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TIETOSUOJASELOSTE 
 

 
Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja suomalaisen tietosuojalain mukainen 
informointiasiakirja, joka sisältää Suomen Laatujuristien (Lakiasiaintoimisto Premilex Oy) asiakas- ja 
markkinointirekisterin rekisteriselosteen selityksineen. 
 
Jäljempänä tämän asiakirjasta löydätte myös verkkosivujemme käyttöehdot ja 
vastuunrajoitukset (s. 4) sekä tietoa verkkosivuillamme käytetyistä evästeistä (s. 5). 
 
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 
 
Rekisterinpitäjä: Suomen Laatujuristit (Lakiasiaintoimisto Premilex Oy, y-tunnus: 2627389-1) 
(jäljempänä myös ”yritys”) 
Osoite: Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki 
Puhelin: 045 351 6065 
Sähköposti: toimisto[at]laatujuristit.fi 
Yhteyshenkilö: Jussi Sippola 
Verkkosivut: www.laatujuristit.fi 
 
2. Rekisteröidyt 
 
Rekisterissä voidaan käsitellä ja rekisteriin voidaan tallentaa tietoja yrityksen: asiakkaista, yritykseen 
yhteyttä ottavista henkilöistä, joiden yhteydenotto ei välttämättä johda asiakkuuteen, sekä yrityksen 
verkkosivuston käyttäjistä. 
 
3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus 
 

3.1 Verkkosivuston käyttäjät 
 
Käsittelyn tarkoituksena on tai voi olla toimeksiantojen käsittely, toteuttaminen, ylläpito, 
laskutus sekä kehittäminen. Tällöin käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. 
 
Rekisterinpitäjä kerää tai voi kerätä tietoja myös asiakkaan tunnistamiseksi ja 
väärinkäytösten estämiseksi. Rekisterinpitäjä kerää tietoja keskeneräisistä tilauksista, mikä 
mahdollistaa asiakkaalle kesken jääneen tilauksen jatkamisen toisella kerralla. 
Rekisterinpitäjä voi myös ohjeistaa asiakasta kesken jääneen tilauksen loppuun viemisestä. 
Tällöin käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. 
 

3.2 Asiakkaat 
 
Käsittelyn tarkoituksena on tai voi olla rekisterinpitäjän saamien tilausten ja toimeksiantojen 
käsittely, toteuttaminen, ylläpito, laskuttaminen sekä kehittäminen. Tällöin käsittelyn 
perusteena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen sopimus. 
 
Käsittelyn tarkoituksena on tai voi olla asiakassuhteiden hoito, kehittäminen ja markkinointi 
rekisterinpitäjän palvelussa. Rekisterinpitäjä kerää tietoja myös asiakkaan tunnistamiseksi. 
Tällöin käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. 
 

 
4. Rekisteriin tallennettavat ja siinä käsiteltävät henkilö- ja/tai muut tiedot  
 

Tiedot Verkkosivuston 
käyttäjä 

Asiakas 

Nimi Kyllä Kyllä 

Sähköpostiosoite Kyllä Kyllä 

Puh.nro Kyllä Kyllä 

Kotiosoite (sis. katuosoite, postinumero- ja toimipaikka) Kyllä Kyllä 
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Henkilötunnus Ei Kyllä 

Syntymäaika Ei Kyllä 

IP-osoite Kyllä Kyllä 

Tieto sosiaalisen median profiileista Ei Kyllä 

Pankkiyhteystiedot Ei Kyllä 

Työtehtävät Ei Kyllä 

Yritys Kyllä, mikäli 
saatavissa 

Kyllä 

Yrityksen yhteystiedot Kyllä, mikäli 
saatavissa 

Kyllä, mikäli 
saatavissa 

 
 
 

 
 
 
5. Säännönmukaiset tietolähteet  
 
Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään joko rekisteröidyn itse toimittamien 
tietojen perusteella tai havainnoimalla rekisteröidyn käyttäytymistä rekisterinpitäjän verkkosivuilla tai 
palvelussa. 
 
