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Tietosuojavastaavan 

yhteystiedot 

Lähetä kaikki tietosuojaan liittyvät yhteydenotot osoitteeseen: 

tietosuoja@turkuamk.fi  

Tietosuoja-sähköpostiosoitteeseen lähetettyjä viestejä käsittelee 

tietosuojavastaava ja hänen työparinaan sekä varahenkilönään toimiva 

tietosuoja-asiantuntija. 

Henkilötietojen käsittelyn 

tarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa (TKI). 

Henkilötietoja on tarpeen käsitellä erityisesti projekteissa, niiden kaikissa 

elinkaaren vaiheissa: rahoitushakemusten laadinnassa, projektien käytännön 

toteutuksessa, tutkimustyössä, raportoinnissa ja arkistoinnissa. Henkilötietojen 

käsittelyn tarkoituksena on aina kyseisen projektin tai tutkimuksen 

toteuttaminen. Projektin rekisterinpitäjä ja projektiin liittyvä henkilötietojen 

käsittely määritellään aina projektikohtaisesti ja kuvataan projektin omassa 

tietosuojailmoituksessa. 

Henkilötietojen käsittelyn 

oikeusperuste 

TKI-toiminnassa henkilötietoja käsitellään useaa eri tarkoitusta varten, jolloin 

käsittelyn oikeusperuste muuttuu tarkoituksen mukaan.  

Mahdollisia oikeusperusteita ovat esimerkiksi: 

- TKI-toimintaan liittyvä käsittely perustuu oikeutettuun etuun 

(Tietosuoja-asetus, 6 artikla, kohta 1, alakohta f), kuten 

ammattikorkeakoulun tehtävien toteuttamiseen sekä kansalliseen ja 

kansainväliseen TKI-toimintaan osallistumiseen. 

- Käsittely voi perustua yleistä etua koskevan tehtävän tai 

rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttöön (Tietosuoja-asetus, 6 

artikla, kohta 1, alakohta e), kuten tieteelliseen tai historialliseen 

tutkimukseen. 

- TKI-toiminta on ammattikorkeakoulun lakisääteinen tehtävä 

(Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 4§). Näin ollen käsittely voi perustua 

myös lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen (Tietosuoja-asetus, 6 

artikla, kohta 1, alakohta c). Tällaisia velvoitteita ovat mm. 

taloushallintoon liittyvät tehtävät. 
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- TKI-toimintaan liittyvissä yksittäisissä tutkimuksissa henkilötietojen 

käsittely voi perustua myös suostumukseen (Tietosuoja-asetus, 6 artikla, 

1 kohta, a alakohta). 

Lisätietoja oikeusperusteesta projektikohtaisissa tietosuojailmoituksissa. 

Käsiteltävät 

henkilötietoryhmät ja 

henkilötietojen säilytysajat 

TKI-toiminnassa käsitellään esimerkiksi alla lueteltuja, TKI-projekteihin 

osallistuvien henkilöiden tietoja. TKI-toimintaan osallistuvat henkilöt ja tiedot 

vaihtelevat tapauskohtaisesti. Henkilöt voivat olla esimerkiksi Turun AMK:n 

henkilökuntaa, opiskelijoita, yritysten edustajia tai projektien 

yhteistyökumppanien edustajia 

TKI-toiminnassa pääsääntöisesti käsiteltäviä henkilötietoja: 

- nimi 

- syntymäaika 

- yhteystiedot 

- työnantaja 

- työkokemus 

- ammatti 

- tehtävänimike 

- työllisyystilanne 

- koulutus 

- muut ansiot 

- palkka 

- sukupuoli 

- aviosääty 

Projekteissa ja tutkimuksissa käsiteltävien tietojen säilytysaika on 

tapauskohtaista ja määräytyy usein rahoittajien vaatimusten mukaan. 

Tyypillisesti säilytysaika on rahoitushakemusten valmistelussa muutamia 

kuukausia ja projektien toteutuksissa useita vuosia, käytännössä usein noin 10-

20v. Osa tiedoista on arkistoitava pysyvästi. Projektin tietosuojailmoituksesta 

löydät tarkemmat tiedot säilytysajasta 

Säännönmukaiset tietolähteet TKI-toiminnan henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään. 

