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Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään?  
 

LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoima Arjen apu -hanke on osa Euroopan unionin työtä 
kotoutumisen edistämiseksi. Se on suunnattu ensisijaisesti Afganistan ja Eritrean maista 
saapuneille henkilöille. Hanke toteutetaan yksilö- ja ryhmätoimintana tieto- ja taitopajojen 
muodossa sekä vapaaehtoisten antamana henkilökohtaisena apuna.  Ryhmätoiminta 
vahvistaa kohderyhmän sosiaalista osallisuutta, yhteiskunnallista aktiivisuutta, suomen kieltä, 
kulttuurituntemusta sekä positiivista mielenterveyttä. Ryhmätoiminnan lisäksi osallistujille 
järjestetään yksilötoimintaa, johon perehdytetään maahanmuuttajataustaisia ja 
kantasuomalaisia vapaaehtoisia. Arjen apu -hankkeen tavoitteena on antaa apua arjen 
ongelmatilanteissa, jotka eivät vaadi viranomaisten osallisuutta Suomessa. Hankkeessa 
kehitetään Arjen apu- malli vapaaehtoistoimintaan Päijät-Hämeessä Lahden alueella. 
Hankkeessa pilotoidaan ja kehitetään vapaaehtoistyön malli ohjeineen maahanmuuttajien 
kanssa työskenteleville tahoille.  Hankkeen toteuttavat LAB-ammattikorkeakoulu, Diakonia 
säätiö sr ja Sylvia-koti yhdistys /Kaupunkikylä yksikkö ry. 

 
Hankkeeseen osallistuvien henkilötietoja kerätään ja käytetään ryhmä – ja yksilötoiminnan 
järjestämiseen ja yhteydenpitoon. Henkilötietojen yhteydessä kerättyjä tietoja voidaan käyttää 
hankkeen aikana tai sen jälkeen anonyymeinä julkaisuihin, tutkimukseen, kehittämiseen ja 
opetukseen. Tietoja voidaan käyttää myös hankkeen ja vaikuttavuuden arvioinnissa.  
 
Henkilötietoja käytetään myös hanketta koskevaan viestintään. Hankkeen toiminnasta, kuten 
yksilötoiminnoista ja tieto- ja taitopajoista, 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?  
 

Arjen apu -hanketta rahoittaa Euroopan unionin sisäasioiden (EUSA) Turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF), ja hankkeen kohderyhmänä ovat kolmansien 
maiden kansalaiset. Kohderyhmään kuulumisen todentamiseksi hankkeen henkilöstön on 
pyydettävä nähtäväksi osallistujan henkilöllisyystodistus tai oleskelulupa. Todentaminen 
dokumentoidaan erilliselle tarkastuslomakkeelle. Tarkastuslomakkeelle merkitään tieto, mistä 
kansalaisuustiedot on todennettu (esimerkiksi passi tai oleskelulupa). 
 
Kohderyhmään kuulumisen todentamisen yhteydessä keräämme osallistujilta hankkeen 
toimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen kannalta olennaisia tietoja: nimi, kansalaisuus, 
äidinkieli, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, tieto oleskeluluvasta.  
Todennetulle kohderyhmälle suunnatuissa tapahtumissa (esim. ryhmätoiminta) 
allekirjoitettaviin osallistujalistoihin kerätään rahoittajan ohjeiden mukaisesti nimi, 
kansalaisuus ja puhelinnumero.   
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.  

 
Arjen apu -hankkeessa vapaaehtoistoiminnasta vastaa Lahden Diakonialaitos. 
Vapaaehtoisten tiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) tallennetaan 
vapaaehtoistoiminnan sähköiseen vapaaehtoistyo.fi -asiakasrekisteriin vapaaehtoisen 
henkilökohtaisella suostumuksella. Rekisterinpitäjä on Lahden Diakoniasäätiö sr. 
Asiakasrekisteriä ylläpitää Kirkkopalvelut ry.  
 
Vapaaehtoisten henkilötietoja kerätään vapaaehtoistoiminnan toteuttamista, yhteydenpitoa, 
viestintää sekä raportointia varten. Niiden vapaaehtoisten osalta, jotka ovat hankkeen 
kohderyhmää kolmansien maiden kansalaisina, todentaminen tapahtuu edellä mainitulla 
tavalla. 