 
6. Rekisteröidyn oikeudet 

 
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä 
sähköpostitse osoitteeseen: toimisto@laatujuristit.fi. 
 

6.1 Tarkistusoikeus 
 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallentamamme henkilötiedot ja saada 
virheelliset tiedot oikaistuiksi tai puutteelliset tiedot täydennetyiksi. 
 
6.2 Vastustamisoikeus 

 
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli hän kokee, 
että olemme käsitelleet ko. henkilötietoja lainvastaisesti tai, että meillä ei ole oikeutta käsitellä 
rekisteröidyn henkilötietoja. Vastustamisoikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin, kuin rekisteröidyn 
henkilötietojen käsittely on välttämätöntä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen 
(esimerkiksi toimeksiantosopimuksen) täytäntöönpanemiseksi tai milloin käsittely on 
välttämätöntä rekisterinpitäjää koskevan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi. 
 
6.3 Poisto-oikeus 
 
Mikäli rekisteröity kokee, että joidenkin häntä koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen 
rekisterinpitäjän tehtävien kannalta, on rekisteröidyllä oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan 
kyseiset tiedot. Käsittelemme rekisteröidyn pyynnön, minkä jälkeen joko poistamme rekisteröidyn 
tiedot tai ilmoitamme rekisteröidylle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli 
rekisteröity on ilmoituksemme osalta eri mieltä, hänellä on oikeus tehdä valitus 
tietosuojavaltuutetulle (https://tietosuoja.fi/yhteystiedot). 
 
6.4 Suoramarkkinointikielto 
 
Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä rekisteröityä 
koskevia tietoja suoramarkkinointiin. Suomen Laatujuristit tai Lakiasiaintoimisto Premilex Oy ei 
koskaan myy tai muulla tapaa luovuta rekisteröidyn henkilötietoja muille tahoille, jotta nämä 
voisivat kohdistaa rekisteröityyn suoramarkkinointia. 
 
6.5 Valitusoikeus 
 

mailto:toimisto@laatujuristit.fi
mailto:toimisto@laatujuristit.fi
https://tietosuoja.fi/yhteystiedot
https://tietosuoja.fi/yhteystiedot
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Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli kokee, että henkilötietoja 
käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä 
(https://tietosuoja.fi/yhteystiedot). 
 
 

7. Käsittelyn kesto 
 

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin se sopimus, johon henkilön tietojen 
käsittely perustuu, on voimassa. Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan 
rekisteröidyltä ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle. 
Poistamme asiakastiedot arkistoistamme viimeistään 6 vuoden kuluttua asiakassuhteen 
päättymisestä. 
 
8. Tietojen luovutukset 
 
Käytämme rekisterin ylläpitoon Googlen pilvipalvelua. Google siis käsittelee rekisteröidyn 
henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. Käytämme laskutukseen, taloushallintoon, tuntikirjanpitoon, 
asiakkuushallintaan ja tehtyjen toimenpiteiden kirjaamiseen CSI Lakimies -ohjelmaa. Käytämme 
Whatsapp -pikaviestinpalvelua yhteydenpidossa verkkosivujamme käyttävien sekä jo 
asiakassuhteen kanssamme aloittaneiden kanssa. 
 
9. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 
 
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, johon 
on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä 
hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.  
 
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. Käytetyt työasemat ja 
tallennusmediat ovat salattu. 
 
Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä sitoo lainmukainen vaitiolovelvollisuus. 
 
Rekisterin sisältämät tiedot siirtyvät internetin välityksellä Googlen palvelinkeskukseen. Google 
salaa palvelimilleen tallennetut tiedot automaattisesti. 
 
