
Palvelun nimi HUUMA 
Rekisterinpitäjä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

PL 68 (Patteristonkatu 3 D), 50101 Mikkeli 
Y-tunnus: 2472908-2 
 
http://www.xamk.fi 

Yhteyshenkilö palvelua koskevissa asioissa Angelika Polak, angelika.polak@xamk.fi 
Jaana Poikolainen jaana.poikolainen@xamk.fi 

Xamkin tietosuojavastaava Markus Häkkinen, markus.hakkinen@xamk.fi 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus HUUMA-hanke kerää tietoja nuorten osallisuudesta, 

kuntatoimijoiden odotuksista sekä taiteilijaohjaajien 
näkemyksistä. Rekisterin jäsentietoja käytetään 
hankkeen raportoinnissa hankkeen rahoittajalle. 

Tietojen käsittelyperuste • Sopimus 
• Suostumus 

Jos käsittely perustuu suostumukseen 6.1.a art. (tai 
nimenomaiseen suostumukseen 9.2.a art.), tieto 
oikeudesta peruuttaa suostumus milloin tahansa. 

Palvelussa käytettävät henkilötiedot Keräämme henkilötietoja seuraavasti:  
• vastaajan organisaatio 
• kaupunki  
• sähköpostiosoite 

Tietolähteet Nuoret itse ilmoittautuvat hankkeen toimenpiteisiin. 
Taitelijaohjaajat ovat hankkeen osatoteuttajana 
(järjestävät tanssityöpajat). Vantaan, Mikkelin sekä 
Kuopion kuntatoimijat ovat hankkeen 
yhteistyökumppanina.  

Henkilötietojen käsittelijät ja tarkastelijat angelika.polak@xamk.fi (XAMK, projektipäällikkö) 
jaana.poikolainen@xamk.fi (XAMK, tutkimuspäällikkö) 

Henkilötietojen siirrot muihin palveluihin Hankkeen toimenpiteiden onnistumista kartoitetaan 
hankkeen toimijoiden laatimilla kyselyillä (Webropol) 
ja laadullisilla menetelmillä. Mahdollisesti kerättäviä 
henkilötietoja ei siirretä muihin palveluihin, EURA 
2014 -tietojärjestelmään kerätään osallistujatietoa 
hankeraportointia varten (ESR-hanke). 
Tietoja ei  siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle. Tietoja käsitellään Euroopan unionin 
yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection 
Regulation GDPR 2016/679) mukaisesti. 
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Tietojen säilytysaika Hankearvioitia varten kerätyt tiedot säilytetään 
HUUMA-hankkeen ajan sekä sen jälkeen arkistoidaan 
muuttumattomana rahoittajan edellyttämän ajan. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle.  
Rekisteröidyn oikeudet 

• Oikeus saada pääsy henkilötietoihin 
• Oikeus tietojen oikaisemiseen 
• Oikeus tietojen poistamiseen 
• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
• Vastustamisoikeus 
• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Yhteistyöhankkeena tehtävän  
tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako 

Projekti toteutetaan yhteistyössä Lasten ja Nuorten 
Säätiön (LNS) kanssa, joka toimii projektin 
hallinnoijana. Hankepartnerit toimivat itsenäisesti 
keräämänsä tiedon rekisterinpitäjänä, mutta 
hankepartnerit jakavat hankepartnereille (Xamk & LNS) 
hankkeessa kerättyjä henkilörekistereitä hankkeen 
toteuttamisen edellyttämällä tavalla. 

Hankkeen toteuttajina olevat osapuolet LNS ja Xamk 
ovat vastuussa maakuntiensa tiedonkeruusta 
työpajoista. Xamk toteuttaa hankkeen kohderyhmälle 
tehtävät Webropol-kyselyt ja LNS Surveypal-
lomakkeet kolmessa kaupungissa hankkeen 
maakuntien alueella. Molempien osapuolten 
työntekijät käsittelevät kyselyiden vastauksia ja 
henkilötietoja sisältävää materiaalia kokonaiskuvan 
saamiseksi sekä hankkeen yhteisten tavoitteiden 
toteuttamiseksi maakuntien alueella. 

  
 


