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Johdanto 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (The General Data Protection Regulation 
– GDPR) on tullut voimaan 25.5.2016 ja siirtymäajan päätyttyä 
24.5.2018 kaikilta organisaatioilta odotetaan riittävää tasoa henkilötie-
tojen käsittelyssä ja niihin kohdistuvien uhkien torjunnassa sekä havain-
noinnissa. Lisäksi HE 9/2018 on esitys asetusta täydentäväksi lainsää-
dännöksi. 

Pohjois-Pohjanmaan liitto on ottanut tietosuoja-asetuksen vaatimukset 
asianmukaisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla huomioon. 
Tässä julkaisussa kerrotaan, miten Pohjois-Pohjanmaan liitossa käsitel-
lään keräämiään henkilötietoja. Arvioimme toimintaamme GDPR:ää 
vasten ja huolehdimme, että sisäiset prosessit ja niiden dokumentointi 
on EU:n tietosuoja-asetuksen määräysten mukainen. 

1. Yleistä tietosuojakäytännöstä 

Pohjois-Pohjanmaan liitto julkisena viranomaisena ottaa tietosuojan va-
kavasti. Tämä tietosuojakäytäntö on koottu tarjoamaan avoimia tietoja 
ja ohjeita keräämiemme tietojen yksityisyydestä ja tietosuojasta. 

Pohjois-Pohjanmaan liitto: 

Rekisterinpitäjänä: Tämän tietosuojakäytännön, joka pitää sisältää asi-
akkaitamme käsitteleviä henkilötietoja koskevat käytännöt. Nämä sään-
nökset löytyvät osasta ”Pohjois-Pohjanmaan liitto rekisterinpitäjänä”. 

Käsittelijänä: Pohjois-Pohjanmaan liitto voi toimia myös käsittelijänä si-
ten, että varsinainen rekisterinpitäjä on muu organisaatio. Tästä esi-
merkkinä on EURA2014 rakennerahastojen hallintajärjestelmä, jossa 
rekisterinpitäjä on Työ- ja elinkeinoministeriö. Nämä säännökset löyty-
vät osasta ”Pohjois-Pohjanmaan liitto tietojenkäsittelijänä”. 

Tätä selostetta päivitetään tarpeen mukaan tietosuojalainsäädännön 
kehittyessä. 

2. Yrityksen tiedot 

Maakuntahallitus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20, 90100 
Oulu, puh. 040 6854 000 

Tietosuojavastaava: Markku Lipponen, markku.lipponen@pohjois-poh-
janmaa.fi, puh. 040 7072 721 
 
Valvontaviranomainen: Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 6. 

mailto:markku.lipponen@pohjois-pohjanmaa.fi
mailto:markku.lipponen@pohjois-pohjanmaa.fi
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krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki, Puh. 029 56 66700, tieto-
suoja(at)om.fi 

Pohjois-Pohjanmaan liitto on Pohjois-Pohjanmaan 30 kunnan muodos-
tama kuntayhtymä. Päätöksenteko perustuu kunnalliseen demokrati-
aan ja päätösvaltaa liitossa käyttävät maakuntavaltuusto ja -hallitus. Lii-
ton tehtävinä ovat alueellinen kehittäminen, muun muassa aluekehittä-
misohjelmien sekä EU-ohjelmien valmistelu ja laadinta yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa, maakuntakaavoitus, edunvalvonta ja maa-
kunnan tunnetuksi tekeminen. Toimimme yhdessä eri yhteistyötahojen 
kanssa maakunnan parhaaksi.  

3. Pohjois-Pohjanmaan liitto rekisterinpitäjänä 

Rekisteriselosteissa, jotka on päivitetty tietosuoja-asetuksen mukaisiksi, 
on kuvattu Pohjois-pohjanmaan liitossa olevat henkilörekisterit. Selos-
teita päivitetään ja uusia tehdään tarpeen mukaan ja ne ovat nähtävillä 
liiton internetsivuilla osoitteessa: https://www.pohjois-pohjan-
maa.fi/tietosuoja 

Suurin osa rekisterien tiedoista on tarkoitettu vain liiton oma toimintaa 
varten eikä näitä tietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin. 

Lähinnä vain talous- ja henkilöhallinnon järjestelmät ja tilapäiset maa-
kunta- ja soteuudistuksen valmistelurekisterit sisältävät erityisiksi kat-
sottavia henkilötietoja. Näitä ovat mm. ammattiyhdistys-, puolue- ja 
pankkiyhteystiedot palkkojen ja palkkioiden maksamiseksi sekä muiden 
lainmukaisten velvoitteiden, kuten eläkemaksut, hoitamiseksi. Lisäksi 
henkilötietoja saadaan suoraan muilta viranomaisilta, kuten eläkelaitok-
silta ja verottajalta. 

Muut loogiset rekisterit sisältävät lähinnä vain rekisteröidyn nimi- ja yh-
teystiedot ja nämä ovat välttämättömiä liiton toiminnan kannalta. Suu-
rin osa tiedoista saadaan henkilöiltä, joita on kerätty ilmoittautumislo-
makkeilla ja kokousten yhteydessä osallistujaluetteloista. Lisäksi osoite-
tietoja saadaan uutiskirjeiden tilauksen yhteydessä. 

