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PARK PELIALA SUUNNANNÄYTTÄJÄNÄ KOHTI PANDEMIARESILIENTTIÄ KOULUTUSTA –
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 
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 
 
Tiina Savallampi 
Projektipäällikkö 
Paraatikenttä 7 
45100 Kouvola 
044 702 8960 
tiina.savallampi@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  
• osana opinnäytetöitä ja muuta opinnollistamista tutkimustarkoituksissa  
• sidosryhmäyhteistyön ja asiakassuhteiden hoitamiseksi, hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista 
tiedottamiseen sekä tieteelliseen tutkimukseen. 
 
4. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään? 
 
Oikeusperusteena on yleinen etu (tieteellinen tutkimus sekä ammattikorkeakoulujen tutkimus-, 
kehittämis- ja innovaatiotoiminta) sekä rekisteröidyn suostumus. Henkilötietoja käsitellään myös 
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oikeutetun edun perusteella esimerkiksi tilaisuuksiin ja tapahtumaan ilmoittautumisten yhteydessä 
sekä asiakassuhteiden hoitamisissa. 
 
5. Tutkimuksen tai hankkeen nimi, luonne, kesto ja suorittajat 
 
PARK Peliala suunnannäyttäjänä kohti pandemiaresilienttiä koulutusta 
Hankkeessa kartoitetaan yritysten pandemiahaasteita kyselyin ja haastatteluin. Hankkeessa 
järjestetään kehittämisluontoisia koulutustapahtumia, joiden yhteydessä ja jälkeen voidaan 
toteuttaa haastatteluja tai kyselytutkimuksia. 
Hankkeen kesto 1.3.2021-31.8.2022. 
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun niiden käyttötarve on edelleen olemassa. 
Hanketoiminnassa henkilötiedot säilytetään rahoittajan edellyttämän arkistointiajan mukaan. 
 
Tiina Savallampi 
Projektipäällikkö 
Paraatikenttä 7 
45100 Kouvola 
044 702 8960 
tiina.savallampi@xamk.fi 
 
Jani Saari 
TKI-asiantuntija 
jani.saari@xamk.fi 
 
Osatoteutuksen edustajat  
 
Hanna Hauvala  
Projektipäällikkö (asiantuntija)  
Rajakatu 35  
40200 Jyväskylä  
0405769174  
hanna.hauvala@jamk.fi  
 
Kalle Raijonkari  
Studiomestari3  
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Matarankatu 2  
40100 Jyväskylä  
0505980955  
kalle.raijonkari@jamk.fi  
 
Satu Honkanen 
Projektisihteeri 
0505601070 
satu.honkanen@jamk.fi 
 
Hemmo Kauppinen  
Projektipäällikkö  
Kirkkokatu 20  
87100 Kajaani  
0406315807  
Hemmo.Kauppinen@kamk.fi 
  
Joonas Muhonen  
Tuntiopettaja (asiantuntija)  
Pielavedentie 1416  
74150 Iisalmi  
044 7101105  
joonas.muhonen@kamk.fi  
 
Katariina Mäenpää  
Projektipäällikkö  
Mukkulankatu 19  
15210 Lahti  
044 7085039  
katariina.maenpaa@lab.fi  
 
Auli Haarnio  
Lehtori  
Mukkulankatu 19  
15210 Lahti  
auli.haarnio@lab.fi 
 
 
6. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako  
 
Projekti toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Kajaanin 
ammattikorkeakoulun sekä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa. Xamk toimii projektin 
hallinnoijana. 
 
Hankepartnerit jakavat hankkeen hallinnoijalle hankkeessa kerättyjä henkilörekistereitä hankkeen 
toteuttamisen edellyttämällä tavalla.  
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7. Millaisia tietoja minusta käsitellään? 
 
Käsiteltäviä henkilötietoja esim. hankkeen tilaisuuksien yhteydessä ovat nimi ja yhteystiedot.  
 
Lisäksi hankkeessa kerätään tietyiltä hankkeen toimenpiteisiin osallistuvilta ESR-
henkilötietolomakkeen mukaisia tietoja.  
 
Käsiteltäviä henkilötietoja aloitustilanteessa ovat nimi, sukupuoli, syntymäpäivä, henkilötunnus, 
yhteystiedot, työllisyystilanne, koulutusaste, taustatekijät (erityistavoite 9.2).  
Käsiteltäviä henkilötietoja lopetustilanteessa ovat nimi, sukupuoli, syntymäpäivä, henkilötunnus, 
yhteystiedot, työllisyystilanne, koulutukseen liittyvät tulokset (erityistavoite 9.2). 
 
8. 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. 
 
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. 
 
Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin on sovittu rekisteröidyn kanssa. Tiettyjä tietoja voidaan 
luovuttaa hankkeen rahoittajalle raportoinnin yhteydessä rahoittajan edellyttämistä asioista mm. 
tilaisuuksien osallistujalistat. 
 
10. Käsitelläänkö tietojani EU:n tai ETA:n ulkopuolella? 
 
Xamkissa käytetään tallennustilana Microsoft pilvipalveluita (Teams ja OneDrive). 
Microsoft käsittelee pääsääntöisesti tietoja EU/ETA-alueella ja alueellisissa tietokeskuksissa. 
Microsoft on sitoutunut toimimaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Microsoftin 
tietosuojalauseke on luettavissa osoitteesta: https://privacy.microsoft.com/fi-FI/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 
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mukaan. Hankkeen aineistot ja materiaalit, jotka saattavat sisältää henkilötietoja, arkistoidaan 
Xamkin 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. 
 
12. Miten henkilötietoni suojataan? 
 
Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. 
Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjät henkilöt, joilla työnsä 
puolesta on niihin oikeus. Kirjalliset aineistot kuten kyselyt ja mahdollinen työpajoissa tuotettava 
ja henkilötietoja sisältävä materiaali arkistoidaan lukittuun tilaan rekisterinpitäjän toimitiloissa. 
Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai 
käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 
 
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.  
 
Tiina Savallampi 
Projektipäällikkö 
Paraatikenttä 7 
45100 Kouvola 
044 702 8960 
tiina.savallampi@xamk.fi 
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