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FUTURE PROOF KYMENLAAKSO -HANKKEEN TIETOSUOJALOMAKE 

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  
 
Tutkimustieto- tietoryhmän vastaava: Minna Pasila sopimus- ja IPR-asiantuntija p. 050 
312 5109 
Minna.pasila@xamk.fi 
 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 
Kati Viljakainen 
Projektipäällikkö 
Digitaalinen talous/ Luovat alat 
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola 
0404123188 
kati.viljakainen@xamk.fi 
 
3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään? 
 

• Tietoja kerätään yrityksille suunnattujen ennakointikoulutusten ja muiden hankkeen 
aikaisten tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen tähtäävien toimenpiteiden 
mahdollistavissa tarkoituksissa, sisältää yritysviestintää ja kehitystoimenpiteitä. 

• Muuhun sidosryhmäviestintään. 
• Hetkellisesti henkilötietoja säilytetään tapahtumanhallintajärjestelmässä osallistujien 

kutsumiseksi työpajoihin ja kouluksiin. 
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Tietoja kerätään siten, että tutkittavia yksilöidään työtehtävänsä ja edustamansa 
organisaation perusteella. Tutkimuksen kohteena ovat siis yritykset, joita henkilöt 
edustavat. Tutkittavat saattavat nähdä myös materiaalia, jota heidän pitää analysoida tai 
josta heidän pitää kertoa mielipiteitään. 
ESR-hankkeen seurantatiedot  
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 rekisteriin. 
 
 
 
4. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään? 
 
 
TKI-hankkeen tutkimuksen toteuttaminen  
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. 
  
ESR-hankkeen seurantatiedot  
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. 
 
5. Tutkimuksen tai hankkeen nimi, luonne, kesto ja suorittajat 
 
Future Proof Kymenlaakso 
Euroopan unionin Covid-19 -pandemian johdosta rahoitettavia toimia.  
1.4.2022- 31.7.2023 
 
Projektipäällikkö Kati Viljakainen 
TKI-asiantuntija Jan Kettula 
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6. Millaisia tietoja minusta käsitellään? 
 
ESR-hankkeeseen osallistujista kerättävät tiedot löytyvät täältä http://www.rakennerahastot.fi/esr-
hankkeen-osallistujille1 
 
Lisäksi Koulutusportti-hankkeessa kerätään tietoja osallistumisesta koulutuksiin, tapahtumiin, 
työpajoihin ja tapaamisiin verkossa. Tietoja ovat nimi, tehtävänimike, organisaatio, paikkakunta ja 
sähköpostiosoite.  
 
Palvelumuotoilussa kerätään hyödynnettäviä yleisiä tietoja ennakointiosaamisesta, näkemyksistä, 
liiketoimintaympäristön tilannekuvasta ja yritysten tarpeista. Tutkimuksen perusteella tehdystä 
analyysista ei voida tunnistaa henkilöitä, vaan niitä hyödynnetään ennakointiin keskittyvien 
koulutuspalveluiden kehittämiseen ja niistä viestintään yleisellä tasolla. 
 
 
7. Mistä lähteistä tietoni kerätään? 
 
Tietoja kerätään henkilöiltä itseltään.  
Yrityksien edustajien tietoja kerätään Kaakkois-Suomen ammattikoulun hankkimaa 
asiakastietojärjestelmää hyödyntäen. 
 
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? 
 
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. 
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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. 
 
Kati Viljakainen 
kati.viljakainen@xamk.fi 

 
 

 
 
 


