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KOULUTUSPORTTI-HANKKEEN TIETOSUOJASELOSTE 

Tietosuojalaki 2018/1050, EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679.  
Tämä dokumentti tarkentaa ja täsmentää 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  

 

Tutkimustieto- tietoryhmän vastaava: Minna Pasila sopimus- ja IPR-asiantuntija p. 050 312 5109 
minna.pasila@xamk.fi 

 

Yhteisrekisterinpitäjät: 

Muista hankkeen sisällä tehtäviin toimenpiteisiin liittyvistä rekistereistä esim. opiskeluun ja oppimissoluihin 
liittyvistä henkilötiedoista vastaavat hankkeen osatoteuttajat Esedu, Seurakuntaopisto, Samiedu, Spesia, Otavia, 
MUC/Ruralia ja Savonlinna kesäyliopisto. 

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Marianne Heikkinen 
Projektipäällikkö/ Koulutusportti-hanke 

Juvenia - Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 
Puh- 0404869649 
etunimi.sukunimi@xamk.fi 
 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu  
PL 68 (Patteristonkatu 3 D) 
50101 Mikkeli 

 

3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään? 
Ammattikorkeakoulun työelämäyhteistyön sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI-

toiminta) toteuttaminen. 

• Tietoja kerätään asiakaslähtöisten koulutuspolkujen ja uraohjauksen kehittämiseksi  

• Etelä-Savon koulutuspolkujen ja niistä viestinnän suunnitteluun oikeanlaisille kohderyhmille 

• Hetkellisesti henkilötietoja säilytetään tapahtumanhallintajärjestelmässä osallistujien 

kutsumiseksi työpajoihin, sekä koulutuspolkujen suunnitteluun työpajoissa.  

• Työpajojen aikana niihin osallistuvien henkilöjen sähköpostitiedot ja nimet listataan sähköiseen 

yhteiskehittämisen ohjelmaan, josta ne poistetaan työpajan jälkeen.  
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• Tietoja voidaan myös kerätä yrityksistä, joiden tarpeet ovat tärkeitä oppimissolujen 

rakentamisessa.  
Tietoja kerätään siten, että tutkittavia ei yksilöidä vaan heistä/heiltä kerätään ominaisuuksiin ja 

käyttäytymiseen liittyvää tietoa ja he antavat tietoa liittyen esim. Toimintaansa, ajatuksiin 

brändimielikuvista jne. Tutkittavat saattavat nähdä myös materiaalia, jota heidän pitää analysoida tai 

josta heidän pitää kertoa mielipiteitään. 

 

ESR-hankkeen seurantatiedot 

EU:n komission hyväksymän Suomen ohjelma-asiakirjan mukaista rahoituksen kohdentumista sekä 

ohjelma-asiakirjassa Suomelle asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan keräämällä tietoja 

hankkeisiin osallistuneista henkilöistä. Tämän vuoksi Euroopan sosiaalirahaston rahoittamien hankkeiden 

kohteena olevien toimenpiteiden osallistujina olevien henkilöiden tiedot kerätään rekisteriin. 

 

4. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään? 
TKI-hankkeen tutkimuksen toteuttaminen  
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.  

 

ESR-hankkeen seurantatiedot 

ESR-asetuksesta 1304/2013 ja yleisasetuksesta 1303/2013 tuleva sitova velvoite antaa jäsenmaalle 

oikeuden kerätä ja käsitellä henkilöitä koskevia tietoja ohjelman toteutumisen seurantaa, arviointia, 

varainhoitoa ja tarkastamista varten.  

 

Osallistujista rekisteröityjä tietoja ei käytetä eikä luovuteta mihinkään muihin tarkoituksiin. Osallistuva 

henkilö antaa lomakkeella allekirjoituksellaan nimenomaisen suostumuksensa tietojen keräämiseen ja 

tallentamiseen. Osallistujalla on lomaketta täyttäessään oikeus tiettyjen arkaluonteisten kysymysten 

kohdalla valita vastausvaihtoehto ’en halua vastata’. EU:n komissio edellyttää dokumentointia myös 

tietojen keräämisyrityksestä eli tilanteissa joissa osallistuva henkilö ei halua vastata lomakkeessa 

asetettuihin kysymyksiin, jolloin siis tietoja ei saada osallistujalta. Koska myös tietojen keräämisyritykset 

on raportoitava, on lomakkeet säilytettävä asianmukaisesti myös hankkeen toteuttajan toimesta hanketta 

koskevan säilyttämisajan. 

 

 

5. Hankkeen nimi, luonne, kesto ja suorittajat 
• Koulutusportti- Etelä-Savon pito- ja vetovoiman vahvistaminen koulutusmaakuntana.  

• Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen. 

• Hankkeen kesto 1.10.2020-31.12.2022. 

