
SOPIMUS YHTEISREKISTERINPITÄJYYDESTÄ TUTKIMUSTIETOVARANNOSSA 

1 Sopijapuolet 

Sopijapuoli Osoite ja tunnistetiedot Tietosuojavastaava tai  
-yhteyshenkilö 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) PL 29, 00023 Valtioneuvosto Jukka Haapamäki 
   

 

1.1 Sopijapuolet erikseen ”Osapuoli”, yhdessä ”Osapuolet”. Muut kuin OKM, erikseen ”Rahoittaja” tai 
yhdessä ”Rahoittajat”.  

2 Sopimuksen tavoite ja tausta 

2.1 Tutkimustietovaranto kokoaa ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta siten, että tiedot 
esimerkiksi tutkijoista, julkaisuista, tutkimusaineistoista, tutkimushankkeista ja 
tutkimusinfrastruktuureista ovat saatavilla yhdestä paikasta. Yksittäinen henkilö ei syötä tietoja 
suoraan tutkimustietovarantoon. Tiedot kootaan tutkimusorganisaatioilta, tutkimusrahoittajilta ja 
muista tutkijoiden käyttämistä palveluista. Tutkimustietovarannon sisältämät tiedot kuvailevat 
tutkimusta (ts. ne ovat tutkimuksen metatietoja). 

2.2  Tutkimustietovaranto: 

• Välittää tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta tutkimuskentän toimijoiden välillä 
helposti hyödynnettävien tietovirtojen avulla. 

• Julkaisee kerättyä tutkimustietoa sen yhteydessä toimivan portaalin välityksellä. 
• Tarjoaa tietopohjan suomalaisesta tutkimusjärjestelmästä ja sen kehityksestä. 

2.3 Tässä sopimuksessa Osapuolet sopivat Tutkimustietovarantoon liittyvästä 
yhteisrekisterinpitäjyydestä sekä siihen kuuluvista Osapuolten välisistä vastuista ja 
velvollisuuksista. 

3 Henkilötietojen käsittelyn tavoite ja laajuus 

3.1 Tämä sopimus koskee rahoittajalta myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden henkilöiden 
seuraavia luettelossa olevia tietoja. Liitteenä on allekirjoitushetken mukainen tietomalli, jossa on 
esitettynä kaikki luovutettavissa olevat tiedot. 

3.2 Välttämättömät luovutettavat tiedot: 

• Saajan tai hankkeen yhteyshenkilön etunimi ja sukunimi 
• Hankkeen nimi, päivämäärä, myönnetty summa, myöntöpäivämäärä sekä tunnisteet ja 

ohjaustiedot 
• Rahoittajan nimi, y-tunnus ja rahoitushaun nimi 
• Tieteenala, teema-ala tai tutkimusala 



3.3 Rahoittaja voi luovuttaa myös tietomallin mukaisia vapaaehtoisia tietoja. Lisäksi voidaan luovuttaa 
myös kytköksiä muihin tutkimustietovarannossa säilytettäviin tietoihin.  Muutokset 
luovutettavissa tiedoissa eivät edellytä sopimuksen muuttamista.  

3.4 Henkilötietoja käsitellään Tutkimustietovarannossa seuraaviin tarkoituksiin:  

a) Tiedot julkaistaan tutkimustietovarannon portaalissa samoin edellytyksin kuin rahoittajan 
verkkosivulla. 

b) Tiedot voidaan luovuttaa tutkimustietovarannosta niille tahoille, joilla on tietoihin lainmukainen 
käsittelyperuste. 

c) Tietoja käsitellään kansallisen tutkimusjärjestelmän tilastoinnissa ja ohjaamisessa, joka on 
opetus- ja kulttuuriministeriön lakisääteinen tehtävä.  

3.5 Henkilötietojen luovutus eteenpäin. Tutkimustietovarannon tietoja voi selata ja hakea sen 
yhteyteen rakennetun portaalin kautta. Tietoja ei voi ladata Tutkimustietovarannosta massana 
erilliseen tiedostoon. Tutkimustietovarannon tietoja koneluettavan rajapintojen välityksellä voivat 
käyttää sellaiset tahot, joilla on laillinen peruste tietojen hyödyntämiselle.  

