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Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään?
LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoima Kotoa kotiin -hanke on osa Euroopan unionin työtä
kotoutumisen edistämiseksi. Se on suunnattu ensisijaisesti vielä kotoutumisajalla oleville
arabian-, kurdin-, darin- ja thaikielisille naisille, jotka ovat jääneet palveluiden ja
kotoutumistoimien ulkopuolelle. Hankkeessa toteutetaan ryhmätoimintaa, johon voi
osallistua lasten kanssa. Ryhmätoiminta vahvistaa kohderyhmän sosiaalista osallisuutta,
yhteiskunnallista aktiivisuutta, suomen kieltä, kulttuurituntemusta sekä positiivista
mielenterveyttä. Ryhmätoiminnan lisäksi osallistujille järjestetään vertaistukitoimintaa, johon
perehdytetään maahanmuuttajataustaisia ja kantasuomalaisia vapaaehtoisia.
Kotoa kotiin -hankkeessa henkilötietoja kerätään toiminnan toteuttamista, raportointia ja
viestintää varten. Hankkeen osapuolina ovat LAB-ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus
Salpaus ja Lahden Diakonialaitos.
Mitä tietoja keräämme?
Kotoa kotiin -hanketta rahoittaa Euroopan unionin sisäasioiden (EUSA) Turvapaikka-,
maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF), ja hankkeen kohderyhmänä ovat kolmansien
maiden kansalaiset. Kohderyhmään kuulumisen todentamiseksi hankkeen henkilöstön on
pyydettävä nähtäväksi osallistujan henkilöllisyystodistus tai oleskelulupa. Todentaminen
dokumentoidaan erilliselle tarkastuslomakkeelle. Tarkastuslomakkeelle merkitään tieto, mistä
kansalaisuustiedot on todennettu (esimerkiksi passi tai oleskelulupa).
Kohderyhmään kuulumisen todentamisen yhteydessä keräämme osallistujilta hankkeen
toimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen kannalta olennaisia tietoja: nimi, kansalaisuus,
äidinkieli, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, tieto oleskeluluvasta ja
kotoutumisajasta sekä lasten määrästä ja iästä. Henkilökohtaisissa alkukeskusteluissa
kerätään erillisille paperilomakkeille osallistujan tuki- ja ohjausprosessin kannalta olennaista
tietoa koulutus- ja työtaustasta, terveydestä ja palveluiden piiriin kuulumisesta.
Todennetulle kohderyhmälle suunnatuissa tapahtumissa (esim. ryhmätoiminta)
allekirjoitettaviin osallistujalistoihin kerätään rahoittajan ohjeiden mukaisesti nimi,
kansalaisuus ja puhelinnumero.
Kotoa kotiin -hankkeessa vertaistukitoiminnan kehittämisestä ja vapaaehtoistoiminnasta
vastaa Lahden Diakonialaitos. Vapaaehtoisten tiedot (nimi, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite) tallennetaan vapaaehtoistoiminnan sähköiseen vapaaehtoistyo.fi asiakasrekisteriin vapaaehtoisen henkilökohtaisella suostumuksella. Rekisterinpitäjä on
Lahden Diakoniasäätiö sr. Asiakasrekisteriä ylläpitää Kirkkopalvelut ry.

Vapaaehtoisten henkilötietoja kerätään vapaaehtoistoiminnan toteuttamista, yhteydenpitoa,
viestintää sekä raportointia varten. Niiden vapaaehtoisten osalta, jotka ovat hankkeen
kohderyhmää kolmansien maiden kansalaisina, todentaminen tapahtuu edellä mainitulla
tavalla.
Hankkeen muissa tapahtumissa, kuten asiantuntijaseminaareissa ja vapaaehtoisten
ryhmämuotoisissa tapaamisissa, joissa osallistujina on muita kuin kolmansien maiden
kansalaisia, keräämme tilaisuuteen ilmoittautumisen yhteydessä seuraavia tietoja: nimi,
organisaatio ja sähköpostiosoite.
Millä perusteella keräämme tietoja?
Keräämme henkilötietoja osallistujien suostumuksella joko kohderyhmään kuulumisen
todentamisen tai tilaisuuksiin ilmoittautumisen yhteydessä.
EUSA-rahastojen sääntöjen mukainen toiminta ja hallinnointi edellyttää edellä mainittujen
henkilötietojen keräämistä.
Mistä kaikkialta henkilötietoja keräämme?
Keräämme henkilötietoja ainoastaan osallistujilta itseltään tai heidän suostumuksellaan
esimerkiksi TE-toimistosta kotoutumisaikaan liittyen.
Kenelle tietoja siirretään?
Hankkeen kohderyhmään kuuluvista osallistujista kerättävät tiedot tulevat vain
hankehenkilöstön sisäiseen käyttöön, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille ilman osallistujan
erillistä ja tapauskohtaista suostumusta. Tällöin kyseessä voi olla tiedonsiirto osallistujan
tilanteesta esim. te-palveluille tai terveysviranomaiselle.
Hankkeen järjestämistä asiantuntijatilaisuuksista siirtyy henkilötietoja seuraavalle
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.
Minne tietoja siirretään?
Tietoja 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?
Kotoa kotiin -hanke päättyy 30.9.2021, minkä jälkeen osallistujista kerätty aineisto
arkistoidaan. 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.
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
Kotoa kotiin -hankkeen rekisteri (tilaisuuksien ilmoittautumistiedot hallintapalvelu Lyytissä)
Projektin kestoaika: 1.4.2019– 30.9.2021
Rekisterinpitäjä
LAB ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2630644-6
Osoite Mukkulankatu 19,15210 Lahti
Puhelin 03 828 18 (vaihde)
helpdesk@lut.fi
Yhteyshenkilön tiedot
Maija Eerola, LAB-ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti, Finland
+358 50 463 5069
maija.eerola@lab.fi
Yhteistyöhankkeena tehtävän projektin osapuolet
Kotoa kotiin on LAB-ammattikorkeakoulun, Koulutuskeskus Salpauksen ja Lahden
Diakonialaitoksen yhteishanke. Hanke rahoitetaan EUSA:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja
kotoutumisrahaston (AMIF) tuella.
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