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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  
Lahden ammattikorkeakoulun, Lahden Seudun Kehitys LADECin ja Metsänhoitoyhdistys 
Päijät-Hämeen yhteisessä Mahla - koivun eliksiiristä lisäarvoa maaseudulle -hankkeen 
tarkoituksena on luoda Hämeestä alue, jossa koivusta saatavia luonnontuotteita kerätään, 
käytetään ja jalostetaan nykyistä enemmän. Näin saadaan erityisesti maaseudulle lisäarvoa 
koivun ympärille. Hanke on Manner-Suomen maaseuturahaston rahoittama. 
 
Hankkeen luodaan koivun tuotteiden tuottajien ja hyödyntäjien verkosto. Hankkeen eri 
toimenpiteistä, kuten tilaisuuksista ja työpajoista, viestitään hankkeen kohderyhmälle, jotka 
ovat antaneet yhteystietonsa hankkeen toimijoille. Lisäksi viestintää tehdään massoille 
esimerkiksi lehti-ilmoituksin ja Facebook-mainoksin.  
 
Rekisterin ylläpitäjät ja käsittelijät ovat edellä mainittujen organisaatioiden henkilöedustajia. 
 
Henkilötietoja voidaan käyttää projektin aikana tai projektin jälkeen myös anonyymeinä 
tutkimustarkoituksiin.  
 
Tuloksia voidaan käyttää myös projektin julkaisuihin, jossa hyödynnetään vain 
yhteenvetoraportteja, jolloin yksittäinen vastaaja ei ole tunnistettavissa. Tietoja voidaan 
käyttää projektin lopussa myös vaikuttavuuden arvioinnissa. 
 
Rekisterin tietosisältö  
Keräämme ja tallennamme hankkeen kohderyhmän henkilöiltä seuraavia tietoja hankkeen 
verkoston luomisen yhteydessä. 
 
Tuottajista: nimi, asuinpaikkakunta, metsän sijaintikunta, vapaavalintainen yhteystieto eli 
puhelinnumero ja/tai sähköposti, mahdollisten kyselyiden data sekä muut hankkeen 
toimenpiteisiin liittyvät dokumentit.  
 
Hyödyntäjistä: Yhteyshenkilön nimi, yrityksen nimi, yrityksen toimiala, paikkakunta, 
vapaavalintainen yhteystieto eli puhelinnumero ja/tai sähköposti, mahdollisten kyselyiden 
data sekä muut hankkeen toimenpiteisiin liittyvät dokumentit. 
 
Keräämme seuraavia tietoja hankkeen tilaisuuksiin ilmoittautumisen tai osallistumisen 
yhteydessä: nimi, organisaatio, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, ilmoittautumisten data. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste  
Henkilötietojen keräämisperuste on pääsääntöisesti henkilön suostumus. 
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Tietolähteet  
Henkilötietoja kerätään henkilöiltä itseltään sekä mahdollisesti yleisistä tietolähteistä, kuten 
yritysten ja yhdistysten www-sivuilta. 

Tietojen siirto tai luovuttaminen  
Hankkeen toiminnassa siirtyy henkilötietoja seuraaville ulkopuolisille henkilötietojen 
käsittelijöille, jos ko. palvelua käytetään:  
- Osallistujadatan hallintapalvelu Lyytiä käytetään tilaisuuksien ja työpajojen 
ilmoittautumisten hallintaan. Lyyti on käytössä LAB-ammattikorkeakoulussa. LAB ja 
palveluntarjoaja ovat solmineet sopimuksen henkilötietojen käsittelyä koskevista 
käytännöistä.  
- Kyselyihin ja palautteen keräämiseen käytetään Webropol-palvelua. Webropol on käytössä 
LAB-ammattikorkeakoulussa. 
- Henkilötietoja (etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite) päivitetään ja säilytetään OneDrive for 
Business -palvelussa.  
 
Hankehenkilöstöllä (LAB, MHY, LADEC) on pääsy hankkeen aikana rekisterin henkilötietoihin.  
 
Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  
Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Säilytysajat  
Kerättyä aineistoa säilytetään hankkeen ajan 1.4.2021–31.8.2022, tai kunnes hanke 
virallisesti päättyy mahdollisen jatkoajan ajan. Hankkeen päättymisen jälkeen tietoja 
voidaan käyttää mahdollisiin tutkimus- ja kehittämistarkoituksiin.  
 
Koska hanke on Maaseuturahaston rahoittama, tuensaajan on säilytettävä kaikki 
hankkeeseen liittyvä kirjanpito- ja muu aineisto siten, että tuen käytön valvonta on 
mahdollista. Kirjanpitoaineisto ja muu hanketta koskeva aineisto on säilytettävä 10 vuotta 
rahoituspäätöksessä vahvistetusta hankkeen päättymispäivästä. 

Automatisoitu päätöksenteko  
Henkilötietojen käsittelyssä ei käytetä automatisoitua päätöksentekoa.  
 
Rekisteröidyn oikeudet 
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.  
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Rekisteröidyn halutessa käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia, rekisteröityä 
pyydetään ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaan, jonka yhteystiedot on mainittu alla. 
 

Tutkimusrekisterin tiedot  
Mahla – koivun eliksiiristä lisäarvoa maaseudulle -hankkeen rekisteri  
Projektin kestoaika: 1.4.2021-31.8.2022 
 
Rekisterinpitäjä  
LAB-ammattikorkeakoulu Oy  
Y-tunnus 2630644-6  
Osoite Mukkulankatu 19, 15210 Lahti  
Puhelin 03 828 18 (vaihde)  
 
Rekisterin ylläpitäjän edustaja 
Mari Sarvaala 
LAB-ammattikorkeakoulu, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti  
+358 44 708 5252 
mari.sarvaala@lab.fi 
 
Rekisterin muut käyttäjät 
Tutkimusten ja kyselyiden suorittajat, projektipäälliköt, asiantuntijat, työharjoittelijat 
LABissa, LADECissa ja Mhy Päijät-Hämeessä. 
 
 
LABin tietosuojavastaava 
Lakimies Anne Himanka 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta 
Puhelinnumero: 050 564 4623 
Sähköposti: tietosuoja@lut.fi 
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