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INDIE - INKLUSIIVINEN DIGITAALINEN PEDAGOGIAMUOTOILU -HANKKEEN 
TIETOSUOJASELOSTE 

Tietosuojalaki 2018/1050, EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679.  

Tämä dokumentti tarkentaa ja täsmentää tutkimus- tai hankekohtaisesti henkilötietojen käsittelyn  
informointia. Taustalla toimii Tutkimustieto-tietoryhmän tietosuojailmoitus, joka löytyy osoitteesta  
xamk.fi/tietosuojailmoitus. 
 
1. Rekisterinpitäjä 
 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
PL 68 (Patteristonkatu 3 D) 
50101 Mikkeli 
Y-tunnus: 2472908-2 
 
 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 

Minna Porvari 
Projektipäällikkö 
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola 
minna.porvari@xamk.fi 
puh. 050 452 4218 
 
 
3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään? 
 
Henkilötietoja käsitellään 

• osana hankkeen toimenpiteitä (esiselvitys, haastattelut, tapahtumat, työpajat, koulutukset, 
laboratoriotoiminta) sekä ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan 
(TKI-toiminta) toteuttamiseksi 

• osana tiedonkeruuta vaikutusten arvioimiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi 
• osallistujien digitaitojen kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi 
• digitaalisten prosessien nykytilanteen kartoittamiseksi inklusiivisen digitaalisen 

pedagogiikan näkökulmasta 
• työ- ja etävalmennukseen sekä opetukseen liittyvien prosessien kehittämiseksi ja 

toimintamallien parantamiseksi 
• tilaisuuksiin ja tapahtumiin ilmoittautumisten yhteydessä. 
• sidosryhmäyhteistyön ja asiakassuhteiden hoitamiseksi, hankkeen toimenpiteistä ja 

tuloksista tiedottamiseen sekä tieteelliseen tutkimukseen 
 

https://www.xamk.fi/xamk/tietosuojailmoitus/
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4. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään? 
 
Hankkeen toimenpiteisiin osallistuvien henkilöiden tunnistetietojen käsittely perustuu seuraaviin 
kohtiin: 

• Vapaaehtoinen suostumus osallistua hankkeen esiselvitysvaiheen käyttäjähaastatteluihin. 
• Lomakkeella allekirjoituksella annettu osallistujan nimenomainen suostumus tietojen 

keräämiseen ja tallentamiseen. 
• 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. 
 
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. Hankkeen nimi, luonne, kesto ja suorittajat 
 
INDIE - Inklusiivinen digitaalinen pedagogiamuotoilu 
Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen. Hankkeessa 
on varsinaisia henkilöitä kohderyhmänä. 
1.5.2021-30.4.2023 
 
Minna Porvari 
Projektipäällikkö 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola 
minna.porvari@xamk.fi 
puh. 050 452 4218 
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Digitaalisen pedagogiikan asiantuntija 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
 
Palvelumuotoilun asiantuntija 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
 
Osatoteutuksen edustajat 
 
Elisa Sandström-Hovi 
Työvalmentaja, projektityöntekijä 
Parik-säätiö sr 
Hemmintie 13, 45720 Kouvola 
elisa.sandstrom-hovi@parik.fi 
puh. 050 453 6524 
 
Lisäksi henkilötietoja saattavat käsitellä muut hankkeessa työskentelevät henkilöt tai opiskelijat.  
 
 
6. Millaisia tietoja minusta käsitellään? 
 
Hankkeen esiselvityksen käyttäjähaastatteluihin osallistuvilta kerätään seuraavat tiedot: 

• Koulutustausta 
• Työllisyystilanne 
• Ammatti 

 
Hankkeen muihin toimenpiteisiin (tapahtumat, työpajat, koulutukset, laboratoriotoiminta) 
osallistuvilta kerätään ESR-asetuksen (EU 1304/2013) mukaisesti asetuksen vaatimat tiedot: 

• Henkilön tunniste- ja yhteystiedot: nimi, henkilötunnus, osoite, sähköposti ja 
puhelinnumero 

• Työllisyystilanne: mahdollinen työttömyyden kesto, työelämän ulkopuolella olo tai työssä 
oloon liittyvät tiedot 

• Koulutus: suoritetun koulutuksen aste 
• Muut taustatekijät: ulkomaalaistaustaisuus tai vähemmistöön kuuluminen, vammaisuus ja 

aseman heikkous työmarkkinoilla 
 

 
7. Mistä lähteistä tietoni kerätään? 
 

1. Esiselvityksen käyttäjähaastattelut 
Tiedot kerätään henkilöltä itseltään haastattelun yhteydessä tai kyselylomakkeessa. 
Käyttäjähaastattelujen tiedot anonymisoidaan, jolloin vastaajia ei voida tunnistaa.  

 
2. Tapahtumat, tilaisuudet, työpajat ja koulutukset 
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Tiedot kerätään ilmoittautumislomakkeella tapahtumien mainonnan yhteydessä tai 
tapahtumassa osallistujien itse täyttämään osallistujalistaan tai työpajojen ja koulutusten 
yhteydessä ESR-lomakkeilla. 

 
 
8. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille? 
 
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eli hanketoimijoiden ulkopuolisille toimijoille. 
 
 
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? 
 
Hankkeen aineistot ja materiaalit, jotka saattavat sisältää henkilötietoja, arkistoidaan Xamkin 
käytäntöjen mukaan 10 vuodeksi. 
 
 
11. Miten henkilötietoni suojataan? 
 
Osallistujalistat tallennetaan hanketyön vaatimaan Xamkin asianhallintajärjestelmään, jonka 
jälkeen paperiset osallistujalistat tuhotaan. Järjestelmän 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. 
 
Eura2014-järjestelmä on EU:n rakennerahastojen hallintajärjestelmä ohjelmakauden 2014 - 2020 
hakijan ja toteuttajan palvelut -järjestelmä. Tässä järjestelmässä INDIE-hankkeen osalta (ESR-
henkilötiedot) käyttäjillä on henkilökohtainen tunnistautuminen ja järjestelmän tietoihin pääsevät 
ja niitä käyttävät vain ne henkilöt, joille on haettu Xamkin kautta käyttöoikeudet järjestelmään ja 
heillä on siten työnsä kautta niihin oikeus. 
 
 

https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatement
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12. Miten voin käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiani? 
 
Rekisterin oikeudet on lueteltu tarkemmin Tutkimustieto-tietoryhmän tietosuojailmoituksessa: 
xamk.fi/tietosuojailmoitus. 
 
Tutkittavat / rekisteröity voivat tehdä kaikki tätä INDIE-hanketta koskevat, tilaisuuksia, tapahtumia 
tai toimenpiteitä liittyvät pyynnöt alla olevalle yhteyshenkilölle kirjallisesti sähköpostitse. 
 
 
Projektipäällikkö Minna Porvari 
Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola 
minna.porvari@xamk.fi 
050 452 4218 

 
 
 

https://www.xamk.fi/xamk/tietosuojailmoitus/