Tapauskohtaisesti tietoja voidaan pyytää tai saada myös rekisteröidyn 

työnantajalta tai muulta edustajalta. TKI-hankkeen yksittäisissä projekteissa ja 

tutkimuksissa tietolähteet ovat aina tapauskohtaisia.  

Henkilötietojen 

vastaanottajat tai 

vastaanottajaryhmät 

TKI-toiminnan ja siihen liittyvän taloushallinnan toteuttamiseksi Turun AMK:n 

sisällä tietoja käsittelevät: 

- projektin vastuuhenkilöt 

- TKI-palvelut 

- taloushallinto 

- tutkimusryhmät ja tutkijat 

- koulutus- ja tutkimuspäälliköt 
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- toimintaan liittyvien tietojärjestelmien pääkäyttäjät 

- sektoreiden TKI-koordinaattorit 

Tietoja luovutetaan tapauskohtaisesti myös AMK:n ulkopuolelle, kuten:   

- rahoittajille, jotta he voivat seurata projektin edistymistä ja 

rahoitusehtojen täyttymistä,  

- projektipartnereille, jotta he voivat osallistua yhteisprojekteihin, hallita 

projektin toimintaa ja toteuttaa projektiin liittyviä tehtäviä, 

- tarkastajille ja tilintarkastajille, jotta he voivat tarkastaa projektin 

edistymiseen liittyviä dokumentteja sekä asianmukaisen taloushallinnon 

valvomiseksi. 

Olennaiset tiedot 

henkilötietojen siirrosta 

kolmansiin maihin (EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle) 

TKI-projekteihin voi osallistua myös partnereita (muita korkeakouluja, yrityksiä, 

rahoittajia), jotka sijaitsevat EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Tällöin projektihallinnon 

kannalta välttämättömät henkilötiedot yleensä siirretään ko. kolmansiin maihin. 

Tietosuojasta ja tietoturvasta sovitaan tällöin aina erikseen.  

Tietojen suojauksen 

periaatteet 

TKI-projektien tietoja käsitellään aina tapauskohtaisesti eri tietojärjestelmissä, 

jotka voivat olla Turun AMK:n tai kolmannen tahon ylläpitämiä. Turun AMK:n 

järjestelmät suojataan hallinnollisin ja teknisin keinoin niin, että tietojen 

luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus voidaan varmistaa. AMK pyrkii 

varmistamaan, että muiden tahojen tietojen suojauksen periaatteet ovat 

vähintään vastaavalla tasolla.  

Rekisteröidyn oikeudet ja 

velvollisuudet 

Ohessa on kuvattu rekisteröidyn tietosuojaoikeudet yleisellä tasolla. Oikeuksiin 

ja niiden soveltamiseen vaikuttaa käsittelyn oikeusperuste, joka vaihtelee 

tapauskohtaisesti. Lisätietoja oikeuksistasi saat projektikohtaisista 

tietosuojailmoituksista.  

Sinulla on oikeus tietää, miten käsittelemme henkilötietojasi. Voit pyytää pääsyä 

itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja korjausta virheellisiin tai puutteellisiin 

tietoihin.  

Voit pyytää tietojesi poistamista sekä käsittelyn rajoittamista. Poistamisoikeutta 

ei ole jos käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteen 

noudattamiseksi tai jos henkilötietojesi käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai AMK:lle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. 

Sinulla on oikeus saada meille antamasi tiedot ja siirtää ne järjestelmästä toiseen 

jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja 

käsittelyä suoritetaan automaattisin menetelmin.  

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä jos käsittely tapahtuu 

yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai AMK:lle kuuluvan julkisen 

vallan käyttämistä varten tai jos käsittelemme tietojasi ns. oikeutetun etumme 

perusteella. 
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Ota yhteyttä tietosuojavastaavaan, jos sinulla on kysyttävää tietosuoja-asioihin 

liittyen tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksiasi. Tarvittaessa sinulla on 

myös oikeus ottaa yhteyttä valvontaviranomaiseen (Suomen 

tietosuojavaltuutetun toimisto), joka valvoo henkilötietojen käsittelyä Suomessa. 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot on mainittu tietosuojailmoituksen alussa. 

Kaikki pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti. 

 

 


