
  

  
 

TIETOSUOJASELOSTE/-ILMOITUS 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 

13 ja 14 artiklat 
Laatimispäivä: [9.6.2020] 

 

 

Hankkeen nimi: VETO- JA PITOVOIMAA KOTIHOITOON  

Hankkeen kesto: 1.4.2020-31.3.2023.  Henkilötietojen käsittelyn kesto: 1.2.2020 – 31.3.2023. Tar-
vittaessa tietoja voidaan käsitellä vielä päättymisajan jälkeen esim. julkaisujen tekemiseksi. 

Rekisterin nimi: Veto- ja pitovoimaa kotihoitoon ESR-hankkeen toimenpiteisiin ja tutkimukseen 
osallistuvat. 

 

 

Tietoa Veto- ja pitovoimaa kotihoitoon ESR-hankkeen toimintaan ja tutkimukseen osallistuvalle 

Tietosuojaseloste on asiakirja, jossa kuvataan, miten hankkeessa käsitellään rekisterinpitäjän suo-

rittamaa henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai 

tunnistettavissa olevaan henkilöön, esim. nimi, puhelinnumero, sijaintitiedot. 

Selosteen on tarkoitus kertoa siihen tutustuvalle henkilölle, mitä tietoja ko. rekisteriin on kerätty, 

missä tarkoituksissa niitä tullaan käyttämään, kenelle tietoja luovutetaan, miten ne arkistoidaan ja 

hävitetään. Selosteessa kuvataan myös sitä, miten rekisterissä olevat henkilötiedot on suojattu.  

Veto- ja pitovoimaa ESR-hankkeen toimenpiteisiin ja tutkimukseen osallistuminen on vapaaeh-

toista, eikä sinuun kohdistu mitään negatiivista seuraamusta, jos et osallistu hankkeen toimenpitei-

siin tai jos keskeytät osallistumisesi.  Jos keskeytät osallistumisesi hankkeemme toimenpiteisiin 

ja/tai tutkimukseen, ennen keskeytystä kerättyä aineistoa voidaan kuitenkin käyttää tutkimuksessa. 



Tässä selosteessa kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla on ja miten voit vaikuttaa tietojesi 

käsittelyyn. 

 

1. REKISTERINPITÄJÄ:  

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy 

[Satakunnankatu 23, 28130 Pori] 

 

Yhteisrekisterinpitäjät ja toimenpiteiden sekä tutkimuksen toteuttajat: 

Hankkeessa on mukana Satakunnan AMK (koordinoiva oppilaitos), Tampereen AMK, Sataedu ja 
Sasky.  

1. Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa 

SAMK 

Nimi: Minna Huhtala 
Osoite: Satakunnankatu 23, 28130 Pori 
Puhelinnumero: 044 710 3473 
Sähköpostiosoite:minna.huhtala@samk.fi 
 

TAMK 

Nimi: Katja Hautsalo 
Osoite: Kuntokatu 3, 33520 Tampere 
Puhelinnumero: 040 572 7599 
Sähköpostiosoite: katja.hautsalo@tuni.fi 

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot (ei opiskelijatutkimuksessa) 

Nimi: Osmo Santamäki /SAMK 
Osoite: Satakunnankatu 23, 28130 Pori 
Sähköpostiosoite:tietosuojavastaava@samk.fi 
Puhelinnumero: 044 710 3135 
 

Nimi: Susanna Maunula/TAMK 
Osoite: Kuntokatu 3, 33520 Tampere 
Sähköpostiosoite: susanna.maunula@tuni.fi 
Puhelinnumero: 050 373 2954 
 

 



2. KUVAUS VETO- JA PITOVOIMAA ESR-HANKKEESTA JA HENKILÖTIETOJEN KÄSIT-
TELYN TARKOITUS 

 

Tutkimuslupa koskee koko hanketta ja tässä tietosuojailmoituksessa on lueteltuna kaikki hankkeen 

toimenpiteet riippumatta siitä, minkä osatavoitteen toimenpiteet kuhunkin osatoteuttajan (Samk, 

Tamk, Sataedu, Sasky) organisaatioon kohdistuvat. Hakemuksessa ei ole haettu erikseen lupaa 

saada henkilötietoja organisaation henkilörekisteristä, sillä yhteydenotot tiedonantajiin (osallistu-

jiin) tehdään joko julkisilla organisaation internetsivuilla olevien yhteistyökumppaneiden yhteystie-

tojen avulla (esim. kotihoidon esimiehet) tai hanketoimijoiden sekä heidän tiedossa olevien so-

tealan opetusta toteuttavien opettajien kautta. 

Hankkeen käynnistyttyä 1.4.2020 toukokuussa 2020 tehdyistä kotihoidon henkilökunnan haastatte-

luista on tehty erillinen tietosuojailmoitus ja tämä ilmoitus kattaa hankkeen haastatteluosuudet. 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE 
Henkilötietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella perusteella. 
Henkilötietojen käsittelyperusta tässä hankkeessa on osallistujan suostumus. 
 

