
DIGITOINNIN OSAAMISKARTOITUS -HANKKEEN TIETOSUOJAILMOITUS 

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

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten käsittelemme hankkeessa henkilötietojasi, kun olet 
osallistunut hankkeen järjestämään osaamiskartoitukseen. Osallistumalla osaamiskartoitukseen 
hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn alla kuvatulla tavalla. Tämä dokumentti tarkentaa ja täsmentää 
hankekohtaisesti henkilötietojen käsittelyn informointia.  

Taustalla toimii Tutkimustieto-tietoryhmän tietosuojailmoitus. Xamkin tietosuojailmoitukset löytyvät 
osoitteesta www.xamk.fi/tietosuojailmoitus. 

  

1. Rekisterinpitäjä 

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy 
 PL 68 (Patteristonkatu 3) 
 50101 Mikkeli 
 Puhelinvaihde 0406550555 
 Y-Tunnus: 2472908-2 

2. Rekisteristä vastaava henkilö ja yhteystiedot 

TKI-asiantuntija Sari Järn 
 Osoite: Patteristonkatu 2 
 Postitoimipaikka: 50100 Mikkeli 
 Puhelinnumero: 050 348 5331 
 sari.jarn@xamk.fi 

3 Hankkeen nimi, luonne, kesto ja suorittajat 

Digitoinnin osaamiskartoitus -hanke 

Hankkeen kesto 1.1.2023 – 30.4.2023. 

Digitointiosaamisen kartoitus luo edellytyksiä osaamisen kasvattamiseksi sekä yksilö- että 
organisaatiotasolla. Hanke vastaa tarpeeseen koota tilannekuva digitoinnin 
osaamistarpeista ja osaamisvajeista, ja samalla laajemmin digitalisaation synnyttämistä 
osaamisvaatimuksista. Hanke hyödyntää Etelä-Savon osaamisen ennakointimallia ja pilotoi 
sen käyttöä Memory Campus -kehittämisalustan jatkuvassa toiminnassa. 

Hanketta toteuttaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk).  

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojen käsitellään asiakassuhteiden ja hankkeelle määriteltyjen toimintojen ja 
tehtävien hoitamiseksi. Tietoja käytetään hankkeen viestintään ja kartoituksen toteutukseen 
mm. kutsujen lähettämiseen. 

Oikeusperusteena henkilötietojen käsittelylle on yleinen etu. Tieteellisen tutkimukseen, 
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä opetukseen liittyvän yhteistyön 

http://www.xamk.fi/tietosuojailmoitus
mailto:sari.jarn@xamk.fi


tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu ammattikorkeakoulun lakisääteisiin tehtäviin 
(Ammattikorkeakoululaki 932/2014). Tieteellinen tutkimus ja TKI-toiminta ovat tietosuoja-
asetuksen tarkoittama yleisen edun mukaisia tehtäviä.  

Henkilötietojen käsittely perustuu asialliseen yhteyteen. Henkilötietojen käsittely voi 
perustua sopimuksen täytäntöönpanoon. Henkilötunnusten osalta käsittelyperusteena on, 
että rekisteröity voidaan yksilöidä luotettavasti ja yksiselitteisesti rekisteröidyn oikeusturvan 
sekä etujen, oikeuksien ja velvollisuuksien varmistamiseksi. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot: henkilön nimi, organisaatio, sähköpostiosoite, 
puhelinnumero ja paikkakunta.  

Osaamiskartoitukseen osallistuvilta kerätään seuraavat tiedot:  
Etunimi ja sukunimi, ammatti, puhelinnumero, sähköpostiosoite, organisaatio, paikkakunta.  
  
6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: 

– Asiakkaalta itseltään ilmoittautumisen / verkkolomakkeen kautta. 
 

7. Mistä lähteistä tietoni kerätään?  

Henkilötiedot saadaan suoraan osaamiskartoitukseen osallistuvilta. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Xamkissa käytetään 
tallennustilana pilvipalveluita (Teams ja OneDrive). Microsoft saattaa siirtää näihin palveluihin 
tallennettua tietoa tai niiden varmuuskopioita EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Microsoftin 
tietosuojalauseke on luettavissa osoitteesta: https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatemen. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Hankkeen päättyessä hankkeen keskeisiin asiakirjoihin liittyvät tiedot siirretään Xamkin 
asianhallintajärjestelmään. Xamkin käyttäjillä on järjestelmiin henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. 
Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin 
oikeus. 

10. Rekisteröidyn oikeudet 

Oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä 

• oikeus tarkastaa tietokantaan tallennetut henkilötietonsa. Tietopyyntö osoitetaan 
rekisteristä vastaavalle henkilölle.  

• pyytää tietojesi oikaisemista 
• vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä) 
• vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista 
• vastustaa henkilötietojesi käsittelyä 

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


• pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle 
• peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu 

suostumukseen 
• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi 

11. Henkilötietojen käsittelijät 

Rekisteriä käsittelevät Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Digitoinnin osaamiskartoitus 
-hankkeen tiimin työntekijät. 

  

12. Miten voin käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiani?  

Rekisterin oikeudet on lueteltu tarkemmin Tutkimustieto-tietoryhmän tietosuojailmoituksessa 
(xamk.fi/tietosuojailmoitus).  

  

Rekisteröidyt voivat tehdä kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt alla olevalle yhteyshenkilölle. 

TKI-asiantuntija Sari Järn 
 Osoite: Patteristonkatu 2 
 Postitoimipaikka: 50100 Mikkeli 
 Puhelinnumero: 050 348 5331 
 sari.jarn@xamk.fi 
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