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RAPURC -HANKKEEN TIETOSUOJASELOSTE 

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

Tämä dokumentti tarkentaa tutkimus- tai hankekohtaisesti henkilötietojen käsittelyn informointia. 

Taustalla toimii Tutkimustieto-tietoryhmän tietosuojailmoitus, joka löytyy osoitteesta 

https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2019/06/Xamk_TUKITOIMINNOT_tietosuojailmoitus.pdf. 

 

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 

 

Kai Möller 

Projektipäällikkö 

Patteristonkatu 2M 

50100 Mikkeli 

Puh. 050 517 1631 

kai.moller@xamk.fi 

 

3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään? 

 

Henkilötietoja käsitellään 

 

• osana hankkeen toimenpiteitä sekä ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja 

innovaatiotoiminnan (TKI-toiminta) toteuttamiseksi 

• osana tiedonkeruuta vaikutusten arvioimiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi 

• osallistujien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi 

• osallistujien työhyvinvoinnin ja työhyvinvointiin liittyvien prosessien kehittämiseksi ja 

toimintamallien parantamiseksi 

• osallistujien yritysten prosessien tehostamisen ja tuottavuuden mittaamisen, seurannan 

ja johtamisen kehittämisen edistämiseksi 

• sidosryhmäyhteistyön ja asiakassuhteiden hoitamiseksi, hankkeen toimenpiteistä ja 

tuloksista tiedottamiseen sekä tieteelliseen tutkimukseen. 

 

https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2019/06/Xamk_TUKITOIMINNOT_tietosuojailmoitus.pdf
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4. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään? 
 

Henkilötietojen käsittelemisen oikeusperusteena on yleinen etu (tieteellinen tutkimus sekä 

ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta) sekä rekisteröidyn 

suostumus. 

 

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 kyseiseen rekisteriin. 

 

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. 

 

Henkilötietoja käsitellään myös oikeutetun edun perusteella esimerkiksi tilaisuuksiin ja 

tapahtumaan ilmoittautumisten yhteydessä sekä asiakassuhteiden hoitamisissa. 

 

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

RAPURC - Rakennus- ja purkujätteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen parantaminen 

toimintamallien ja tiedonsiirron kehittämisen avulla  

 

Hankkeessa luodaan rakennus- ja purkujätteen kierrätystä parantavina tekijöinä eri tahojen 

yhteinen tietokanta, tietopankki ja kauppapaikka sekä luodaan kiertotalouden ympärille uutta 

liiketoimintaa.  

 

Hankkeen hyväksytty kesto on 1.10.2020-31.7.2023. 

 

Hankkeeseen osallistuva henkilöt: 

 

Kai Möller 

Projektipäällikkö 

kai.moller@xamk.fi 
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Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy 

Digitaalinen talous 

Patteristonkatu 2M, 50100 Mikkeli 

 

Leena Pekurinen 

Projektitutkija 

leena.pekurinen@xamk.fi 

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy 

Metsä, ympäristö ja energia 

Patteristonkatu 2M, 50100 Mikkeli 

 

Lisäksi henkilötietoja saattavat käsitellä muut hankkeessa työskentelevät henkilöt tai opiskelijat. 

 

5. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako 
 
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä XAMK) toimii hankkeen osatoteuttajana 

ja sen päätoteuttajana ja hallinnoijana toimii Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy. 

 

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. 

 

6. Millaisia tietoja minusta käsitellään? 

 

Käsiteltäviä henkilötietoja esim. hankkeen tilaisuuksien (työpajat) yhteydessä ovat nimi ja 

yhteystiedot. 

 

Lisäksi hankkeessa kerätään tietyiltä hankkeen toimenpiteisiin osallistuvilta ESR-henkilötieto-

lomakkeen mukaisia tietoja. 

 

Käsiteltäviä henkilötietoja aloitustilanteessa ovat nimi, yhteystiedot, organisaatio ja taustatekijät. 

 

Käsiteltäviä henkilötietoja lopetustilanteessa ovat nimi, yhteystiedot, organisaatio ja taustatekijät. 

 

7. Mistä lähteistä tietoni kerätään? 

 

Keräämme henkilötietoja rekisteröidyiltä itseltään. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan 

osallistujilta saaduista kyselyistä ja materiaaleista. Allekirjoittaessaan seurantatietolomakkeet 

osallistuja antaa samalla suostumuksensa tietojen luovuttamiseen ESR-hankkeiden seurantaa, 

arviointia, varainhoitoa ja tarkastamista varten. 

 

 

mailto:leena.pekurinen@xamk.fi
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8. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille? 

 

Rekisteristä ei luovuteta tietoja kolmansille osapuolille. XAMK:ssa voidaan käyttää ulkopuolisia 

henkilötietojen käsittelijöitä (esim. tietoteknisiä palveluita tarjoavat yritykset, kuten Microsoft), 

jotka käsittelevät henkilötietoja tehtyjen sopimusten mukaisesti. 

 

Rekisteristä luovutetaan summattua raportointitietoa hankkeen rahoittajaviranomaiselle teknisellä 

käyttöyhteydellä EURA 2014 -seurantajärjestelmään hankkeen hallinnoijan Mikkelin kehitysyhtiö 

Miksei Oy:n toimesta.  

 

Yksilön henkilön todentamiseksi kerättyä tietoa ei näytetä, tai jos ikä- tai sukupuolijakautuman 

mukaan tietolajikohtainen summaus on pienempi kuin 10, summausarvoa ei näytetä. 

 

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

 

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

 

XAMK:ssa 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 

 

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 XAMK:n 

käytäntöjen mukaan 10 vuodeksi. 

 

Rekisteröidyllä on mahdollisuus pyytää poistamaan itseään koskevat henkilötiedot. Henkilöllä on 

oikeus perua suostumuksensa tietojensa käyttämiseen tietyssä tarkoituksessa, jolloin tämä 

merkitään järjestelmään henkilön tietoihin. 

 

11. Miten henkilötietoni suojataan? 

 

Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään ja sen käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. 

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

puolesta on niihin oikeus. 

 

https://privacy.microsoft.com/fiFI/privacystatement
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Kirjalliset aineistot kuten ESR-henkilötietolomakkeet, kyselyt ja mahdollinen tilaisuuksissa 

tuotettava ja henkilötietoja sisältävä materiaali arkistoidaan lukittuun tilaan rekisterinpitäjän 

toimitiloissa.  

 

Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai 

käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

 

12. Miten voin käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiani? 

 

Rekisterin oikeudet on lueteltu tarkemmin Tutkimustieto-tietoryhmän tietosuojailmoituksessa 

( https://www.xamk.fi/xamk/tietosuojailmoitus/ ). 

 

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

yhteyshenkilölle. 

 

Kai Möller 

Projektipäällikkö 

Patteristonkatu 2M 

50100 Mikkeli 

Puh. 050 517 1631 

kai.moller@xamk.fi 

 

 

 
 
 
 

https://www.xamk.fi/xamk/tietosuojailmoitus/

