä hoitamiseen ja tiedotusvelvollisuuden 
täyttämiseen, tai joita sillä on lupa kerätä, käsitellä, käyttää ja säilyttää rekisteröidyn 
suostumuksen tai rekisteröidyn ja Keski-Pohjanmaan liiton välille syntyneen sopimuksen 
perusteella. 

Henkilötietojen käsittely perustuu useimmiten kanssamme tehtyyn sopimukseen. Voimme 
käsitellä henkilötietoja myös muilla perusteilla kuten suostumukseen tai lakiin perustuen. 

Käsittelemme arkaluonteiseksi luokiteltuja tietoja ja lasten henkilötietoja lain sallimassa 
laajuudessa silloin kun se on kyseisessä tilanteessa asianmukaista. Pyrimme kohtuullisin 
toimenpitein varmistamaan ja todentamaan sen, että lapsen huoltaja on suostunut 
henkilötietojen käsittelyyn ottaen huomioon käytettävissä oleva teknologia ja käsittelyyn 
liittyvät riskit yksityisyyden suojalle. 

Keski-Pohjanmaan liitto käsittelee henkilötietojasi alla oleviin käyttötarkoituksiin: 

Palveluiden tuottaminen: Käsittelemme henkilötietoja palveluiden tarjoamiseksi ja 
tuottamiseksi. Esimerkiksi henkilötietojasi käsitellään uutiskirjepalvelun toimittamisen 
yhteydessä tiedon välittämiseksi vastaanottajalle. Lisäksi palveluiden tuottaminen 
edellyttää, että käsittelemme henkilötietoja käyttäjien tunnistamiseen, laskuttamiseen, 
asiakaspalvelua varten sekä erilaisten vika- ja häiriötilanteiden korjaamiseen ja 
reklamaatioiden käsittelyyn. Käsittelemme henkilötietoja myös asiakasviestintään kuten 
palveluihin liittyvien ilmoitusten lähettämiseen ja ollaksemme asiakkaaseen yhteydessä 
palveluihimme liittyvissä asioissa. 

Palveluiden tietoturva ja väärinkäytökset: Voimme käsitellä henkilötietoja kaikkien 
palveluidemme tietoturvasta huolehtimiseksi. Tarvittaessa voimme käsitellä henkilötietoja 
myös palveluihin liittyvien väärinkäytösten ja petosten havaitsemiseksi tai estämiseksi. 

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen: Käsittelemme henkilötietoja lakiin 
perustuvien velvoitteidemme hoitamiseksi kuten kirjanpito- ja viranomaistarkoituksiin sekä 
työnantajan velvollisuuksien täyttämiseen. 

Muihin tarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi: Voimme käsitellä 
henkilötietojasi kaikkiin niihin käyttötarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi. 

Käsittelemme kaikissa edellä mainituissa tilanteissa henkilötietoja vain käsittelyn 
tarkoituksen vaatimassa laajuudessa ja otamme aina huomioon käyttäjiemme 
yksityisyyden suojan. Keski-Pohjanmaan liitto käsittelee henkilötietojasi ainoastaan 
määriteltyyn käyttötarkoitukseen. Voimme yhdistää eri palveluiden yhteydessä kerättyjä 
tietoja siltä osin kuin tiedot on kerätty samaan käyttötarkoitukseen. Emme koskaan 
käsittele henkilötietoja määritellyn käyttötarkoituksen kannalta yhteensopimattomalla 
tavalla. 



Jos aiomme käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon 
henkilötiedot kerättiin, on meidän ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä 
tästä muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot. 

Käsittelyssä ei käytetä oikeutettuja etuja, eikä rekisteröityihin kohdistu automaattista 
päätöksentekoa tai profilointia. 

KUINKA TURVAAMME HENKILÖTIETOSI? 

Henkilötietojesi turvaaminen on meille äärimmäisen tärkeää. Keski-Pohjanmaan liitto 
työskentelee jatkuvasti käyttäjien oikeuksien turvaamiseksi. Huolehdimme henkilökunnan, 
tietojen, tietojärjestelmien sekä sisäisten ja yleisten viestintäverkkojen kuin myös 
toimistojen ja teknisten tilojen turvallisuudesta. Erityistä huomiota kiinnitämme tietojen 
kuten henkilötietojesi turvaamiseen. 

Tietojen turvaamisessa otamme huomioon henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit 
yksityisyyden suojalle ja toiminnalle, käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet sekä 
erilaiset uhkatekijät sovellettavan lainsäädännön, määräysten ja sopimusvelvoitteiden 
mukaisesti. 