 
10. Tietojen siirto EU:n jäsenvaltioiden tai ETA-alueen ulkopuolelle 

 
Rekisterinpitäjä siirtää tietoja EU:n ja/tai ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tietojen 
siirtäminen on välttämätöntä, sillä rekisteri on tallennettu ja sitä käsitellään Googlen pilvipalvelussa. 
Googlen palvelussa tiedot on tyypillisesti kahdennettu ETA-alueen ulkopuolelle. 
 
Henkilötietojen siirto suoritetaan turvallisesti ja lainmukaisesti  EU:n ja Yhdisysvaltojen välisen niin 
kutsutun Privacy Shield -ohjelman puitteissa, johon Google on palveluntarjoajana sertifioitunut 
(https://www.privacyshield.gov/list). 
 
Mikäli rekisterinpitäjä on velvollinen luovuttamaan henkilötietoja soveltuvan pakottavan 
lainsäädännön nojalla, henkilötietoja voidaan myös tällä perusteella siirtää EU:n ja/tai ETA:n 
ulkopuolelle. 
 
Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. 
Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina 
voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen 
lainsäädännön mukaisesti. 
 
 
11. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko 
 
Rekisteröityjen tietoja ei käytetä rekisteröityjen profiloimiseen eikä automaattiseen päätöksentekoon. 
 
 

https://tietosuoja.fi/yhteystiedot
https://www.privacyshield.gov/list
https://www.privacyshield.gov/list
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12. Yhteydenotot 
 
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja 
muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Jussi Sippolalle osoitteeseen toimisto[at]laatujuristit.fi. 
Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: 
 
Suomen Laatujuristit / Lakiasiaintoimisto Premilex Oy 
Lautatarhankatu 6 
00580 Helsinki 
Puh. 045 3516065 
 
13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 
 
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä 
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 28.03.2019. 
 
 
 
 

VERKKOSIVUJEN KÄYTTÖEHDOT JA VASTUUNRAJOITUS 
 

Käyttämällä Suomen Laatujuristien verkkosivuja sitoudutte samalla noudattamaan näitä ehtoja. 
Pyydämme teitä tutustumaan ehtoihin huolellisesti. Mikäli ette halua noudattaa verkkosivujen 
käyttöehtoja, tulee teidän pidättäytyä käyttämästä näitä verkkosivuja. 

Verkkosivujen sisältö ja vastuunrajoitus 

Verkkosivuilla annettujen tietojen oikeellisuus ja ajanmukaisuus on pyritty varmistamaan 
huolellisesti. Suomen Laatujuristit (tai Lakiasiaintoimisto Premilex Oy) ei kuitenkaan vastaa sisällön 
oikeellisuudesta. Suomen Laatujuristit (tai Lakiasiaintoimisto Premilex Oy) ei takaa sivuilla 
esitettävän aineiston täydellisyyttä, eikä minkään neuvon, mielipiteen, lausunnon tai muun 
verkkosivuillaan näkyvän tai sen välityksellä jaettavan tiedon luotettavuutta. Tällaisten mielipiteiden, 
neuvojen, lausuntojen tai tietojen käyttö ja niihin luottaminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla ja 
käyttäjää kehotetaan kääntymään asiantuntijan puoleen saadakseen omaan tilanteeseensa sopivia 
neuvoja. Suomen Laatujuristien verkkosivustoa tai sillä esitettävää aineistoa ei ole tarkoitettu 
sovellettavaksi sellaisenaan juridisena kannanottona. Käyttäjän tulee kääntyä juristin puoleen 
saadakseen omaan tilanteeseensa sopivia neuvoja. Verkkosivuilla vierailu ei perusta 
toimeksiantosuhdetta vierailijan ja Suomen Laatujuristien (tai Lakiasiaintoimisto Premilex Oy:n) 
välille. 

