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Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään?   
 

Henkilötietoja käsitellään Roolipeli-hankkeen toimeenpanoa varten. 
 
Roolipeli-hankkeen tavoitteena on vähentää sukupuolen mukaista eriytymistä eli 
segregaatiota koulutus- ja uravalinnoissa Suomessa. Hankkeessa kehitetään ja 
tarjotaan sukupuolisegregaatiota lieventäviä työkaluja kasvatus- ja ohjausalalle. 
Hankkeessa pilotoidaan ja kehitetään valmennusohjelma nuorten kanssa 
työskenteleville kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisille, toteutetaan 
sukupuolisegregaatiota lieventäviä kehittämistehtäviä ja levitetään tietoa 
sukupuolisegregaatiota vähentävistä, arvioiduista työkaluista ja menetelmistä. 
Hankkeen toteuttavat LAB-ammattikorkeakoulu ja Outward Bound Finland ry. 
 
Henkilötietoja käytetään myös hanketta koskevaan viestintään. Hankkeen toiminnasta, 
kuten valmennusohjelmasta ja työpajoista, viestitään hankkeen kohderyhmälle, jotka 
ovat antaneet yhteystietonsa hankkeen toimijoille tai joiden yhteystiedot ovat julkisesti 
saatavilla. Lisäksi viestintää tehdään sosiaalisessa mediassa ja verkostoissa.  
 
Valmennusohjelmaan osallistuvien henkilötietoja kerätään ja käytetään 
valmennusohjelman järjestämiseen ja yhteydenpitoon. Työpajoihin osallistuvien 
henkilötietoja kerätään ja käytetään työpajojen järjestämiseen ja yhteydenpitoon. 
Henkilötietojen yhteydessä kerättyjä tietoja voidaan käyttää erillisellä suostumuksella 
hankkeen aikana tai sen jälkeen anonyymeinä julkaisuihin, tutkimukseen, kehittämiseen 
ja opetukseen. Tietoja voidaan käyttää myös hankkeen ja valmennusohjelman 
vaikuttavuuden arvioinnissa.  

 
Mitä tietoja keräämme?  
 

Keräämme   ja   tallennamme   henkilöiltä   seuraavia   tietoja   hankkeen tilaisuuksiin 
ilmoittautumisen tai osallistumisen yhteydessä: nimi, organisaatio, työtehtävä, 
puhelinnumero ja sähköposti. Valmennusohjelmaan osallistuvilta kerätään edellä 
mainittujen yhteystietojen lisäksi osoite, syntymäaika ja terveystietolomake. Hankkeen 
tilaisuuksissa tapahtuvasta valokuvaamisesta tai videoinnista ilmoitetaan tapahtumaan 
saavuttaessa. Valokuvien ja videoaineiston, joista henkilö on tunnistettavissa, 
keräämiseen ja tallentamiseen hankkeen toimintaan liittyen pyydetään henkilöltä 
erikseen suostumus.  
 
Roolipeli-hanke saa tukea Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). ESR-hankkeeseen 
osallistuvista henkilöistä tulee EU-lainsäädännön mukaan kerätä henkilötason tietoja. 
ESR-henkilörekisterin tietosuojaselosteen ja tietoa ESR-hankkeeseen osallistuvilta 
kerättävistä henkilötiedoista löydät osoitteesta: https://www.rakennerahastot.fi/esr-
hankkeen-osallistujille1 

 
 



Millä perusteella keräämme tietoja?  
 

Henkilötietojen keräämisperuste on pääsääntöisesti henkilön suostumus.   
 
Mistä kaikkialta henkilötietoja keräämme?  

 
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä yhteystietoja yleisistä tietolähteistä, 
kuten julkisilta www-sivustoilta.  

 
Kenelle tietoja siirretään?  

 
Hankepartnerit voivat jakaa kerättyjä henkilötietoja toisilleen.  
 
Hankkeen toiminnassa siirtyy henkilötietoja seuraaville ulkopuolisille henkilötietojen 
käsittelijöille: 
- valmennusohjelman osallistujien ilmoittautumistietojen osalta käytetään Google 

Drivea (Google Forms) 
- Google Formsin lisäksi ilmoittautumisiin voidaan käyttää LABin e-lomaketta. E-

lomakkeen oikeudet ja pääsy muodostuvaan rekisteriin ovat vain lomakkeen 
luoneella henkilöllä. 

- palautteen ja muiden kyselyjen keräämiseen voidaan käyttää LABin e-lomaketta tai 
Webropol-palvelua (linkki Webropolin tietosuojailmoitukseen: https://webropol.fi/wp-
content/uploads/2019/10/Tietosuojaseloste-k%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4-ja-
asiakasrekisterist%C3%A4_.pdf) 

- Valmennusohjelman verkkoalustana käytetään LABin Moodle –verkko-
oppimisympäristöä 

- henkilötietoja (nimi ja yhteystiedot) päivitetään ja säilytetään OneDrive for Business 
ja Microsoft Teams –palvelussa  
 

Hankehenkilöstöllä on pääsy hankkeen aikana rekisterin henkilötietoihin. Henkilötietoja 
ei luovuteta hankkeen ulkopuolisille tahoille. 
 
