
 
 
 
 

1 
 

  
 
 

 
WATERPLUS – VESISTÖJEN PUHTAUTTA EDISTÄMÄSSÄ UUSIN MENETELMIN 
HANKKEEN TIETOSUOJASELOSTE 

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 
 
Niina Laurila 
Projektipäällikkö 
Patteristonkatu 2M 
50100 Mikkeli 
puh. 040 570 9502 
niina.laurila@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 
• sidosryhmäyhteistyön ja asiakassuhteiden hoitamiseksi, hankkeen toimenpiteistä ja 

tuloksista tiedottamiseen sekä tieteelliseen tutkimukseen. 
 
 
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. 
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Henkilötietoja käsitellään myös oikeutetun edun perusteella esimerkiksi tilaisuuksiin ja 
tapahtumiin ilmoittautumisten yhteydessä sekä asiakassuhteiden hoitamisissa. 
 
5. Tutkimuksen tai hankkeen nimi, luonne, kesto ja suorittajat 
 
WaterPlus – Vesistöjen puhtautta edistämässä uusin menetelmin -hanke 
 
Hankkeiden kesto 1.4.2021-31.5.2023 
 
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun niiden käyttötarve on edelleen olemassa. 
Hanketoiminnassa henkilötiedot säilytetään rahoittajan edellyttämän arkistointiajan mukaan. 
 
Niina Laurila 
Projektipäällikkö 
Patteristonkatu 2M 
50100 Mikkeli 
puh. 040 570 9502 
niina.laurila@xamk.fi 
 
Aki Mykkänen 
Projektitutkija 
Patteristonkatu 2M 
50100 Mikkeli 
puh. 040 486 3722 
aki.mykkanen@xamk.fi 
 
Juha Vihavainen 
TKI-asiantuntija 
Patteristonkatu 2M 
50100 Mikkeli 
puh. 040 183 9065 
juha.vihavainen@xamk.fi 
 
Osatoteutuksen edustajat: 
 
Joonas Kahiluoto 
Projektipäällikkö 
Suomen ympäristökeskus  
SYKE Laboratoriokeskus, Mustialankatu 3  
00790 Helsinki 
puh. 050 320 9965  
joonas.kahiluoto@syke.fi 
 
Lisäksi henkilötietoja saattavat käsitellä muut hankkeessa työskentelevät henkilöt tai opiskelijat. 
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6. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako (poista, jos 
kyseessä ei ole yhteistyöhanke) 
 
WaterPlus-hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Xamk toimii 
hankkeen hallinnoijana. Hankepartnerit jakavat hankepartnereille hankkeessa kerättyjä 
henkilörekistereitä hankkeen toteuttamisen edellyttämällä tavalla. Kaikkien osapuolten työntekijät 
käsittelevät henkilötietoja sisältävää materiaalia kokonaiskuvan saamiseksi sekä hankkeen 
yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi. 
 
7. Millaisia tietoja minusta käsitellään? 
 
Käsiteltäviä henkilötietoja esim. hankkeen tilaisuuksien yhteydessä ovat nimi ja yhteystiedot.  
 
8. Mistä lähteistä tietoni kerätään? 
 
Keräämme henkilötietoja rekisteröidyiltä itseltään. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan 
osallistujilta saaduista kyselyistä ja materiaaleista. 
 
9. 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. 
 
10. 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 
 
11. 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. 
 
 
 
 
 

https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatement
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12. 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. 
 
13. 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. 
 
Niina Laurila 
Projektipäällikkö 
Patteristonkatu 2M 
50100 Mikkeli 
puh. 040 570 9502 
niina.laurila@xamk.fi 

 
 

 
 
 


