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1. Tutkimuksen nimi, luonne ja kesto 

Tutkimuksen nimi: Kuka kuuluu tieteelliseen seuraan? Kysely tutkijoille ja seurojen jäsenille 
 

☒Kertatutkimus  

☐Seurantatutkimus 

 
Tutkimuksen kestoaika: 1.2.2022-1.6.2022  
Henkilötietojen käsittelyaika: 1.3.2022-1.6.2022 
 

2. Rekisterinpitäjä 

Tieteellisten seurain valtuuskunta 

Osoite: Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki 

Puhelinvaihde: (09) 228 691 

Sähköpostiosoite: tsv(at)tsv.fi 

3. Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa 

Nimi Elina Late 
Osoite Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki 
Puhelinnumero (09) 228 691 
Sähköpostiosoite elina.late@tsv.fi 

4. Tutkimuksen vastuullinen johtaja  

Nimi Elina Late 
Osoite Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki 
Puhelinnumero (09)228691 
Sähköpostiosoite elina.late@tsv.fi 

5. Tutkimusrekisterin tietosisältö 

Kysely osoitetaan Suomessa työskenteleville tutkijoille ja suomalaisten tieteellisten seurojen 
jäsenille. Kyselylomakkeen kysymykset käsittelevät vastaajien taustatietoja (ikä, sukupuoli, 
Suomen kansalaisuus, suomen- tai ruotsinkielen taito, asuinpaikka Suomessa, koulutustausta, 
koulutusala, työorganisaatio, ammatillinen asema, vastaajan suhde tieteelliseen tietoon), suo-
malaisen tieteellisen seuran jäsenyyttä, kansainvälisen tieteellisen seuran jäsenyyttä ja tieteel-
listen lehtien lukutapoja. Arvontaan osallistuvilta vastaajilta kerätään sähköpostiosoitteet.  

6. Henkilötietojen tietolähteet 

Mistä tiedot saadaan tai mistä ne kerätään: Vastaaja saa halutessaan luovuttaa pyydetyt tie-
dot. 

7. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  



 Tieteellisen tutkimuksen  2(4) 

 tietosuojailmoitus 1.2.2022 

 

 EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), art. 12, 13, 14 

 

 

Henkilötietoja käsittelyn tarkoitus on tieteellinen tutkimus. Tutkittavilta kerättäviä tietoja käyte-
tään tilastollisessa tutkimuksessa, jossa aineistosta tarkastellaan jakaumia ja keskiarvoja. 
Muuttujia voidaan ristiintaulukoida keskenään. Yksittäisten vastaajien vastauksia ei tarkastella. 
Tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa. Sähköpostiosoitteita käy-
tetään vastaajien kontaktoimiseen tutkimuksen jälkeen arpajaisvoittojen jakamiseen. Arpajais-
ten jälkeen sähköpostiosoitteet tuhotaan eikä niitä jaeta ulkopuolisille. Sähköpostiosoitteita ei 
yhdistetä muihin kyselyssä kerättyihin tietoihin.  

 

8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 sekä 
tietosuojalaki 4 §:  
 

☒ Tutkittavan suostumus 

 Miten suostumuksen voi peruuttaa: Vastaaja voi halutessaan keskeyttää kyselyn täyt-
tämisen.  

9. Arkaluonteiset henkilötiedot (erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot ja rikostie-
dot) 

☒ Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja 

 
Tutkimuksessa käsitellään rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja: 

☒ Ei 

☐ Kyllä 

 

10. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle 

Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-
alueen ulkopuolelle: 

☒ Ei 

11. Automatisoitu päätöksenteko 

Automaattisia päätöksiä ei tehdä. 

12. Rekisterin suojauksen periaatteet 
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Manuaalisen aineiston (esim. paperiaineisto) suojaaminen:  

☒ Lukitussa tilassa 

☐ Lukitussa kaapissa 

☐ Muuten, miten: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 

  
Digitaalisen aineiston suojaaminen (esim. tietojärjestelmät ja laitteet):  

 ☒ käyttäjätunnus 

 ☒ salasana 

 ☐ kaksivaiheinen käyttäjän tunnistus (MFA) 

 ☐ pääsynhallinta verkko-osoitteiden avulla (IP-osoitteet) 

 ☐ käytön rekisteröinti (lokitietojen kerääminen)   

 ☐ kulunvalvonta 

 ☐ muu, mikä: 

 
Suorien tunnistetietojen käsittely: 

☒ Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa  

☐ Aineisto on pseudonymisoitu 

☐ Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen säilyttä-

miselle): Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 
 
Tietojen suojaus tietojen siirroissa: 

☐ tiedonsiirron salaus (kuvaile miten): Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 

☐ tiedoston salaus (kuvaile miten): Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä. 

☒ muu, mikä: suoria tunnistetietoja ei siirretä 

13. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 

☐ Tutkimusrekisteri hävitetään 

☒ Tutkimusrekisteri arkistoidaan anonymisoituna ilman tunnistetietoja  

☐ Tutkimusrekisteri arkistoidaan tunnistetiedoin 

 
Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa: Aineisto tallennetaan pysyvästi Tietoarkis-
toon tutkimuskäyttöön tutkimuksen jälkeen. 

14. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen 

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu: 
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- Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin) 
o Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä 

henkilötietoja hänestä on tallennettu. 
 
- Oikeus tietojen oikaisemiseen 

o Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puut-
teelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi 
henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. 

 
- Oikeus tietojen poistamiseen 

o Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan pois-
tettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). 

 
- Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

o Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn ra-
joittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja kor-
jattu tai täydennetty. 
 

- Vastustamisoikeus 
o Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa 

perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. 
 
- Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

o Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, 
jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja ko-
neellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

 
- Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

o Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa 
sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsit-
telyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on 
lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuoja-
keinoja. 

 
Yhteystiedot: 

 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 
Vaihde: 029 56 66700 
Faksi: 029 56 66735 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi 

 
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tie-
topyyntöprosessia.  
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