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  TUTU – Tulevaisuus tutuksi -verstas 
  TIETOSUOJAILMOITUS 
  

 EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 
  artiklat 13 ja 14 
 
  Laatimispäivämäärä: 19.11.2021 
 

1. Rekisterinpitäjä 
 

 
LAB-ammattikorkeakoulu Oy  
 
Y-tunnus 2630644-6  
 
Lahden kampus:  
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti  
Niemenkatu 73, 15140 Lahti  
Puhelin: 03 828 18  
 
Lappeenrannan kampus:  
Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta  

 Puhelin: 029 446 5000 
 

2. Rekisterin tiedot 
 
TUTU – Tulevaisuus tutuksi -verstas hankkeen rekisteri. Hankkeen kesto 1.8.2021-
31.8.2023.  
 

3. Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteyshenkilöt 
 
Kimmo Heponiemi 
LAB-ammattikorkeakoulu 
 
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti 
Puhelin: 044 708 1859 
Sähköposti: Kimmo.Heponiemi@lab.fi 
 

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
 

Nimi: Lakimies Anne Himanka 
Osoite: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Skinnarilankatu 34, 53850 Lappeenranta 
Puhelinnumero: 050 564 4623 
 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 

TUTU – Tulevaisuus tutuksi -verstas hankkeeseen osallistuvien henkilötietoja kerätään hank-
keen osallistujayritysten ja muiden osallistujien tavoittamiseksi sekä hanketta koskevaa vies-
tintää varten. Hankkeen toiminnasta, kuten työpajoista ja webinaareista, viestitään hankkeen 
kohderyhmälle, jotka ovat antaneet yhteystietonsa hankkeen toimijoille tai joiden yhteystiedot 
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ovat julkisesti saatavilla. Lisäksi viestintää tehdään sosiaalisessa mediassa ja verkostoissa. 
Henkilötietojen yhteydessä kerättyjä tietoja voidaan käyttää hankkeen aikana tai sen jälkeen 
anonyymeinä julkaisuihin, tutkimukseen, kehittämiseen ja opetukseen. Tietoja voidaan käyttää 
myös hankkeen vaikuttavuuden arvioinnissa.  
 
Hankkeen tavoitteena on tutustuttaa erityisesti mikro- ja pienyritysten johto ja niissä työsken-
televät henkilöt tulevaisuusajatteluun ja opettaa heille tulevaisuustaitojen perusteita. Niitä hyö-
dyntämällä yritykset ovat valmiimpia kohtaamaan tulevaisuuden haasteet ja tunnistavat pa-
remmin nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä piilevät mahdollisuudet. Hanke tarjoaa jo-
kaiselle työpajoihin osallistuvalle menetelmiä, joilla he voivat soveltaa ja hyödyntää tulevai-
suusajattelua ja ennakointimenetelmiä yritystoiminnassaan ja työssään. Hankkeessa tehtävät 
toimenpiteet ovat: työpajamallin kehittäminen, työpajojen ja webinaarien pitäminen sekä hank-
keesta viestintä. Hankkeen toteuttaa LAB-ammattikorkeakoulu. 
 

6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
 
  Henkilötietojen keräämisperuste on suostumus.   
 

7. Rekisterin tietosisältö ja säilytysajat 
 

Keräämme   ja   tallennamme   henkilöiltä   seuraavia   tietoja   hankkeen tilaisuuksiin ilmoit-
tautumisen tai osallistumisen yhteydessä: nimi, organisaatio, puhelinnumero ja sähköposti. 
Hankkeen tilaisuuksissa tapahtuvasta valokuvaamisesta tai videoinnista ilmoitetaan tapahtu-
maan saavuttaessa. Valokuvien ja videoaineiston, joista henkilö on tunnistettavissa, keräämi-
seen ja tallentamiseen hankkeen toimintaan liittyen pyydetään henkilöltä erikseen suostumus.  

 
TUTU-verstas hanke saa tukea Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). ESR-hankkeen henkilö-
rekisteriin kerätään henkilön nimi, henkilötunnus, sukupuoli, sähköpostiosoite, puhelinnumero, 
työllisyystilanne, koulutusaste ja muita taustatietoja. Lopetuslomakkeessa kysytään lisäksi eri-
tyistavoitteita. 
 
Säilytysaika LAB-ammattikorkeakouluun kerättävistä tiedoista on hankkeen käynnissäoloaika 
eli henkilötiedot poistetaan viimeistään 31.8.2023. ESR-lomakkeita säilytetään ESR-määräys-
ten vaatima aika. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä myös, mikäli kyseinen yritys/henkilö ei 
halua osallistua hankkeeseen. 
 

8. Käytettävät tietolähteet 
 

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

 
9. Evästeiden käyttö 

 
Henkilötietojen käsittelyssä ei käytetä evästeitä. 
 

10. Säännönmukainen tietojen siirto ja luovuttaminen 
 

Henkilötietoja käsittelevät hankkeeseen kuuluvat henkilöt. Lisäksi tietoja (henkilö- ja yhteystie-
dot) käsittelevät ulkopuolisina toimijoina Lyyti ja Webropol (hankkeessa toteutettavat ilmoittau-
tumiset ja kyselyt). ESR-lomakkeilla kerätyt henkilötiedot siirtyvät anonyyminä myös Euroopan 
komissiolle, sillä kyseessä on ESR-rahoitteinen projekti. ESR-lomakkeilla kerättyjä henkilötie-
toja siirretään Euroopan komissiolle (tiedot siirtyvät aina anonyyminä). 
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11. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 
 

12. Henkilötietojen suojauksen periaatteet 
 
Henkilötietoja käsittelee vain projektipäällikkö ja hankkeen henkilöstö manuaalisesti. Kerättyjä 
henkilötietoja säilytetään lukitussa kaapissa ja ainoastaan projektin henkilöstöllä on pääsy tie-
toihin. ESR-lomakkeiden tiedot tallennetaan EURA2014-järjestelmän ESR Henkilö -palveluun 
rahoittajan edellyttämällä tavalla, jonka jälkeen lomakkeet hävitetään rakennerahastoista osa-
rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 
(358/2014) 30 §:ssä säädetyllä tavalla. 
 

 
13. Automatisoitu päätöksenteko 

 
Henkilötietojen käsittelyssä ei tehdä automaattisia päätöksiä. 
 

14. Rekisteröidyn oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin henkilötietojen käsittely pe-
rustuu suostumukseen.  

 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity kat-
soo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietolainsää-
däntöä. 
 
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. 

 
  
 

 
 

 
 

 


