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VASTUULLISTA LIIKETOIMINTAA TUHKASTA -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  
PL 68 (Patteristonkatu 3)  
50101 Mikkeli  
Puhelinvaihde: 040 655 0555  
Y-tunnus: 2472908–2 
 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 
Projektipäällikkö 
Riina Tuominen 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
Patteristonkatu 2  
50100 Mikkeli 
+358 40 6371482 
riina.tuominen@xamk.fi 
 
3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään? 
 
Henkilötietoja käsitellään vain tietosuojailmoituksessa esitetyllä tavalla. Hankkeessa järjestetään 
erilaisia kokouksia ja tilaisuuksia. Osoituksena tilaisuuden järjestämisestä kerätään mm. luettelo 
osallistuneista henkilöistä. Henkilötietoja käytetään tarvittaessa hankkeeseen liittyvään 
yhteydenpitoon. 
 
4. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään? 
 
Henkilötietojen käsittelemisen oikeusperusteena on yleinen etu (tieteellinen tutkimus sekä 
ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta) sekä rekisteröidyn 
suostumus. 
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5. Tutkimuksen tai hankkeen nimi, luonne, kesto ja suorittajat 
 
Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta -hanke 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto/Hämeen ELY-keskus 
1.9.2019 - 31.12.2021 
 
Projektipäällikkö Riina Tuominen 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
Patteristonkatu 2  
50100 Mikkeli 
+358 40 6371482 
riina.tuominen@xamk.fi 
 
Tutkimusinsinööri Juha Vihavainen 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
Patteristonkatu 2  
50100 Mikkeli 
+358 40 183 9065 
juha.vihavainen@xamk.fi 
 
Tutkimusinsinööri Marleena Tirkkonen 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
Patteristonkatu 2  
50100 Mikkeli 
+358 50 572 4564 
marleena.tirkkonen@xamk.fi 
 
Ympäristötalouden asiantuntija Tommi Tenhola 
Maistraatinportti 4 A 
00240 Helsinki 
+358 40 098 1652 
tommi.tenhola@tapio.fi 
 
Yrityspalvelujen päällikkö Marko Ämmälä 
Huhtalantie 2 
60220 Seinäjoki 
+358 50 314 0521 
marko.ammala@metsakeskus.fi 
 
5. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako 
 
Hanke toteutetaan yhteistyössä Tapio Oy:n ja Suomen metsäkeskuksen kanssa. Tapio Oy toimii 
hankkeen hallinnoijana. Hankepartnerit jakavat hankepartnereille hankkeessa kerättyjä 
henkilörekistereitä hankkeen toteuttamisen edellyttämällä tavalla. 
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6. Millaisia tietoja minusta käsitellään? 
 
Rekisteri sisältää ilmoittautumislomakkeella pyydetyt tiedot. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat tiedot 
rekisteröidyistä: nimi, ammattinimike, yritys/työpaikka ja sähköposti. Kokousten osalta 
osallistujalistaan kerätään osallistujien nimi ja yritys/työpaikka. Rekisteri sisältää lisäksi Teams-
kokouksista poimittuja tietoja. Näitä ovat osallistujan ilmoittama muille osallistujille näkyvä 
käyttäjänimi.  
 
7. Mistä lähteistä tietoni kerätään? 
 
Tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan osallistujilta 
saaduista kyselyistä ja materiaaleista. 
 
8. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille? 
 
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 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.  
 
Hankkeessa toimivien ETA-alueen ulkopuolella toimivien osatoteuttajien on mahdollista nähdä 
hankkeessa laadittavat osallistujalistat. 
 
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. Hanketoiminnassa henkilötiedot säilytetään rahoittajan edellyttämän arkistointiajan 
mukaan. Hankkeen aineistot ja materiaalit, jotka saattavat sisältää henkilötietoja, arkistoidaan 
Xamkin käytäntöjen mukaan 10 vuodeksi.  
 
Hanke päättyy 31.12.2022, joten tietoja säilytetään 31.12.2032 asti. 

  
Rekisteröidyllä on mahdollisuus pyytää poistamaan itseään koskevat henkilötiedot. Henkilöllä on 
oikeus perua suostumuksensa tietojensa käyttämiseen tietyssä tarkoituksessa, jolloin tämä 
merkitään järjestelmään henkilön tietoihin. 

https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatement
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11. Miten henkilötietoni suojataan? 
 
Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään, joihin käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. 
Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjät henkilöt, joilla työnsä 
puolesta on niihin oikeus.  Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan 
viranomaisille tai käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 
 
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 tässä asiakirjassa 
mainitulle yhteyshenkilölle. 
 
Projektipäällikkö 
Riina Tuominen 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
Patteristonkatu 2  
50100 Mikkeli 
+358 40 6371482 
riina.tuominen@xamk.fi 
 
 

 
 
 


