
Tietosuojaseloste 

1. Rekisterinpitäjä 

AMKIT-konsortio 
c/o Savonia-ammattikorkeakoulu  
PL 6 (Mikrokatu 1) 
70201 Kuopio 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Minna Marjamaa, päätoimittaja 
minna.marjamaa@laurea.fi 
+358 46 856 7463 

3. Rekisterin nimi 

Kreodi-lehti 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Palveluun kerättyjä henkilötietoja käytetään lehden toimitus- ja julkaisutyön mahdollistamiseen 
sekä niiden toimintaa mittaavaan kävijätilastointiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun 
päätöksentekoon tai profilointiin. 

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön oma suostumus. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Kreodi.fi-palvelun käyttämä LianaCMS-järjestelmä käyttää henkilötietoja kolmella eri tavalla. 
Henkilötiedoiksi palvelussa voidaan laskea a) käyttäjäprofiilin tiedot, b) tekijyyteen liittyvät tiedot ja 
c) palvelunvierailijoihin liittyvät tiedot. 

a) Käyttäjäprofiilin tiedot 
 
Käyttäjätili koskee lähinnä Kreodi-lehden toimituskuntaa ja siihen liittyy Kreodi.fi-palvelun 
jokin käyttäjärooli. 

Käyttäjätilin luonnin yhteydessä palveluun tallennetaan seuraavat tiedot: 

• Etu- ja sukunimi 
• Kieli 
• Salasana 
• Sähköposti 

 



Järjestelmä tallentaa automaattisesti: 

• Rekisteröitymisen päivämäärä 
• Viimeisimmän sisäänkirjautumisen päivämäärä 
 

Tietojen säilytys 
Tietoja säilytetään järjestelmän tietokannassa. Salasana tallennetaan salatussa 
muodossa.  

Pääsy tietoihin 
Käyttäjä näkee omat tietonsa käyttäjäprofiilin kautta kirjauduttuaan sisään 
palveluun. Käyttäjätunnusta ja automaattisesti tallennettuja päivämääriä lukuun 
ottamatta tiedot ovat muokattavissa. Palvelun ylläpitäjä pääsee tarkastelemaan ja 
muokkaamaan kaikkien julkaisujen henkilötietoja. Tiedot eivät ole muulla tavalla 
julkisesti saatavilla. 

Tietojen poistaminen 
Käyttäjän profiilia koskevat tiedot on mahdollista poistaa. Poistoa koskeva pyyntö 
tulee tehdä palvelun ylläpitäjälle kirjallisesti. Palvelun ylläpitäjällä voi olla perusteltu 
tarvehenkilötietojen säilyttämiseen, mikäli niitä tarvitaan vielä siihen 
käyttötarkoitukseen, johon ne on kerätty. 

b) Tekijyyteen liittyvät tiedot 
 
Artikkelien yhteydessä kerätään järjestelmässä tekijyyteen liittyviä tietoja. Nämä tiedot 
voivat koskea esimerkiksi kirjoittajia ja kuvaajia. Tiedot tallennetaan artikkelin 
kuvailutietoihin ja esitetään palvelussa julkisesti julkaistun käsikirjoituksen yhteydessä.  

Tallennettavia tietoja ovat: 

• Etu- ja sukunimi 
• Sähköposti 
• Affiliaatio 
• Titteli 
• Mahdollisesti tutkintonimike 
• Mahdollisesti valokuva. 

Tietojen säilytys 
Tietoja säilytetään järjestelmän tietokannassa.   

Pääsy tietoihin 
Tekijyyteen liittyvät tiedot ovat tarkoitettu lähtökohtaisesti julkisiksi. 
Toimitusvaiheessa tiedot näkevät kaikki käsikirjoituksen käsittelyyn liittyvät henkilöt. 
Artikkelin julkaisun jälkeen tekijyyteen liittyvät tiedot ovat julkisesti kaikkien 
julkaisussa vierailevienkäyttäjien nähtävissä ja tietoja voidaan siirtää myös muihin 
palveluihin, joihin julkaisu haluaa lähettää käsikirjoitustensa kuvailutietoja. 

