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Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään?
ASKELMAT – Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä -hankkeessa
haetaan ratkaisuja osatyökykyisten, työelämän ulkopuolella olevien alle 30-vuotiaiden
nuorten työ- ja koulutuspolun mahdollistamiseen niiden nuorten osalta, joilla
työllistyminen ei ole mahdollista ilman pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista työ- ja
toimintakyvyn tukemista.
Lahden Diakonialaitoksen, Harjulan Setlementti ry:n ja LAB-ammattikorkeakoulun
yhteishankkeessa selkiytetään osatyökykyisten nuorten palvelupolkuja ja kehitetään
kolmannen sektorin palvelukokonaisuutta ja yhteistyöverkostoja nuorten
osatyökykyisten työllistymisen tueksi. Hankkeella halutaan nostaa esiin vaikeimmin
työllistyvien henkilöiden potentiaali työmarkkinoilla sekä tukea heidän voimavarojaan.
ASKELMAT -hankkeessa henkilötietoja kerätään henkilötietolain mukaisiin
tarkoituksiin, kuten asiakassuhteen hoitamista, toiminnan toteuttamista, raportointia,
tilastointia ja viestintää varten. Hankkeen toiminta-aika on 1.5.2021 - 31.3.2023.

Mitä tietoja keräämme?
ESR-hankkeeseen osallistuvista henkilöistä tulee EU-lainsäädännön mukaan kerätä
henkilötason 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 sekä palautekyselyjä. Aloitus- ja
lopetuslomakkeessa kysytään osallistujan perustiedot (suku- ja etunimi, syntymäaika,
sukupuoli, osoite, puhelinnumero ja sähköposti) sekä työllisyystilanne, koulutusaste ja
taustatekijät. ESR-henkilötietojärjestelmän rekisteriseloste:
http://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/630592/ESRhenkil%C3%B6rekisterin+tietosuojaseloste/546cb1e6-51db-44c5-9b4e654ec6218103
Kykyviisaria käytetään asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn arvioimiseksi. Tiedoista
kootaan yhteenvetoja, joista ei käy ilmi yksittäisen henkilön tiedot. Kykyviisarin

henkilönumerorekisteri on perustettu Kykyviisarin henkilönumeron (asiakkaan
kirjautumistieto) ja asiakkaanhenkilötietojen yhdistämiseksi. Rekisterin tietojen avulla
Kykyviisari voidaan uudelleen täyttää vaikuttavuustietojen keräämiseksi.
Hankkeen tilaisuuksiin ilmoittautumisen yhteydessä keräämme ja tallennamme
hankkeen kohderyhmän henkilöiltä seuraavia tietoja: nimi, organisaatio, yhteystiedot.

Millä perusteella keräämme tietoja?
ESR-hankkeiden vaatimukset projektiin osallistuneiden todentamiseksi sekä
yhteydenpito ASKELMAT -hankkeen toimintoihin osallistuviin organisaatioihin ja
yksityishenkilöihin vaatii henkilötietojen keräämisen. Hankkeen toimintaan
osallistuvien henkilötietoja kerätään ainoastaan heidän omalla suostumuksellaan.

Mistä kaikkialta henkilötietoja keräämme?
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä yhteystietoja yleisistä
tietolähteistä, kuten julkisilta www-sivustoilta.

Kenelle tietoja siirretään?
Hankehenkilöstöllä on pääsy hankkeen aikana rekisterin henkilötietoihin.
Henkilötietoja ei luovuteta hankkeen ulkopuolisille tahoille. ESR:n hankkeiden osalta
tiedot siirtyvät anonyymisti Euroopan komissiolle. Kykyviisarin tietosisällöt säilyvät
Työterveyslaitoksen ylläpitämässä järjestelmässä. Keräämme ilmoittautumisia
tapahtumiin Webrobol järjestelmän kautta. Palautteen ja muiden kyselyjen
keräämiseen voidaan käyttää LABin e-lomaketta tai Webropol-palvelua. Webropolin
tietosuojailmoitus: https://webropol.fi/wp-content/uploads/2019/10/Tietosuojaselostek%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4-ja-asiakasrekisterist%C3%A4_.pdf

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 tietoturvallisilla palvelimilla ja pääsy tiedostoihin on
vain hankehenkilökunnalla henkilökohtaisilla tunnistautumisella.

Kuinka kauan aineistoa säilytetään?
ASKELMAT -hanke päättyy 31.3.2023, 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
Askelmat -hankkeen rekisteri
Projektin kestoaika: 1.5.2021– 31.3.2023

Rekisterinpitäjä
LAB ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2630644-6
Mukkulankatu 19,15210 Lahti
Puhelinnumero: 03 828 18 (vaihde)
Sähköposti: helpdesk@lut.fi

Yhteyshenkilön tiedot
Outi Jokinen, LAB-ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti, Finland
Puhelinnumero: +358 50 516 0678
Sähköposti: outi.jokinen@lab.fi

Yhteistyöhankkeena tehtävän projektin osapuolet
ASKELMAT -hanke on LAB-ammattikorkeakoulun, Lahden Diakonialaitoksen ja
Harjulan Setlementti ry:n yhteishanke. Hanketta rahoitetaan ESR:n tuella.

Projektin vastuullinen johtaja
Outi Jokinen, LAB-ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti, Finland
Puhelinnumero: +358 50 516 0678
Sähköposti: outi.jokinen@lab.fi

Hankkeen suorittajat
Projektipäällikkö, asiantuntijat, osatoteuttajat 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

