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HANKKEEN XAMK JUNIORILIIGA 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 
 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 
Paavo Kriktilä 
projektipäällikkö  
Pääskysentie 1 
48220 Kotka 
p. 0504790222 
paavo.kriktila@xamk.fi 
 
3. 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  
• osallistujien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi  
• sidosryhmäyhteistyön ja asiakassuhteiden hoitamiseksi, hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista 
tiedottamiseen sekä tieteelliseen tutkimukseen. 
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4. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään? 
 
 
Henkilötietojen käsittelemisen oikeusperusteena on yleinen etu (tieteellinen tutkimus sekä 
ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta) sekä rekisteröidyn 
suostumus. EU:n komission hyväksymän Suomen ohjelma-asiakirjan mukaista rahoituksen 
kohdentumista sekä ohjelma-asiakirjassa Suomelle asetettujen tavoitteiden toteutumista 
seurataan keräämällä tietoja hankkeisiin osallistuneista henkilöistä. Tämän vuoksi Euroopan 
sosiaalirahaston rahoittamien hankkeiden kohteena olevien toimenpiteiden osallistujina olevien 
henkilöiden tiedot kerätään kyseiseen rekisteriin. ESR-asetuksesta 1304/2013 ja yleisasetuksesta 
1303/2013 tuleva sitova velvoite antaa jäsenmaalle oikeuden kerätä ja käsitellä henkilöitä 
koskevia tietoja ohjelman toteutumisen seurantaa, arviointia, varainhoitoa ja tarkastamista varten. 
Osallistujista rekisteröityjä tietoja ei käytetä eikä luovuteta mihinkään muihin tarkoituksiin. 
Osallistuva henkilö antaa lomakkeella allekirjoituksellaan nimenomaisen suostumuksensa tietojen 
keräämiseen ja tallentamiseen. Osallistujalla on lomaketta täyttäessään oikeus tiettyjen 
arkaluonteisten kysymysten kohdalla valita vastausvaihtoehto ’en halua vastata’. EU:n komissio 
edellyttää dokumentointia myös tietojen keräämisyrityksestä eli tilanteissa joissa osallistuva 
henkilö ei halua vastata lomakkeessa asetettuihin kysymyksiin, jolloin siis tietoja ei saada 
osallistujalta. Koska myös tietojen keräämisyritykset on raportoitava, on lomakkeet säilytettävä 
asianmukaisesti myös hankkeen toteuttajan toimesta hanketta koskevan säilyttämisajan. 
Henkilötietoja käsitellään myös oikeutetun edun perusteella esimerkiksi tilaisuuksiin ja 
tapahtumaan ilmoittautumisten yhteydessä sekä asiakassuhteiden hoitamisissa 
 
5. Tutkimuksen tai hankkeen nimi, luonne, kesto ja suorittajat 
 
Xamk Junioriliiga 
 
Projektin kesto 1.1.2022-31.8.2023.  Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun niiden käyttötarve 
on edelleen olemassa. Hanketoiminnassa henkilötiedot säilytetään rahoittajan edellyttämän 
arkistointiajan mukaan, tässä projektissa ESR:n vaatima 10v. 
 
Paavo Kriktilä 
projektipäällikkö  
Pääskysentie 1 
48220 Kotka 
p. 0504790222 
paavo.kriktila@xamk.fi 
 
Eero Särkiniemi 
ohjelmistosuunnittelija 
p.0469215591 
eero.sarkiniemi@xamk.fi 
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6. Millaisia tietoja minusta käsitellään? 
 
Käsiteltäviä henkilötietoja esim. hankkeen tilaisuuksien yhteydessä ovat nimi ja yhteystiedot. 
Lisäksi hankkeessa kerätään tietyiltä hankkeen toimenpiteisiin osallistuvilta ESR-
henkilötietolomakkeen mukaisia tietoja. Käsiteltäviä henkilötietoja aloitustilanteessa ovat nimi, 
sukupuoli, syntymäpäivä, henkilötunnus, yhteystiedot, työllisyystilanne, koulutusaste, taustatekijät 
(erillistavoite 8.1). Käsiteltäviä henkilötietoja lopetustilanteessa ovat nimi, sukupuoli, 
syntymäpäivä, henkilötunnus, yhteystiedot, työllisyystilanne, koulutukseen liittyvät tulokset 
(erillistavoite 8.1) 
 
