
DIGIOSAAJASTA YRITTÄJYYTEEN KOULUTUSHANKKEEN TIETOSUOJASELOSTE  

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 Oy PL 68 (Patteristonkatu 3) 50101 Mikkeli 

Puhelinvaihde: 040 655 0555 Y-tunnus: 2472908-2  

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa  

Satu Hynynen Projektipäällikkö  

Paraatikenttä 7,  

45100 Kouvola  

puh. 944 702 8338  

satu.hynynen@xamk.fi  

Markus Häkkinen projektipäällikkö, tietosuojavastaava 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, TKI-palvelut  

PL 68 (Patteristonkatu 3 D),  

50101 Mikkeli  

puh. 040 198 1150  

sähköposti: etunimi.sukunimi@xamk.fi  

 3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään?  

Digiosaajasta yrittäjyyteen koulutushanke on seitsemän ammattikorkeakoulun 

yhteishanke, jossa tehdään yhteisesti 30 opintopisteen Digiosaajasta yrittäjyyteen –

koulutuspaketti. Sen tarkoituksena on pienentää työmarkkinoiden polarisoitumista 

tarjoamalla kattavan ajasta ja paikasta vapaan verkkokoulutuskokonaisuuden.   

 Henkilötietoja käsitellään 

- ilmoittautumisen päätyttyä hakuprosessin aikana opiskelijavalintoja tehtäessä 

- valinnoista ilmoitettaessa valituille ja ei-valituille 

- opintojaksojen arvosanojen tallentamisen yhteydessä 

opiskelijahallintajärjestelmään 

- tietojen siirtämisessä Lyyti- järjestelmästä Peppi -opiskelijahallintajärjestelmään 

- opintotodistusten kirjoittamisen yhteydessä 

- opintoihin liittyvissä ilmoitusasioissa  

- tarvittaessa yhteydenottoa varten 

- hakuprosessissa, jotta saadaan selville, ketkä valitaan koulutukseen 

- opintorekisteriin vietäessä, jotta saadaan annettua arvosanat opintojaksoista 

- todistusten tekemisen yhteydessä 
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 4. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään?  

Henkilötietojen käsittelemisen oikeusperusteena on yleinen etu (tieteellinen tutkimus 
sekä ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta) 

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). Tietosuoja-
asetuksessa (resitaali 159) tutkimuksen käsite kattaa myös TKI-toiminnan. 

 

5. Tutkimuksen tai hankkeen nimi, luonne, kesto ja suorittajat  

 Digiosaajasta yrittäjyyteen koulutushanke, 1.8.2020 – 31.5.2022  

Satu Hynynen, Projektipäällikkö, satu.hynynen@xamk.fi, Kaakkois-Suomen 

ammattikorkeakoulu, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola 

Osatoteutuksen edustajat: 

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy  

Osoite: Ketunpolku 1, PL 52 87101 Kajaani 

Yhteyshenkilö: Hanna Kemppainen 

Puh: 040 5864208 

E-mail: hanna.kemppainen@kamk.fi 

 

LAB Ammattikorkeakoulu Oy  

Osoite: Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta 

Yhteyshenkilö: Ari Hautaniemi 

Puh: 044 708 0882 

E-mail: ari.hautaniemi@lab.fi 

 

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy  

Osoite: Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi 

Yhteyshenkilö: Marjo Jussila 



Puh: 050 461 1355 

E-mail: marjo.jussila@lapinamk.fi 

 

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy  

Osoite: Uudenmaankatu 22, 05800 Hyvinkää 

Yhteyshenkilö: Ilkka Bergius 

Puh: 050 4664 824 

E-mail: ilkka.bergius@laurea.fi 

 

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy  

Osoite: Kuntokatu 3, 33520 Tampere 

Yhteyshenkilö: Kaisa Saarimaa 

Puh: 040 513 4119  

E-mail: kaisa.saarimaa@tuni.fi 

 

Vaasan Ammattikorkeakoulu Oy – Vasa Yrkeshögskola Ab 

Osoite: Wolffintie 30, 65200 Vaasa 

Yhteyshenkilö: Leena Pommelin-Andrejeff 

Puh: 040 011 3981 

E-Mail: leena.pommelin-andrejeff@vamk.fi 

Lisäksi henkilötietoja käsitelevät hankkeessa työskentelevät opettajat sekä 

opintoasianhallinnon henkilöt, jotka tallentavat opintosuorituksen Peppi -järjestelmään.  

 

6. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako  

Hanke toteutetaan yhteistyössä seitsemän ammattikorkeakoulun kesken. Xamk toimii 

hankkeen hallinnoijana. Hankepartnerit jakavat hankepartnereille hankkeessa kerättyjä 

henkilörekistereitä hankkeen toteuttamisen edellyttämällä tavalla. Kaikkien osapuolten 

työntekijät käsittelevät kyselyiden vastauksia ja henkilötietoja sisältävää materiaalia 

kokonaiskuvan saamiseksi sekä hankkeen yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi.  
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7. Millaisia tietoja minusta käsitellään?  

Ilmoittautumisen yhteydessä käsiteltävät henkilötiedot: 

Sukunimi, etunimi, henkilötunnus, syntymäaika, sukupuoli, puhelinnumero, sähköposti, 

kotiosoite, kotikunta, äidinkieli, kansalaisuus 

 8. Mistä lähteistä tietoni kerätään?  

Keräämme rekisteriin tallennettavat henkilötiedot rekisteröidyiltä itseltään koulutukseen 

ilmoittautumisen yhteydessä.   

 9. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?  

Rekisteristä ei luovuteta tietoja kolmansille osapuolille.  

Xamkissa voidaan käyttää ulkopuolisia henkilötietojen käsittelijöitä (esim. tietoteknisiä 

palveluita tarjoavat yritykset, kuten Microsoft), jotka käsittelevät henkilötietoja tehtyjen 

sopimusten mukaisesti. 

  10. Käsitelläänkö tietojani EU:n tai ETA:n ulkopuolella?  

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

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/fiFI/privacystatement  

 11. Kuinka kauan tietojani säilytetään?  

Henkilötietoja säilytetään hankkeen ajan ja niin kauan, kun niiden käyttötarve on 

edelleen olemassa.  

Hanketoiminnassa henkilötiedot säilytetään rahoittajan edellyttämän arkistointiajan 

mukaan. Hankkeen aineistot ja materiaalit, jotka saattavat sisältää henkilötietoja, 

arkistoidaan Xamkin käytäntöjen mukaan 10 vuodeksi.  

12. Miten henkilötietoni suojataan?  

Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Tietojärjestelmän käyttäminen edellyttää 

käyttäjän vahvaa tunnistautumista hanketoteuttajan Suomi.fi-tunnistuksella.  

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

työnsä puolesta on niihin oikeus.   

 

 

 

 



 

13. Miten voin käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiani?  

Rekisterin oikeudet on lueteltu tarkemmin Tutkimustieto-tietoryhmän 

tietosuojailmoituksessa (xamk.fi/tietosuojailmoitus).  

Tutkittavat / rekisteröity voivat tehdä kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt alla 

olevalle yhteyshenkilölle.  

Satu Hynynen Projektipäällikkö Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola puh. 044 702 8338 

satu.hynynen@xamk.fi 
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