TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 14 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Tutkimusrekisterinpitäjä

Laatimispäivä

15.6.2017

Nimi

Luonnonvarakeskus
Osoite

Latokartanonkaari 9 00790 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

029 532 6000
Luke toimii VillageWaters-hankkeessa koordinaattorina, mukana on 13 partneria viidestä eri maasta.
Luke on myös hankkeen tutkimuksellinen johtaja sekä johtaa tiedon keruuta, kerää itse tietoa ja
anlysoi sitä sekä raportoi työstä ja tuloksista. Suomalaisia kumppaneita ovat SYKLI Suomen
ympäristöopisto (hankkeen viestinnän johtaminen ja viestintä, tiedonkeruu, raportointi), Novago
Yrityskehitys Oy (tiedonkeruu, viestintä yrityksille ja tähän liittyvän työn johtaminen hankkeessa sekä
raportointi), Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry LUVY (tiedonkeruu ja analysointi sekä viestintä)
sekä Jyväskylän Yliopisto (hankkeessa on mukana yliopistolta gradutyöntekijä, joka kerää tietoa
hankkeen piloteista ja analyoi sitä sekä tekee tästä gradun).
1c
Vastuullinen johtaja: Leena Paavilainen, Luke
Tutkimuksen Hankekoordinaattori: Kati Räsänen, Luke
vastuullinen
johtaja tai
siitä vastaava
ryhmä
1b
Yhteistyöhankkeena
tehtävän tutkimuksen
osapuolet ja
vastuunjako

Kaikki henkilöt, joilla on tutkimuksen kuluessa oikeus käsitellä rekisteritietoja
1d
Tutkimuksen Luke: Taija Sinkko, Frans Silvenius, Yrjö Virtanen, Kati Räsänen, Marja-Liisa Vieraankivi, Virpi
Vorne, Vesä Joutsjoki
suorittajat
SYKLI: Jari Heiskanen, Vesa Arvonen
Novago: Jarkko Toivonen
Luvy: Minttu Peuraniemi, Maija Venäläinen
Jyväskylän yliopisto: Linda Mutanen, prof. Tuula Tuhkanen
Nimi
2
Räsänen
Yhteyshenki- Kati
Osoite
lö rekisteriä Survontie 9A 40500 Jyväskylä
koskevissa Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
asioissa
kati.rasanen@luke.fi
Rekisterin nimi
3
VillageWaters jätevesijärjestelmä
Tutkimuskertatutkimus
seurantatutkimus
rekisteri
Tutkimuksen kesto

1.3.2016-28.2.2019
4
Tutkimuksessa kerätään tietoja VillageWaters hankkeen tarkoituksiin.
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE

5
Rekisterin
tietosisältö

2

Rekisteritiedot sisältävät yksittäisten kotitalouksien jätevesijärjestelmien omistajien nimiä ja
yhteystietoja, näytteenottoon liittyviä tietoja sekä näytteen paikkatietoja sekä haastattelun yhteydessä
antamia tietoja.

6
Tiedot kerätään hankkeen pilottikohteista ja yksittäisistä kotitalouksista Suomessa.
Säännönmukaiset tietolähteet

7
Tietoja käytetään hankkeen tarkoituksiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää projektiin liittyviin
Tietojen
mahdollisiin jatkotutkimuksiin.Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön
säänsallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
nönmukaiset
luovutukset

8
Rekisterin tietoja ei siirretä eikä luovuteta ei EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Tiedot ovat salassapidettäviä.
Manuaalinen aineisto:
ATK:lla käsiteltävät tiedot:
käyttäjätunnus
salasana
muu, mikä:
Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa.

käytön rekisteröinti

kulun valvonta

Peruste tunnistetietojen säilyttämiselle

Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska

10
Tutkimusrekisteri hävitetään.
TutkimusaiTutkimusrekisteri arkistoidaan
ilman tunnistetietoja
tunnistetiedoin
neiston hävit- Mihin: Hankkeen tiedot säilytetään 5 vuotta hankkeen päättymisestä. Tiedot säilytetään sähköisessä
täminen tai
muodossa, johon pääsevät vain erikseen nimetyt henkilöt henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja
arkistointi
salasanan avulla.