7. Mistä lähteistä tietoni kerätään? 
 
Keräämme henkilötietoja rekisteröidyiltä itseltään. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan 
osallistujilta saaduista kyselyistä ja materiaaleista. Allekirjoittaessaan seurantatietolomakkeet 
osallistuja antaa samalla suostumuksensa tietojen luovuttamiseen ESR-hankkeiden seurantaa, 
arviointia, varainhoitoa ja tarkastamista varten. 
 
8. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille? 
 
Rekisteristä ei luovuteta tietoja kolmansille osapuolille. Xamkissa voidaan käyttää ulkopuolisia 
henkilötietojen käsittelijöitä (esim. tietoteknisiä palveluita tarjoavat yritykset, kuten Microsoft), 
jotka käsittelevät henkilötietoja tehtyjen sopimusten mukaisesti 
Rekisterin osallistujakohtaista tietoa käytetään 6 kuukauden kuluttua hankkeessa lopettamisesta 
tehtävään jälkiseurantaan. Hankkeissa lopettaneista osallistujista muodostetaan tilastollisesti 
edustava näyte, johon poimiutuneille henkilöille kohdennetaan jälkiseurantakysely ulkoisen 
tutkimuslaitoksen, Tilastokeskuksen tai vastaavan tahon toimesta. Tietojen edelleen 
luovuttaminen tapahtuu ainoastaan tietolaji- ja hankekohtaisella summaustasolla raportointina 
hallintoviranomaisen määrittelemällä tavalla perustuen ESR-asetuksen 1304/2013 
velvoittavuuteen. Lähtökohtaisesti luovuttaminen summaustasolla tarkoittaa tietojen luovuttamista 
evaluaattorille arviointia varten. Summaustiedoilla tarkoitetaan sitä, että kaikki 3/4 
TEM/2160/12.01.03/2015 yksilön henkilön todentamiseksi kerätty tieto poistetaan toimitettavasta 
aineistosta. Raportointitiheys vaihtelee komissiolle muutaman kerran ohjelmakaudella 
tapahtuvasta raportoinnista vuosittain tapahtuvaan raportointiin. Hallintoviranomaisen on tarpeen 
käyttää raportointia toistuvasti ohjelman toteutumisen seuraamiseen ja arvioimiseen. TE-
toimistojen URA-asiakaspalvelujärjestelmä kysyy ESR Henkilöjärjestelmästä työvoimapoliittisen 
toimenpiteen rahoituksen ESR – tukikelpoisuuden varmistamiseksi teknisellä käyttöyhteydellä, 
onko yksittäinen työnhakija-asiakas rekisteröity tietylle hankkeelle osallistujaksi. ESR Henkilö-
palvelu vastaa TE-toimistovirkailijalle URA-järjestelmään Kyllä/Ei. Rekisteristä luovutetaan 
hankekohtaisesti tietolajeittain summattua raportointitietoa hankkeen rahoittajaviranomaiselle 
teknisellä käyttöyhteydellä EURA 2014 -seurantajärjestelmään siten, että yksilön henkilön 
todentamiseksi kerättyä tietoa ei näytetä, tai jos ikä- tai sukupuolijakautuman mukaan 
tietolajikohtainen summaus on pienempi kuin 10, summausarvoa ei näytetä 
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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. Hanketoiminnassa henkilötiedot säilytetään rahoittajat edellyttämän arkistointiajan 
mukaan. Hankkeen aineistot ja materiaalit, jotka saattavat sisältää henkilötietoja, arkistoidaan 
Xamkin käytäntöjen mukaan 10 vuodeksi. ESR:n ohjeen mukaisesti 10 vuodeksi hankkeen 
päättymisestä. 
 
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). 
 
Tutkittavat / rekisteröity voivat tehdä kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt alla olevalle 
yhteyshenkilölle. 
 
Paavo Kriktilä 
projektipäällikkö  
Pääskysentie 1 
48220 Kotka 
p. 0504790222 
paavo.kriktila@xamk.fi 
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