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Mitä tarkoitusta varten tietoja kerätään? 
 

Digitaalisuudesta tuottavuutta, teknologiasta oivalluksia – DITTO hankkeen tavoitteena 
on tarjota osaamista ja konkreettisia työkaluja helposti saatavilla oleviin digitaalisiin 
työkaluihin, joiden avulla yritysten, työntekijöiden, yrittäjyyttä harkitsevien ja työtä 
hakevien on mahdollista ottaa askeleita digitaitojen hyödyntämiseen käytännössä.  
Hanke tähtää tukemaan ennen kaikkea Etelä-Karjalan yritysten ja henkilöstön sekä 
yritystä suunnittelevien ja työnhakijoiden osaamista lähtien alueen omista haasteista. 
Hanke pyrkii vastaamaan omalta osaltaan myös erityisesti pienimpien yritysten 
resurssihaasteeseen tuottamalla täysin ajasta ja paikasta riippumattoman, maksuttoman 
online-kurssin, jonka kukin osallistuja voi suorittaa ilman erityistä osaamista, sitoutumista 
tiettyinä ajanjaksoina tai tietyissä paikoissa toteutettaviin luentoihin. Projektin tavoitteena 
on tarjota osallistujille katsaus olemassa oleviin, pitkälle kehittyneisiin ja kansainvälisesti 
laajasti hyödynnettyihin ratkaisuihin. 
 
Hankkeen toteuttaa LAB-ammattikorkeakoulu. 
 
Hankkeen toimintaan ja online-kurssille osallistuvien henkilötietoja kerätään ja käytetään 
online-kurssin 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 
online-kurssin vaikuttavuuden arvioinnissa.  
 
Henkilötietoja käytetään myös hanketta koskevaan viestintään. Hankkeen toiminnasta, 
online-kurssista 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, 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. 
 
Digitaalisuudesta tuottavuutta, teknologiasta oivalluksia – DITTO hanke saa tukea 
Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). ESR-hankkeeseen osallistuvista henkilöistä tulee 
EU-lainsäädännön mukaan kerätä henkilötason tietoja. ESR-henkilörekisterin 
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tietosuojaselosteen ja tietoa ESR-hankkeeseen osallistuvilta kerättävistä henkilötiedoista 
löydät osoitteesta: https://www.rakennerahastot.fi/esr-hankkeen-osallistujille1  
 

Millä perusteella keräämme tietoja? 
 

Henkilötietojen keräämisperuste on suostumus. 
  

Mistä kaikkialta keräämme henkilötietoja? 
 

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. 
- verkkokurssille osallistujien ilmoittautumistietojen osalta käytetään Google Drivea 
(Google Forms) tai vastaavaa 
- palautteen ja muiden kyselyjen keräämiseen käytetään mahdollisesti Webropol-
palvelua  
- henkilötietoja (nimi ja yhteystiedot) päivitetään ja säilytetään OneDrive for Business ja 
Microsoft Teams –palvelussa  
 
Hankehenkilöstöllä on pääsy hankkeen aikana rekisterin henkilötietoihin. Henkilötietoja 
ei luovuteta hankkeen ulkopuolisille tahoille.  
ESR-lomakkeilla kerättyjä henkilötietoja siirretään Euroopan komissiolle (tiedot siirtyvät 
aina anonyyminä). 

 
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 tietoturvallisilla palvelimilla ja 
pääsy tietoihin on vain hankehenkilökunnalla.  
 
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. 
 

https://www.rakennerahastot.fi/esr-hankkeen-osallistujille1
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Kuinka kauan aineistoa säilytetään? 
 

Kerättyä aineistoa säilytetään hankkeen ajan 1.2.2022–31.8.2023 (tai kunnes hanke 
virallisesti päättyy mahdollisen jatkoajan jälkeen). Arkistoitavaa aineistoa kuten 
osallistujalistoja ja ESR-lomakkeita säilytetään rahoittajan ohjeiden mukaisesti vähintään 
10 vuotta hankkeen päättymispäivästä. Online kurssiin osallistuvien yhteystietoja 
säilytetään kuuden kuukauden 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. 

Tutkimusrekisterin tiedot 
 

Digitaalisuudesta tuottavuutta, teknologiasta oivalluksia -DITTO –hankkeen rekisteri  
Hankkeen kestoaika: 1.2.2022-31.8.2023. 

 
Rekisterinpitäjä 
 

LAB-ammattikorkeakoulu Oy  
Y-tunnus: 2630644-6  
Osoite: Mukkulankatu 19,15140 Lahti  
Puhelin: 03 828 18 (vaihde)  
Email: servicedesk@lamk.fi 

mailto:servicedesk@lamk.fi
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Yhteyshenkilön tiedot 
 

Ulla Saarela, projektipäällikkö 
LAB-ammattikorkeakoulu  
Mukkulankatu 19, 15140 Lahti  
+358 44 708 5091 
ulla.saarela@lab.fi  

 
Hankkeen osapuolet ja vastuunjako 
 

Digitaalisuudesta tuottavuutta, teknologiasta oivalluksia - DITTO-hanketta hallinnoi ja 
koordinoi LAB-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto 
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämällä rahoituksella. Hanke 
rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. 

 
LAB:n tietosuojavastaava 
 

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