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Turvallinen Logistiikan Tulevaisuus (TLT) -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 Oy 
Kotkan kampus: 
Pääskysentie 1 
48220 Kotka 
 
Yhteisrekisterinpitäjät: 
 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy 
Kotkan kampus: 
Pääskysentie 1 
48220 Kotka 
 
Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry (Merikotka) 
Keskuskatu 7 
48100 Kotka 
 

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, EKAMI 
Kymenlaaksonkatu 29 
48100 Kotka 
 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 
Emmi Rantavuo 
Pääskysentie 1 
48220 Kotka 
044 702 8775 
emmi.rantavuo@xamk.fi 

mailto:emmi.rantavuo@xamk.fi
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3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään? 
 
Tieteellinen tutkimus on Xamkin perustehtäviä. TLT -hankkeessa kerätään dataa 
satamasidonnaisten logistiikka-alan yritysten systeemisen turvallisuuden kehittämiseksi. 
Kerättävä data koostuu osittain satamasidonnaisten logistiikka-alan yritysten työntekijöiltä sekä 
toimijoilta kerättävistä haastattelu- ja kyselyaineistoista. Hankkeen tutkimuksiin osallistuvia 
informoidaan datan keräämisestä ja tutkimusten kulusta hankkeen aineistojen keräämisen 
yhteydessä. 
 
4. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään? 
 
Henkilötietojen käsittely tieteellisessä tutkimuksessa perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-
asetukseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin. Tieteellinen tutkimus on tietosuoja-asetuksen 
tarkoittama yleisen edun mukainen tehtävä, jolloin yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus on 
käsittelyperuste henkilötiedoille (Tietosuojalaki). Tietosuoja-asetuksessa (resitaali 159) 
tutkimuksen käsite kattaa myös TKI-toiminnan. 
 
5. Tutkimuksen tai hankkeen nimi, luonne, kesto ja suorittajat 
 
Turvallinen logistiikan tulevaisuus -hanke 
Hankkeessa tehdään tutkimusta ja innovointia sekä pilotointia.  
Hanke toteutetaan ajalla 1.7.2020 – 30.6.2023. Aineistoa säilytetään Xamkin käytäntöjen 
mukaisesti kymmenen (10) vuotta hankkeen päättymisen jälkeen. 
 
Tutkimusta suorittavat hankkeen toteuttaja organisaatiot Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
Oy, Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry (Merikotka) ja Kotkan-Haminan seudun 
koulutuskuntayhtymä (EKAMI). 
 
5. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako  
 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) toimii hankkeen päävetäjänä ja vastaa hankkeen 
kokonaistoteutuksesta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Meriturvallisuuden ja -liikenteen 
tutkimusyhdistys ry (Merikotka) sekä Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän (EKAMI) 
kanssa.  
 
Xamkin rooli on koordinoida koko hanketta ja vastata hankkeen tuloksista, rahoituksen käytöstä 
ja raportoinnista rahoittajalle. Xamk osallistuu jokaiseen työpakettiin, mutta 
pääfokus on TP 0, TP 1 ja TP 4.  
 
Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys osallistuu kaikkien työpakettien suunnitteluun ja 
toteutukseen, mutta on erityisesti vastuussa analyysityöpaketin (TP2) vetämisestä.  
 
Ekamin rooli on olla mukana selvittämässä koulutustarpeita, kuten ympäristön koulutukselliset 
vaatimukset, turvapuisto ja luoda koulutukselle sisältöä. Ekamin tehtävänä on myös pilotoida ja 
selvittää koulutustarpeita. Näiden tietojen 
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perusteella kerätään aineistoa, jonka pohjalta luodaan yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa 
toimenpidesuunnitelma turvapuiston kehittämiseen. 
 
6. Millaisia tietoja minusta käsitellään? 
 
Hankkeen dataa kerätään kyselyin sekä haastatteluin satamasidonnaisten logistiikka-alan 
yritysten henkilöstöltä. Kyselyihin vastaamiseksi hankkeen toteuttajat käsittelevät osallistujien 
sähköpostiosoitteita. Kyselyjen ja haastattelujen ohessa kerätään vastaajien taustatietoja, kuten 
ikä, koulutus, työkokemus ja työnkuva. 
 
7. Mistä lähteistä tietoni kerätään? 
 
Rekisteriin lisättävät tiedot saadaan suoraan tutkittavilta eli hankkeen kyselyihin ja haastatteluihin 
osallistujilta. Osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja osallistujilta pyydetään suostumus 
osallistua tutkimukseen. Kyselyihin vastaaminen ja / tai haastatteluihin tai muihin 
aineistonkeruihin osallistuminen katsotaan suostumukseksi henkilötietojen käsittelyyn. 
 
8. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille? 
 
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin on 
sovittu rekisteröidyn kanssa. 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? 
 
Tietoja säilytetään Xamkin käytäntöjen mukaisesti kymmenen (10) vuotta hankkeen 
päättymisestä. Tällä varmistetaan se, että tutkimustulosten oikeellisuus voidaan osoittaa 
jälkikäteen niin vaadittaessa. 
 
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.  
 

https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatement
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Hankkeen kerätyt aineistot anonymisoidaan ennen kerätyn aineiston analysointia. Hankkeen 
datan käsittelyssä ja raportoinnissa pyritään turvaamaan tutkimukseen osallistuvien anonymiteetti 
parhain mahdollisin keinoin. 
 
12. 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. 
 
Emmi Rantavuo 
Pääskysentie 1 
48220 Kotka 
044 702 8775 
emmi.rantavuo@xamk.fi 
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