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OSUMA –HANKKEEN 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 

 

XAMK:n tietosuojavastaava, projektipäällikkö Markus Häkkinen, p. 040 198 1150 

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

 

Johanna Pirinen  

Projektipäällikkö / OSUMA -hanke 

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia 

P. 050 526 2582 

etunimi.sukunimi@xamk.fi 

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

PL 68 (Patteristonkatu 3 D) 

50101 Mikkeli 

 

3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään? 

 

Ammattikorkeakoulun työelämäyhteistyön sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI-

toiminta) toteuttaminen.  

 

Tietoja kerätään ammattilaisverkostojen kokoamisen, tapahtumien ja työpajojen yhteydessä. 

Osallistujilta kerätään nimet, sähköpostitiedot ja edustamansa organisaation nimi.  
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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? 
 

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 
 

OSUMA – Osuvaa koulutusta ja työharjoittelua maahanmuuttajille.   

Hankkeen kesto 1.1.2023 – 30.11.2023. Hankkeen työntekijät Xamk:sta projektipäällikkö Johanna 

Pirinen sekä TKI-asiantuntijat Heidi Aska-Randelin ja Henna Rämä. 

 

6. Millaisia tietoja minusta käsitellään? 

 

• ESR-hankkeeseen osallistujista kerättävät tiedot löytyvät täältä  

ESR hankkeisiin osallistuvista henkilöistä kerättävät henkilötiedot  
 

• OSUMA-hankkeessa kerätään henkilötiedot osallistumisesta yksilö- ja ryhmäohjaukseen.  

 

 

https://rakennerahastot.soft.ware.fi/documents/10179/630592/ESR-hankkeista+ker%C3%A4tt%C3%A4v%C3%A4t+henkil%C3%B6tiedot/829910d9-3622-47f7-8bfc-19a21933de4e
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7. Mistä lähteistä tietoni kerätään? 

 

Henkilöt täyttävät itse tietonsa ESR-seurantatietojen lomakkeelle. Henkilöt ilmoittavat itse omat 

tietonsa yksilö- ja ryhmäohjauksiin ilmoittautumisen yhteydessä.  

 

8. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille? 

 

Henkilötietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille eli hanketoimijoiden ulkopuolisille toimijoille.  

Tilaisuuksien osallistujalistoja voidaan luovuttaa hankkeen rahoittajalle raportoinnin yhteydessä 

rahoittajan edellyttämistä asioista. 

 

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? 

 

Hanketoiminnassa henkilötiedot säilytetään rahoittajan edellyttämän arkistointiajan mukaan. 

Hankkeen aineistot ja materiaalit, jotka saattavat sisältää henkilötietoja, arkistoidaan Xamkin 

käytäntöjen mukaan 10 vuodeksi. Hankkeen käyttämistä Microsoft-pilvipalveluista (Teams, 

OneDrive) tiedot hävitetään yhteiskehittämisen päätyttyä hankkeen lopussa. 

 

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.   

 

Paperilla kerättyjä ESR-henkilötietolomakkeita säilytetään Kaakkois-Suomen 

ammattikorkeakoulun niille määräämissä tiloissa. Sähköpostilla kerätyt henkilötiedot säilytetään 

samassa paikassa.  

 

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 kohdassa 2. nimetylle yhteyshenkilölle. 
 

https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatement

