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Tietosuojailmoitus tutkimukseen 
 
Tietosuojailmoitus perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679, ”tietosuoja-asetus”) ja 
tietosuojalakiin (1050/2018).  
 

1. Tutkimuksen nimi ja kesto 
 
Tutkimuksen nimi: BF_COSPIN  
Tutkimuksen kestoaika: 9/2020 - 06/2022   
 

2. Rekisterinpitäjä(-t), tietosuojavastaava ja yhteyshenkilö(-t) 
 
Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy (”VTT”), Y-tunnus: 2647375-4, Vuorimiehentie 3, 02150 Espoo 
 

Tietosuojavastaava: 
Nimi: Seppo Viinikainen 
Osoite: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Koivurannantie 1, 40400 Jyväskylä 
Sähköposti: Seppo.Viinikainen@vtt.fi (tietosuojavastaava) tai tietosuoja@vtt.fi 
(tietosuojavastaava, tietoturvapäällikkö, HR ja lakimies) 

Tutkimuksesta vastaavan yhteyshenkilön tai tutkimusryhmän yhteystiedot: 
Nimi: Maria Merisalo VTT/ 
Osoite: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Vuorimiehentie 3, 02150 Espoo 
Sähköposti maria.merisalo@vtt.fi 

 

3. Käsiteltävät henkilötiedot 
 
Käsiteltävät henkilötiedot ovat: tutkimukseen osallistuvat haastateltavat, kyselyyn vastaajat, työpajaan tai 
vastaavaan osallistavaan tapahtumaan osallistuvat.  
 
Henkilöt edustavat seuraavia ryhmiä: tutkimukseen osallistuvan henkilön nimi, toimenkuva, toimiala, 
organisaatio ja sähköpostiosoite (haastatteluissa kaikki edellä mainitut, kyselyssä vain organisaatio ja 
sähköpostiosoite). Tulosten raportointi tapahtuu työpaperissa, blogitekstissä, tieteellisessä artikkelissa. 
Tuloksissa esitetään listana korkeintaan osallistuvien henkilöiden organisaatiot. Tulokset raportoidaan 
julkaistavissa teksteissä anonymisoituna siten, että yksittäistä tulosta (tai sitaattia) ei voi yhdistää tiettyyn 
henkilöön, organisaatioon tai projektiin.  
 

4. Käsittelytarkoitus ja oikeusperuste 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on: Tuottaa taustatietoa haastateltavien taustasta ja asemasta 
suhteessa tutkimusaiheeseen. Haastattelujen sisällön yhdistäminen henkilön asemaan ja taustaan. 
Kyselyssä sähköpostiosoitteen keräämisen avulla vältetään muistutusviestien lähettäminen jo vastanneille 
henkilöille ja kohdennetaan vastaukset projektiin.  
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Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste1:  
 

 Yleistä etua koskeva tehtävä 
   tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi 
 tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi 

 Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen 
 mikä oikeutettu etu on kyseessä: [Kuvaa oikeutettu etu. Tee tasapainotesti (liite 1).] 

 Rekisteröidyn suostumus 
 Muu: [Kuvaa muu laillinen oikeusperuste] 

 

5. Henkilötietojen tietolähteet 
 
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään osallistumisen yhteydessä. Kyselyyn vastaajien osalta 
henkilötietoja kootaan relevanteista lähteistä.  
 

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät 
 
Tutkimushaastatteluiden/osallistavan tapahtuman/kyselyn toteuttajaorganisaation hankkeeseen 
osallistuvat henkilöt.   
 

7. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 
Henkilötietoja ei siirretään EU:n/ ETA:n ulkopuolelle (vaan ne pidetään ainoastaan VTT:n palvelimella ja 
litteroinnin ajan litterointipalvelua tuottavan osapuolen palvelimella, josta ne poistetaan litteroinnin 
valmistuttua).  
 

8. Automaattinen päätöksenteko 
 
Automaattista päätöksentekoa ei tehdä.  
 

9. Henkilötietojen säilyttäminen  
 
Tutkimusaineisto säilytetään tieteelliseen julkaisemisprosessiin liittyvän vaaditun ajan VTT:n palvelimella.  
 

10. Henkilötietojen suojauksen periaatteet  
 
Henkilötiedot suojataan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein luvattomalta käsittelyltä ja 
pääsyltä. Henkilötiedot tallennetaan AD-järjestelmiin ja suojataan muun muassa seuraavilla menettelyillä: 
pääsynhallinta, kulunvalvonta, muut tilajärjestelyt, palomuurit, salasanajärjestelyt. Pääsy henkilötietoihin 
on rajattu henkilöihin, jotka ovat sitoutuneet salassapitoon. Tuloksissa esitetään korkeintaan listana 
tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden organisaatiot. Tulokset raportoidaan anonymisoituna siten, että 
yksittäistä tulosta (tai sitaattia) ei voi yhdistää tiettyyn henkilöön, organisaatioon tai projektiin.  

                                                           
1 Tietosuoja-asetus, artikla 6 ja tietosuojalaki 4 §. 
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11. Rekisteröidyn oikeudet 

 
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joista kuitenkin voidaan poiketa ja/tai joita voidaan rajoittaa 
soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Rajoittaminen ja poikkeaminen tarkistetaan tapauskohtaisesti. 

 
Rekisteröity voi toteuttaa yllämainitut oikeutensa ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä kohdassa 2 
määriteltyjen yhteystietojen avulla, mieluiten sähköpostitse. 
 
Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin 
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia 
henkilötietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin 
henkilötietoihin sekä tiedot henkilötietojen käsittelystä.  
 
Oikeus tietojen oikaisemiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman 
aiheetonta viivytystä oikaistua ja puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.  

 
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä.  

 
Oikeus vastustaa käsittelyä 
Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä. 
 
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos rekisteröity katsoo, että hänen 
oikeuksiaan on EU:n tietosuoja-asetuksen valossa loukattu. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: 
https://tietosuoja.fi/yhteystiedot  

 

https://tietosuoja.fi/yhteystiedot
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