
 

TIETOSUOJASELOSTE 
Yrittäjyyden Kolmas Aalto -hanke 
 
 
1. Rekisterinpitäjä 
 
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy 
PL 68 (Patteristonkatu 3) 
50101 Mikkeli 
Puhelinvaihde 040 655 0555 
Y-Tunnus: 2472908-2 
 
2. Yhteyshenkilöt 

 
Johanna Koponen, projektipäällikkö 
puh. +358 40 4875 111 
johanna.koponen@xamk.fi 
 
 
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 

 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: 

- Ammattikorkeakoulun työelämäyhteistyön sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-
toiminnan (TKI-toiminta) toteuttaminen 

- Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen 
- Markkinointi ja tiedottaminen hankkeen toiminnasta ja tapahtumista 
- Tapahtumien, tilaisuuksien, koulutusten, valmennusten, webinaarien sekä kilpailuiden 

järjestäminen 

Henkilötietojen käsittely hankkeessa perustuu Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-
asetukseen (EU 2016/679, GDPR) sekä kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018).  

Tieteellinen tutkimus on tietosuoja-asetuksen 9 artiklan tarkoittama yleisen edun mukainen 
tehtävä, jolloin yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus on käsittelyperuste 
henkilötiedoille (GDPR artikla 9 j). Tietosuoja-asetuksessa (resitaali 159) tutkimuksen käsite 
kattaa myös TKI-toiminnan. 

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI) liittyvän yhteistyön tapauksissa 
henkilötietojen käsittely perustuu lisäksi ammattikorkeakoulun lakisääteisiin tehtäviin, jotka 
ovat kuvattu ammattikorkeakoululaissa (932/2014), ja hankekohtaisiin rahoitusehtoihin. 

Henkilötietojen keräämisen tarkoituksena on hankkeen toteutukseen ja toimintaan liittyvien 
tietojen kerääminen hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi. Tietoja käytetään eri osapuolten 
väliseen viestintään ja yhteydenpitoon sekä toiminnan arviointiin. Osallistujatietoja voidaan 
luovuttaa hankkeen toimenpiteitä toteuttaville ulkopuolisille kouluttajille. 

Rekisterissä käsitellään asiakasorganisaatioiden sekä yhteistyökumppaneiden 
sähköpostiosoitteita, joiden avulla viestintä tapahtuu. Hankkeen tapahtumiin ja toimintaan 
osallistuvien henkilötiedot kerätään paperisten ESR-lomakkeiden avulla sekä 
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osallistujalistoilla, jotka voivat olla paperisia tai sähköpostitse toimitettavia. Osallistujatietoja 
kerätään myös tapahtumanhallinnan työkalun avulla. 

 
4. Rekisterin tietosisältö 
 
- Osallistujalistat; henkilön nimi, yhteystiedot, taustaorganisaatio 
- ESR-lomakkeet; nimi, syntymäaika, sukupuoli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, 

työllisyystilanne, koulutusaste, muut taustatekijät 
- Sopimukset hankkeeseen osallistumisesta; Organisaation nimi, Y-tunnus ja yhteystiedot 

sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot 
 

5. Henkilötietojen säilyttämisaika 
 
Tietoja säilytetään hanketoimintaa koskevien arkistointiaikojen mukaisesti. 
Hyvinvointianalyysiin liittyvät terveystiedot hävitetään projektityöntekijän toimesta 
kuukauden sisällä hankkeen päättymisestä. 
 
6. Rekisterin suojauksen periaatteet 
 
Sähköiset tiedot tallennetaan asianmukaisesti tietojärjestelmiin, joiden käyttäjillä on 
henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Järjestelmiin tunnistautuminen on 
kaksivaiheinen. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne henkilöt, joilla 
työnsä puolesta on niihin oikeus. 

 
Kirjallisesti täytetty aineisto arkistoidaan lukittuun tilaan rekisterinpitäjän lukitussa 
toimitiloissa.  

Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai 
käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

 

7. Tietojen käsittely EU:n tai ETA:n ulkopuolella 
 
Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

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 

 
8. Rekisteröidyn oikeudet 

 
Rekisteröidyllä on oikeus: 
- nähdä omat tietonsa 
- korjata tai muuttaa virheellistä tietoa 
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- poistaa omat tietonsa 
- rajoittaa tai estää tietojensa käsittely 
- siirtää tietonsa toiselle rekisterinpitäjälle 
- peruuttaa suostumuksensa 
- tehdä valitus viranomaiselle epäiltäessä tietojensa asiatonta käsittelyä 

Rekisterinpitäjä on vastuussa siitä, että rekisteröity tietää oikeutensa. Tutkittavat / 
rekisteröity voivat tehdä kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt alla olevalle 
yhteyshenkilölle. 

 
Yhteyshenkilö: 
Projektipäällikkö 
Johanna Koponen 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
Patteristonkatu 3 
50100 Mikkeli 
+358 40 4875 111 
johanna.koponen@xamk.fi 
 
 
Hankkeen nimi ja kesto: 
Yrittäjyyden Kolmas Aalto -hanke https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/yrittajyyden-kolmas-
aalto/  1.9.2020 – 31.12.2022 
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