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Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään? 
  

Henkilötietoja käsitellään Tiimeistä toimeen - osaamista ja osallisuutta korkeakoulujen 
etäkohtaamisiin -hankkeen toteuttamista varten. Hankkeen tavoitteena on kehittää 
korkeakoulujen etäohjaukseen ja –opetukseen työelämäläheisiä ja osallistavia 
menetelmiä muun muassa simulaatiopedagogiikkaan perustuen. Erityisesti lisätään 
korkeakoulujen ohjaus- ja opetushenkilöstön osaamista ja rohkaista heitä ottamaan 
käyttöön uusia toimintatapoja. Projektin välitön kohderyhmä on korkeakoulujen opetus- 
ja ohjaushenkilöstö. Välillisiä kohderyhmiä ovat korkeakouluopiskelijat ja heitä 
rekrytoivat yritykset.  

 
Henkilötietoja käytetään projektia koskevaan viestintään, hankkeen arviointiin ja 
rahoittajan edellyttämien seurantaindikaattorien todentamiseksi. 

 
Mitä tietoja keräämme?  
 

Hankkeeseen osallistuvista välittömistä ja välillistä kohderyhmistä kerätään seuraavat 
tiedot: nimi, sähköpostiosoite, tehtävänimike ja työpaikka / opiskelijoilla koulutusala. 
 
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. 
 
Projekti saa tukea Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). ESR-hankkeeseen osallistuvista 
henkilöistä, jotka ovat hankkeen välitöntä kohderyhmää, tulee EU-lainsäädännön 
mukaan kerätä henkilötason tietoja. ESR-henkilörekisterin tietosuojaselosteen ja tietoa 
ESR-hankkeeseen osallistuvilta kerättävistä henkilötiedoista löydät osoitteesta: 
https://www.rakennerahastot.fi/esrhankkeen-osallistujille  

 
 
Millä perusteella keräämme tietoja?  
 

Henkilötietojen kerääminen perustuu asianosaisen omaan suostumukseen. 
 
 
 
 



 

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

Kenelle tietoja siirretään?  
 
Hankehenkilöstöllä on pääsy rekisterin henkilötietoihin. Henkilötietoja ei luovuteta 
hankkeen ulkopuolisille tahoille.  
 
ESR-lomakkeita käsittelevät vain hankkeen siihen tehtävään nimetyt henkilöt. 
Henkilötietoja ei tallenneta LAB-ammattikorkeakoulun järjestelmiin. ESR-lomakkeilla 
kerättyjä henkilötietoja siirretään Euroopan komissiolle (tiedot siirtyvät aina 
anonyyminä) hankkeen rahoittajan rahoitusehtojen mukaisesti. 
 

 
Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

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

 
 

Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen  
 

Digitaaliset aineistot säilytetään LAB-ammattikorkeakoulun tietoturvallisilla palvelimilla 
ja pääsy tietoihin on vain hankehenkilökunnalla. 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, 
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 1.4.2021-30.4.2023 (tai kunnes hanke 
virallisesti päättyy mahdollisen jatkoajan jälkeen). Arkistoitavaa aineistoa kuten ESR-
lomakkeita säilytetään rahoittajan ohjeiden mukaisesti vähintään 10 vuotta hankkeen 
päättymispäivästä. ESR-lomakkeiden tiedot säilytetään ja arkistoidaan rahoittajan 
ohjeiden mukaisesti. Muuta hankkeessa kerättyä aineistoa, paitsi ESR-
henkilölomakkeita, voidaan säilyttää ja käyttää henkilön suostumukseen perustuen 
hankkeen päättymisen jälkeen mahdollisiin tutkimus-, kehittämis- ja opetustarkoituksiin. 
 

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 

 
Tiimeistä toimeen - osaamista ja osallisuutta korkeakoulujen etäkohtaamisiin -hankkeen 
rekisteri 
Hankkeen kesto: 1.4.2021-30.4.2023 

 
Rekisterinpitäjä 

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

Yhteyshenkilön tiedot 
 
Elina Ruokoski 
Mukkulankatu 19,15210 Lahti  
elina.ruokoski@lab.fi 
0447085128 

 
Projektin vastuullinen johtaja  

 
TKI-johtaja Pasi Juvonen 

 
Tutkimuksen suorittajat 

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

LAB:n tietosuojavastaava 
 

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

 