 
Millä perusteella keräämme tietoja?  
 

Keräämme henkilötietoja osallistujien suostumuksella joko kohderyhmään kuulumisen 
todentamisen tai tilaisuuksiin ilmoittautumisen yhteydessä.     
 
EUSA-rahastojen sääntöjen mukainen toiminta ja hallinnointi edellyttää edellä mainittujen 
henkilötietojen keräämistä. Lisätietoja; https://eusa-rahastot.fi/tuen-saajalle/kohderyhman-
todentaminen-amif 
 

Mistä kaikkialta henkilötietoja keräämme  
 
Keräämme henkilötietoja ainoastaan osallistujilta itseltään tai heidän suostumuksellaan.  

 
Kenelle tietoja siirretään?  

 
Hankkeen kohderyhmään kuuluvista osallistujista kerättävät tiedot tulevat vain 
hankehenkilöstön sisäiseen käyttöön, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille ilman osallistujan 
erillistä ja tapauskohtaista suostumusta. 
 
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. 
 
 

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, Lahden Diakonia säätiö sr. ja 
Sylvia-kotoyhdistyksen / kaupunkikylä yksikön tietoturvallisilla palvelimilla ja pääsy tietoihin on 
vain hankehenkilökunnalla.  
 
Hankkeisiin osallistuvien henkilöiden täyttämät AMIF -lomakkeet säilytetään kulunvalvotuissa 
tiloissa lukitussa kaapissa. AMIF -lomakkeiden tiedot tallennetaan EURA2014-järjestelmän 
ESR Henkilö -palveluun rahoittajan edellyttämällä tavalla, jonka jälkeen lomakkeet hävitetään 
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rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta annetun 
valtioneuvoston asetuksen (358/2014) 30 §:ssä säädetyllä tavalla. 

 
Kuinka kauan aineistoa säilytetään? 

 

Kerättyä aineistoa säilytetään hankkeen ajan 1.9.2020–31.12.2022 (tai kunnes hanke 
virallisesti päättyy mahdollisen jatkoajan jälkeen). Arkistoitavaa aineistoa kuten 
osallistujalistoja ja ESR-lomakkeita säilytetään rahoittajan ohjeiden mukaisesti vähintään 10 
vuotta hankkeen päättymispäivästä. Osallistujien yhteystietoja säilytetään mahdollista 
seurantakyselyä/haastattelua varten. Aineistoa voidaan säilyttää ja käyttää henkilön 
suostumukseen perustuen hankkeen päättymisen jälkeen mahdollisiin tutkimus-, kehittämis- 
ja opetustarkoituksiin (pääosin aineistoa, joka ei sisällä henkilötietoja). 
 
ESR-lomakkeiden tiedot säilytetään ja arkistoidaan rahoittajan ohjeiden mukaisesti. 
 

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 

 
Arjen apu -hankkeen rekisteri 
Hankkeen kesto: 1.9.2020–31.12.2022 

 
Rekisterinpitäjä 
 

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

 
Yhteyshenkilön tiedot 
 

Jonna Sirviö, LAB-ammattikorkeakoulu 
Mukkulankatu 19, 15101 Lahti, Finland  
+358 44 708 5206 
jonna.sirvio@lab.fi 

 
Yhteistyöhankkeena tehtävän hankkeen osapuolet ja vastuunjako 
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Arjen apu -hanke on LAB-ammattikorkeakoulun, Diakonia säätiö sr ja Sylvia-koti yhdistys ry:n 
/Kaupunkikylä yksikön yhteishanke. LAB-ammattikorkeakoulu toimii hankkeen hallinnoijana ja 
koordinoi hanketta. Hankkeen toteuttajia koskevat kuitenkin samat oikeudet ja velvollisuudet.  
 

Hankkeen vastuullinen johtaja  
 

Jonna Sirviö LAB-ammattikorkeakoulu 
Mukkulankatu 19, 15101 Lahti, Finland  
+358 44 708 5206 
jonna.sirvio@lab.fi 

 
 
Hankkeen suorittajat 

 
Projektipäällikkö, projektikoordinaattori, asiantuntijat, ohjaajat 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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