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Tietoa tutkimukseen osallistuvalle 
 
Olet osallistumassa Toivo@Tee – Mikroyrittäjän hyvinvointi ja uusiutumisen mahdollisuudet 
kriisitilanteessa - hankkeeseen liittyvään tutkimukseen. Tässä selosteessa kuvataan, miten 
henkilötietojasi käsitellään tutkimuksessa.  
 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista 
seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen. Jos 
keskeytät osallistumisesi tutkimukseen, ennen keskeytystä kerättyä aineistoa voidaan kuitenkin 
käyttää tutkimuksessa. Tämän selosteen kohdassa 14 kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla 
on ja miten voit vaikuttaa tietojesi käsittelyyn. 
 
1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä 
 

Nimi: Hankkeen projektipäällikkö; Tarja Kantola 
Osoite: Taidetehtaankatu 1, 06100 PORVOO 
Puhelinnumero: 040 6830 156 
Sähköpostiosoite: tarja.kantola@laurea.fi 

 
 
2. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 

Tutkimuslupa koskee koko hanketta ja tässä tietosuojailmoituksessa on lueteltuna kaikki 
työpaketin toimenpiteet riippumatta siitä, minkä työpaketin toimenpiteet kuhunkin 
organisaatioon kohdistuvat. Hakemuksessa ei ole haettu erikseen lupaa saada henkilötietoja 
organisaation henkilörekisteristä, sillä yhteydenotot tiedonantajiin tehdään joko julkisilla 
organisaation internetsivuilla olevien yhteystietojen avulla (esim. työelämäkumppanit, 
koulutuspäälliköt tai opintojaksojen vastuuopettajat) tai hanketoimijoiden tiedossa olevien 
yhteystietojen avulla (edeltävät hankkeet, jotka ovat kohdistuneet yksin- ja mikroyrittäjiin).  
 
Työpaketissa 1 Kohdeyritysten rekrytointi 
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Tiedot: Yrittäjien nimi- ja yhteystiedot sekä tiedot yrityksen koosta (henkilömäärä), toimialasta 
ja sijainnista, jotka on koottu sähköiselle Lyyti-kyselylomakkeelle; Lisäksi Laurean lomake 
Suostumus tutkimukseen sekä ESR-rahoittajan Osallistujan aloituslomake.  
Käsittelyn tarkoitus: Yrittäjien kontaktointi ja Toivo@Tee –hankkeen suunnittelu osallistuvien 
yrittäjien ja yritysten perusteella; Rahoittajan vaatimat tiedot osallistuvasta yrittäjästä.  
 
Työpaketissa 2 Yrittäjä- ja yrityskohtaisten tarpeiden kartoitus 
Tiedot: Yrittäjien nimi- ja yhteystiedot sekä tiedot yrityksen koosta (henkilömäärä), toimialasta 
ja sijainnista; NeedCamp-tapaamisten muistiot ja niissä/niistä tuotetut materiaalit.   
Käsittelyn tarkoitus: Yrittäjien kontaktointi ja Toivo@Tee –hankkeen suunnittelu osallistuvien 
yrittäjien ja yritysten tarpeiden ja toiveiden perusteella 
 
Työpaketissa 3 Toiminnallisten ActCampien yhteissuunnittelu 
Tiedot: Yrittäjien nimi- ja yhteystiedot sekä tiedot yrityksen koosta (henkilömäärä), toimialasta 
ja sijainnista; Muistiot NeedCamp –tapaamisista; Tarvittavat/mahdolliset kyselyt ActCampien 
suunnittelua ja toteuttamista varten; Toteutettujen ActCampien materiaali (tilaisuuksien 
dokumentointi ääni- ja videotallentein; tilaisuuksien teksti-, piirros- ym. tuotokset; valokuvat, 
mahdolliset videotuotokset, joista molemmista sovitaan kulloinkin erikseen). 
Käsittelyn tarkoitus: Yrittäjien kontaktointi ja ActCampien suunnittelu osallistuvien yrittäjien ja 
yritysten perusteella; Muistioita NeedCamp –tapaamisista ja niissä/niistä tuotettua aineistoa 
käytetään hankkeen suunnittelussa yrittäjien/yritysten tarpeisiin kohdentuviksi ja hankkeen 
johdonmukaisen etenemisen turvaamiseksi yrittäjän näkökulmasta.  
 
Työpaketissa 4 Toiminnallisten ActCampien toteutus 
 
Tiedot: Tieto yrittäjien osallistumisesta ActCampien toteutuksiin; Tarvittavat/mahdolliset 
kyselyt ActCampien suunnittelua ja toteuttamista varten. ActCampien materiaali (tapaamisten 
ja tilaisuuksien dokumentaatio; tapaamisten ja tilaisuuksien teksti-, piirros- ym. tuotokset; 
valokuvat ja mahdolliset videotuotokset, joista molemmista sovitaan kulloinkin erikseen).  
Käsittelyn tarkoitus: Yrittäjien hyvinvoinnin ja uusiutumisen edistäminen sekä Toivo@Tee -
hankkeen etenemisen suunnittelu sitä palvelevaksi; Hankkeen etenemisen 
johdonmukaisuuden turvaamiseksi yrittäjän näkökulmasta; Hankkeen raportointi ja tulosten 
levittäminen. 
 
Huom! Hankkeessa ja sen eri osioissa kerättävä tieto säilytetään anonymisoituna ja sitä 
käsitellään tuloksia raportoidessa ja julkistettaessa anonyymisti.   
 
4.1 InCrisis – Pahasta paikasta uudistuviin tarinoihin. Osio keskittyy koetun kriisin luovaan 
työstämiseen sekä uusien voimavarojen ja tarinoiden löytämiseen yrittäjän ja yrityksen 
uudistumiseksi. Vastuuhenkilö: Päivi Rahmel, Metropolia. 
 
4.2 UpCrisis  – Yhdessä uutta kohti askel kerrallaan. Osio keskittyy löytämään tapoja nousta 
kriisistä ja hahmottaa uusia mahdollisuuksia vuoropuhelussa toisten yrittäjien kanssa. 
Vastuuhenkilö: Marjo Ruuti, Laurea. 
 
4.3 PostCrisis – Kiihdyttäen hallittuun kasvuun. Osiossa konkretisoidaan liiketoiminnan 
uusiutumisen mahdollisuuksia ja käännetään vastoinkäymiset vahvuuksiksi. Vastuuhenkilö: 
Oskari Virtanen, Laurea. 
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4.4 PreCrisis – Varautumisen keinoja ’tulevaisuustaskuun’. Osiossa rakennetaan korona-ajan 
opeista yritykselle ja yrittäjälle varautumisen keinoja ja välineitä ennakoida tulevia kriisejä. 
Vastuuhenkilö: Leena Unkari-Virtanen, Metropolia.   
 
Yrittäjä voi osallistua myös Verkkokauppakoulutukseen, jossa voi valita yksittäisiä tietoiskuja 
tai seminaareja eri aiheista. Yrittäjän on mahdollista myös rakentaa oma verkkokauppa 
työpajassa etänä koulutuksen aikana, vaikka ei omaisi aiempaa kokemusta asiasta. Yrittäjä voi 
myös kehittää olemassa olevaa verkkokauppaa. Verkkokauppakoulutus nivoutuu tiiviisti yllä 
oleviin osioihin.  Vastuuhenkilö: Sari Rauvanto-Eriksson, Osuuskunta Orrellan Putiikkiopisto 
 
Työpaketissa 5 Hankkeen suunnittelu, toteutus ja arviointi 
Tiedot: Edellisissä työpaketeissa eritellyt tiedot; Hankkeen aikana ja sen osatoteutuksista ja 
tilaisuuksista kerätty palaute- ja arviointimateriaali.    
Käsittelyn tarkoitus: Hankkeen johdonmukainen koordinointi hanketiimin yhteissuunnittelusta 
toteutukseen ja arviointiin sekä hankkeen raportointiin ja tulosten levittämisee; Hankkeen 
suunnitellun etenemisen turvaaminen yrittäjän hyvinvoinnin ja uusiutumisen edistämiseksi 
kriisitilanteessa; Hankkeen tulosten levittäminen kohderyhmän yrittäjien hyvinvoinnin ja 
uusiutumisen edistämiseksi kriisitilanteessa.   
 

