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RUOKATUOTTEISTA BOOSTIA -kehittämisen välineitä mikro-ja pk-yrityksille  

-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  
PL 68 (Patteristonkatu 3) 
50101 Mikkeli 

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 
Elina Vauhkonen 
Patteristonkatu 3 
50100 Mikkeli 
050 4680336 
elina.vauhkonen@xamk.fi 

 
3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään? 

 
Henkilötietoja käsitellään osana hankkeen toimenpiteitä sekä ammattikorkeakoulun tutkimus-, 
kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI-toiminta) toteuttamiseksi sekä osana tiedonkeruuta 
hankkeen vaikutusten ja tavoitteiden arvioimiseksi. Tietoja kerätään myös sidosryhmäyhteistyön 
ja asiakassuhteiden hoitamiseksi eli XAMKin CRM-järjestelmään, jonka tietosuojailmoitus löytyy 
osoitteesta: https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2022/12/alumnit-ja-asiakkuudet-
tietosuojailmoitus.pdf 
 
Hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista tiedottamisessa voidaan tuoda esille yrityksen mukanaolo 
hankkeessa, sillä hankkeeseen osallistuminen on julkista tietoa. 
 
4. Millä perusteella henkilötietojani käsitellään? 



 
 
 
 

2 
 

  

 
 

 
 
Henkilötietojen käsittelemisen perusteena on yleinen etu (tieteellinen tutkimus sekä 
ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta) sekä rekisteröidyn 
suostumus. Henkilötietoja käsitellään myös oikeutetun edun perusteella esimerkiksi tilaisuuksiin 
ja tapahtumiin ilmoittautumisen perusteella sekä asiakassuhteiden hoitamisissa.  

 
5. Hankkeen nimi, luonne, kesto ja suorittajat 
 
Ruokatuotteista boostia – kehittämisen välineitä mikro- ja pk-yrityksille 
ESR-hanke 
Toteutusaika: 1.2.-30.11.2023 
Lakisääteinen aineiston säilytysvelvollisuus: 10 vuotta, vähintään 30.11.2033 asti. 
Projektipäällikkö: Elina Vauhkonen 
 

 
6. Millaisia tietoja minusta käsitellään? 

 
Hankkeen tilaisuuksien yhteydessä käsiteltäviä henkilötietoja ovat nimi ja yhteystiedot. 
 
Hankkeessa kerätään hankkeeseen osallistuvien yritysten yhteyshenkilöiltä ESR-
henkilötietolomakkeen mukaisia tietoja. Käsiteltäviä henkilötietoja aloitustilanteessa ovat nimi, 
sukupuoli, syntymäpäivä, henkilötunnus, yhteystiedot, työllisyystilanne, koulutusaste, taustatekijät 
ja näiden lisäksi hankkeen lopetustilanteessa koulutukseen liittyvät tulokset (erillistavoite 12.4). 
 
Yritykset ovat sopimuksin sitoutuneet osallistumaan hankkeen toimintaan tuomalla esille yrityksen 
ruokapalveluihin liittyvän kehittämistarpeen, jonka kehittämisen prosessia työstetään yhdessä 
hankkeen asiantuntijoiden kanssa. Yritystapaamisista kerätään arkistoitavana tietona yritysten 
nimi, yhteystiedot, tapaamisten aiheet ja kesto. Hanketoteuttajalla on seuranta- ja 
raportointivelvollisuus hankkeen toimenpiteisiin hyödynsaajina osallistuville yrityksille 
myönnetystä de minimis-tuesta eli vähämerkityksisestä tuesta. 
 
Yrityksen sisäisiä kehittämistehtävään liittyviä yksityiskohtaisia tietoja käsitellään vain hankkeen 
aikana hankeasiantuntijoiden ja yritysten välillä, eikä niitä arkistoida. Hankkeessa mukana olevilta 
yrityksiltä kerätään lisäksi tietoa ja palautetta ruokapalveluyritysten jatkuvan kehittämisen 
mallista, joka syntyy hankkeen tuloksena yleiseen käyttöön.  
 
Hankkeessa tehdään ruokapalveluyrityksien luokittelua siitä, miten oma palvelutarjonta 
asemoituu osaksi alueen ruokapalvelujen tarjontaa. Tätä työtä varten hankkeen aikana 
kehitetään ruokapalveluyritysten profilointia ja kerätään tietoa alan yrityksistä esimerkiksi niiden 
omista kanavista (kotisivut) ja/tai yleisistä yritysrekistereistä ja tilastoista. 

 
7. Mistä lähteistä tietoni kerätään? 
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Henkilötietoja kerätään suoraan hankkeeseen osallistuvalta henkilöltä. Yritykseen liittyviä tietoja 
kerätään myös yritysten omilta internet-sivuilta ja yrityksen omista some-kanavista. 
Yritysprofilointia varten tietoa voidaan kerätä lisäksi alan tilastoista ja yritysrekistereistä. 
 
8. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille? 
 
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin on 
sovittu rekisteröidyn kanssa. 
 
Hankkeen rahoittajalle raportoinnin yhteydessä voidaan luovuttaa rahoittajan edellyttämistä 
asioista mm. tilaisuuksien osallistujalistat, hankkeeseen osallistuneet yritykset ja de minimis-tuen 
seurantaan tarvittavat tiedot yritystapaamisista. 

 
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, jonka tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne 
rekisterinpitäjät henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus. Tietojärjestelmän käyttäminen 
edellyttää käyttäjän vahvaa tunnistautumista hanketoteuttajan Suomi.fi-tunnistuksella.  
 
Kirjalliset aineistot kuten ESR-henkilötietolomakkeet, kyselyt ja mahdollinen tilaisuuksissa 
tuotettava ja henkilötietoja sisältävä materiaali arkistoidaan lukittuun tilaan rekisterinpitäjän 
toimitiloissa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun päätearkistossa Patteristonkatu 2. 
 

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? 
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Rekisterin oikeudet on lueteltu tarkemmin Tutkimustieto-tietoryhmän tietosuojailmoituksessa 
(xamk.fi/tietosuojailmoitus). 
 
Tutkittavat / rekisteröity voivat tehdä kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt alla olevalle 
yhteyshenkilölle. 
 
Elina Vauhkonen 
projektipäällikkö 
Patteristonkatu 3 
50100 Mikkeli 
puh.0504680336 
elina.vauhkonen@xamk.fi 
 
 