• Xamkin työntekijät Satu Hynynen, Marianne Heikkinen, Kati Viljakainen, Jani Kiviranta ja Jonatan 

Shaya (harjoittelija) ja edellä Kohdassa 2. mainitut osatoteuttajat 
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Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako  

Hankkeen osatoteuttajat vastaavat omalta osaltaan tietojen keräämisestä. Kukin osatoteuttaja kerää 
hankkeeseen liittyviä henkilötietoa ja toimittaa tiedot Xamkille ja lopulta tallennettavaksi EURA-
järjestelmään. Osatoteuttajat saattavat myös kerätä tietoja, joista Xamk ei ole tietoinen. 
 
Etelä-Savon Koulutus Oy 

 Yritys- ja yhteisötunnus: 2249317-6 

 Kotipaikka ja postiosoite: Otavankatu 4, 50100 Mikkeli  
Yhteyshenkilö: Tiina Tervaniemi 
 Sähköpostiosoite: tiina.tervaniemi@esedu.fi  
Puhelinnumero: 040 548 4115  
 
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 

 Yritys- ja yhteisötunnus: 0207390-8 

 Kotipaikka ja postiosoite: Pohjolankatu 4-6, PL 12, 57200 Savonlinna  
Yhteyshenkilö: Jonna Kokkonen 

 Sähköpostiosoite: jonna.kokkonen@samiedu.fi 
 Puhelinnumero: 044 5506341  
 
Kirkkopalvelut ry/Seurakuntaopisto 

 Yritys- ja yhteisötunnus: 0215281-7 

 Kotipaikka ja postiosoite: Järvenpääntie 640, 00440 Järvenpää  
Yhteyshenkilö: Helena Markkanen 

 Sähköpostiosoite: helena.markkanen@seurakuntaopisto.fi  
Puhelinnumero: 0504005084  
 
Savonlinnan kesäyliopisto yhdistys ry 

 Yritys- ja yhteisötunnus: 0832545-9 

 Kotipaikka ja postiosoite: Puistokatu 5, 51700 Savonlinna  
Yhteyshenkilö: Hanna-Riikka Karjalainen 

 Sähköpostiosoite: hanna-riikka.karjalainen@savonlinnankesayliopisto.fi  
Puhelinnumero: 044 7730 996  
 
Mikkelin kaupunki / Otavia 

 Yritys- ja yhteisötunnus: 0165116-3 

 Kotipaikka ja postiosoite: Otavantie 2 B, 50670 Otava  
Yhteyshenkilö: Tuija Salminen 
Sähköpostiosoite: tuija.salminen@otavia.fi  
Puhelinnumero: 0447943544  
 
Ammattiopisto Spesia Oy/Ammattiopisto Spesia 

 Yritys- ja yhteisötunnus: 2811092-2 

 Kotipaikka ja postiosoite: Mannilantie 27 (PL 46), 04401 Järvenpää  
Yhteyshenkilö: Jaana Myyryläinen, Marika Mäkinen (hankehallinnolliset asiat) Sähköpostiosoite: 
jaana.myyrylainen@spesia.fi, marika.makinen@spesia.fi  
Puhelinnumero: Jaana Myyryläinen 040 5609 750,  
Marika Mäkinen 040 752 9653  
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Mikkelin yliopistokeskus (toteuttajana Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti) Yritys- ja yhteisötunnus: 
0313471-7 

 Kotipaikka ja postiosoite: Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli 
 Yhteyshenkilö: Torsti Hyyryläinen ja Matti Malinen  
Sähköpostiosoite: torsti.hyyrylainen@helsinki.fi  
Puhelinnumero: 044 3085322 
 
 

6. Millaisia tietoja minusta käsitellään? 
• ESR-hankkeeseen osallistujista kerättävät tiedot löytyvät täältä 

http://www.rakennerahastot.fi/esr-hankkeen-osallistujille1 

• Lisäksi Koulutusportti-hankkeessa kerätään tietoja osallistumisesta työpajoihin ja tapaamisiin 

verkossa. Tietoja ovat nimi, organisaatio ja sähköpostiosoite. 

• Palvelumuotoilussa kerätään hyödynnettäviä yleisiä tietoja ihmisten mieltymyksistä, 

ominaisuuksista ja käyttäytymisestä. Saaduista tiedoista ei voida tunnistaa henkilöitä, vaan niitä 

hyödynnetään palveluiden kehittämiseen ja niistä viestintään yleisellä tasolla. 

 

7. Mistä lähteistä tietoni kerätään? 
Tietoja kerätään henkilöiltä itseltään. Tilastotietoja voidaan kerätä oppilaitosten omista tilastoista siten, 

ettei henkilöä voida tunnistaa saaduista tiedoista. 

 

8. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille? 

Rekisteristä ei luovuteta tietoja kolmansille osapuolille. 

 

9. 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/fi-FI/privacystatement 

 

10. 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. 

 

11. Miten henkilötietoni suojataan? 
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Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmän 

tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjät henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin 

oikeus.   

 

Paperilla kerättyjä ESR-henkilötietolomakkeita säilytetään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun niille 

määräämissä tiloissa. Sähköpostilla kerätyt henkilötiedot säilytetään samassa paikassa. 

 

12. 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 kohdassa 2 olevalle 

yhteyshenkilölle. 

 

 

 
 

 
 
 