ESR-lomakkeilla kerättyjä henkilötietoja siirretään Euroopan komissiolle (tiedot siirtyvät 
aina anonyyminä). 

 
Minne tietoja siirretään?  

 
 
Kerättyjä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle. Google Drivessa säilytettävät henkilötiedot siirtyvät todennäköisesti 
Euroopan talousalueen ulkopuolelle (palveluntarjoajan palvelin sijaitsee EU:n/Euroopan 
talousalueen ulkopuolella).  

 
 

Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen  
 

 
Digitaaliset aineistot säilytetään LAB-ammattikorkeakoulun ja Outward Bound Finlandin 
tietoturvallisilla palvelimilla ja pääsy tietoihin on vain hankehenkilökunnalla. 
Terveystietolomakkeisiin on pääsy vain valmennuksen ohjaajilla. Paperisessa 
muodossa olevat henkilötiedot säilytetään lukitussa kaapissa.  
 
Hankkeisiin osallistuvien henkilöiden täyttämät ESR-lomakkeet säilytetään 
kulunvalvotuissa tiloissa lukitussa kaapissa. ESR-lomakkeiden tiedot tallennetaan 
EURA2014-järjestelmän ESR Henkilö -palveluun rahoittajan edellyttämällä tavalla, 
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jonka jälkeen lomakkeet hävitetään rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten 
tukikelpoisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (358/2014) 30 §:ssä säädetyllä 
tavalla. 

 
Kuinka kauan aineistoa säilytetään? 

 

Kerättyä aineistoa säilytetään hankkeen ajan 1.3.2020–28.2.2022 (tai kunnes hanke 
virallisesti päättyy mahdollisen jatkoajan jälkeen). Terveystietolomakkeet hävitetään heti 
valmennusohjelman päättymisen jälkeen. Arkistoitavaa aineistoa kuten ESR-lomakkeita 
säilytetään rahoittajan ohjeiden mukaisesti vähintään 10 vuotta hankkeen 
päättymispäivästä. Aineistoa voidaan säilyttää ja käyttää henkilön suostumukseen 
perustuen hankkeen päättymisen jälkeen mahdollisiin tutkimus-, kehittämis- ja 
opetustarkoituksiin (pääosin aineistoa, joka ei sisällä henkilötietoja). 
 
ESR-lomakkeiden tiedot säilytetään ja arkistoidaan rahoittajan ohjeiden mukaisesti. 
 

Millaista päätöksentekoa?  
 
Aineistoa käsiteltäessä ei tapahdu automaattista päätöksentekoa. 

 
Oikeutesi  

 
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 

 
Roolipeli-hankkeen rekisteri 
Hankkeen kesto: 1.3.2020–28.2.2022 

 
Rekisterinpitäjä 

 
Roolipeli-hankkeen rekisteri on hankkeen toteuttajien LAB-ammattikorkeakoulun ja 
Outward Bound Finlandin yhteisrekisteri. Hanketoteuttajat ovat määrittäneet 
henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot ja vastaavat henkilötietojen keräämisestä 
ja säilyttämisestä yhdessä.  
 
LAB-ammattikorkeakoulu Oy 
Y-tunnus 2630644-6 



Osoite Mukkulankatu 19,15210 Lahti 
Puhelin 03 828 18 (vaihde)  
helpdesk@lut.fi 
 
Outward Bound Finland ry 
Y-tunnus 1010356-4 
Osoite Askonkatu 13, 15100 Lahti 
Puhelin +358 40 505 0355 
toimisto@outwardbound.fi   

 
 

Yhteyshenkilöiden tiedot 
 

Maisa Anttila, LAB-ammattikorkeakoulu 
Mukkulankatu 19, 15101 Lahti, Finland  
+358 44 708 5234 
maisa.anttila@lab.fi 
 
Elina Elme, Outward Bound Finland 
Askonkatu 13, 15100 Lahti 
+358 40 5050 355 
elina@outwardbound.fi 
 

 
Yhteistyöhankkeena tehtävän hankkeen osapuolet ja vastuunjako 
 

Roolipeli -hanke on LAB-ammattikorkeakoulun ja Outward Bound Finland ry:n 
yhteishanke. LAB-ammattikorkeakoulu toimii hankkeen hallinnoijana ja vastaa 
hankkeen arkistoinnista. Molempia hankkeen toteuttajia koskevat samat oikeudet ja 
velvollisuudet. Molempien osapuolten hankkeen toteuttamiseen osallistuvat työntekijät 
keräävät ja käsittelevät henkilötietoja sisältävää materiaalia hankkeen tavoitteiden 
toteuttamiseksi. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto Hämeen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämällä rahoituksella. 
 

Hankkeen vastuullinen johtaja  
 

Maisa Anttila, LAB-ammattikorkeakoulu 
Mukkulankatu 19, 15101 Lahti, Finland  
+358 44 708 5234 
maisa.anttila@lab.fi 

 
Hankkeen suorittajat 

 
Projektipäälliköt, projektikoordinaattori, asiantuntijat ja mahdollisesti hankkeen 
toteutukseen osallistuvat harjoittelijat sekä opiskelijat  
 

LABin tietosuojavastaava 
 

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