TIETEELLISEN
TUTKIMUSREKISTERIN
TIETOSUOJAILMOITUS
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679),
artiklat 13 ja 14
Laatimispäivämäärä: 1.11.2021

1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä
Nimi: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Osoite: Skinnarilankatu 34, 53850 Lappeenranta
Muut yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite):
p. 0294 462 111, Y-tunnus 0245904-2
2. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako
Rekisterin ylläpitäjänä ja käyttäjänä vain LUT-yliopisto. Hankkeeseen osallistuvat myös Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja KPMG Oy Ab.
3. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä
Professori Helinä Melkas
4. Tutkimuksen suorittajat
Päätoteuttajina LUT-yliopiston professori Helinä Melkas, erikoistutkija Satu Pekkarinen,
nuorempi tutkija Riika Saurio ja erikoistutkija Lea Hennala. Lisäksi SYKEn edustajat Janne
Pesu ja Jachym Judl osallistuvat aineiston keruuseen ja analysointiin sekä KPMG:n edustajat Riikka Sievänen ja Terhi Lehmuskoski osallistuvat hankehallinnointiin.
5. Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Professori Helinä Melkas
Osoite: LUT-yliopisto Lahti, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
Muut yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite):
p. 040 588 1400, s-posti helina.melkas@lut.fi
6. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Nimi: Lakimies Anne Himanka
Osoite: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Skinnarilankatu 34, 53850 Lappeenranta
Puhelinnumero: 050 564 4623
Sähköposti: tietosuoja@lut.fi
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7. Tutkimusrekisteri
Rekisterin nimi: VN TEAS/ TP4/Tapaustutkimukset (VNK 5.2 Julkisten palveluiden kestävä
digitalisaatio - Ilmasto- ja ympäristövaikutukset
☒Kertatutkimus
☐Seurantatutkimus
Tutkimuksen kestoaika: 1.8./2021 – 31.12.2022
Henkilötietojen säilyttämisen kestoaika: 31.12.2027 saakka.
8. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
LUTin vastuulla olevan työpaketti 4 tutkimusaineiston keruu.
9. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
☒Rekisteröidyn suostumus
☐Muu, mikä:
10. Rekisterin tietosisältö
Nimi, asema/ammatti, yhteystiedot/organisaatio, ikä, sukupuoli, työkokemus tehtävässä,
haastatteluajankohta.
Haastattelunauhoitteet, haastattelulitteraatiot, muistiinpanot ja dokumenttiaineisto, joka
koostuu tarkoituksenmukaisella tavalla esimerkiksi digitaalisten palvelujen käyttöön liittyvistä lokitiedoista, arviointiraporteista ja suunnitteluasiakirjoista.
11. Tietolähteet
Rekisteröidyltä itseltään.
12. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle.
13. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta.
14. Rekisterin suojauksen periaatteet
☒Tiedot ovat salassa pidettäviä.
Manuaalisen aineiston suojaaminen:
Lukittu kaappi yliopiston työtiloissa, tutkijoiden työhuone.
Tietojärjestelmissä käsiteltävien tietojen suojaaminen:
Tiedot säilytetään yliopiston ylläpitämällä palvelimella, pääsy tiedostoihin vain ko. tutkimushenkilökunnalla tunnistautumalla henkilökohtaisilla tunnuksilla.
Suorien tunnistetietojen käsittely:
☒Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa.
☐Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin.
Perusteet aineiston analysoinnille tunnistetiedoin:

15. Tutkimusaineiston käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen
☐Tutkimusrekisteri hävitetään.
☒Tutkimusrekisteri arkistoidaan ilman tunnistetietoja
☐Tutkimusrekisteri arkistoidaan tunnistetiedoin
Mihin aineisto arkistoidaan ja kuinka pitkäksi aikaa? Sähköinen aineisto arkistoidaan ilman
tunnistetietoja yliopiston palvelimelle 31.12.2027 saakka.
16. Automatisoitu päätöksenteko
Ei ole.
17. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely
perustuu suostumukseen. Tutkimuksen keskeyttämiseen ja suostumuksen peruuttamiseen
mennessä kerättyjä tietoja ja näytteitä voidaan käyttää osana tutkimusaineistoja.
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 (artikla 15).
b) Rekisteröidyn oikeus tietojensa oikaisemiseen (artikla 16).
c) Rekisteröidyn oikeus tietojensa poistamiseen (artikla 17). Oikeutta henkilötietojen poistamiseen ei sovelleta, jos tietojen käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten, jos oikeus tietojen poistamiseen estää tai suuresti vaikeuttaa henkilötietojen
käsittelyä
d) Rekisteröidyn oikeus tietojen rajoittamiseen (artikla 18).
e) Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (artikla 20).
Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, yhteystiedot ilmoitettu kohdassa 6.