3. Tutkimuksen suorittajat 
 

Tarvittaessa kaikki Toivo@Tee -hankkeen toimijat voivat käsitellä tietoja. 
 
Laurea-ammattikorkeakoulu  Tarja Kantola 

Annemari Kuhmonen 
Marjo Ruuti 
Oskari Vesterinen 
Soili Vento 

Metropoloa ammattikorkeakoulu  Terhi Eskelinen 
                   Päivi Rahmel 

Leena Unkari-Virtanen 
Novago Yrityskehitys   Terja Patama 
Osuuskunta Orrella  Sari Rauvanto-Eriksson 
 

 
4. Tutkimuksen nimi ja tutkimuksen kestoaika 
 

Tutkimuksen nimi: Toivo@Tee – Mikroyrittäjän hyvinvointi ja uusiutumisen mahdollisuudet 
kriisitilanteessa –hanke.  

 
Henkilötietojen käsittelyn kesto: 1.4.2021 – 31.3.2023. Tarvittaessa tietoja voidaan käsitellä 
vielä vuosina 2021–2024 esim. julkaisujen tekemiseksi hankkeen tulosten levittämiseksi. 
 

 
5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
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Henkilötietoja käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella 
perusteella. Henkilötietojen käsittelyperusta tässä tutkimuksessa on tutkittavan suostumus. 

  
Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa antamasi 
suostumus.  

 
 
6. Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää 
 

Kohdassa 2 mainitaan kerättävät tiedot ja tiedonkeruutavat. Tiedonantajilta kerätään nimi ja ja 
yhteystiedot.  
 

7. Arkaluonteiset henkilötiedot 
 

Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja. 
 
8. Tietojen siirto tai luovuttaminen edelleen 
 

Henkilötietoja käyttävät Toivo@Tee -hankkeen toimijat. Aineistonkeruussa saatuja tietoja 
voidaan käyttää hankkeen toimijoiden taustaorganisaatioissa esim. opinnäytetöiden aineistona 
anonymisoituina suorien tunnistetietojen hävittämisen jälkeen.  
 

9. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  
 
10. Henkilötietojen suojauksen periaatteet 
 

Tiedot ovat salassa pidettäviä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. 
Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot edellyttävät salasanoja, käyttäjätunnuksia ja käytön 
rekisteröintiä.  tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa. 
 

 
11. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 
 

Tutkimusaineisto arkistoidaan ilman tunnistetietoja Toivo@Tee -hankkeen korkeakoulujen 
arkistoihin ESR-hankkeiden edellyttämän ajan. 
  

12. Laurea-ammattikorkeakoulun tietosuojavastaavan yhteystiedot 
 

Laurea-ammattikorkeakoulu hallinnoi Toivo@Tee -hanketta ja tietosuojavastaava on 
tietohallintopäällikkö Marjo Valjakka. Häneen saa yhteyden sähköpostiosoitteesta 
marjo.valjakka@laurea.fi.  

 
13. Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen 
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Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 1 
mainitussa asemassa toimiva henkilö. 
 
Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla) 
Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu 
suostumukseen. 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 oikaisua 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 perustetta 
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 rekisterinpitäjään 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 
olosuhteista: 

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 käytön 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. 
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Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetuksen 20 artikla) 
Sinulla on oikeus saada tutkijalle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä 
ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle 
rekisterinpitäjälle, jos käsittelyn oikeusperuste on suostumus tai sopimus, ja käsittely 
suoritetaan automaattisesti. 
 
Kun käytät oikeuttasi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, sinulla on oikeus saada henkilötiedot 
siirrettyä 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 
oikeutettuun 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 vapaudet 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 suorittamiseksi. 
 
Oikeuksista poikkeaminen 
Tässä kohdassa kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa 
tietosuoja-asetuksessa 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 käsittelyssä 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 
 
 
Tietosuojailmoitusta päivitetään tarpeen mukaan. Päivitetty versio on saatavilla hankkeen 
Laurean www-sivustolla: https://www.laurea.fi/hankkeet/t/toivotee---mikroyrittajan-
hyvinvointi-ja-uusiutumisen-mahdollisuudet-kriisitilanteessa/ 
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