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TIETOSUOJASELOSTE 

KOHO – korkeakouluohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin koordinaatiohanke 

 
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  
Puhelin, vaihde 040 655 0555  
Y-tunnus: 2472908-2 
 

Yhteisrekisterinpitäjä 
 
Jyväskylän yliopisto 
PL 35 (Seminaarinkatu 15) 
40014 Jyväskylä 
Puhelin, vaihde 014 260 1211 
Y-tunnus: 0245894-7 

 
 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 
Heini Väisänen 
Patteristonkatu 3 
50100 Mikkeli 
Puhelin 050 464 7976 
heini.vaisanen@xamk.fi 
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3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään? 

 
Korkeakoulujen ja yhteistyöverkostojen välinen yhteistyö sekä tutkimus-, kehittämis- ja 
innovaatiotoiminnan (TKI-toiminta) toteuttaminen. Tietoja kerätään ammattilaisverkostojen 
kokoamisen, tapahtumien ja työpajojen yhteydessä. Osallistujilta kerätään nimi, sähköpostiosoite 
sekä osallistujan edustaman organisaation nimi. 
 
 
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. Hankkeen nimi, kesto, toteuttajat ja tarkoitus 
 
Nimi: KOHO – korkeakouluohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin koordinaatiohanke 
Hankkeen kesto: 01.01.2022 – 31.12.2023 
Toteuttajat: Heini Väisänen (Xamk), Leena Penttinen (Jyu), Milja Manninen (Jyu) 
Tarkoitus: Innostavan ja inspiroivan korkeakouluverkoston sekä kaikille avoimen tietopankin 
luominen. Näiden kautta edistetään korkeakouluohjausta ja opiskelijahyvinvointia sekä 
yhteistyöhankkeiden vaikuttavuutta. 
 

 
6. Mistä lähteistä tietoni kerätään ja millaisia tietoja minusta käsitellään? 

 
Hankkeessa käsitellyt henkilötiedot kerätään suoraan sinulta tai edustamasi organisaation 
verkkosivuilta tai henkilöstöltä. Kerättävät tiedot ovat: nimi, sähköpostiosoite sekä edustamasi 
hanke ja organisaatio. 

 
 
7. Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille 
 
Henkilötietoja voidaan julkaista muille KOHO-verkoston jäsenille ja yhteistyökumppaneille sekä 
rahoittajan edustajille.  
 

 
8. Käsitelläänkö tietojani EU:n tai ETA:n ulkopuolella? 
 
Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  
 



 
 
 
 

3 
  

  

 
 

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 
 
 
9. Kuinka kauan tietojani säilytetään? 
 
Henkilötietoja säilytetään hankkeen ajan tai 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. 

 
 
10. 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. 

 
 
11. 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 kohdassa 2 
olevalle yhteyshenkilölle. 

 
 