               Tietojen poistaminen 
Tekijyyteen liittyvät tiedot on mahdollista poistaa. Poistoa koskeva pyyntö tulee 
tehdä palvelun ylläpitäjälle kirjallisesti. Palvelun ylläpitäjällä voi olla perusteltu tarve 



henkilötietojensäilyttämiseen, mikäli niitä tarvitaan vielä siihen käyttötarkoitukseen, 
johon ne on kerätty. Tekijyyteen liittyvien tietojen kohdalla tulee huomata, että ne 
ovat keskeisin osa artikkelin kuvailutiedoista ja niitä voidaan poistaa vain aivan 
erityisistä syistä. Palvelunylläpitäjä ei sitoudu poistamaan käsikirjoituksen tekijyyteen 
liittyviä tietoja, jotka on luovutettu kolmansille osapuolille. 
 

c) Palveluvierailijoihin liittyvät tiedot 
Palvelu kerää tietoja palvelun julkaisuissa vierailevista käyttäjistä. Tähän sisältyy: 

• Evästeisiin (cookies) tallennettavat istuntoon liittyvät tiedot. Istuntoon liittyvään 
tietokantamerkintään tallennetaan käyttäjän IP-tunnus, vieraillut sivut ja selaimen 
tyyppi. 

Tietojen säilytys 
• Evästeet. Palveluvierailija voi itse valita, antaako hän Kreodi.fi:lle oikeudet 

käyttää evästeitä. Valinnan mukaan järjestelmä luo kaikille vierailijoille 
istuntoevästeen. Istunnon tarkemmat tiedot tallennetaan tietokantaan. 

• Kävijätilastot. Käytämme Google Analytics -palvelua verkkopalvelumme käytön 
analysointiin ja seurantaan. Käyttötietoa kerätään evästeiden avulla, mutta 
tietoja ei käsitellä tai tallenneta siten, että yksittäisen käyttäjän käyttöä 
voitaisiin seurata.  

Pääsy tietoihin 
• Evästeet. Evästeet tallennetaan käyttäjän selaimen muistiin ja vain käyttäjä itse 

pääsee siihen suoraan käsiksi. Palvelu lukee ja kirjoittaa tietoja käyttäjän 
evästeestä. Istunnon tietokantaan tallennettavia tietoja pääsee katsomaan vain 
palvelun ylläpitäjä. 

• Kävijätilastot. Muodostettuihin Google Analytics -tiedoihin pääsee Googlen 
lisäksi käsiksi vain palvelun ylläpitäjä. 

 Tietojen poistaminen 
• Evästeet. Istuntoeväste on voimassa vain istunnon keston ajan ja käyttäjä voi 

poistaa sen milloin tahansa. Istuntoon liittyvät käyttäjätiedot, jotka 
tallennetaan tietokantaan, poistetaan automaattisesti päättyneiden istuntojen 
osalta, eli niitä säilytetään vain väliaikaisesti. 

• Kävijätilastoihin tallennettavia tietoja ei ole mahdollista poistaa jälkikäteen.  

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin tiedot saadaan henkilöiden halutessa julkaista artikkeli Kreodissa. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Henkilö- tai osoitetietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.  

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi


Julkaisutiedot ovat avoimesti luettavissa www-selaimella myös EU-ja ETA -maiden ulkopuolella. 
Palvelu käyttää toistaiseksi omien aineistojensa käytön seurantaan Google Analyticsiä, joka välittää 
tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Lisätietoja Googlen analytiikka-seurannasta löytyy Googlen 
tietosuojasivulta. Käyttäjä voi halutessaan estää Google Analytics -seurannan: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot 
suojataan asianmukaisesti. Palvelimen laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta 
huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjät huolehtivat siitä, että tallennettuja tietoja sekä 
palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja 
käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

10. Tarkastusoikeus 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia 
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Suurin osa 
henkilötiedoista on käyttäjän itsensä katsottavissa ja muokattavissa.  

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia oikaisua, pyyntö tulee lähettää 
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää 
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa 
säädetyssä ajassa 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen 
rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi") kuitenkin huomioon ottaen kohdassa 5 mainitut 
näkökohdat.  

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa 
pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n 
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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