
  TIETOSUOJASELOSTE 
 
Laadittu: 11.10.2021 
Päivitetty:  

1/4 

 

 
 

Tietosuoja-asetuksen EU 2016/679 art. 13-14 mukainen henkilötietojen käsittelytoimien ja 
rekisteröityjen informointi-ilmoitus.  
 

1. Rekisterin nimi: Kemin äkillisen rakennemuutoksen toimenpiteet –hanke / ÄRM-
hanketoimijayhteistyö 
 

2. Rekisterinpitäjä: Kemin kaupunki, Elinvoimalautakunta 
 

3. Rekisterin yhteyshenkilöt: 
Elinkeinopalvelut 
yrityskehittämisen asiantuntija Jussi Tuovinen 
puh. 040 529 8857 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kemi.fi 
 
Rekisterin vastuuhenkilö:  

Elinkeinopalvelut 

elinkeinopäällikkö Hanna Alila 

puh. 040-537 6261 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kemi.fi 
 

Tietosuojavastaava: 

Atte Karjalainen 

puh. 040 184 1970 

Sähköposti: tietosuojavastaava@kemi.fi 

 

 

4. Rekisterin henkilötietojen käsittely toimeksiantosopimuksella: 
  x   Kyllä 

Tarvittaessa lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä: ÄRM-hankkeiden toimijat toteuttavat 

yrityskäyntejä ja haastatteluja kukin tahoillaan. Ostettavan buukkaajan tai ostettavien kyselyjen 

toteuttajatahojen kanssa toimijat tekevät omat toimeksiantosopimukset omien käytänteidensä 

mukaisesti. 

Toimeksiantosopimuksella käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto: Tietoja kerätään ja 

käsitellään eri ARM-hankkeiden keston ajan vuosina 2021-2023. 

Sopimus: Hankkeessa kerätään henkilötietoja ja niitä käytetään vain hankkeen vaatimassa 

laajuudessa sen tarkoituksiin eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. 

 

Organisaatiot (hankekumppanit), jotka keräävät ja käsittelevät henkilötietoja/Organisaation 

tietosuojavastaavien yhteystiedot:  

Lapin Liitto/viestintäpäällikkö Jenni Lintula puh: 040 661 5611 sp: info@lapinliitto.fi). 

Lapin ammattikorkeakoulu/ Tietosuojavastaava Kärki-Koskinen Pirjo, puh: 040 510 0365, sp: 

pirjo.karki-koskinen@lapin-amk.fi 

Lapin yliopisto/ Lakimies Hannu Mikkola Hallintoyksikkö, tutkimuspalvelut 

puh: 040 735 6200, sp: tietosuoja (at) ulapland.fi 
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Koulutuskuntayhtymä Lappia ja Lappia koulutus Oy/ Hallintosihteeri Maarit Kuure (puh 

+358503109367, sp: tietosuojavastaava(at)lappia.fi) 

Koulutuskuntayhtymä Redu ja ReduEdu Oy/ laatukoordinaattori Pertti Heikkilä (puh: 040 834 

8247, sp: tietosuojavastaava(at)redu.fi) 

Digipolis Oy/toimitusjohtaja Kimmo Heikka (puh: 040 555 8020, sp: kimmo.heikka@digipolis.fi tai 

info@digipolis.fi) 

Lapin TE-palvelut/ Lapin ELY-keskus/ ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen 

tietosuojavastaava (puh: henkilöasiakkaiden asiakaspalvelu 029 502 5500, sp: tietosuoja.keha@ely-

keskus.fi) 

Keminmaan kunta/ hallinto puh: 040 846 3345 sp: tietosuojavastaava@keminmaa.fi   

Simon kunta/ tietosuojavastaava, hallintojohtaja Maria Vaittinen (puh: 040 673 5216 tai 

tietopalvelupäivystysnumero 08 5875 6169, sp: simonkunta@simo.fi). 

 

Hankekumppanit: ovat sitoutuneet siihen, että tietoja käytetään vain ÄRM-työhön yritysten Invest in-

hankintaan ja verkottamiseen sekä uuden yrittäjyyden edistämiseen. Niitä ei luovuteta muualle tai muihin 

tarkoituksiin. Sopimukset kuitataan pk -merkinnällä, jolloin asiasta on dokumentti, johon kaikki ovat 

sitoutuneet. 