4. HANKKEESEEN OSALLISTUVILTA KERÄTÄÄN SEURAAVANLAISIA TIETOJA: 
• Hankkeen toimenpiteisiin (työpajat, työryhmät, seminaarit) ja tutkimukseen ilmoittautumi-

sen yhteydessä kerätään seuraavat henkilötiedot: nimi, sähköpostiosoite, työskentelypaikka-

kunta, taustaorganisaatio, tehtävänimike, työpaikan postiosoite sekä tarvittaessa toimenpitei-

den järjestämisen ja sisältöjen kannalta tarpeellisia tietoja työkokemuksesta ja lähtötasosta.  

• Hankkeen toimenpiteisiin osallistuvilta kerätään henkilötietoja ESR-hankkeen yleisen velvoit-

teen mukaisesti EU-lainsäädännön mukaisesti osallistujakohtaisilla seurantatietolomakkeilla. 

• Hankkeen toimenpiteisiin osallistuvilta kerätään arviointitietoa hankkeessa ilmoitettujen osa-

tavoitteiden ja niihin liittyvien toimenpiteiden mukaisesti: 

o oman ammatillisen osaamisen tasosta ja kehittymisestä (mm. QPS-Nordic-kysely alussa 

ja lopussa), osaamiskartoitukseen liittyviä koontitietoja 

o toimenpiteiden sisältöjen ja toimintatapojen kiinnostavuudesta, tarkoituksenmukaisuu-

desta ja toimivuudesta 

 

• Hankkeen toimenpiteisiin ja tutkimukseen osallistuvien yksilöllinen puhe, teksti ja mielipiteet 

säilyvät tunnistamattomina. 

• Sosiaalisen median käyttäjistä hanke ei kerää yksilöitäviä tietoja.  Tiedot voivat kuitenkin olla 

näkyvissä muille sovelluksen käyttäjille. 



• Hanke käyttää sosiaalisena mediana Facebookia ja Twitteriä.   

• Muuna viestintäalustana toimii hankkeen www-sivut: https://vetojapitokotihoito.samk.fi 

• Hankkeen työskentelyalustana toimii Samkin yhteistyömoodle. 

• Hankkeella on oma blogisivusto osoitteessa: https://kotihoidonvetojapito.samk.fi 

 
5. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS 
• Työpajoihin ja yhteistyöhön ilmoittautuneiden henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituk-

siin: tiedotus, työpajamateriaalin jakaminen, työpajojen järjestäminen, palautteen kerääminen 

sekä hankkeen tilastolliset ja hallinnolliset tarpeet. 

• Toimenpiteisiin ja tutkimukseen osallistuvilta kerättyä tietoa hyödynnetään työpajojen sekä 

hankkeen toiminnan vaikuttavuuden arviointiin ja kehittämiseen. Suorien tunnistetietojen 

poistamisen jälkeen dataa voidaan hyödyntää yksittäisten opinnäytetöiden tekoon Tutkimus-

eettisen neuvottelukunnan (TENK) tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti. 

• Hankkeen toimenpiteisiin osallistuvilta osallistujakohtaisilla seurantalomakkeilla kerättyjen tie-

tojen perusteella valvotaan ESR-hankkeen tavoitteiden toteutumista sekä toimenpiteiden koh-

dentumista hankkeen varsinaisiin kohderyhmiin. 

• Verkossa toimiviin suljettuihin ryhmiin osallistuvien henkilötietoja käytetään toimenpiteiden ja 

hankkeen aikaiseen yhteydenpitoon. 

 
6. REKISTERIN TIETOLÄHTEET 
• Tiedot rekisteriin saadaan toimintaan osallistuvien itsensä ilmoittamina. 

 

7. TIETOJEN SIIRTO TAI LUOVUTTAMINEN ETEEN PÄIN 
• Sähköisesti kerätyt tiedot tallentuvat hankkeen osatoteuttajien palvelimille ja tietoja käyttävät 

Veto- ja pitovoimaa kotihoitoon ESR-hankkeen toimijat. 

• Hankkeen osallistumiseen ja arviointiin liittyvää dataa voidaan luovuttaa yksittäisten opinnäy-

tetöiden tekijöille suorien tunnistustietojen hävittämisen jälkeen. Tällaisissa tilanteissa nouda-

tetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) tutkimuseettisiä periaatteita. 

• Paperisilla osallistujakohtaisilla seurantatietolomakkeilla kerätyt henkilötiedot hankkeen toi-

menpiteisiin osallistuvilta luovutetaan ainoastaan hankkeen hallinnoijalle (Samk) Työ- ja elin-

keinoministeriön ESR-hankkeiden ohjeistuksen mukaisesti. 

