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Tietosuojalaki 2018/1050, EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679.  

Tämä dokumentti tarkentaa ja täsmentää tutkimus- tai hankekohtaisesti henkilötietojen käsittelyn 

informointia. Taustalla toimii Tutkimustieto-tietoryhmän tietosuojailmoitus, joka löytyy osoitteesta 

xamk.fi/tietosuojailmoitus 

1. Rekisterinpitäjä 

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
PL 68 (Patteristonkatu 3 D) 
50101 Mikkeli 

 
2. Rekisteristä vastaava henkilö ja yhteystiedot 

 

Projektipäällikkö Yrjö Myllylä 

Kouvolan kampus 

Paraatikenttä 7 

45100 Kouvola 

+358 447 028 332 

yrjo.myllyla@xamk.fi 

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste 

 

Etiäinen – hankkeen tavoitteena on mallintaa Kymenlaakson koulutustarpeen ennakointi siten, 
että ennakointimalli kytketään tiiviisti maakunnallisen ennakointiryhmän ja ennakointinyrkin 
toimintaan. Samalla varmistetaan, että alueellisesti ja kansallisesti kerättyä ennakointitietoa 
hyödynnetään Aikuiskoulutus Taitajan, Etelä-Kymenlaakson ja Kouvolan seudun 
ammattiopistoissa sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.  
 
Hankkeessa tehdään toimialakohtaiset lyhyen aikavälin ennakointihaastattelut. Niitä toteutetaan 
arviolta 2-4 toimialaa vuosittain jatkossa, nyt pilotissa 3. Tyypillisesti haastatellaan tavoitetilassa 
20-30 työnantajaa/toimiala. Hankkeen aikana haastatteluja on alle 20/toimiala. Lisäksi tehdään 
pitkän aikavälin ennakointihaastattelut ja kyselyt, jossa on nyt pilotissa haastateltu ja kyselyihin 
vastauksia saatu tänä vuonna noin 40. Pitkän aikavälin tiedonkeruu jatkuu hankkeessa 
mahdollisesti sähköisellä kyselykierroksella. 
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Lisäksi hankkeessa pilotoidaan opiskelijoiden ja opettajien ja muun henkilökunnan 
ennakointitiedon keruuta sähköisen työkalun avulla (Microsoft Forms ja Webropol). Kyselyiden 
avulla hankitaan ennakointitietoa koulutuksen kehittämisen tueksi. 
 

Opiskelijoiden kyselyllä saadaan tietoa työn ja osaamisen tulevista muutoksista. Lomake 

täytetään kännykällä tai tietokoneella harjoittelun, työssäoppimisen ja työelämään 

tutustumisjaksojen yhteydessä. Opiskelijat voivat käyttää tietoa oman osaamisensa 

kehittämisessä. Saatua tietoa käytetään myös koulutuksen kehittämisessä.  

 

Opettajien tai muun henkilöstön tekemän kyselyn tarkoituksena on saada tietoa työnantajilta 

heidän osaamis- ja koulutustarpeistaan sekä rekrytointiin liittyvistä ongelmistaan. Lisäksi kyselyllä 

kartoitetaan työnantajien henkilöstömäärää ja sen kehitystä sekä näkymiä heidän 

suhdannetilanteestaan vuoden kuluttua. Kyselyn tarkoituksena on auttaa työnantajaa saamaan 

tarvitsemiaan työntekijöitä oikeaan aikaan. Kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista. Opettaja 

tai muu oppilaitoksen edustaja täyttää lomakkeen haastattelemalla työnantajaa opiskelijoiden 

harjoittelun, työssä oppimisen tai työelämään tutustumisjaksojen yhteydessä tekemillään 

käynneillä. 

 

Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymiperiaatetta noudattaen.  

 

Käsittelyn oikeusperusteena on yleinen etu. Henkilötietojen käsittely tieteellisessä tutkimuksessa 
perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin. Tieteellinen 
tutkimus on tietosuoja-asetuksen tarkoittama yleisen edun mukainen tehtävä, jolloin yleisen edun 
mukainen tieteellinen tutkimus on käsittelyperuste henkilötiedoille (Tietosuojalaki, Artikla 9 j).)  
 