Tietoturva ja käyttäjätietojen turvaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Pyrimme 
toteuttamaan tarkoituksenmukaisia menettelytapoja henkilötietojen suojaamiseksi sekä 
estääksemme ja havaitaksemme ulkopuolisten pääsyn henkilötietoihin. 

KENELLE LUOVUTAMME HENKILÖTIETOJASI? 

Voimme luovuttaa henkilötietojasi: 

Keski-Pohjanmaan liiton puolesta toimiville alihankkijoille tai palveluntarjoajille, jotka 
käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella. Nämä 
kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme 
sovitun palvelun tuottamiseen. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme 
asianmukaisella tavalla siitä, että käsittely tapahtuu Tietosuojalausunnon mukaisesti. 

Henkilötietoja puolestamme käsittelevät kumppanit voivat olla sijoittautuneet Suomeen tai 
Euroopan Unionin alueelle. Huolehdimme tällöinkin lainsäädännön edellyttämällä tavalla 
siitä, että henkilötietosi säilyvät edelleen suojattuina. 

 

Voimme luovuttaa tietojasi myös: 

• Oikeuskäsittelyyn liittyen tai viranomaisen pyynnöstä sovellettavan lain perusteella 
tai tuomioistuimen määräyksellä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin 
yhteydessä. Tuomioistuimen päätöksen perusteella henkilötietoja voidaan luovuttaa 
esimerkiksi tekijänoikeuden haltijalle tai tämän edustajalle. 



KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI? 

Henkilötietoja säilytetään luottamustoimielinten toimikauden sekä lakisääteisten 
arkistointiaikojen ajan tai niin kauan kuin rekisteröity on antanut tähän suostumuksensa tai 
rekisteröidyn ja Keski-Pohjanmaan liiton välillä on voimassa oleva sopimus. Emme säilytä 
vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötiedot 
ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä. 

MITÄ OIKEUKSIA JA VALINTAMAHDOLLISUUKSIA SINULLA ON? 

Sinulla on oikeus: 

• Tarkastaa käsittelemmekö sinua koskevia tietoja ja mitä tietoja käsittelemme 
voimassa olevan lain mukaisesti. Pyyntö tietojen tarkastamiseksi on tehtävä joko 
lähettämällä sähköpostia kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi tai paikan päällä Keski-
Pohjanmaan liiton toimistolla (Rantakatu 14, 67100 Kokkola). 

• Pyytää virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon 
korjaamista tai poistamista. 

• Kieltää henkilö- ja yhteystietojen julkaiseminen ja luovuttaminen kolmansille 
osapuolille. 

• Peruuttaa antamasi suostumus. Tässä tapauksessa emme välttämättä voi tarjota 
palveluitamme sinulle. 

Jos Keski-Pohjanmaan liitto on mielestäsi toiminut Tietosuojalausunnon tai voimassa 
olevan lain vastaisesti, sinulla on oikeus reklamoida asiasta. Voit myös tehdä valituksen 
tietosuojavaltuutetulle, joka valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta tai 
viestintävirastolle, joka valvoo välitystietojen käsittelyn lainmukaisuutta Suomessa. 
Yhteystiedot reklamaatiota tai valitusta varten löydät Tietosuojalausunnon lopusta. 

KUINKA SAAT TIEDON TIETOSUOJALAUSUNNON MUUTTAMISESTA? 

Päivitämme Tietosuojalausuntoa tarvittaessa toimintamme ja palveluidemme kehittymisen 
myötä. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan uusimman version lausunnosta 
verkkosivuiltamme. 

 

 

 

 

 

 



KUINKA SAAT MEIHIN YHTEYDEN? 

Tietosuoja-asetuksen tarkoittama henkilötietojen rekisterinpitäjä on Keski-Pohjanmaan 
liitto (y-tunnus 0959806-1). 

Käymällä Keski-Pohjanmaan liiton toimistolla: 
Rantakatu 14 
67100 Kokkola 

Ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaamme: 
Marjo Levaniemi 
puh. 040 686 1162 
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi 

Valvovien viranomaisten yhteystiedot: 
Tietosuojavaltuutettu 
Ratapihantie 9, 6 krs 
00520 Helsinki 
tietosuoja@om.fi 

Viestintävirasto 
Itämerenkatu 3 A 
00180 Helsinki 
kirjaamo@viestintavirasto.fi 

Henkilötietojen käsittelyyn soveltavat lait, ks. Tietosuoja-asetus (2016/679)  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FULL

