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Tietosuojailmoitus: Hämäläinen lähiruokadialogi -lähiruokaa kestävästi 

kauppaan ja kuluttajalle -hanke 
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelytarkoitus on hankkeen toteuttamiseen ja tutkimukseen tarvittavien tie-

tojen dokumentointi. Tietoja käsitellään myös yhteydenpitoon, viestintään ja tiedottamiseen.  

 

Hankkeen tavoitteena on lisätä kanta- ja päijäthämäläisten ruokajärjestelmän toimijoiden vä-

listä ymmärrystä, lisätä tietoa toimijoiden toimintatavoista ja kuluttajien tarpeista sekä tuottaa 

uusia ratkaisuja kannattavaan liiketoimintaan. Hanke luo uusia yhteistyö- ja toimintamalleja, 

jotka edistävät lähiruoan pääsyä markkinoille. Hanke toteuttaa maaseutuohjelmaa ja sitä ra-

hoittaa Hämeen ELY-keskus. Toteuttajina toimivat Hämeen ammattikorkeakoulu, Teknolo-

gian tutkimuskeskus VTT Oy ja Kauppavalmennus Oy. Toteutusaika on 1.1.2021 – 

31.12.2022. 

 

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa 

HAMK Bio/ Sanna Lento, Lepaantie 129, 14610 Lepaa, sanna.lento(at)hamk.fi, puh. 040-

5096443. 

 

Käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittely perustuu: 

• Yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimus  

 

Henkilötietosisältö  

Hankkeessa voidaan kerätä seuraavia tietoja:  

• Nimi 

• Yhteystiedot 

• Ammatti/tehtävänimike 

• Yritys/toiminimi, missä työskentelee 

Hankkeen jälkeen tutkimusaineisto arkistoidaan ilman tunnistetietoja. 

 

Rekisteröidyt 

Tutkimukseen osallistujat (ruokajärjestelmän toimijat ml. kuluttajat) 

 

Rekisterin tietolähteet 

Tietoja kerätään: henkilöiltä itseltään (haastatteluissa, työpajoissa, kyselyillä) sekä julkisista 

lähteistä. 

 

Henkilötietojen vastaanottajat 

Rekisterin henkilötietoja käsittelevät ensisijaisesti toteuttajaorganisaatioiden hankehenkilöstö. 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös hankkeen kohderyhmiin kuuluville tahoille, kuten si-

dosryhmille sekä yrityksille näiden kohtauttamisen yhteydessä.  

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Manuaalista aineistoa voi syntyä tietoja käsitellessä tai tulostettaessa. Paperiaineistot hävite-

tään hankkeen lopussa. 
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B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Tiedot on tallennettu tietojärjestelmiin. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Jär-

jestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjät/henkilöt, joilla työnsä 

puolesta on niihin oikeus. 

 

Julkaistaessa tuloksia, aineistoa käsitellään anonyyminä niin ettei vastaajia tunnisteta.  

 

Rekisterinpitäjät 

Rekisterinpitäjinä toimivat Hämeen ammattikorkeakoulu, Teknologian tutkimuskeskus VTT 

Oy ja Kauppavalmennus Oy yhteisrekisterinpitäjinä.  

 

Tietosuojavastaavat 

Kari Kataja 

Kari.Kataja@hamk.fi tai tietosuojavastaava@hamk.fi 

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, tietosuojavastaava, PL 230, 13101 Hämeenlinna 

 

Seppo Viinikainen 

Seppo.Viinikainen@vtt.fi tai tietosuoja@vtt.fi 

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Koivurannantie 1, 40400 Jyväskylä 

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden rajoittaminen 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) antaa rekisteröidylle seuraavat oikeudet: 

 
Oikeus peruuttaa suostumuksen 

• Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa. (artikla 7) 

Oikeus saada pääsy tietoihinsa 

• Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä 

koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihinsa. Tarkastus-

oikeudesta voidaan periä maksu tai siitä voidaan kieltäytyä, jos pyynnöt ovat ilmeisen 

perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti. (artikla 12 ja 

artikla 15)  

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

• Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista 

(artikla 16). Korjaamispyyntö tehdään kirjallisesti.  
 

Oikeus tietojen poistamiseen;  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista, jos yksi seuraavista toteutuu 

(artikla 17): 

• Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita var-

ten niitä muutoin käsiteltiin. 

• Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta. 

• Rekisteröity vastustaa käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä (ar-

tikla 21). 

• Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 
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• Henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perus-

tuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

Rekisteröidyllä kuitenkaan ei ole oikeutta tietojen poistamiseen tutkimuksissa, mikäli tietojen 

poistaminen todennäköisesti estää kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti. 

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, jos yksi seuraavista toteutuu (artikla 18): 

• Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan 

ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden. 

• Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii 

sen sijaan niiden käytön rajoittamista. 

• Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta 

rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolus-

tamiseksi. 

• Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä artikla 21 kohdan nojalla odotet-

taessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekiste-

röidyn perusteet. 

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

• Rekisteröidyllä on oikeus saada koneluettavassa muodossa häntä koskevat henkilötie-

dot, jotka hän on rekisterinpitäjälle toimittanut, mikäli käsittely perustuu suostumuk-

seen ja käsittely tapahtuu automaattisesti. (artikla 20)  

 

 
Oikeus tehdä valitus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistolle. Lisätietoja 

https://tietosuoja.fi/.  

https://tietosuoja.fi/

