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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 

Lahden ammattikorkeakoulun hallinnoiman ”Korkeakoulutetut maahanmuuttajat työelämään 
yrittäjyysvalmiuksia vahvistamalla” (KOKOMA) –hankkeen päämääränä on tukea korkeakou-
lutettujen maahanmuuttajien yrittäjyysvalmiuksien ja ammatillisen suomen kielen kehittymistä 
sekä heidän sijoittumistaan työmarkkinoille. Hanke edistää maahanmuuttajien osallistumis-
mahdollisuuksia ja tukee yhteiskuntaan integroitumista. Hankkeessa rakennetaan ja pilotoi-
daan pääosin verkossa toteutettava opintokokonaisuus, jonka tarkoituksena on tukea ja vah-
vistaa korkeakoulutettujen maahanmuuttajien yrittäjyysvalmiuksia ja suomen kielen taitoa. 
Hankkeessa arvioidaan opintokokonaisuuden vaikutuksia korkeakoulutettujen maahanmuut-
tajien yrittäjyysvalmiuksien vahvistumiseen ja työllistymismahdollisuuksien parantumiseen.  
 
Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Osallistujien osallistuminen hankkeen 
toimenpiteisiin kirjataan rekisterin ylläpitäjän toimesta ja ESR-säädösten mukaan EURA2014- 
järjestelmään. Siihen kirjataan henkilön nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. 
 
Hankkeen osatoteuttajia ovat Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Metropolia ammattikorkea-
koulu, Turun ammattikorkeakoulu sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. 
 

 
Rekisterin tietosisältö 
 

Keräämme osallistujilta henkilötiedot (nimi, puhelinnumero, osoite, henkilötunnus) sekä hen-
kilön koulutustiedot. Hankkeen rahoittajaa varten osallistujilta kerätään henkilötiedot. Hank-
keen edetessä osallistujilta kerätään kyselyin ja haastatteluin tietoa opintokokonaisuuden vai-
kutuksesta yrittäjyysvalmiuksien vahvistumiseen ja työllistymismahdollisuuksien parantumi-
seen. Lisäksi opiskelijoiden tehtäviä voidaan käyttää soveltuvin osin hankkeen vaikuttavuuden 
arvioinnissa. 

 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
 

Rekisteröidyn suostumus 
 
Tietolähteet 

 
Henkilötietoja keräämme ainoastaan osallistujilta itseltään.  

 
Tietojen siirto tai luovuttaminen  

 
Opintokokonaisuuden osallistujat kirjataan LAMKin Peppi-tietojärjestelmään. Peppi-järjestel-
mään on pääsy ainoastaan LAMKin henkilökunnalla. Rahoittajan vaatimat tiedot kerätään 
EURA2014-tietojärjestelmään, johon myös on pääsy ainoastaan LAMKin henkilökunnalla. 
Hankkeen vaikuttavuusarviointia varten tehdään kysely Webropolilla.  



 
 

Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 
Osallistujien tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 
 

Rekisterin suojauksen periaatteet 
 

Kerättyjä tietoja käsitellään korkeakoulujen tietoturvallisilla palvelimilla ja tietoihin pääsy on ai-
noastaan henkilöillä, jotka ovat syöttäneet tiedot järjestelmään. Tietokoneet on suojattu sala-
sanoilla, joten niihin pääsevät kirjautumaan ainoastaan koneiden omistajat. Hankkeen asiakir-
joja säilytetään hankkeen päättymisen jälkeen LAMKin arkistossa. 
 
Myös LUTissa on suojatut palvelimet ja henkilökunnalla on henkilökohtaiset salasanat, jotka 
vaaditaan kirjautuessa koneelle. Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan hankehenkilöstöön 
kuuluvat henkilöt. Tunnistetiedot poistetaan litteroidusta haastatteluaineistosta analysointivai-
heessa. Manuaaliset aineistot säilytetään lukitussa kaapissa yliopiston työtiloissa. Digitaaliset 
aineistot säilytetään yliopiston ylläpitämällä palvelimella ja pääsy tiedostoihin on vain hanke-
henkilökunnalla henkilökohtaisella tunnistautumisella yliopiston tietoverkkoon. 

 
Säilytysajat 

 

Kirjanpito- ja muu hanketta koskeva aineisto säilytetään 10 vuotta rahoituspäätöksessä vah-
vistetusta hankkeen päättymispäivästä. Tutkimusaineisto arkistoidaan anonyymisti. 

 
Automatisoitu päätöksenteko  

 
Aineistoa käsitellessä ei synny automaattista päätöksentekoa. 

 
Oikeutesi / 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. 

 
Tutkimusrekisterin tiedot 

 
- Peppi ja EURA2014 
- Projektin kesto: 1.4.2018-30.9.2020 

 
Rekisterinpitäjä 

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



 
 
Yhteyshenkilön tiedot 

 
Heli Lahtio / KOKOMA-hankkeen projektipäällikkö 
044-7085106 / heli.lahtio@lamk.fi 

 
Yhteistyöhankkeena tehtävän projektin osapuolet ja vastuunjako 
 

LUT: hankkeen vaikuttavuuden arviointi 
Turku AMK: Opintokokonaisuuden suunnittelu ja opetus 
Metropolia: Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija 
XAMK: Leirin järjestäminen 

 
Projektin vastuullinen johtaja  

 
TKI-johtaja Kati Peltonen 
044-708 1041 / kati.peltonen@lamk.fi 
 

 
Tutkimuksen suorittajat 

 
LAMK: projektipäällikkö ja projektisuunnittelija 
LAMK ja LUT: arviointitiimi 
 

 
LAMK:n tietosuojavastaava 
 

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

 

 

 

 

 

 

  