3.6 Henkilötietoja ei siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle muuten kuin henkilön yksilöidyllä 
suostumuksella. 

4 Rahoittajan vastuut ja velvollisuudet  

4.1 Rahoittaja luovuttaa tämän sopimuksen mukaiseen Tutkimustietovarantoa koskevaan käyttöön 
myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden hakijoiden kohdassa 3.1 luetellut tiedot.  

4.2 Rahoittaja vastaa luovutettavien tietojen keräämisestä ja niiden luovuttamisesta sen sisältöisinä, 
joina ne rahoittajalla ovat. 

4.3 Rahoittaja vastaa omalta osaltaan henkilötietojensa käsittelyn oikeudellisista perusteista. 

4.4 Rahoittaja vastaa omalta osaltaan rekisteröityjen informoimisesta. 

4.5 Rahoittaja huolehtii henkilötietojen päivittämisestä, korjaamisesta ja poistamisesta oman 
lähdejärjestelmänsä kautta yhteisesti sovittavalla tavalla. 

4.6 Rahoittaja vastaa siitä, että tietojen luovuttaminen tehdään yhteisesti sovittavalla 
tietoturvallisella tavalla.  

5 Opetus- ja kulttuuriministeriön vastuut ja velvollisuudet 

5.1 Opetus- ja kulttuuriministeriö on Tutkimustietovarannon vastuullinen rekisterinpitäjä. 

5.2 Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa Tutkimustietovarannon tietojärjestelmäkuvauksista, 
tarvittavista tietosuoja-asetuksen mukaisista vaikutusarvioista, tietosuojavaltuutetun 
informoimisesta sekä muista TSA:n mukaisista rekisterinpitäjille kuuluvista käytännön 
toimenpiteistä luvun 4 asioita lukuun ottamatta. 

5.3 OKM välittää muutospyynnöt ja muut tietoja koskevat yhteydenotot rahoittajalle. 



5.4 Opetus- ja kulttuuriministeriö sopii kirjallisesti henkilötietojen käsittelijän kanssa henkilötietojen 
käsittelystä ja tietosuojasta Tutkimustietovarannossa ja velvoittaa käsittelijää sopimaan niistä 
kirjallisesti omien alihankkijoidensa kanssa. 

5.5 Henkilötietojen käsittelijä ylläpitää Tutkimustietovarannon tiedonvälityskanavia ja huolehtii 
viestien välittämisestä vastuulliselle rekisterinpitäjälle. OKM sopii käsittelijän kanssa 
henkilötietojen käsittelyn ehdoista, joita sovelletaan myös tähän sopimukseen. 

6 Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteutuminen 

6.1 Rekisteröidyn oikeudet käsitellään Tutkimustietovarannon tietosuojaselosteessa. Sopimuksen 
liitteessä on kuvattu prosessi, jota seurataan rekisteröidyn käyttäessä tietosuoja-asetuksen 
mukaisia oikeuksiaan. 

7 Yhteisrekisterinpitäjien yhteistoiminta ja avunanto 

7.1 Tutkimustietovarannon kaikki rekisterinpitäjät huolehtivat siitä, että henkilötietojen käsittelijä ja 
muut rekisterinpitäjät pystyvät täyttämään tietosuojavelvoitteensa toimittamalla vastuullaan 
olevien henkilötietojen osalta kulloinkin tarvittavat tiedot. 

8 Sopimuksen voimassaolo 

8.1 Sopimus on voimassa toistaiseksi. 

8.2 Sopimus voidaan irtisanoa päättyväksi kolmen (3) kuukauden kuluttua irtisanomishetkestä. 
Sopimusta arvioidaan säännöllisesti yhteisesti sovitulla tavalla. 

9 Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset 

9.1 Tätä sopimusta on tehty kaksi identtistä kappaletta. Yksi OKM:lle ja yksi Rahoittajalle. 

 

 

Paikka ja aika:  

 

 

 

 

--------------------------------------------------- 

Atte Jääskeläinen 
Ylijohtaja, Opetus- ja kulttuuriministeriö 

 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

XX XX 
Rahoittaja

 