4. Pohjois-Pohjanmaan liitto tietojenkäsittelijänä 

Pohjois-Pohjanmaan liitto käsittelee tietoja myös Pohjois-pohjanmaan 
maakunta- ja soteuudistuksen valmistelutoimielimen lukuun ja asiak-
kaan antamien ohjeiden mukaisesti. Näissä tapauksissa henkilötietojen 
käsittely säännellään ensisijaisesti Pohjois-Pohjanmaan liiton tietosuoja-
käytäntöjen mukaan sekä asiakkaiden henkilö- ja yksityisyydensuojapo-
litiikan mukaisesti.  

Lisäksi liitto toimii tietojenkäsittelijänä Eura2014 (Rakennerahastot) 
että Promas (Karelia CBC-ohjelma) hallintajärjestelmien käyttäjänä. 

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/tietosuoja
https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/tietosuoja
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 5. Henkilötietojen käsittely ja lainsäädännölliset perusteet henkilötietojen käsittelylle 

Henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti voidaksemme hoitaa liitolle an-
nettuja tehtäviä ja hoitaa lakisääteiset velvollisuutemme. Henkilötietoja 
käytetään esimerkiksi palkkojen ja palkkioiden maksua varten.  

Kerättyjä yhteystietoja käytetään kutsuissa eri tilaisuksiin, järjestääk-
semme työpajoja ja viestiäksemme tilaisuuksiin kutsutuille henkilöille 
sekä ottaaksemme yhteyttä luottamushenkilöihin asiapaperien toimit-
tamiseksi. 

Henkilötietoja käsitellään oikeudellisten velvoitteiden noudattamiseksi 
ja henkilötietojen käsittelyllä pyritään toiminnan kehittämiseen. Käyttä-
essämme henkilötietoja yleisen edun perusteella huomioimme aina yk-
silöiden oikeuden heidän yksityisyyttään kohtaan. 

 6. Tiedon luovuttaminen ETA-alueen ulkopuolisiin maihin 

Ainoastaan Promas-järjestelmän tietoja luovutetaan ETA-alueen ulko-
puolelle rajanylittävien hankkeiden hallinnoimiseksi. 

7. Henkilötietojen saajat 

Emme jaa henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa Pohjois-Pohjan-
maan liiton ulkopuolelle, ellei jokin seuraavista seikoista päde: 

Tämä on välttämätöntä järjestelmien ylläpitoon tarkoitetuissa tarkoituksissa 
Sikäli kuin kolmannet osapuolet tarvitsevat pääsyä henkilötietoja sisäl-
täviin sovelluksiin palvelujen suorittamiseksi, Pohjois-Pohjanmaan liitto 
on toteuttanut asianmukaiset organisaatiotoimenpiteet sen varmista-
miseksi, että henkilötietoja käsitellään erikseen sovittaviin tarkoituksiin 
ja kaikkien sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. 

Oikeudellisista syistä 
Voimme jakaa henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa, jos meillä 
on hyvä usko siihen, että henkilötietojen käyttöoikeus ja käyttö on koh-
tuudella välttämätöntä täyttämään kaikki sovellettavat lait, asetukset ja 
/ tai tuomioistuimen määräykset. Kun mahdollista, ilmoitamme asiak-
kaille tällaisesta siirrosta ja käsittelystä. 

Valtuutetuille palveluntarjoajille 
Voimme jakaa henkilötietoja valtuutetuille palveluntarjoajille, jotka 
suorittavat palveluita meille. Näitä palveluntarjoajia ovat esim. sähkö-
posti- ja internetpalveluita tarjoavat yritykset. Palveluntarjoajien kanssa 
solmitut sopimukset sisältävät sitoumuksia, jotka palveluntarjoajat 
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suostuvat rajoittamaan henkilötietojensa käyttöä ja noudattamaan yksi-
tyisyys- ja turvallisuusstandardeja, jotka ovat vähintään yhtä tiukkoja 
kuin tämän tietosuojakäytännön ehdot. 

Muista yleistä etua palvelevista syistä 
Mahdollisen maakuntauudistuksen yhteydessä käytössä olevat rekiste-
rit ja sopimukset siirtyvät uudelle toimijalle. Jatkamme kuitenkin edel-
leen kaikkien henkilötietojen luottamuksellisuutta. Yleinen edun toteut-
taminen voi aiheuttaa tarpeen tietojen käsittelemiseksi. 

Asiakkaan suostumuksella 
Voimme jakaa henkilökohtaisia tietoja kolmansien osapuolten kanssa 
Pohjois-Pohjanmaan liiton ulkopuolelle muista kuin aiemmin maini-
tuista syistä silloin, kun meillä on asiakkaan nimenomainen suostumus 
siihen. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tämä suostumus kaikkina ai-
koina. 

