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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  
 

Heinolan kaupungin (koordinaattori) ja LAB-ammattikorkeakoulun 

(toteutusvastuu) (entinen Lahden ammattikorkeakoulu LAMK) Vihreän 

kasvun biokylä-hanke kerää ja siirtää käytäntöön tietoa oljen 

tuottajaverkoston toimintaehtoihin liittyvistä mahdollisuuksista, 

tarkoituksenaan saada aikaan kestävä oljen tuottajaverkosto, joka toimittaa 

materiaalia alueelle suunniteltavalle biojalostamolle. Hankkeen toteutus 

lisää ansaintamahdollisuuksia ja biotalouden uudenlaista yhteistyötä 

alkutuotannon ja teollisuuden kesken. Projektin on rahoittanut Hämeen 

Ely-keskus ja se on saanut rahoituksensa maaseuturahastosta.  
 

Hankkeen eri toimenpiteistä, kuten tilaisuuksista ja työpajoista, viestitään 

hankkeen kohderyhmälle, jotka ovat erikseen kysyttäessä antaneet 

yhteystietonsa hankkeen toimijoille asiansa edistämiseksi. Lisäksi 

viestintää tehdään massoille esimerkiksi lehtien ja tuottajayhdistysten 

tilaisuuksien avulla.  
 

Henkilöiden luvalla pyydettyjä yhteystietoja käytetään ainoastaan 

verkoston ylläpitäjän ja kehittäjän toimesta. Yhteystietoja käytetään 

esimerkiksi oljen ja muun peltobiomassan toimitusverkon käynnistämiseen 

ja kehittämiseen. Tuloksia voidaan käyttää myös projektin julkaisuihin, 

mutta niissä hyödynnetään vain yhteenvetoraportteja, jolloin yksittäinen 

vastaaja ei ole millään tavoin tunnistettavissa. Raportit ovat 

yksityiskohtaisuudeltaan paikkakuntatasolla tarkasteltuna. Tietoja voidaan 

käyttää projektin lopussa myös vaikuttavuuden arvioinnissa. Tietoja 

voidaan käyttää myös muiden peltobiomassoihin liittyvien LAB-

ammattikorkeakoulun hankkeiden pohjatietona, tiedottamiseen ja 

yhteydenottoihin. 



 
 

 

Rekisterin tietosisältö  
 

Keräämme ja tallennamme hankkeen kohderyhmän henkilöiltä seuraavia 

tietoja hankkeen osallistavan suunnittelun yhteydessä: Nimi, 

puhelinnumero ja sähköposti (jos haluaa osallistua jatkossa hankkeen 

viestintään ja suunnitteluun), maatilan osoite,  

viljelyssä oleva pinta-ala ja pinta-ala, jolta olkea tai paalattavissa olevaa 

korsimassaa on halukas luovuttamaan. Muut suostumuksen antajilta 

kerättävät tiedot liittyvät heidän ammatilliseen kokemukseensa ja niitä 

käsitellään anonyymisti alue tasolla.  
 

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste  
 

Henkilötietojen keräämisperuste on henkilön suostumus antaa tiedot  

oljentoimitusverkoston suunnittelun ja kasauksen tueksi.  

 
 

Tietolähteet  
 

Henkilötietoja kerätään henkilöiltä itseltään sekä rekistereistä, kuten 

Ruokavirasto ja yhdistysten www-sivuilta.  
 

 

Tietojen siirto tai luovuttaminen  
 

Hankkeen toiminnassa siirtyy henkilötietoja seuraavalle ulkopuoliselle 

henkilötietojen käsittelijälle:  

 

- Mahdollisesti käytetään osallistujadatan hallintapalvelu Lyyti:ä, 

jonka kautta hallitaan tilaisuuksien ja työpajojen ilmoittautumisia. 

Lyyti on käytössä LAB-ammattikorkeakoulussa. LAB ja 

palveluntarjoaja ovat solmineet sopimuksen henkilötietojen 

käsittelyä koskevista käytännöistä.  

- Suunnittelun tehostamisessa käytetään mahdollisesti Webropol-

palvelua  

- Henkilötietoja (Etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, 

puhelinnumero) päivitetään ja säilytetään hankkeen ajan ja sen 



 
 

jälkeen LAB-ammattikorkeakoulun ja Heinolan kaupungin  

palvelimilla. 
 

LAB-ammattikorkeakoulun hankehenkilöstöllä (ja myöhemmin 

oljentoimittaja verkoston koordinaattorilla) on pääsy hankkeen aikana ja 

sen jälkeen 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 

Dropbox-palvelun kautta.  
 

 

Kerättyjen tietojen turvallinen säilyttäminen  
 

Digitaaliset aineistot säilytetään LAB-ammattikorkeakoulun sekä Heinolan  

kaupungin ylläpitämillä palvelimilla ja pääsy tiedostoihin on vain 

hankehenkilökunnalla henkilökohtaisella tunnistautumisella korkeakoulun 

tietoverkkoon. Kukin osapuoli vastaa itsenäisesti hallussaan olevien 

tietojen säilytyksestä.  
 

 

Säilytysajat  
 

Kerättyä aineistoa säilytetään toistaiseksi. Rekisteröidyllä on oikeus 

peruuttaa suostumuksensa, jolloin hänen tietonsa poistetaan kerätystä 

henkilörekisteristä.  
 

 

Automatisoitu päätöksenteko  
 

Henkilötietojen käsittelyssä ei käytetä automatisoitua päätöksentekoa.  
 

 

Oikeutesi / 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.  
 

 

Tutkimusrekisterin tiedot  
 

Rekisterin nimi: Vihreän kasvun biokylä: Oljentoimitusverkoston 

tietorekisteri  

Projektin kestoaika: 2.9.2019 - 31.12.2021  
 

 

Rekisterinpitäjät  
 

Heinolan kunta ja LAB-ammattikorkeakoulu toimivat hankkeen  

yhteisrekisterinpitäjinä. Kumpikin rekisterinpitäjä vastaa itsenäisesti 

omassa hallinnassaan olevista hanketta koskevista henkilörekistereistä.  
 

 

Yhteyshenkilön tiedot  
 

Yhteyshenkilöön voidaan olla yhteydessä rekisteriä koskevista käytännön 

asioista. 
 

Kaupunginlakimies Teppo Joentausta, Heinolan kaupunki  
 

Puhelin: 0444694361; teppo.joentausta@heinola.fi  
 

 

Yhteistyöhankkeena tehtävän projektin osapuolet ja vastuunjako  
 

Heinolan kaupunki on vastuuttanut hankkeen toteutuksen LABille 

hankeaikana (9/2019-12/2021). 
 



 
 

Projektin vastuullinen johtaja  
 

Projektipäällikkö, LAB-ammattikorkeakoulu Oy (LAB)  

Kaisa Tuominen, TKI-asiantuntija 

Puhelin: 044 708 5113; kaisa.tuominen@lab.fi  
 

Koordinaattori, Heinolan kaupunki  

Timo Kaattari, Elinkeinopäällikkö  

Puhelin: 050 576 8600; timo.kaattari@heinola.fi 

 

 

Tutkimuksen suorittajat  
 

LABin ja Heinolan kaupungin nimeämä hankehenkilökunta.  

 

 

LAB:n tietosuojavastaava  
 

Lakimies Anne Himanka  

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Yliopistonkatu 34, 53850 

Lappeenranta  

Puhelinnumero: 050 564 4623  

Sähköposti: tietosuoja@lut.fi 

mailto:timo.kaattari@heinola.fi

