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Tietosuojailmoitus: Hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyjen käsittely 

 

 Rekisterin pitäjä  

 Turun yliopisto  

 20014 TURUN YLIOPISTO  

 puh. 029 450 5000  

 faksi 029 450 5040  

 kirjaamo@utu.fi  

 

Rekisteristä vastaava henkilö  

 Yksikön päällikkö Mari Riipinen  

 Tutkimusedellytykset  

 Kehittämispalvelut  

 puh. +358 29 450 2669 / +358 40 577 9273  

 mari.riipinen@utu.fi 

 

Rekisterin nimi 

 Hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyjen käsittely Turun yliopistossa 

 

Seloste käsittelytoimista  

 

Käsittelyn tarkoitus 

 

Turun yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 

"Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen" -oppaaseen 

koottuja tutkimuseettisiä ohjeita. Tutkimuksen osalta hyvän tieteellisen käytän-

nön loukkaamista koskevasta epäilystä tehdään kirjallinen ilmoitus rehtorille, 

minkä jälkeen epäily etenee Turun yliopiston HTK-prosessin mukaisesti.  

 

HTK-epäily on vapaamuotoinen, ja se sisältää sekä epäilyn esittäjän että epäi-

lyn henkilötietoja. Henkilötietoja kerätään hakemuksen käsittelyä varten. 

 

Rekisteröityjä tietoja käsittelee Turun yliopiston henkilökunta, jonka työtehtäviin 

kuuluu näiden tietojen käsittely (tutkimusedellytykset-yksikön, lakipalvelujen ja 

kirjaamon henkilöstö, mahdolliset HTK-prosessiin kutsuttavat asiantuntijat). 

Lupa henkilötietojen käsittelyyn tulee työtehtävien kautta. 

 

 

 

 

mailto:mari.riipinen@utu.fi
http://www.tenk.fi/fi/htk-ohje
http://www.utu.fi/fi/Tutkimus/eettisyys/Documents/HTK-prosessi-Turun-yliopistossa-kuvio.pdf
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Rekisterin tietosisältö 

 

 Rekisteri sisältää HTK-epäilyn esittäneen henkilön nimen, osoitteen ja sähkö-

 postiosoitteen ja epäilyn kohteen nimen, ammattinimikkeen, työskentelypaikan 

 Turun yliopistossa sekä sähköpostiosoitteen sekä keskeiset asiat epäilystä. 

 Epäilyn esittäjä on toimittanut tiedot epäilyn yhteydessä. 

 

Säilytysaika  

 

 Tietoja säilytetään kirjaamon tietojärjestelmissä Turun yliopiston ylläpitämillä 

 palvelimilla. Henkilötietoja sisältäviä epäilyjä ja niiden vastineita säilytetään 

 Tutkimusedellytykset-yksikön verkkolevyllä enintään kymmenen vuotta. Muilta 

 osin säilytysaika määräytyy em. kirjaamon järjestelmien tietosuojaselosteiden 

 mukaan. 

 

Käsittelyperuste 

 

Käsittely perustuu yliopistolain (558/2007) 2§:ssä asetettuun yliopiston perus-

tehtävään ja sen toteuttamiseen. Tällä selosteella täytetään tietosuoja-asetuk-

sen 30 artiklan velvoite ylläpitää selostetta käsittelytoimista, sekä artiklojen 13 

ja 14 vaatimusta rekisteröidyn informoinnista. 

 

Käsittelyperusteena on lisäksi Turun yliopiston sitoutuminen Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan "Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsittelemi-

nen" –oppaan tutkimuseettisen ohjeistuksen noudattamiseen.  

 

Yhteystiedot  

 

TURUN YLIOPISTO  

Kehittämispalvelut  

Tutkimusedellytykset  

20014 Turun yliopisto  

Sähköpostiosoite: tutkimusedellytykset@utu.fi 

 

Henkilötietojen alkuperä 

 

Epäilyn esittäjän epäilyn yhteydessä toimittamat tiedot. 

 

Tietojen siirrot ja luovutukset  

 

Henkilötietoja luovutetaan HTK-ohjeistuksen mukaisesti HTK-prosessin mukai-

sesti asiaa käsitteleville henkilöille. 

 

http://www.tenk.fi/fi/htk-ohje
http://www.tenk.fi/fi/htk-ohje
mailto:tutkimusedellytykset@utu.fi


  3 (3) 
  
  
29.5.2018  

 

 
 

Turun yliopisto • University of Turku 

FI-20014 Turun yliopisto, Finland • www.utu.fi 

Puhelin/Telephone +358 29 450 5000 • Faksi/Fax +358 29 450 5040 

Rehtorin HTK-epäilyjä koskevat, henkilötietoja sisältävät päätökset toimitetaan 

tiedoksi Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle sekä Turun yliopiston tutkimus-

eettisille tukihenkilöille HTK-loukkausepäilyjä koskevan ohjeistuksen mukai-

sesti.  

 

Henkilötietojen luovutus EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle:  

 

Henkilötietoja luovuteta Turun yliopiston ulkopuolelle eikä EU:n eikä Euroopan 

talousalueen ulkopuolelle. 

 

Julkisuus ja salassapito  

 

Rehtorin HTK-epäilyä koskevat päätökset ovat viranomaisen toiminnan julki-

suudesta annetun lain (JulkL 621/1999) tarkoittamia julkisia asiakirjoja, joita an-

netaan nähtäväksi pyydettäessä. Julkisia asiakirjoja luovutetaan pyydettäessä 

JulkL:n 13 § ja 16 §:n ja henkilötietolain (523/1999) edellytysten mukaisesti. Re-

kisteriin tallennettuja, salaisiksi luokiteltavia tietoja ei anneta rekisteristä nähtä-

väksi.  

 

Pääsyoikeus, oikaisuoikeus, poistamisoikeus, rajoittamisoikeus, vastustamisoikeus  

 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 28 §:n mukainen oikeus tarkastaa rekiste-

rissä olevat tietonsa ja 29 §:n mukainen oikeus vaatia itseään koskevan virheel-

lisen tiedon korjausta.  

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.  

 

Turun yliopiston tietosuojavastaava  

Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on Turun yliopiston 

tietosuojavastaava dpo@utu.fi.  

 