 8. Tietojen säilyttäminen 

Pohjois-Pohjanmaan liitto ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin on 
laillisesti sallittua ja toiminnan kannalta tarpeellista. Henkilötietoja säi-
lytetään niin kauan kuin säilyttäminen on tarpeen lain edellyttämänä tai 
yleisen edun mukaisen toiminnan suorittamiseksi. Sähköisistä kyselyistä 
tietoja säilytetään tarpeellinen aika, jonka jälkeen tiedot poistetaan ja 
kyselyistä pyritään säilyttämään vain ulkoasut. Kyselyt suoritetaan ta-
vallisesti anonyymeinä. 

9. Tietosuoja-asetuksen rekisteröidyn oikeudet 

Oikeus päästä käsiksi henkilötietoihin 
Sinulla on oikeus päästä käsiksi käsittelemiimme henkilötietoihisi. Asiak-
kaat voivat ottaa yhteyttä meihin ja kerromme, mitä henkilötietoja 
meillä on kerätty ja käsitelty kyseisestä henkilöstä. 

Oikeus peruuttaa suostumus 
Jos henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan myöntämään suostu-
mukseen, asiakas voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Mm. 
asiakkaille lähtevät kyselyt ja uutiskirjeet sisältävät peruutusmahdolli-
suuden. 

Oikeus tietojen oikaisuun 
Asiakkailla on oikeus saada korjattavakseen tai täydennettäväkseen vir-
heellisesti tai puutteellisesti keräämäämme henkilötietonsa. 

Oikeus tulla unohdetuksi 
Asiakkaat voivat myös pyytää meitä poistamaan asiakkaan henkilötie-
toja järjestelmiltämme. Me noudatamme tällaista pyyntöä, ellei meillä 
ole perusteltua syytä olla poistamatta tietoja. 
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Oikeus vastustaa käsittelyä 
Asiakkaat voivat vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos näitä tietoja 
käsitellään muuhun tarkoitukseen kuin asiakasprojektin tai palvelun 
suorittamiseen asiakkaalle tai lakisääteisen velvoitteen noudatta-
miseksi. Jos meillä ei ole perusteltua syytä jatkaa tällaisten henkilötieto-
jen käsittelyä, emme enää käsittele henkilötietoja vastalauseesi jälkeen. 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
Asiakkaat voivat pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä 
esimerkiksi silloin, kun tietojen poistaminen, oikaisu- tai vastalause-
pyyntösi ovat vireillä ja / tai kun meillä ei ole perusteltua syytä käsitellä 
tietoja. 

Oikeus tietojen siirrettävyyteen 
Asiakkailla on oikeus saada henkilökohtaiset tietonsa jäsennellyssä ja 
yleisesti käytetyssä tiedostomuodossa ja toimittaa nämä tiedot itsenäi-
sesti kolmannelle osapuolelle. 

11. Oikeuksien käyttäminen 

Edellä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää lähettämällä meille kirjeitse 
tai sähköpostilla yllä mainittuihin osoitteisiin tai suoraan rekisteriselos-
teissa mainituille yhteyshenkilöille.  

Mukana tulee olla seuraavat tiedot: täysi nimi, organisaation nimi, 
osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä se mitä tietoja halu-
taan.  

Vastaus tietopyyntöön on annettava 30 vuorokauden kuluessa tieto-
pyynnöstä. 

 12. Uutiskirjeet ja muu tiedottaminen 

Huolimatta siitä, että asiakas on tilannut uutiskirjeitä tai muuta materi-
aalia, asiakkaalla on oikeus peruuttaa uutiskirjeemme sen yhteydessä 
tarjottavan peruuttamislinkin kautta, jolloin myös kyseiseen tilaukseen 
liittyvät henkilötiedot poistetaan. Peruttaminen onnistuu myös lähettä-
mällä sähköpostia uutiskirjeen toimittajalle. 

 13. Tietoturvallisuus 

Käytämme hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojakeinoja 
keräämämme ja käsittelemämme henkilötietojen suojaamiseksi. Toi-
menpiteisiin sisältyvät kulunvalvonta, palomuurit, turvalliset tilat ja suo-
jaus ulkoisia uhkia vastaan. Lisäksi käyttöoikeuksilla säännellään tietoi-
hin pääsyä. 
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Jos turvallisuustoimenpiteistä huolimatta tapahtuu tietosuojaloukkauk-
sia, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti asiakkaiden yksityisyyteen, ilmoi-
tamme asiasta heti asianomaisille asiakkaille ja asianomaisille valvonta-
viranomaisille 72 tunnin kuluessa. 

Vahinkojen sattuessa kaikki yksittäisten tapahtumien osatekijät tiedote-
taan asianomaisille ilman aiheetonta viivytystä. Kaikki vaaratilanteet kir-
jataan, ja nämä tapaukset analysoidaan, jotta niiden riski minimoidaan. 

Työntekijöiden tietoturvaohjeistus (Pohjois-Pohjanmaan liiton tieto-
suoja 2018 –julkaisu) pitää sisällään käyttöohjeita ja SOME-ohjeet, sekä 
ohjeita tietoturvan noudattamiseksi. 


