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Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään?  
 

Ennakointiosaamisen kehittäminen pk-yrityksissä -hankkeen tavoitteena on mahdollistaa 
yrityksille ennakoinnin ja muotoiluajattelun ottaminen osaksi yritysten tuotekehitystoimintaa. 
Hankkeessa muokataan ja kehitetään erityisesti PK-yrityksille soveltuvia metodeja 
ennakointityöskentelyn avuksi. Kartoitetaan laaja-alaisesti päijäthämäläisten yritysten 
tuotekehitystä ja luodaan siitä kuva, siitä minkälaisia haasteita ja resursseja yrityksillä tällä 
hetkellä on. Hankkeen toimenpiteenä tehdään yhdessä yritysten kanssa syvällisiä palvelu- 
ja tuotekehityscaseja, pidetään webinaareja, seminaareja sekä työpajoja. Näiden pohjalta 
kehitetään hankkeen fokuksessa olemaa menetelmä tarjoamaa, joka siis tullaan hankkeen 
tuloksena tarjoamaan suomalaisen PK-kentän käyttöön. Hankkeen tuloksena syntyy 
Ennakointi tuotekehityksessä -käsikirja pk-yrityksille, johon kootaan yhteen hankkeessa 
syntynyt osaaminen ja kokemukset. Julkaisun ensisijaisena fokuksena on olla “käsikirja 
yrityksille” siitä miten ennakointi ja muotoiluajattelu 
voidaan yhdistää tuotekehitykseen. 
 
Hankkeen toteuttaa LAB-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Päijät-Hämeen liitto. 
 
Tuotekehityscaseihin ja työpajoihin osallistuvien henkilötietoja kerätään ja käytetään 
casejen järjestämiseen ja yhteydenpitoon toimenpiteisiin liittyen. Henkilötietojen yhteydessä 
kerättyjä tietoja voidaan käyttää hankkeen aikana tai sen jälkeen anonyymeinä julkaisuihin, 
tutkimukseen ja kehittämiseen. Tietoja voidaan käyttää myös hankkeen ja 
valmennusohjelman vaikuttavuuden arvioinnissa.  
 
Henkilötietoja käytetään myös hanketta koskevaan viestintään. Hankkeen toiminnasta, 
kuten tuotekehityscaseista, webinaareista ja työpajoista, viestitään hankkeen 
kohderyhmälle, jotka ovat antaneet yhteystietonsa hankkeen toimijoille tai joiden 
yhteystiedot ovat julkisesti saatavilla. Lisäksi viestintää tehdään sosiaalisessa mediassa ja 
verkostoissa. 
 

Mitä tietoja keräämme?  
 

Keräämme ja tallennamme henkilöiltä seuraavia tietoja hankkeen tilaisuuksiin 
ilmoittautumisen tai osallistumisen yhteydessä: nimi, organisaatio, mahdollisesti titteli, 
puhelinnumero ja sähköposti.  Tuotekehityscaseihin osallistuvilta kerätään näiden tietojen 
lisäksi myös yritykseen liittyviä taustatietoja.  
 
Hankkeen aikana otetaan myös valokuvia ja videokuvaa, näistä tiedotetaan osallistujia 
ennen tilaisuuksia.  

  



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: 
- 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 Webropol-palvelua  
- henkilötietoja (nimi ja yhteystiedot) päivitetään ja säilytetään Microsoft Teams –palvelussa  

 
 
Minne tietoja siirretään?  

 
 
Henkilötietoja käsittelevät vain hankehenkilöstöön kuuluvat henkilöt. Kerättyjä henkilötietoja ei 
pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

 
 

Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen  
 

 
Digitaaliset aineistot säilytetään LAB-ammattikorkeakoulun tietoturvallisilla palvelimilla ja 
pääsy tietoihin on vain hankehenkilökunnalla. Manuaaliset aineistot säilytetään lukitussa 
kaapissa LAB-ammattikorkeakoulun työtiloissa. 

 
Kuinka kauan aineistoa säilytetään? 

 

Manuaaliset ja digitaaliset aineistot säilytetään 10 vuotta rahoituspäätöksessä 
vahvistetusta hankkeen päättymispäivästä (31.8.2023), jonka jälkeen aineisto 
hävitetään. 
 
 

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 

 
Ennakointiosaamisen kehittäminen pk-yrityksissä - EKY -hankkeen rekisteri 
Hankkeen kesto: 1.8.2021–31.8.2023 

 
Rekisterinpitäjä 
 

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

 
Yhteyshenkilön tiedot 
 

Anniina Harjapää, LAB-ammattikorkeakoulu 
Mukkulankatu 19, 15101 Lahti, Finland  
+358 44 708 5178 
anniina.harjapaa@lab.fi 

 
 

LABin tietosuojavastaava 
 

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