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Dokumentin nimi Henkilötietojen käsittelyn informointi 

Vihreän kullan kulttuuritien 
kehittämishankkeessa 

Vastuuhenkilö Ylläpitäjä 
Voimaantulo 1.1.2021   
Päivitetty  21.1.2021 Päivittäjä Teija Skyttä 

 
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,  

Patteristonkatu 3 D,  

50101 Mikkeli 

 
 
Yhteisrekisterinpitäjät: 
 
Suomen Metsämuseo Lusto, 

Lustontie 1,  

58450 Punkaharju 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste - Lusto Suomen Metsämuseo 

 
 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 
Teija Skyttä 
Patteristonkatu 3 D 
50100 Mikkeli 
050 568 88 97 
teija.skytta@xamk.fi 
 

https://staff.xamk.fi/nain-toimimme/tietosuoja/Documents/Informointipohjia%20ja%20-ohjeistuksia%20k%C3%A4yt%C3%B6%C3%B6n/xamk.fi/tietosuojailmoitus
http://www.lusto.fi/luston-verkkopuoti/rekisteriseloste/
mailto:teija.skytta@xamk.fi
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3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste 
 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön 
suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito ja koulutusten tarjoaminen 
kohderyhmälle. Tietojen perusteella voidaan kohdentaa hankkeen viestintää tarkemmin tietyille 
kohderyhmille. 
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. 
 
 
4. Hankkeen nimi, luonne, kesto ja suorittajat 
 
Vihreän kullan kulttuuritien kehittämishanke  
 
Hankkeessa uudelleenkonseptoidaan matkailureitti, joka havainnollistaa suomalaista 
metsäkulttuuria ja suomalaisten metsäsuhdetta eri muodoissaan. Kulttuuritien sisällöt ja 
uudenlaiset metsäsisältöiset matkailupalvelut rakennetaan yhdessä paikallisten 
matkailutoimijoiden ja palvelujen tarjoajien kanssa hyödyntämällä digitalisaation mahdollisuuksia 
ennen matkaa, matkan aikana ja matkan jälkeen. Hankkeessa järjestetään koulutusta ja 
työpajoja. Hanketta toteutetaan 31.12.2022 saakka. 
 
Hanketta toteuttavat: 
 
Teija Skyttä, projektipäällikkö, Vihreän kullan kulttuuritien kehittämishanke 
 
Laura Hokkanen, lehtori, Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö 
 
 
5. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako  
 
Tarkoituksenamme on jakaa hankkeessa kerättyä henkilötietoa hankkeen toteuttajien kesken. 
 
 
6. Rekisterin tietosisältö 
 
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, yhteystiedot, organisaatio, muut hankkeen 
raportoinnin kannalta ja soveltuvan koulutuksen järjestämisen edellyttämät olennaiset tiedot. 
 
  



 
 
 
 

3 
 

  
 
 

 
7. Säännönmukaiset tietolähteet 
 
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla, lähetetyistä 
viesteistä, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa 
tietojaan. 
 
 
8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 
 
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin 
on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja käsittelevät kohdassa yksi mainitut rekisterinpitäjät. 
Tiettyjä tietoja voidaan luovuttaa hankkeen rahoittajalle raportoinnin yhteydessä rahoittajan 
edellyttämistä asioista mm. tilaisuuksien osallistujalistat. 
 
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 
 
Hankkeessa saatetaan toteutetaan webinaareja ja muita tilaisuuksia esim. Teams- ja vastaavilla 
alustoilla. 
 
 
9. Henkilötietojen säilyttämisaika 
 
Henkilötietoja säilytetään hankkeen raportoinnin vaatiman ajan, eli 31.12.2032 saakka. 
 
 
10. Rekisterin suojauksen periaatteet 
 
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot 
suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston 
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii 
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. 
 
  

https://privacy.microsoft.com/fiFI/privacystatement
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11. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Rekisterin oikeudet on lueteltu tarkemmin Xamkin Tutkimustieto-tietoryhmän 
tietosuojailmoituksessa (xamk.fi/tietosuojailmoitus). 
 
Hankkeeseen osallistuvat henkilöt voivat tehdä kaikki tähän hankkeeseen liittyvät pyynnöt alla 
olevalle yhteyshenkilölle. 
 
Teija Skyttä 
teija.skytta@xamk.fi 
050 568 88 97 
 
 
 

mailto:teija.skytta@xamk.fi

