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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 

Lahden ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston Maallemuuttajat 2030 -hanke tiedottaa 
ja siirtää käytäntöön tietoa maaseudun jakamis- ja palvelutalouteen liittyvistä palvelu- ja 
liiketoimintamahdollisuuksista, tarkoituksenaan lisätä maaseudun palvelutarjontaa ja 
pienyrittäjyyttä kestävällä tavalla. Jakamis- ja palvelutaloudella tarkoitetaan esimerkiksi 
yhteiskäyttötavaroita ja -tiloja, maatilojen tarjoamaa majoitus- varastoniti- ja 
pihanhoitopalveluita sekä tila- ja ajoneuvovuokraus. 
 
Hankkeen eri toimenpiteistä, kuten tilaisuuksista ja työpajoista, viestitään hankkeen 
kohderyhmälle, jotka ovat antaneet yhteystietonsa hankkeen toimijoille. Lisäksi viestintää 
tehdään massoille esimerkiksi lehti- ja facebook-mainoksin. 
 
Henkilötietoja käytetään 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 osallistavan suunnittelun yhteydessä: Nimi, ikä, tulotaso, asuinpaikkakunta, 
talouden koko, vapaavalintainen yhteystieto eli puhelinnumero tai sähköposti. 
 
Keräämme seuraavia tietoja hankkeen tilaisuuksiin ilmoittautumisen tai osallistumisen 
yhteydessä: nimi, organisaatio, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. 

 
 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
 

Henkilötietojen keräämisperuste on pääsääntöisesti henkilön suostumus.  
   
 
Tietolähteet 

 
Henkilötietoja kerätään henkilöiltä itseltään sekä mahdollisesti yleisistä tietolähteistä, 
kuten yrittäjien ja yhdistysten www-sivuilta.  
 



 

 
 
 
Tietojen siirto tai luovuttaminen  

 
Hankkeen toiminnassa siirtyy henkilötietoja seuraavalle ulkopuoliselle henkilötietojen 
käsittelijälle: 
- Google Forms kyselynluontipalvelu kyselyn vastausten keräämiseen 
- Mahdollisesti käytetään osallistujadatan hallintapalvelu Lyyti:ä, jonka kautta 

hallitaan tilaisuuksien ja työpajojen ilmoittautumisia. Lyyti on käytössä Lahden 
ammattikorkeakoulussa. LAMK ja palveluntarjoaja ovat solmineet sopimuksen 
henkilötietojen käsittelyä koskevista käytännöistä. 

- Palautteen keräämiseen käytetään mahdollisesti Webropol-palvelua 
- Henkilötietoja (Etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite) päivitetään ja säilytetään 

OneDrive for Business -palvelussa. 
 

Hankehenkilöstöllä on pääsy hankkeen aikana rekisterin henkilötietoihin. 
Henkilötietoja ei luovuteta hankkeen ulkopuolisille tahoille. 

 
Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

 
Henkilötietoja voi siirtyä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Google Forms 
palvelussa. 

 
 

Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen 
 

Digitaaliset aineistot säilytetään Lahden ammattikorkeakoulun ylläpitämällä palvelimella 
ja pääsy tiedostoihin on vain hankehenkilökunnalla henkilökohtaisella tunnistautumisella 
korkeakoulun tietoverkkoon. 
 
Osaa henkilötiedoista säilytetään myös lukituissa henkilöstötiloissa lukituissa arkistoissa, 
jonne vain yhdellä hankehenkilöstön jäsenellä on pääsy. 

 
Säilytysajat 
 

Kerättyä aineistoa säilytetään projektin ajan 1.6.2019–31.12.2021, tai kunnes projekti 
virallisesti päättyy mahdollisen jatkoajan ajan. Muuta aineistoa, kuin henkilötietoja, 
säilytetään projektin päättymisen jälkeen, mahdollisiin tutkimus- ja 
kehittämistarkoituksiin.  

 
 
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. 

 
Rekisteröidyn halutessa käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia, 
rekisteröityä pyydetään ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaan, jonka yhteystiedot on 
mainittu alla. 

 
Tutkimusrekisterin tiedot 

 
Maallemuuttajat 2030 -hankkeen rekisteri 
Projektin kestoaika: 1.6.2019-31.12.2021 

 
Rekisterinpitäjä 

 
Lahden Ammattikorkeakoulu OY 
Y-tunnus 2630644-6  
Osoite Mukkulankatu 19,15210 Lahti  
Puhelin 03 828 18 (vaihde)  
servicedesk@lamk.fi 

 
Yhteyshenkilön tiedot 

 
Kaisa Tuominen 
Lahden ammattikorkeakoulu  
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti  
+358 44 708 5113  
Kaisa.Tuominen@lamk.fi 

 
Yhteistyöhankkeena tehtävän projektin osapuolet ja vastuunjako 
 

Maallemuuttajat 2030 -hanke on Lahden ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston 
yhteishanke. Lahden ammattikorkeakoulu toimii hankkeen vastuullisena johtajana ja 
vetää projektin toteutusta. Lahden ammattikorkeakoulun vastuulla on projektissa 
kehitettävien kohteiden hyvinvointi-näkökulman tarkastelu hankkeen aikana hyvinvointi-
asiantuntijan toimesta. Lisäksi Lahden ammattikorkeakoulun vastuulla on 
videomateriaalien tuottaminen projektin tuloksista muotoilun asiantuntijan tai 
työharjoittelijan/harjoittelijoiden toimesta. Lahden ammattikorkeakoulu vastaa n. 70%  



 

 
projektin yhteisistä toimenpiteistä (kuten työpajojen järjestäminen, viestintä, kokeilujen 
käynnistäminen) 
 
LUT-yliopisto toimii omilta osiltaan (n. 30% hankkeen yhteisistä toimenpiteistä, kuten 
työpajojen järjestäminen, viestintä, kokeilujen käynnistäminen) hankkeen 
projektipäällikkönä sekä yhtenä kokonaisuutena tutkii hankkeessa toteutettujen 
kokeilujen ympäristövaikutuksia v. 2021. 

 
Projektin vastuullinen johtaja  

 
Kaisa Tuominen 
Lahden ammattikorkeakoulu  
Mukkulankatu 19,15210 Lahti  
+358 44 708 5113  
Kaisa.Tuominen@lamk.fi 

 
Tutkimuksen suorittajat 

 
Projektipäälliköt, asiantuntija, työharjoittelijat  
 

LAMK:n tietosuojavastaava 
 

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