 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Äkillisen rakennemuutoksen toimenpiteiden suunnittelu ja 
toteutus sekä toimijoiden välisen kehittämisyhteistyön mahdollistaminen: yritysten Invest in-
hankinta, yritysten verkottaminen, uuden yrittäjyyden luominen alueelle, yritysten kasvun 
edistäminen, yritysten kanssa toteutettavien koulutusten suunnitteleminen, yhteisten 
yritystilaisuuksien järjestäminen. 
 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste  
Henkilötietojen käsittely edellyttää aina laista löytyvää käsittelyperustetta.  
 
Tietosuoja-asetuksen EU 2016/679 art. 13-14 mukainen henkilötietojen käsittelytoimien ja 
rekisteröityjen informointi-ilmoitus. 
 
Yleinen etu/ julkisen vallan käyttö Ei ole kysymys julkisen vallan käytöstä. 
Mikä?  
 
Kysymyksessä on äkillisen rakennemuutoksen toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus sekä 
toimijoiden välisen kehittämisyhteistyön mahdollistaminen: yritysten Invest in –hankintaa, 
yritysten verkottaminen, uuden yrittäjyyden luominen alueelle, yritysten kasvun edistäminen, 
yritysten kanssa toteutettavien koulutusten suunnitteleminen, yhteisten yritystilaisuuksien 
järjestäminen. 
 
x  suostumus: suostumus kysytään suullisesti yrittäjältä tämä haastatteluja toteutettaessa ja 
hänet kohdattaessa, kyselyissä kysytään suostumus kirjallisesti sähköistä lomaketta käyttäen. 
 
Sopimuksen täytäntöönpano:  
  rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri Ei ole viranomaisrekisteristä kysymys, 
  rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri 
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6. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi  
x  Ei  Ei käytetä automaattista tietojen profilointia 

   Kyllä 
Milloin toteutetaan? 
 

7. Rekisterin tietosisältö  
Kuvaus rekisterin henkilötietoryhmistä: henkilön nimi ja yrityksen nimi sekä yhteystiedot 
(puhelin ja sähköposti). 
Erityiset tiedot (ent. arkaluonteiset tiedot) kuvattuna ja ryhmiteltynä: Erityistietoja ei kerätä 
eikä säilytetä  
 

8. Säännönmukaiset tietolähteet:  
Ei säännönmukaisia tietolähteitä/rekisteröidyt lähteet 
 

9. Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset / henkilötietojen vastaanottajat ja 

vastaanottajaryhmät: 

Ei säännön mukaista luovutustapaa sovittuna. Tietoja jaetaan hankekumppaneiden kesken 
suullisesti ja tarvittaessa teams-palavereissa keskustellen. Tietojen luovutuksen perusteena ovat 
ÄRM-työn käytänteet. 
 

10. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  

x  Ei 
 Kyllä 

Minne siirretään? 
 

11. Henkilötietojen säilytysajat tai säilytysajan määrittämiskriteerit:  

 
Hankkeiden keston ajan 2021-2023. 
 

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet  

Rekisterin ylläpitojärjestelmät (järjestelmien/ sovelluksien nimet): 
 
Excel-lomake OneDrive-tiedostona täytettynä 
 
Tietojen suojauksen yleiset periaatteet:  
A. Sähköinen aineisto: 

 
Excel-lomake säilytetään OneDrive-tiedostona 
 

B. Manuaalinen aineisto:  
 
Ei manuaalista aineistoa 
 
 

13. Rekisteröidyn oikeudet:  
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a. Oikeus saada pääsy tietoihin eli tarkastaa itseään koskevat tiedot 
 

b. Oikeus pyytää tietojen oikaisemista 
 

c. Oikeus vaatia tietojensa poistamista 
 

d. Oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista 
 

e. Oikeus pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle 
 

f. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä 
 

g. Oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu 
rekisteröidyn antamaan suostumukseen. 

Oikeuksien käyttämiseksi rekisteröity voi toimittaa kaupungin asiointipalvelun tai toimialan 
kirjaamon kautta pyynnön rekisterin yhteyshenkilölle tai tietosuojavastaavalle.  

14. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle, mikäli hän katsoo, että häntä 
koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, p. +358 29 56 60700, tietosuoja@om.fi 
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