• Muuten tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. 
• Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

 

https://vetojapitokotihoito.samk.fi/
https://kotihoidonvetojapito.samk.fi/


8. ARKALUONTEISET HENKILÖTIEDOT 
Hankkeessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja. 

 
9. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 
• Tiedot ovat salassapidettäviä 

• Sähköisesti kerätyt henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, pääsääntöisesti sähköisessä 

muodossa. Aineistoa voi olla väliaikaisesti manuaalisessa muodossa hankkeen työntekijän työ-

huoneessa. 

• Sähköinen henkilörekisteri koulutuksiin, yhteistyökokouksiin ja tapahtumiin osallistuvista sijait-

see käyttäjätunnuksin suojatussa osatoteuttajan tietokannassa. 

• Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot edellyttävät salasanoja, käyttäjätunnuksia ja käytön re-

kisteröintiä.  Suorat tunnistetiedot poistetaan tiedon analysointivaiheessa. 

• Henkilötietoja sisältävät osallistujakohtaiset seurantatietolomakkeet säilytetään erillisessä luki-

tussa tilassa niiden hankkeen hallinnoijalle (Samk) luovuttamiseen saakka. Tämän jälkeen hen-

kilötietojen säilyttämisestä ja suojauksesta vastaa hankkeen hallinnoija, joka toimii henkilötie-

doista muodostuneen ESR Henkilö -rekisterin ylläpitäjänä. 

 
10. TIETOJEN ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN 
• Hankkeen toimenpiteisiin ja tutkimukseen liittyvää dataa ilman suoria tunnistetietoja säilyte-

tään ja arkistoidaan sähköisessä muodossa hyvien tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti 

Veto- ja pitovoimaa –hankkeen korkeakoulujen arkistoissa ESR-hankkeiden edellyttämän ajan. 

• Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. 

• Hankkeen toimenpiteisiin osallistuneilta kerätyt osallistujakohtaiset ESR-seurantatietolomak-

keet luovutetaan hankkeen hallinnoijalle (Samk), joka rekisterin ylläpitäjänä vastaa niiden ar-

kistoinnista ja hävittämisestä TEM:n ESR Henkilö -tietosuojaselosteen mukaisesti. 

• Hankkeen aineisto arkistoidaan ilman tunnistetietoja  

 

11. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS JA TIEDON KORJAAMINEN 
• Toimintaan osallistuneella on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot ja saada niistä pyydettä-

essä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. 

• Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuk-

sesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kan-

nalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 

http://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/630592/ESR-henkil%C3%B6rekisterin+tietosuojaseloste/546cb1e6-51db-44c5-9b4e-654ec6218103


• Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä rekisteristä 

vastaavaan henkilöön (ks. tiedot yllä).  Rekisterivastaavalla on kuitenkin velvollisuus tunnistaa 

tietojen pyytäjä, jottei muiden rekisteröityjen oikeutta loukata.  
 
12. MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON JA OIKEUKSISTA POIKKEAMINEN 
• Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 1 mai-

nittu hankkeen yhteyshenkilö. 

 

Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla) 

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumuk-
seen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista 
suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

 

Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla) 

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi tutkimuksessa ja mitä henkilötietojasi 
tutkimuksessa käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. 

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla) 

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikai-
sua tai täydennystä. 

 

Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla) 

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa: 

 

a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä 
muutoin käsiteltiin 

b) peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista pe-
rustetta 

c) vastustat käsittelyä (kuvaus vastustamisoikeudesta on alempana) eikä käsittelyyn ole olemassa 
perusteltua syytä 

d) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai 
e) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan re-

kisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 
 

Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti 
käsittelyn tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa. 

 



Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla) 

Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen, jos kyseessä on jokin seuraavista olosuh-
teista: 

a) kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa 
tutkija voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden 

b) käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käy-
tön rajoittamista 

c) tutkija ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä 
oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi 

d) olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä (ks. tarkemmin alla) odotettaessa sen todentamista, 
syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet. 

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetuksen 20 artikla) 

Sinulla on oikeus saada tutkijalle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja ko-
neellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos käsitte-
lyn oikeusperuste on suostumus tai sopimus, ja käsittely suoritetaan automaattisesti. 

 

Kun käytät oikeuttasi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, sinulla on oikeus saada henkilötiedot siirret-
tyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista. 

 

Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetuksen 21 artikla) 

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen etuun tai oikeutet-
tuun etuun. Tällöin tutkija ei voi käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos se voi osoittaa, että käsittelyyn on 
olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapau-
det tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Tutkija voi jatkaa 
henkilötietojesi käsittelyä myös silloin, kun sen on tarpeellista yleistä etua koskevan tehtävän suoritta-
miseksi. 

 

Oikeuksista poikkeaminen 

Tässä kohdassa kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa tietosuoja-ase-
tuksessa ja Suomen tietosuojalaissa säädetyillä perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen 
tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä 
suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti. 

 



Valitusoikeus 

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi kä-
sittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

 

Yhteystiedot: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 

Vaihde: 029 56 66700 

Faksi: 029 56 66735 

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi 
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