03. syyskuu 2021

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

1. Tutkimuksen nimi ja kesto
Käsittelytoimi: SFINNO Suomalainen innovaatio
Toiminnan kesto: Kyseessä on jatkuvaluonteinen Suomen innovaatiotoimintaa käsittelevä
tutkimustoiminta, jota toteutetaan eri hankkeissa. Tutkimus on käynnistynyt 1998.

2. Rekisterinpitäjä(-t), tietosuojavastaava ja yhteyshenkilö(-t)
Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy (”VTT”), Y-tunnus: 2647375-4, Tekniikantie 21, 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: Sari Vainikainen
Osoite: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Tekniikantie 21, 02150 Espoo
Sähköposti: sfinno@vtt.fi
Mikäli henkilötietoja käytetään yhdessä toisen osapuolen kanssa toteutettavassa tutkimuksessa,
mahdolliset kulloinkin erikseen ilmoitettavat tutkimuksen suorittajat voivat olla
yhteisrekisterinpitäjiä kyseisen tutkimuksen osalta.

3. Käsiteltävät henkilötiedot
Tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot ovat: Kyselyyn vastaavan nimi, asema organisaatiossa,
työsähköpostiosoite.
Henkilöt edustavat seuraavia ryhmiä: Kyselyn vastaajat ovat ammattilehdistä tai tutkimus- ja
tuotekehitysintensiivisten yritysten julkisista vuosikertomuksista tunnistettujen innovaatioiden
kehittämisestä, kaupallistamisesta tai käyttöönotosta vastaavien organisaatioiden edustajia.

4. Käsittelytarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ovat:
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1) Tavoittaa kyselyllä ammattilehdissä julkaistuista artikkeleista ja tutkimus- ja
tuotekehitysintensiivisten yritysten julkisista vuosikertomuksista tunnistettujen innovaatioiden
kehittämisestä vastanneiden organisaatioiden edustajia täydentävän tiedon saamiseksi
innovaatioprosessista ja kaupallistamiseen liittyvistä tekijöistä.
2) Innovaatiotoimintaa ja sen kehitystä Suomessa koskeva tutkimus, jota toteutetaan eri
hankkeissa.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste1:
1) Kyselyyn tavoittaminen: Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen
toteuttaminen: VTT:n oikeutettu etu pitää yllä ja päivittää aineistoa suomalaisista
innovaatioista, jotka on tunnistettu ammattilehdissä julkaistuista artikkeleista ja tutkimus- ja
tuotekehitysintensiivisten yritysten julkisista vuosikertomuksista. Henkilörekisteri sisältää
ainoastaan kyselyn toteuttamisen kannalta välttämättömät henkilötiedot innovaation
kehittäneen organisaation edustajasta.
2) Tutkimus: Yleistä etua koskeva tehtävä, tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi

5. Henkilötietojen tietolähteet
Henkilötiedot kyselyn toteuttamiseen saadaan innovaatioista kertovista julkaistuista artikkeleista
tai tutkimus- ja tuotekehitysintensiivisten yritysten julkisista vuosikertomuksista. Jos artikkelissa ei
mainita henkilötietoa, henkilötiedot tunnistetaan innovaation kehittäneen organisaation julkisista
tiedoista (organisaation ylimmän johdon edustaja, esim. tutkimusjohtaja/-päällikkö,
toimitusjohtaja). Kyselyn vastaanottajan sähköpostiosoite on haettu organisaation kotisivuilta.

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
VTT voi hyödyntää tutkimuksessa Microsoftin O365-ympäristön työvälineitä, esim. Teamsympäristöä. Rekisterinpitäjä ei muutoin pääsääntöisesti luovuta henkilötietoja kolmansille
osapuolille.
Tutkimushankkeissa VTT voi luovuttaa henkilötietoja tutkimuskumppaneille, jos tämä on
tarpeellista tutkimuksen toteuttamiseen liittyvistä syistä. Erikseen ilmoitettaessa
tutkimuskumppani on VTT:n ohella kyseisen tutkimuksen yhteisrekisterinpitäjä.
Tiedot luovutetaan asianmukaisin järjestelyin Tietosuoja-asetuksen ja soveltuvan lainsäädännön
vaatimusten mukaisesti ottaen huomioon mm. informointivelvoite.

7. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolelle noudattaen tietosuoja-asetuksen V luvun
mukaista siirtomenettelyä, esim. komission hyväksymiä vakiolausekkeita tai komission päätöstä
riittävästä tietosuojan tasosta. Tämä koskee erityisesti Microsoftin O365-ympäristöä.
1

Tietosuoja-asetus, artikla 6 ja tietosuojalaki 4 §.
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8. Henkilötietojen säilyttäminen
Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin kuvattu tutkimustoiminta on käynnissä. Mikäli tutkimus
päättyy, aineistoa säilytetään viisi (5) vuotta viimeisimmän tutkimushankkeen päättymisestä.
Tutkimusaineisto tallennetaan tutkimuksen päätyttyä VTT:n hallinnoimalla palvelimella Suomessa.

9. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Tutkimuksen suorittamista varten tutkimusaineisto
pseudonymisoidaan
Tietojärjestelmässä käsiteltävien henkilötietojen suojaaminen:
kaksivaiheinen käyttäjän tunnistus (MFA)
pääsynhallinta verkko-osoitteiden avulla (IP-osoitteet)
Tiedonsiirrossa henkilötietojen suojaaminen:
tiedonsiirron salaus: tiedonsiirron suojauksessa noudatetaan VTT:n tietoturvaohjeita.
tiedoston salaus: käyttäjätunnus ja salasana

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joista kuitenkin voidaan poiketa ja/tai joita voidaan
erityisesti tutkimustarkoituksissa 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 tietojen poistamiseen, ns. ”oikeus tulla unohdetuksi”
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Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot
ilman aiheetonta viivytystä.
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. Erityisesti henkilöllä on oikeus vastustaa käsittelyä, joka perustuu rekisterinpitäjän
oikeutettuun etuun.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos rekisteröity katsoo, että hänen
oikeuksiaan on EU:n tietosuoja-asetuksen valossa loukattu. Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Vaihde: 029 566 6700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
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