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HANKKEEN VASTUULLISET RUOKAPALVELUT-KEHITTÄMISOHJELMA (VARUKE) 
TIETOSUOJAILMOITUS 

 
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 
 

Merja Ylönen 
projektipäällikkö 
TKI, Älykkäät käyttäjäkeskeiset ruokapalvelut 
Patteristonkatu 2, 50100 Mikkeli 
040 7094834 
merja.ylonen@xamk.fi 

 
3. Tietosuojavastaava 

 
Projektipäällikkö, tietosuojavastaava 
Markus Häkkinen 
Patteristokatu 3 
50100 Mikkeli 
040 1981 150 
tietosuojavastaava@xamk.fi 

 
4. 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 
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• 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 oikeutetun edun perusteella esimerkiksi haettaessa mukaan toimijaksi 
hankkeeseen, tilaisuuksiin ja tapahtumaan ilmoittautumisten yhteydessä sekä asiakassuhteiden 
hoitamisissa. 

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

 
Vastuulliset ruokapalvelut-kehittämisohjelma (Varuke) 1.11.2020 – 31.7.2023 
Kehittämisohjelman aikana kymmenen julkisen ruokapalvelualan toimijaa eri puolilta maata 
kehittävät ekologista, sosiaalista, taloudellista sekä kulttuurista vastuullisuuttaan. 
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun niiden käyttötarve on edelleen olemassa. 
Hanketoiminnassa henkilötiedot säilytetään rahoittajan edellyttämän arkistointiajan mukaan. 

 
Merja Ylönen 
projektipäällikkö 
TKI, Älykkäät käyttäjäkeskeiset ruokapalvelut 
Patteristonkatu 2, 50100 Mikkeli 
040 7094834 
merja.ylonen@xamk.fi 

 
Eeva Koljonen 
Ravitsemuspalveluliiketoiminnan lehtori 
Matkailu- ja nuorisoalan koulutusyksikkö, Xamk 
Patteristonkatu 3, 50 100 Mikkeli 
+358 50 312 4989 
eeva.koljonen@xamk.fi 

 
Sari Väänänen 
Projektipäällikkö, kehityspalvelut 
Savon koulutuskuntayhtymä (hankkeen koordinointi) 
EkoCentria 
PL 87 (Sammakkolammentie 2), 70101 Kuopio 
puh. +358 44 785 4025 
sari.vaananen@sakky.fi 

 
Arolaakso Anu 
projektipäällikkö 
Savon koulutuskuntayhtymä, EkoCentria 
PL 87 (Sammakkolammentie 2), 70401 Kuopio 
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044 785 4048 
anu.arolaakso@sakky.fi 

 
Marjut Huhtala 
Toiminnanjohtaja 
Ammattikeittiöosaajat ry 
Hirsalantie 11, 02420 Jorvas 
p. 050 341 3957 
marjut.huhtala@amko.fi 

 
Päivi Jämsén 
projektikoordinaattori 
Ammattikeittiöosaajat ry 
050 339 6844 
paivi.jamsen@amko.fi, 

 
Minna Lehdonvirta 
jäsenpalvelukoordinaattori, asiantuntija 
Ruokatieto Yhdistys Ry 
Vanha Talvitie 2 A 16 
00580 Helsinki 
Puhelin +358 40 595 4671 
etunimi.sukunimi@ruokatieto.fi 

 
5. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako (poista, jos 
kyseessä ei ole yhteistyöhanke) 

 
Hankkeen vastuullinen toteuttajana sekä hallinnoijana toimii Savon koulutuskuntayhtymä, 
kehityspalvelut/EkoCentria ja osatoteuttajia ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk, 
Ammattikeittiöosaajat ry (Amko) ja Ruokatieto Yhdistys ry. 

 
Hankkeen toteuttajat vastaavat osaltaan käytännön toteutuksesta ja hankkeessa käsiteltävät 
tiedot ovat kaikkien osapuolten käytettävissä hankkeeseen liittyvien toimintojen ja toimenpiteiden 
toteuttamiseksi sekä edistämiseksi. 

 
6. Millaisia tietoja minusta käsitellään? 

 
Käsiteltäviä tietoja ovat organisaatio, organisaation osoitetiedot, henkilön nimi, tehtävänimike tai 
toimenkuva, puhelinnumero (työ) ja sähköpostiosoite (työ). 

 
7. Mistä lähteistä tietoni kerätään? 

 
Keräämme henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään, vapaaehtoisesti antaneilta sekä yleisesti 
saatavilla olevista lähteistä. 
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Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan osallistujille lähetettävistä kyselyistä ja materiaaleista. 
 
8. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille? 

 
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille eli hanketoimijoiden ulkopuolisille 
toimijoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin on sovittu rekisteröidyn kanssa. Tiettyjä tietoja 
voidaan luovuttaa hankkeen rahoittajalle raportoinnin yhteydessä rahoittajan edellyttämistä 
asioista mm. tilaisuuksien osallistujalistat. 
Xamkissa voidaan käyttää ulkopuolisia henkilötietojen käsittelijöitä (esim. tietoteknisiä palveluita 
tarjoavat yritykset, kuten Microsoft), jotka käsittelevät henkilötietoja tehtyjen sopimusten 
mukaisesti. 

 
9. Käsitelläänkö tietojani 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 

 
 
10. Kuinka kauan tietojani säilytetään? 

 
Henkilötietoja säilytetään hankkeen ajan ja niin kauan, kun niiden käyttötarve on edelleen 
olemassa. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. 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? 

 
Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. 
Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjät henkilöt, joilla työnsä 
puolesta on niihin oikeus. 

 
Asiakas- ja sidosryhmätietoja säilytetään asiakashallintajärjestelmässä, jossa tietojen 
ylläpitäminen on suojattu AD-tunnuksella ja salasanalla. Järjestelmään tallennetut tiedot ovat 
rekisterissä käyttäjäoikeuksin rajatun ryhmän käytössä. 

 
12. Miten voin käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiani? 

 
Rekisterin oikeudet on lueteltu tarkemmin Tutkimustieto-tietoryhmän tietosuojailmoituksessa 
(xamk.fi/tietosuojailmoitus). 

https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatement
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Tutkittavat / rekisteröity voivat tehdä kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt alla olevalle 
yhteyshenkilölle: Merja Ylönen, merja.ylonen@xamk.fi. 
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