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Tietosuojailmoitus: Turun yliopiston Ihmistieteiden eettinen toimikunta 

 

 Rekisterinpitäjä  

 Turun yliopisto  

 20014 TURUN YLIOPISTO  

  

Turun yliopiston tietosuojavastaava dpo@utu.fi  

 

Rekisterin yhteyshenkilö: 

Kirsi Klemelä  

 puh. +358 29 450 3508 / +358 050 3030346  

 kirsi.klemela@utu.fi 

 

Rekisterin nimi 

Turun yliopiston Ihmistieteiden eettinen toimikunta 

 

Seloste käsittelytoimista  

 

Käsittelyn tarkoitus 

Ihmistieteellisen tutkimuksen eettisessä ennakkoarvioinnissa tarkoitetaan suunnitteilla 

olevan tutkimuksen sellaista arvioimista, jossa painotetaan tutkimuksesta tai sen tuloksista 

tutkittavalle mahdollisesti koituvan haitan ennakointia.  

 

Turun yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan antamaa 

ohjeistusta Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen 

ennakkoarviointi Suomessa (2019).  Sitoutuminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja sisältää 

velvoitteen järjestää tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan ehdottamien periaatteiden mukaisesti. 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ennakkoarviointihakemusten käsittelyyn liittyvien 

henkilötietojen käsittely. 

 

Rekisteröityjä tietoja käsittelevät hakemusten valmistelijoina toimivat Tutkimusedellytykset 

ja Lakiasiat -yksiköiden henkilökunnan jäsenet, ihmistieteiden eettisen toimikunnan 

jaostojen jäsenet ja kirjaamon henkilöstö.   

 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää lausuntopyynnön esittäneen henkilön sekä tutkimuksesta vastaavan 

henkilön nimet, osoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet sekä oppiarvot ja 

nimikkeet. Rekisteri voi sisältää myös hakijoiden työskentelypaikan sekä muiden 

tutkimuksen tekemiseen osallistuvien henkilöiden nimet, oppiarvot, nimekkeet ja 
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työskentelypaikat. Lausuntopyynnöstä voi myös suorasti tai epäsuorasti ilmetä muita 

henkilötietoja lausuntopyynnön laatijan ilmoittamien tietojen pohjalta. Lausuntopyynnön 

hakija on toimittanut tiedot hakemuksen yhteydessä. 

 

Säilytysaika  

Eettisen ennakkoarvioinnin lausuntopyynnöt liitteineen sekä ihmistieteiden eettisen 

toimikunnan pöytäkirjat ja toimikunnan antamat lausunnot  arkistoidaan  Turun yliopiston 

kirjaamon tietojärjestelmässä  pysyvästi. Henkilötietoja sisältäviä lausuntohakemuksia ja 

niiden täydennyksiä säilytetään Turun yliopiston Eettinen toimikunta -verkkolevyllä 

enintään kymmenen vuotta sekä lausuntohakemusten sähköisessä järjestelmässä ja 

Turun yliopiston intranetin työryhmätilassa enintään viisi vuotta. Muilta osin säilytysaika 

määräytyy kirjaamon järjestelmien tietosuojailmoitusten mukaan. 

 

Käsittelyn sekä säilytysajan päättymisen jälkeen järjestelmistä ilmenevät henkilötiedot 

poistetaan yliopiston järjestelmistä. 

 

Käsittelyperuste 

Käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1.f -kohdan mukaiseen oikeutettuun 

etuun.  

 

Henkilötietojen alkuperä 

Tutkijan jättämästä lausuntohakemuksesta ilmenevät suorat tai epäsuorat henkilötiedot. 

 

Tietojen siirrot ja luovutukset  

Turun yliopisto ei lähtökohtaisesti luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Mikäli 

eettisessä ennakkoarvioinnissa toimii apuna yliopiston henkilökunnan ulkopuolisia jäseniä 

joko toimikunnan jäseninä tai kutsuttavina asiantuntijoina, luovutetaan henkilötietoja 

ainoastaan kyseisen ennakkoarvioinnin mukaisen hakemuksen käsittelyä varten.  

 

Henkilötietojen luovutus EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle:  

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

Automaattinen tietojenkäsittely 

 Tietoihin ei kohdistu automaattista tietojenkäsittelyä. 

 

Henkilötietojen suojauksen periaatteet  

Tiedot ovat salassa pidettäviä. 

 

Tietojärjestelmissä käsiteltäviä tietoja suojataan seuraavin keinoin: 

• Käyttäjätunnus 

• Salasana 

 

Rekisteröidyn oikeudet sekä näihin tehtävä poikkeamat  

• Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot (artikla 15).  

• Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa oikaisemiseen (artikla 16).  

• Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa poistattamiseen (artikla 17).  

• Rekisteröidyllä on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista (artikla 18). 
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• Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä (Artikla 20) 

• Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä (artikla 21). 

 

Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on Turun yliopiston 

tietosuojavastaava dpo@utu.fi.  

Oikeus valituksen tekemiseen 
 

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi on 

käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisesti. 

 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: 

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki 

Puhelinvaihde: 029 566 6700 

Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja(at)om.fi 
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