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Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään?  
 
LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoima Osallisuuskortteli-hanke (Työvaltainen oppiminen ja uudet 
oppimisympäristöt tulevaisuuden soteosaajien työelämään siirtymisen edistäjinä) on Euroopan 
Sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaa kehittämistyötä siirtymävaiheiden ja koulutuksellista tasa-arvoa 
tukevien palveluiden parantamiseksi. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan yhteistyössä Lahden 
Diakonialaitoksen (Dila) ja Harjulan Setlementti ry:n (Harjula) kanssa toimintamalli, joka mahdollistaa 
LABin sosionomiopiskelijoille työelämäläheisen tavan edistää opintojaan ja kehittää 
työelämävalmiuksiaan aidoissa työtehtävissä. Toimintamallilla pyritään nopeuttamaan opiskelijoiden 
valmistumista ja sujuvoittamaan heidän siirtymistään työelämään.  
 
Osallisuuskortteli -hankkeessa henkilötietoja kerätään toiminnan toteuttamista, raportointia ja 
viestintää varten. Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2019 - 3.12.2020. 
 
Mitä tietoja keräämme?  
 
ESR-hankkeisiin osallistuvista henkilöistä kerätään tietoja ESR-henkilöjärjestelmään. Tietojen       
keräämisellä halutaan varmistua siitä, että hankkeiden toimenpiteet kohdentuvat juuri niihin          
henkilöryhmiin, joiden tilannetta hankkeilla pyritään parantamaan. 
 
Osallistujat täyttävät aloitus- ja lopetuslomakkeen. Aloitus- ja lopetuslomakkeessa kysytään 
osallistujan perustiedot (suku- ja etunimi, syntymäaika, sukupuoli, osoite, puhelinnumero ja 
sähköposti) sekä työllisyystilanne, koulutusaste ja taustatekijät. Lopetuslomakkeessa kysytään 
edellä mainittujen lisäksi itsearviointina palautetta hankkeen toiminnasta. 
ESR-henkilötietojärjestelmän rekisteriseloste: 
http://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/630592/ESR-henkil%C3%B6rekisterin+tietosuojase
loste/546cb1e6-51db-44c5-9b4e-654ec6218103 
 
Hankkeen tilaisuuksiin ilmoittautumisen yhteydessä keräämme ja tallennamme hankkeen 
kohderyhmän henkilöiltä seuraavia tietoja: nimi, organisaatio, sähköpostiosoite. 
 
 
Millä perusteella keräämme tietoja? 
 
Hankkeen toimintaan osallistuvien henkilötietoja kerätään ainoastaan heidän omalla 
suostumuksellaan.  
 
Mistä kaikkialta henkilötietoja keräämme? 
Henkilötietoja keräämme ainoastaan rekisteröidyiltä itseltään.  
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Kenelle tietoja siirretään? 

 
Hankkeen toiminnassa siirtyy henkilötietoja ulkopuoliselle henkilötietojen käsittelijälle: 
Osallistujadatan hallintapalvelu Lyyti, jonka kautta hallitaan tilaisuuksien ja työpajojen 
ilmoittautumisia. Lyyti on käytössä LAB-ammattikorkeakoulussa. LAB ja palveluntarjoaja ovat 
solmineet sopimuksen henkilötietojen käsittelyä koskevista käytännöistä. Hankehenkilöstöllä on 
pääsy hankkeen aikana rekisterin henkilötietoihin. Henkilötietoja ei luovuteta hankkeen ulkopuolisille 
tahoille.  
 
Osallistujien tiedot tallennetaan ESR Henkilöjärjestelmään, josta ne siirtyvät aina anonyyminä 
Euroopan komissiolle (tiedot siirtyvät aina anonyyminä). Hankkeen yksittäisiin tilaisuuksiin, kuten 
työpajoihin, luentotilaisuuksiin tai seminaareihin osallistuneista tietoja ei tallenneta.  
 
Minne tietoja siirretään? 
 
Kerättyjä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 
 
Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen 
 
Paperilomakkeille kerättyjä henkilötietoja säilytetään lukitussa kaapissa ja ainoastaan 
projektipäälliköllä ja projektikoordinaattorilla on pääsy tietoihin. Kohderyhmästä kerättyihin 
sähköisesti tallennettuihin tietoihin on hankkeen henkilöstöstä pääsy ainoastaan niillä, joiden 
tehtävänkuvan toteuttamiseksi se on välttämätöntä.  
 
Digitaaliset aineistot säilytetään osatoteuttajaorganisaatioiden ylläpitämillä tietoturvallisilla 
palvelimilla ja pääsy tiedostoihin on vain hankehenkilökunnalla henkilökohtaisilla tunnistautumisella. 
 
Kuinka kauan aineistoa säilytetään? 
 
Osallisuuskortteli-hanke päättyy 31.12.2021, minkä jälkeen osallistujista kerätty aineisto arkistoidaan 
henkilötunnistetiedoin. Rahoittajan ohjeiden mukaan tuen saaja on velvollinen säilyttämään kaiken 
hankkeeseen liittyvän kirjanpito- ja muun aineiston kymmenen vuotta tukipäätöksessä vahvistetusta 
tuen päättymispäivästä. Aineisto ja alkuperäiset asiakirjat säilytetään korkeakoulun arkistossa siten, 
että ne ovat vaikeudetta tarkastettavissa. 
 
Millaista päätöksentekoa? 

 
Aineistoa käsiteltäessä ei tapahdu automaattista päätöksentekoa. 
 
Rekisteröidyn oikeudet  

 
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin henkilötietojen käsittely perustuu 
suostumukseen.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, 
että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietolainsäädäntöä. 

 
Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet: 

a) Rekisteröidyn oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. 
b) Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen. 
c) Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen.  
d) Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen. 
e) Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

 

 



 
Rekisteröidyn halutessa käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia, rekisteröityä 
pyydetään ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaan, jonka yhteystiedot on mainittu alla. 
 
Rekisterin tiedot 
 
Osallisuuskortteli -hankkeen rekisteri (tilaisuuksien ilmoittautumistiedot hallintapalvelu Lyytissä). 
Projektin kestoaika: 1.4.2019– 31.12.2020 
 
Rekisterinpitäjä 
 
LAB ammattikorkeakoulu Oy  
Y-tunnus 2630644-6 
Mukkulankatu 19,15210 Lahti  
Puhelinnumero: 03 828 18 (vaihde) 
Sähköposti: helpdesk@lut.fi  
 
Yhteyshenkilön tiedot 
 
Anna-Leena Atkinson, LAB-ammattikorkeakoulu 
 Mukkulankatu 19, 15210 Lahti, Finland 
Puhelinnumero: +358 44 708 5155 
Sähköposti: anna-leena.atkinson@lab.fi 
 
Yhteistyöhankkeena tehtävän projektin osapuolet ja vastuunjako 
 
Osallisuuskortteli on LAB-ammattikorkeakoulun ja Lahden Diakonialaitoksen yhteishanke. Harjulan        
Setlementti ry. toimii hankkeen yhteistyökumppanina. Hanketta rahoitetaan ESR:n tuella.  
 
Projektin vastuullinen johtaja  

 
Anna-Leena Atkinson, LAB-ammattikorkeakoulu 
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti, Finland 
Puhelinnumero: +358 44 708 5155 
Sähköposti: anna-leena.atkinson@lab.fi 

 
LAB:n tietosuojavastaava 
 
Lakimies Anne Himanka 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta 
Puhelinnumero: 050 564 4623 
Sähköposti: tietosuoja@lut.fi 
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