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KASVISRUOKA & -PROTEIINIT RUOKAPALVELUISSA – KASVISPRO-KOULUTUS-
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 

Patteristonkatu 3  

50100 Mikkeli 

 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 
Piia Mikonsaari 
Projektipäällikkö 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
Patteristonkatu 3  
50100 Mikkeli 
p. 050 4108 048 
piia.mikonsaari@xamk.fi 
 
3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani 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 käsittelemisen oikeusperusteena on yleinen etu (tieteellinen tutkimus sekä 
ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta) sekä rekisteröidyn 
suostumus. Henkilötietoja käsitellään myös oikeutetun edun perusteella esimerkiksi tilaisuuksiin 
ja tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä sekä asiakassuhteiden hoitamisessa. 
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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, luonne, kesto ja suorittajat 
 
Kasvisruoka & -proteiinit ruokapalveluissa – KasvisPro-koulutus-hanke 
Kehittämishanke 
Toteutusaika 1.1.2023-31.8.2024 
 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk): projektipäällikkö Piia Mikonsaari 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu (Seamk): projektipäällikkö Niina Rantakari 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk): projektipäällikkö Suvi-Tuulia Leinonen 
Savon koulutuskuntayhtymä (Sakky, EkoCentria): projektipäällikkö Sari Väänänen 
Ammattikeittiöosaajat (Amko): toiminnanjohtaja Marjut Huhtala 
 
5. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako 
 
TP1: Teoriakoulutuksen suunnittelu ja toteutus. Vastuu Seamk ja Amko.  
TP2. Käytännön koulutuksen suunnittelu ja toteutus. Vastuu Sakky ja Xamk. 
TP3. Tulosten jalkauttaminen ja levittäminen. Vastuu Jamk ja Xamk. 
TP4. Hankkeen hallinnointi ja raportointi. Vastuu Xamk.  
 
Jokaisessa toimenpidekokonaisuudessa käsitellään seuraavia pyydettyjä tietoja: nimi, 
tehtävänimike, organisaatio / yritys, yrityksen osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. 
 
6. Millaisia tietoja minusta käsitellään? 
 
Käsiteltäviä tietoja ovat lomakkeella pyydetyt tiedot: nimi, tehtävänimike, organisaatio / yritys, 
yrityksen osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. 
 
Pääsääntöisesti puhelin- ja osoitetietoina rekisteröidään henkilön työpaikkaan liittyvät 
yhteystiedot. Mikäli yhteystiedot saadaan henkilöltä itseltään, ne voivat olla myös kotipuhelin ja 
kotiosoitetiedot. 
 
7. Mistä lähteistä tietoni kerätään? 
 
Henkilötiedot kerätään ne vapaaehtoisesti antaneilta. Henkilöt ovat antaneet suostumuksensa 
yhteystietojen tallentamisen henkilörekisteriin yhteystietolomakkeessa. 
 
8. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille? 
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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. 
 
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. Manuaaliset asiakirjat tulostetaan vain tarvittaessa ja paperitulosteet 
tuhotaan käytön jälkeen. Asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa. 
 
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). 
 
Rekisteröity voi tehdä kaikki tähän rekisteriin liittyvät pyynnöt alla olevalle yhteyshenkilölle: 
 
Piia Mikonsaari 
Projektipäällikkö 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
p. 050 4108 048 
piia.mikonsaari@xamk.fi 

 

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

