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Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään?  
 

LAB SoteCampus -hankkeen tavoitteena on lisätä teknologian ja digitalisaation käyttöön 
liittyvää osaamista ja hyödyntämistä- ja lisätä kotona asumista tukevien teknologisten 
ratkaisujen käyttöönottoa, hyödyntämistä ja kehittämistä. Lisäksi pyritään vahvistamaan 
näiden vaikutusten arviointia. Hankkeessa vahvistetaan johtamis- ja esihenkilötyön osaamista 
sekä työn kehittämisosaamista. Hankkeen avulla vahvistetaan tietojohtamisen osaamista 
molemmissa taustaorganisaatioissa, lisätään eri tietolähteiden tuottaman datan hyödyllistä 
käyttöä johtamisessa, päätöksen teossa sekä työn kehittämisessä ja suunnittelussa. Tietoa 
hyödynnetään myös työhyvinvoinnin kehittämisessä. Hankkeen toteuttavat LAB-
ammattikorkeakoulu ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote.  
 

Henkilötietoja kerätään Eksoten, LAB-ammattikorkeakoulun (LAB) ja 

yritysyhteistyöhön liittyen:  

•asiakastietojen ylläpito  

•viestintä, markkinointi sekä tiedotus  

•tapahtumat ja kilpailut  

•yritysyhteistyö  

•tarjousten tekeminen ja taloushallinto  

•strateginen kumppanuus  

•palautteiden kerääminen ja käsittely. 

 
Mitä tietoja keräämme?  
 

Keräämme   ja   tallennamme   henkilöiltä   seuraavia   tietoja   hankkeen tilaisuuksiin 
ilmoittautumisen tai osallistumisen yhteydessä: nimi, organisaatio, puhelinnumero ja 
sähköposti. 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.  

 
 
Millä perusteella keräämme tietoja?  
 

Henkilötietojen keräämisperuste on suostumus.   
 
Mistä kaikkialta henkilötietoja keräämme? 

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

 



 

 

Kenelle tietoja siirretään?  
 
Hankkeen toiminnassa siirtyy henkilötietoja seuraaville ulkopuolisille henkilötietojen 
käsittelijöille: 
- mahdollisesti käytetään tapahtumanhallintapalvelu Lyytiä, jonka kautta hallitaan 

tilaisuuksien ja työpajojen ilmoittautumisia. LAB ja palveluntarjoaja ovat solmineet 
sopimuksen henkilötietojen käsittelyä koskevista käytännöistä. 

- palautteen ja muiden kyselyjen keräämiseen käytetään mahdollisesti Webropol-palvelua  
- henkilötietoja (nimi ja yhteystiedot) päivitetään ja säilytetään OneDrive for Business ja 

Microsoft Teams –palvelussa  
- Yritysyhteistyön viestintään ja markkinointiin liittyvät LAB-ammattikorkeakoulun  

palveluntarjoajat ja niiden hallinnointi kuvataan LABin viestinnän ja markkinoinnin  
tietosuojailmoituksessa. 
 

 
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 Eksoten tietoturvallisilla 
palvelimilla ja pääsy tietoihin on vain hankehenkilökunnalla.  

 
Kuinka kauan aineistoa säilytetään? 

 

Kerättyä aineistoa säilytetään hankkeen ajan 1.9.2021-31.7.2023 (tai kunnes hanke virallisesti 
päättyy mahdollisen jatkoajan jälkeen). Arkistoitavaa aineistoa kuten osallistujalistoja 
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). LABin ja Eksoten väliseen yhteistyöhön liittyvä  
aineisto säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on  
kerätty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Vanhentuneet ja tarpeettomat  
tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se  
on tarpeen tässä tietosuojailmoituksessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten  
toteuttamiseksi. 
 
 

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 

 
            LAB SoteCampus projektin rekisteri 

Hankkeen kesto: 1.9.2021-31.7.2023 
 
Rekisterinpitäjä 
 

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

 
Yhteyshenkilön tiedot 
 

Jaana Ahl, LAB-ammattikorkeakoulu 
Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta, Finland  
+358 504396610 
maisa.anttila@lab.fi 

 
Yhteistyöhankkeena tehtävän hankkeen osapuolet ja vastuunjako 
 

LAB SoteCampus -hanke on LAB-ammattikorkeakoulun ja Eksoten yhteishanke. LAB-
ammattikorkeakoulu toimii hankkeen hallinnoijana ja koordinoi hanketta. Molempia hankkeen 
toteuttajia koskevat kuitenkin samat oikeudet ja velvollisuudet.  
 

Hankkeen vastuullinen johtaja  
 

Petra Vainio, LAB-ammattikorkeakoulu 
Mukkulankatu 19, 15101 Lahti, Finland  
+358 44 7080146 
petra.vainio@lab.fi 

 
 
Hankkeen suorittajat 

 
Projektipäällikkö, 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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