Suomen Laatujuristit (tai Lakiasiaintoimisto Premilex Oy) ei anna mitään takuita verkkosivuston 
suojauksesta. Käyttäjä hyväksyy sen, että Suomen Laatujuristit (tai Lakiasiaintoimisto Premilex Oy) 
ei voi taata verkkosivuston kautta lähetettävien tietojen tietoturvaa. Suomen Laatujuristit (tai 
Lakiasiaintoimisto Premilex Oy)  ei näin ollen takaa, ettei tämä verkkosivusto tai verkkosivustoa 
ylläpitävät internetpalvelimet sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Käyttäjä hyväksyy sen, ettei 
Suomen Laatujuristit (tai Lakiasiaintoimisto Premilex Oy)  ole vastuussa käyttäjän lähettämästä tai 
vastaanottamasta tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneestä aineistosta tai tiedoista. 

Suomen Laatujuristit (tai Lakiasiaintoimisto Premilex Oy) ei ole vastuussa mistään suorista, 
epäsuorista, välittömistä tai välillisistä vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai 
erityisvahingoista (mukaan lukien muun muassa liiketoiminnan, sopimuksen tai tietojen 
menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat tämän 
verkkosivuston tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä käyttäjäehdoista, 
riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen 
tai muuhun perusteeseen, vaikka Suomen Laatujuristeille (tai Lakiasiaintoimisto Premilex 
Oy:lle) olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Suomen Laatujuristit (tai 
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Lakiasiaintoimisto Premilex Oy) ei myöskään ole vastuussa tämän verkkosivuston sisältämien 
tietojen virheistä, puutteista tai muista vioista tai viivästymisestä. 

Joka tapauksessa Suomen Laatujuristien (tai Lakiasiaintoimisto Premilex Oy:n) vastuu rajoittuu 
korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen. 

Suomen Laatujuristit pidättää oikeuden muuttaa näillä sivuilla mainittuja palveluita ja sivujen 
sisältöä ilman erillistä ilmoitusta. 

Suomen Laatujuristit (tai Lakiasiaintoimisto Premilex Oy) ei myöskään vastaa niillä internetsivuilla 
esitetyistä tiedoista, joille on pääsy hypertekstilinkin kautta Suomen Laatujuristien sivuilta. Suomen 
Laatujuristit (tai Lakiasiaintoimisto Premilex Oy) ei voi analysoida, tarkistaa taikka vahvistaa näiden 
internetsivujen sisältöä, niissä esitettyjä tietoja tai tietojen oikeellisuutta. 

 

EVÄSTEET 

Evästeet ovat passiivisia tiedostoja, jotka on tallennettu tietokoneellesi tai muihin IT-laitteisiin. Niiden 
avulla voimme tunnistaa tietokoneesi ja saada tietoa sivuista, joilla olet vieraillut sekä toiminnoista, 
joita olet tietokoneellasi tai muilla laitteillasi käyttänyt. Evästeet eivät sisällä tietoja sinusta – 
esimerkiksi siitä, kuka olet tai missä asut. Evästeet eivät voi levittää viruksia taikka muita 
haittaohjelmia. 

Ensimmäisen osapuolen evästeet: Nämä ovat omia evästeitämme. 

Kolmannen osapuolen evästeet: Nämä evästeet ovat ulkopuolisten tahojen asettamia evästeitä, 
joista on sovittu kanssamme. 

Evästeiden tarkoitus 

Suomen Laatujuristit kerää, käsittelee ja analysoi verkkosivujensa käyttöön liittyviä tietoja sekä 
käyttää evästeitä (Ensimmäisen osapuolen evästeet). Evästeet antavat Suomen Laatujuristeille 
tietoa siitä, miten ja milloin kävijät ovat käyttäneet sivustoa ja auttavat siten Suomen Laatujuristeja 
palveluntarjoajana kehittämään sivustoaan tarjotakseen parempaa palvelua. Lisäksi evästeet 
mahdollistavat mainonnan ja sisällön kohdentamisen käyttäjillemme. Jos et halua vastaanottaa 
evästeitä, voit estää ne valitsemalla selaimessasi evästeet estävän asetuksen. Huomaathan, että 
evästeiden estäminen saattaa estää käyttämästä tiettyjä palveluja sivustolla. 

