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Rekisterin nimi

Kysely strategisen tutkimuksen ohjelmien sidosryhmille

Henkilötietojen käsittelyn
oikeusperuste sekä tarkoitus

Suomen Akatemia on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alaan kuuluva
valtion keskushallintoviranomainen, jonka lakisääteisenä tehtävänä on
edistää tieteellistä tutkimusta ja tutkimusedellytyksiä sekä niiden
hyödyntämistä rahoittamalla niitä ja osallistumalla kansainväliseen
yhteistyöhön, toimia asiantuntijana tiedepolitiikan kehittämisessä ja
toimeenpanossa sekä suorittaa muita sille annettavia tehtäviä (laki Suomen
Akatemiasta 922/2009).
Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston
(STN) lakisääteisiin tehtäviin kuuluu vastata strategisella
tutkimusrahoituksella toteutettujen hankkeiden vaikuttavuuden arvioinnista
(laki Suomen Akatemiasta 482/2014). Henkilötietojen käsittely on tarpeen
tämän lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi.
Kyselyn tuloksia käytetään päättyneiden strategisen tutkimuksen ohjelmien
arvioinnin tukena. Kyselyn tulokset julkaistaan osana ohjelma-arviointia
tilastoina, kuvioina, yhteenvetoina ja nostoina, joista ei voi tunnistaa
yksittäisen vastaajan antamia tietoja.
Kyselyssä syntyvä, anonyymiksi käsitelty aineisto tallennetaan Suomen
Akatemian strategisen tutkimuksen vastuualueen käyttöön mahdollista
myöhempää, ohjelmakausien yli ulottuvaa vaikuttavuusarviointia varten.
Anonymisoitu aineisto on tarkoitus tallentaa myös Tietoarkistoon ja avata
tutkijoiden ja muiden kiinnostuneiden käyttöön.

Kuvaus rekisteröityjen
ryhmistä sekä
henkilötietoryhmistä

Rekisteröityjä ovat vuosina 2015–2021 toimineissa strategisen tutkimuksen
ohjelmissa (PIHI, EQUA, TECH, CITIZEN) rahoitettujen hankkeiden ja
ohjelmajohtajien nimeämät tärkeimmät tutkimuksen sidosryhmät ja
vuorovaikutuskumppanit, jotka vastaavat tähän kyselyyn.
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Rekisterissä olevia suoria henkilötietoja ovat (1) vastaajan sähköpostiosoite,
jota on käytetty kyselyn lähettämiseen, sekä (2) nimi, asema, organisaatio ja
sähköpostiosoite, mikäli vastaaja haluaa nämä tiedot antaa ilmoittaessaan
kiinnostuksensa tulla tarkemmin kuulluksi ohjelma-arvioinnissa.
Lisäksi rekisterissä on muita tietoja, jotka toisiinsa yhdistettynä voivat johtaa
henkilön tunnistamiseen. Näitä ovat taustaorganisaation tyyppi (ja
organisaation nimi, mikäli vastaaja haluaa sen ilmoittaa), yhteys yhteen tai
useampaan STN:n rahoittamaan tutkimushankkeeseen, sekä ko. hankkeen tai
hankkeiden kanssa tehdyn yhteistyön luonne, tavoitteet ja merkitys
vastaajalle tai hänen taustaorganisaatiolleen.
Henkilötietojen
vastaanottajien ryhmät, joille
henkilötiedot luovutetaan

Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön
velvoittamissa ja sallimissa rajoissa. Viranomaisen asiakirjojen ja tietojen
julkisuudesta säädetään viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa
laissa (621/1999). Julkisia asiakirjoja luovutetaan pyydettäessä julkisuuslain 13
§ ja 16 §:n edellytysten mukaisesti. Julkinenkin asiakirja saattaa sisältää
salassa pidettävää tietoa tai tietoja, joiden luovuttamista on rajoitettu (yleensä
henkilötietoja). Salassa pidettäviä tietoja annetaan nähtäväksi ja luovutetaan
vain asianomaisen suostumuksella, asianosaiselle tai lakiin perustuvan
oikeuden nojalla.
Tunnisteellisten, suoria henkilötietoja sisältävien tietojen käsittelyyn
osallistuvat ainoastaan strategisen tutkimuksen vastuualueen työntekijät.
Tunnisteellisia henkilötietoja ei luovuteta vastuualueen henkilöstön
ulkopuolisille tahoille, kuten ohjelmien arviointiin osallistuville henkilöille
taikka Strategisen tutkimuksen neuvostolle.
Suorien tunnisteiden poistamisen jälkeen tietojen käsittelyyn saattaa
osallistua myös Tietoarkiston työntekijöitä (Tampereen yliopistosta), jotka
tarkistavat tietojen anonymiteetin ja tekevät tarvittavat toimenpiteet
epäsuorien tunnisteiden poistamiseksi ja anonymiteetin varmistamiseksi
ennen aineiston avaamista muiden kiinnostuneiden käyttöön.
Anonymisoituna aineisto on luovutettavissa ja käytettävissä Tietoarkiston
käytäntöjen mukaisesti.

Henkilötietojen siirtäminen
kolmanteen maahan tai
kansainväliselle järjestölle
Eri henkilötietoryhmien
poistamisen suunnitellut
määräajat tai näiden aikojen
määrittämiskriteerit

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
eikä kansainvälisille järjestöille.
Henkilötiedoista poistetaan suorat tunnisteet sen jälkeen, kun kaikki
vastaukset on saatu ja tulokset raportoitu, viimeistään vuoden 2022 lopussa.
Epäsuorat tunnisteet poistetaan tietojen anonymisoinnin yhteydessä ohjelmaarvioinnin valmistumisen jälkeen, viimeistään vuoden 2024 lopussa.
Epäsuorien tunnisteiden säilyttäminen tulosten raportoinnin jälkeen on
tarpeen, jotta aineisto saadaan valmisteltua jatkokäytön mahdollistavaan
anonyymiin muotoon poistamatta kuitenkaan (muuta) olennaista sisältöä.
Anonyymiksi käsitellyn aineiston säilyttäminen ja avaaminen muiden käyttöön
noudattaa avoimen tieteen periaatteita, joihin myös Suomen Akatemia ja STN
ovat sitoutuneet.

3 (3)

Arkistointia koskevat tarkemmat määräykset ovat
arkistonmuodostussuunnitelmassa. Viranomaisen osalta arkistointitehtävästä
säädetään erikseen lailla (arkistolaki 831/1994).
Tietolähteet silloin, kun tietoja
ei ole saatu rekisteröidyltä

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.
Kyselyn kohderyhmään kuuluvien henkilöiden yhteystiedot on saatu vuosina
2015–2021 toimineissa strategisen tutkimuksen ohjelmissa (PIHI, EQUA, TECH,
CITIZEN) rahoitettujen hankkeiden ja ohjelmajohtajien loppuraporteista, jotka
on toimitettu Suomen Akatemialle.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä
koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä
henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin.
Rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.
Pyynnöt tulee esittää rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.
Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän
kuin yksi vuosi, rekisterinpitäjä perii tietojen antamisesta aiheutuvan
hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta
viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Pyyntö
oikaisusta tulee osoittaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä mm.
tilanteissa, joissa rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden tai
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Henkilötietojen käsittelyn
rajoittaminen tarkoittaa, että tietoja saa, säilyttämistä lukuun ottamatta,
käsitellä ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella, jonkin tahon oikeuksien
suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista
syistä.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai
työpaikkansa on tai jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan
tietosuojalainsäädäntöä. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita muita
hallinnollisia muutoksenhaku- tai oikeussuojakeinoja.
Suomessa kansallisena valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu,
puh. 029 56 16670 tai tietosuoja@om.fi.

