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DiversCity -hankkeen tietosuojaseloste 

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

Tietosuojaseloste sisältää ne tiedot, jotka tulee kertoa rekisteröidyille käsiteltäessä henkilötietoja. 
Tietosuojaselosteen avulla voidaan huolehtia rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuudesta. 
Osoitusvelvollisuus on keskeinen periaate tietosuoja-asetuksessa ja tarkoittaa, että 
rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan noudattavansa tietosuojalainsäädäntöä. 

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 

PL 68 (Patteristonkatu 3 D) 

50101 Mikkeli 

 
Yhteisrekisterinpitäjät: 
Projekti toteutetaan yhteistyössä Laurean ammattikorkeakoulun ja Nicehearts-yhdistyksen 

kanssa. Laurea toimii hankkeen hallinnoijana ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

hankekumppanina.  

 

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. 

 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 
Ari Utriainen 
Osoite 
Kouvolan kampus  
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola 
p. 0447028761 
etunimi.sukunimi@xamk.fi  
 



 
 
 
 

2 
 

  
 
 

3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään?  
 
Henkilötietoja ja osallistujalistoja käytetään todentamaan hankkeessa tapahtuvat koulutukset ja 
niihin osallistuvat henkilöt. Osallistujamäärät mittaavat hankkeen tavoitteiden täyttymistä. 
 
4. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään? 
 
Oikeusperusteena on yleinen etu (tieteellinen tutkimus sekä ammattikorkeakoulujen tutkimus-, 
kehittämis- ja innovaatiotoiminta). 
  
 
5. Tutkimuksen tai hankkeen nimi, luonne, kesto ja suorittajat 
 
DiversCity -hanke 
Digitaalista ja monimuotoista palvelumuotoilun koulutusta maahanmuuttajataustaisille henkilöille 
16.8.2021-13.8.2023  
Aineiston säilytysvelvoite 10 vuotta 
 
Hankehenkilöstö Xamk 
Minna Nieminen, projektipäällikkö 
Sara Ojaniemi, TKI asiantuntija 
 
5. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako 
 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
Xamkin päärooli on toteuttaa koulutuskierros Kymenlaaksossa ja vastata siihen liittyvistä 
rekrytoinnista Monikulttuurikeskus Saaga ry, Kouvola, ja Monikulttuurinen Toimintakeskus Myllyn, 
Kotka, kanssa koskien niin osallistujien rekrytoimista, toimeksiantojen määrittelyä kuin 
monikulttuurisuuteen ja moninaisuuteen liittyvien erityiskysymyksen ratkaisemista. Xamk 
käsittelee Kymenlaakson koulutuskierroksen osallistujien tietoja ja arkistoi ne lain edellyttämällä 
tavalla. 
 
Laurean ammattikorkeakoulu 
Laurea toimii hankkeen koordinaattorina ja on näin ollen osallistuu hankkeen kaikkien osa-
alueiden toteutuksiin. Laurean päärooli on toteuttaa koulutuskierrokset Uudellamaalla ja vastata 
siihen liittyvistä sidosryhmäsuhteista sekä toimia läheisessä yhteistyössä Nicehearts kanssa 
koskien niin osallistujien rekrytoimista, toimeksiantojen määrittelyä kuin monikulttuurisuuteen ja 
moninaisuuteen liittyvien erityiskysymyksen ratkaisemista. Laurea käsittelee Uudenmaan 
koulutuskierroksien osallistujien tietoja ja arkistoi ne lain edellyttämällä tavalla. 
 
 
Niceharts 
Nicehearts vastaa koulutettavien rekrytointi prosessista joka sisältää rekrytointihaastattelujen 
suunnittelu yhdessä, haastateltavien kontaktoinnin ja rekrytointihaastattelut yhdessä muun 
hanketiimin kanssa. 
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6. Millaisia tietoja minusta käsitellään? 
 
Käsiteltäviä henkilötietoja aloitustilanteessa ovat nimi, sukupuoli, syntymäpäivä, henkilötunnus,  
yhteystiedot, työllisyystilanne, koulutusaste, taustatekijät. 

 
Käsiteltäviä henkilötietoja lopetustilanteessa ovat nimi, sukupuoli, syntymäpäivä, henkilötunnus,  
yhteystiedot, työllisyystilanne, koulutukseen liittyvät tulokset. 
 
Henkilöiden nimet kerätään listoihin tapahtuman ilmoittautumisen tai osallistumisen yhteydessä. 
Listoista nähdään tapahtumiin osallistuneet ihmiset ja tapahtumien henkilömäärä. 
Osallistujalistojen perusteella tarkastellaan tapahtumien kiinnostavuutta ja todennetaan 
kävijämäärä. 
 
Lisäksi hankkeessa kerätään tietyiltä hankkeen toimenpiteisiin osallistuvilta ESR-
henkilötietolomakkeen mukaisia tietoja. 
 
7. Mistä lähteistä tietoni kerätään? 
 
Tiedot kerätään ilmoittautumislomakkeella koulutuksien mainonnan yhteydessä tai 
tapahtumassa osallistujien itse täyttämään osallistujalistaan. 
 
Ilmoittautumislomakkeet ja koulutuksien osallistujalistat tallennetaan 
asianhallintajärjestelmään. 
 
8. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille? 
 
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tiettyjä tietoja voidaan luovuttaa hankkeen 
rahoittajalle raportoinnin yhteydessä rahoittajan edellyttämistä asioista mm. tilaisuuksien 
osallistujalistat. 
 
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? 
 

https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatement
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Henkilötietoja säilytetään hankkeen ajan ja niin kauan, kun niiden käyttötarve on edelleen 
olemassa. Hanketoiminnassa henkilötiedot säilytetään rahoittajat edellyttämän arkistointiajan 
mukaan. Hankkeen aineistot ja materiaalit, jotka saattavat sisältää henkilötietoja, arkistoidaan 
Xamkin käytäntöjen mukaan 10 vuodeksi. 
 
11. Miten henkilötietoni suojataan? 
 
Paperiset osallistujalistat tallennetaan hanketyön vaatimaan tietojärjestelmään, jonka jälkeen 
paperit tuhotaan. Hankkeen rahoittajan edellyttämät paperiset osallistujatodistukset viedään 
rahoittajan tietojärjestelmään, jonka jälkeen ne arkistoidaan lain edellyttämällä tavalla. 
 
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? 
 
Tutkittavat / rekisteröity voivat tehdä kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt alla olevalle 
yhteyshenkilölle. 
 
Ari Utriainen 
Osoite 
Kouvolan kampus  
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola 
p. 0447028761 
Ari.utriainen@xamk.fi 

 
 

 
 
 