 
4. Tutkimuksen tai hankkeen nimi, luonne, kesto ja suorittajat 
 

Etiäinen – koulutustarpeiden ennakointi 

Hanke on luonteeltaan kehittämishanke 

Pilottikyselyt tehdään 15.11.2019-31.3.2020 

Aineisto säilytetään Dynastyssä hankkeen päättymiseen 30.9.2020 asti. 

 

Tuija Arola, kehitysjohtaja, teknologia-alojen toimialapäällikkö, Aikuiskoulutus TAITAJA 

Hilkka Huisko, projektipäällikkö, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto 

Olli Mustapää, hankevastaava, Riikka Kaasalainen, laatupäällikkö, Kouvolan seudun 

ammattiopisto 

Tuija Vänttinen, TKI-asiantuntija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

 

5. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako  
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Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu vastaa pilottikyselyissä käytettävien sähköisten 

lomakkeiden laadinnasta ja tulosten analyysista. Kukin osapuoli hankkii aineiston yhdessä 

sovittuja menetelmiä käyttäen. 

 

Haastatteluissa ja kyselyssä käsitellään kyselyyn osallistuneiden opiskelijoiden ja yritysten nimiä. 

 

5. Rekisterin tietosisältö 

 

Rekisteri sisältää opiskelijoiden, yrityksiä haastatelleiden, yritysten ja yrityksissä haastateltujen 

nimiä. Lisäksi kysely sisältää yritysten y-tunnuksia sekä yhteystietoja. Tutkittavilta ei pyydetä 

suostumusta etukäteen. 

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan tutkittavien edustamalta yritykseltä tai yhdistykseltä, 
tutkittaville lähetettävistä kyselylomakkeista ja haastatteluin saatavasta datasta. Yrityksen 
yhteystietoja voidaan tarkistaa yrityksen www-sivuilta tai patentti- ja rekisterihallituksen lähteistä, 
mikäli niitä ei saada haastattelutilanteessa selville ja ne ovat tarpeen (esim. yrityksen nimi ja Y-
tunnus).  
 
Tietosuojaseloste on nähtävissä Etiäinen-hankkeen sivuilla osoitteessa www.xamk.fi/etiainen:  
 

 https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/tietosuojaseloste-etiainen-
koulutustarpeiden-ennakointi-hanke/  

 

 
6. Säännönmukaiset tietolähteet 

 

Tiedot rekisteriin tulevat pilottikyselyissä käytetyistä sähköisistä lomakkeista. Rekisteröitävältä ei 

pyydetä suostumista ennen rekisteriin lisäämistä.  

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

 

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.  

 

Xamkissa käytetään tallennustilana pilvipalveluita (Teams ja OneDrive). Microsoft saattaa siirtää 

näihin palveluihin tallennettua tietoa tai niiden varmuuskopioita EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

Microsoftin tietosuojalauseke on luettavissa osoitteesta: https://privacy.microsoft.com/fi-

FI/privacystatement 

 

Tutkimusaineistoa käytetään ja säilytetään niin kauan, kuin niiden käyttöarvo on edelleen 

voimassa.  

 

8. Henkilötietojen säilyttämisaika 

 

Yksilöityjä henkilötietoja säilytetään hankkeen päättymiseen 30.9.2020 asti. Muita henkilötietoja 

säilytetään rahoittajan edellyttämän arkistointiajan mukaan. 

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/tietosuojaseloste-etiainen-koulutustarpeiden-ennakointi-hanke/
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/tietosuojaseloste-etiainen-koulutustarpeiden-ennakointi-hanke/
https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatement
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9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

 

Pilottikyselystä ei synny manuaalista aineistoa. 

 

Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. 

Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjät henkilöt, joilla työnsä 

puolesta on niihin oikeus.   

 

10. Rekisteröidyn oikeudet 

 

Rekisterin oikeudet on lueteltu tarkemmin Tutkimustieto-tietoryhmän tietosuojailmoituksessa 

(xamk.fi/tietosuojailmoitus). 

 

Tutkittavat/rekisteröity voivat tehdä kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt alla olevalle 

yhteyshenkilölle. 

 

Projektipäällikkö Yrjö Myllylä 

Kouvolan kampus 

Paraatikenttä 7 

45100 Kouvola 

+358 447 028 332 

yrjo.myllyla@xamk.fi

 


