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KARITA-hanke,  
LAB-ammattikorkeakoulun (osatoteuttaja) 

  TIETOSUOJAILMOITUS 
  
  EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 
  artiklat 13 ja 14 
  Laatimispäivämäärä: 6.9.2021 
 
 
 
Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään? 
  

KATI-ohjelma toteutetaan alueellisilla hankkeilla vuosina 2021–2022. Eksote hallinnoi 

KARITA-hanketta, jossa osatoteuttajia ovat Oulun kaupunki, LAB, OAMK ja FinHCCTA. 

Hankkeen rahoittajana toimii Sosiaali- ja terveysministeriö (50 %). 

KARITA-hankkeen päätavoitteena on vähentää sote-palveluiden tarvetta ikäihmisten 

palveluissa ja siirtää säännöllisten palveluiden tarvetta teknologiaa hyödyntäen. 

Hankkeessa etsitään uusia vaikuttavia teknologisia ratkaisuja esimerkiksi digitaalisten 

palvelujen, tekoälyn sekä robotiikan kokeilujen kautta. Tavoitteena on tukea sellaisia 

kuntalaisia ja heidän perheidensä kotona asumista, jotka eivät ole säännöllisen palvelun 

piirissä, mutta riski palveluiden tarpeeseen on kohonnut.   

LAB-ammattikorkeakoulun tavoitteena KARITA-hankkeessa on sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattilaisten hyvinvointiteknologiaosaamisen lisääminen omassa 

asiakastyössä. Osaamista kehitetään työntekijöiden koulutusinterventioilla, jotta uudesta 

teknologiasta saadaan paras mahdollinen hyöty. Simulaatio-oppimisympäristön 

kehittäminen vahvistaa opiskelijoiden teknologiaosaamista, ja opettajien työelämäjaksot 

mahdollistavat opetuksen ajantasaisuuden teknologia käytänteiden osalta. 

Henkilötietoja käytetään hankkeen yhteistapaamisissa, koulutusten ja työelämään 

tutustumisisten yhteydessä sekä projektin viestintään. 

 

Mitä tietoja keräämme? 

Hankkeen toimenpiteisiin osallistuvilta kerätään nimi ja sähköpostiosoite sekä tieto 

ammatista ja työpaikasta. Tietoa kerätään hankkeen toimenpiteiden käytännön järjestelyitä 

varten. Koulutuksiin ja työelämään tutustumisen jaksoille osallistuminen on vapaaehtoista 

ja ilmoittaessaan yhteystiedot, osallistuja suostuu yhteystietojen käyttämiseen 

toimenpiteiden järjestelyissä (kutsut, materiaalin lähettäminen ja palautekyselyt).  

 

Millä perusteella keräämme tietoja? 

KARITA- hankkeessa kerätään henkilötietoja koulutusinterventioiden käytännön järjestelyitä 

varten. Hankkeesta tallennetaan ja raportoidaan eteenpäin vain toimenpiteiden 

osallistujamäärät ja anonyymisti kerätyn palautteen kooste. Anonyymi tieto on julkista ja 

avointa, tietoa raportoidaan hanketoimijoille, asiakkaille, rahoittajalle ja sidosryhmille.  
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Mistä kaikkialta henkilötietoja keräämme 

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ilmoittautumisten yhteydessä. Tarvittaessa 

hankkeen kohderyhmien omat organisaatiot voivat välittää tietoa hankkeesta omien 

henkilörekisterien puitteissa työntekijöilleen. 

Hankkeen toimenpiteisiin osallistuvien yhteystietoja käyttää projektihenkilöstö 

(projektipäällikkö ja asiantuntijat).  

Kenelle tietoja siirretään? 

Henkilötietoja (nimi, sähköposti, ammatti ja työpaikka) käsitellään tarvittaessa osallistujan 

oman työnantajan kanssa toimenpiteisiin osallistumisen mahdollistamiseksi. Henkilötietoja 

(nimi, sähköposti, ammatti ja työpaikka) voidaan kerätä ilmoittautumisten yhteydessä 

ulkopuolisena henkilötietojen käsittelijänä toimivan Webropol-järjestelmän kautta. 

Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Kerättyjä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen 

Tietoja käsitellään korkeakoulun tietoturvallisilla palvelimilla ja tietoihin pääsy on 

mahdollista ainoastaan projektihenkilöstöllä. Henkilötietoja sisältävää aineistoa ei 

arkistoida, aineisto hävitetään asianmukaisesti hankkeen päätyttyä. 

Kuinka kauan aineistoa säilytetään? 

Kerättyä aineistoa säilytetään henkilötietojen (nimi, sähköposti, ammatti ja työpaikka) osalta 

hankkeen ajan 1.1.2021-31.12.2022. Henkilötietoja sisältävää aineistoa ei arkistoida, 

aineisto hävitetään asianmukaisesti hankkeen päätyttyä. 

Automatisoitu päätöksenteko 

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. 

 
Tutkimusrekisterin tiedot ja rekisterinpitäjä 

 
LAB-ammattikorkeakoulu toimii KARITA-hankkeen osatoteuttajana ja vastaa tietosuojasta 
omien toimenpiteiden osalta. Toimenpiteiden toteuttamiseen liittyvät henkilötiedot tallennetaan 
korkeakoulun omille tietoturvallisille palvelimille KARITA-hankkeen nimissä 1.1.2021-
31.12.2022 välisenä aikana. 
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Yhteyshenkilön tiedot 

 
KARITA-hankkeen projektipäällikkö (LAB) Sanna Imeläinen 
LAB-ammattikorkeakoulu, Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta 
Puhelinnumero: 046 920 1587 
Sähköposti: sanna.imelainen@lab.fi 
 
Yhteyshenkilöön voi olla yhteydessä rekisteriä koskevista käytännön asioista. 
 

Yhteistyöhankkeena tehtävän projektin osapuolet ja vastuunjako 
 
KARITA-hanketta hallinnoi EKSOTE, ja osatoteuttajia ovat Oulun kaupunki, LAB, OAMK ja 
FinHCCTA. Osatoteuttajat vastaavat omien työpakettien mukaisista toimenpiteistä. 

 
Hankkeen hallinnoijan (Eksote) yhteyshenkilö 
Projektipäällikkö Marja Laamanen 
Puhelinnumero: 040 651 5902 
Sähköposti: marja.laamanen@eksote.fi 
 

 
Projektin vastuullinen johtaja  

 
LAB-ammattikorkeakoululla hankkeen vastuullisena johtajana toimii  
TKI-päällikkö Petra Vainio 
Puhelinnumero: 044 708 0146  
Sähköposti: petra.vainio@lab.fi 

 
Hankkeella on nimetty ohjausryhmä.  

 
Tutkimuksen suorittajat 

 
Hankkeen henkilötietoja ja anonyymia palautetta käsittelee projektihenkilöstö 
(projektipäällikkö ja asiantuntijat). 

 
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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