Sisällön kehittäminen: Evästeiden avulla pyrimme näyttämään vierailijoille sisältöä, joka on 
heille kaikkein ajankohtaisinta. 

Web-seuranta: Käytämme näitä evästeitä varmistaaksemme, että IT-palvelumme ovat 
korkealaatuisia. 

Markkinointi (kolmannen osapuolen evästeet): Käytämme näitä evästeitä seurataksemme 
käyttöä useilla eri verkkosivuilla ja -sivustoilla. Näiden evästeiden avulla voidaan luoda 
vierailijaprofiileja, joista käyvät ilmi avatut sivut tai tehdyt haut. Luovutamme kolmansille osapuolille 
vain nimettömiä tietoja, ellette nimenomaisesti anna laajempaa hyväksyntää tietojen 
luovuttamiselle. 

Google Analytics: Sivuilla on käytössä Google Analytics -sovellus. Google Analytics -sovellus 
käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivujen käytöstä voidaan laatia tilastoja ja analysoida 
sivuston käyttöä. Voitte estää seurannan Google Analyticsin opt-out –toiminnolla. Evästeet 
keräävät anonyymia tietoa verkkopalvelun liikenteestä, eikä tällaista tietoa yhdistetä yksittäiseen 
henkilöön. 

Facebook, Twitter ja LinkedIn: Eräillä verkkosivustoillamme voitte käyttää nk. tykkäyspainiketta 
tai linkittää sivun Facebookiin, Twitteriin tai LinkedIniin. Huomatkaa, että jos teette niin, Facebook, 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Twitter ja LinkedIn saavat teknisiä tietoja selaimestanne, IP-osoitteestanne ja sivuista, joilla 
vierailette. 

Suomen Laatujuristit käyttää Facebookin ja LinkedInin uudelleenkohdennusta/pikseliä, jota 
käytetään esimerkiksi tilastollisten analyysien ja profiloinnin tekemiseen. Pikselit mahdollistavat 
mainonnan tehokkuuden mittaamisen ja asiakkaan verkkosivukäyttäytymisen ymmärtämisen. 
Pikselidataa käytetään esim. mainoskohderyhmien rakentamiseen sekä mainosten näyttämiseen 
oikeille henkilöille. 
 
Kun käytätte näitä palveluita, niiden evästesäännöt ovat voimassa. Voitte lukea lisää 
evästesäännöistä palveluntarjoajien sivuilta: 

https://www.facebook.com/about/privacy/ 
https://twitter.com/privacy 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Evästeiden poistaminen 

Suomen Laatujuristit ei voi poistaa evästeitä, kun ne on tallennettu selaimeenne. 

Kuitenkin kaikilla selaimilla voitte itse poistaa evästeitä yksitellen tai kaikki kerralla. 

Evästeiden poistamiseen tarvittava menettely määräytyy käyttämänne selaimen mukaan, mutta 
löydätte aina ohjeet evästeiden poistamiseen selaimestanne. Muistakaa poistaa evästeet kaikista 
selaimista, mikäli käytätte useampaa kuin yhtä selainta. Jos toiminto kytketään pois, voi tämä 
johtaa siihen, että joidenkin palveluiden toiminta hidastuu tai pääsy tietyille verkkosivuille estyy 
kokonaan. 

Yksityisyydensuoja ja henkilötiedot 

Lukekaa lisää henkilötietojen käytöstä edeltä tämän asiakirjan alkuosuudesta. 

Vastuu 

Suomen Laatujuristit (tai Lakiasiaintoimisto Premilex Oy) ei vastaa näiden verkkosivujen käytöstä 
suoraan tai epäsuorasti mahdollisesti aiheutuvista tappioista, vahingoista tai kuluista. 

Päivitetty viimeksi 28.03.2019. 

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://twitter.com/privacy
https://twitter.com/privacy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
http://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/
http://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/

