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TKI-HANKKEESSA KERÄTTÄVIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään Helsinki-Uusimaa - Kestävä ja
digitaalinen yrittäjyysalue 2021–2022 (3UAS4EER) -hankkeessa, jossa alla mainitut rekisterinpitäjät
ovat hankkeen toteuttajina.

Yhteisrekisterinpitäjät
Laurea-ammattikorkeakoulu
Ratatie 22
01300 Vantaa
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Ratapihantie 13
00520 Helsinki
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Myllypurontie 1
00920 Helsinki

Vastuu- ja yhteyshenkilöt henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa
Hankkeen projektipäällikkö Kaisla Saastamoinen kaisla.saastamoinen@laurea.fi ja hankkeen muiden
osatoteutusten vastuuhenkilöt Hannes Jesar hannes.jesar@metropolia.fi ja mikko.jarvinen@haagahelia.fi, joille voi esittää henkilötietojen käsittelyä koskevia kysymyksiä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja hankkeen toteuttajat
Helsinki-Uusimaa - Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021-2022 (3UAS4EER) -hankkeessa
edistetään Uudenmaan pk-yritysten digitaalisuutta ja kestävää kehitystä tukevaa yrittäjyyttä, ja sen
aikana kehitetään innovatiivisten julkisten hankintojen suunnittelun toimintamalli, virtuaalisia
mikrotutkintokursseja, kampushautomotoimintaa ja digitalisoidaan 10 Days 100 Challenges opiskelijahaastekilpailu. Tapahtumien ja viestinnän avulla kasvatetaan kestävään kehitykseen ja
digitalisaatioon liittyvää tietoisuutta, osaamista ja verkostoitumismahdollisuuksia. Hankkeen
toteuttavat yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia-ammattikorkeakoulu ja Haaga-Heliaammattikorkeakoulu.
Henkilötietoja kerätään hankkeen sisällöllistä toteuttamista varten. Henkilötietoja käytetään
hankkeessa viestintätarkoituksiin, kartoitus- ja palautekyselyihin, verkostojen edistämiseen ja
tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden kohdentamiseen.
Henkilötietoja käsittelee hankkeen projektiryhmä, joka koostuu 2-4 henkilöstä kustakin
osatoteuttajaorganisaatiosta.
Henkilötietojen osalta ei toteuteta automaattista päätöksentekoa tai profilointia.
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Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään seuraavalla EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella
perusteella
o

Rekisteröidyn suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus.

Hankkeessa kerättävät henkilötiedot
Nimi, tehtävä organisaatiossa, organisaatio, yrityksen Y-tunnus ja sähköpostiosoite.
Hankkeessa ei kerätä arkaluonteisia henkilötietoja.
Kartoituksilla ja kyselyillä kerättävät tiedot esimerkiksi: yrityksen kokoluokka, toimiala, kiinnostus
osallistua hankkeen tapahtumiin tai koulutuksiin, hankkeeseen tarjottavat kehittämishaasteet ja
hankeyhteistyömahdollisuudet hanketoteuttajien kanssa.

Kerättävien henkilötietojen tietolähteet
Tietoja kerätään henkilöltä itseltään yhteydenpitovälineillä (esim. sähköposti ja puhelin),
haastatteluin ja kyselylomakkein. Muita tarvittavia tietoja kerätään avoimesti saatavilla olevista
tietolähteistä, kuten internetin kautta tai hankkeen rahoittajan (Uudenmaan liitto) tai
yhteistyötahojen (esim. Helsingin seudun kauppakamari, Uudenmaan yrittäjäjärjestöt ja
kehittämisyhtiöiden) välityksellä, kuitenkin näiden tahojen omat tietosuojaselosteet huomioiden.

Henkilötietojen luovutukset tutkimusryhmän ulkopuolelle
Henkilötietoja ja yrityksen avoimesti saatavilla olevista tietolähteistä kerättyjä tietoja voidaan
luovuttaa osatoteuttajien (Metropolia, Haaga-Helia) projektiryhmille heidän viestintätarkoituksiinsa,
kartoitus- ja palautekyselyihin, verkostojen edistämiseen ja tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden
kohdentamiseen. Tietoja ei luovuteta osatoteuttajaorganisaatioiden ulkopuolelle.

Tietojen siirtäminen EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.

Tutkimuksen kesto ja henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen:
Hankkeen kesto on 1.9.2021-31.8.2023.
Hankkeen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään siihen asti, kun hankkeen rahoittaja on
tehnyt mahdollisen rahoitukseen liittyvän tilintarkastuksen, kuitenkin niin, että henkilötiedot
hävitettään viimeistään 31.8.2024
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Ennen tietojen poistamista henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjien suojatulla verkkolevyasemalla
tai vastaavalla, jonne pääsyyn tarvitaan käyttäjätunnus ja jonka käyttöoikeudet on rajattu
projektitiimille.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Tietokantoihin ja järjestelmiin pääsyyn sekä henkilötietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne, joilla
on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja.
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tilassa ja sinne on pääsy vain asianosaisilla.
Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot suojataan
o
o

Käyttäjätunnuksin
Antamalla oikeudet rajoitettuun työtilaan projektiryhmälle

Tunnistetietojen käsittely
o

Hankkeessa kerättävä tutkimustieto käsitellään ilman tunnistetietoja, jotka poistetaan ennen
sen analysointia.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan.
Rekisteröidyllä on:
•
•
•
•

Oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa ja saada suostumukseen perustuvat tiedot
poistetuksi
Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus oikaista tietoja
Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
Oikeus siirtää suostumukseen perustuvat tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan
seuraavasti:
•
•
•
•
•

Suostumuksen peruminen ja suostumukseen perustuvien tietojen poistaminen
Tietojen tarkastusoikeus ja niiden korjaaminen
Tietojen käsittelyn rajoittaminen
Suostumukseen perustuvien tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen
Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen

Mikäli rekisteröidyn antama suostumus on se oikeusperusta, jolla henkilötietoa käsitellään, ja mikäli
rekisteröity peruuttaa suostumuksensa tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä hankkeen
tarkoituksissa tai pyytää saada poistettua häntä koskevat henkilötiedot tai haluaa rajoittaa
henkilötietojensa käsittelyä, on sopimusosapuolena oleva osatoteuttaja velvollinen informoimaan
muita rekisterinpitäjiä tästä rekisteröidyn oikeuksien käytöstä sikäli kuin sillä on vaikutuksia heidän
toimintaansa. Muiden osatoteuttajien tulee tällöin lopettaa kyseisten henkilötietojen käsittely ja
poistaa kyseiset hankkeen henkilötiedot järjestelmistään, ellei ole olemassa jotakin toista
oikeudellista perustetta käsitellä näitä henkilötietoja, tai arkaluonteisten henkilötietojen ollessa
kyseessä, jotakin toista perustetta, joka oikeuttaisi arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyn.
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Osatoteuttaja ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos osatoteuttaja voi osoittaa, että
käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut,
oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi.
Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava.
Laurea-ammattikorkeakoulun tietosuojavastaavana toimii Marjo Valjakka, marjo.valjakka@laurea.fi,
Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tietosuojavastaavana toimii Markus Salminen,
markus.salminen@haaga-helia.fi ja Metropolia Ammattikorkeakoulun tietosuojavastaavana toimii
Tuulia Aarnio, tietosuojavastaava@metropolia.fi.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsoo, että
henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

