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Nimi

Aalto Yliopisto
Osoite

Aalto-yliopisto
PL 13350
00076 AALTO
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. (09) 47001 (vaihde), acris@aalto.fi
2. Yhteyshenkilö
rekisterissä
koskevissa asioissa

Nimi

Anne Sunikka
Osoite

Aalto-yliopisto
PL 18000
00076 AALTO
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. (09) 47001 (vaihde), acris@aalto.fi
3. Rekisterin nimi

ACRIS –tutkimustietojärjestelmä

4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Tutkimus on yliopiston perustoimintoja. Tutkimustietojärjestelmässä Aaltoyliopisto ylläpitää tietoja tutkimustoiminnastaan.
Tutkimustietojärjestelmässä ylläpidetään Aalto-yliopiston tutkimusaktiivisen
ja taiteellisen henkilöstön (ja yliopistoyhteisöön muutoin kuuluvien:
apurahatutkijat, jatko-opiskelijat jne.) julkaisu- ja aktiviteettitiedot.
Järjestelmän käyttötarkoitukset ovat:
1) Tutkimushenkilöstön tieteellisen ja taiteellisen toiminnan kirjaaminen ja
tietojen ylläpito.
2) Tuottaa tietoja yliopiston ja sen yksiköiden toiminnan johtamiseen,
arviointiin ja kehittämiseen.
3) Tuottaa tilastoja ja raportteja yliopiston toiminnasta ja tuloksista.
4) Järjestelmässä oleva henkilö voi itse tuottaa taustatietoja mm tenure
track – urajärjestelmän sekä professoreiden palkitsemisjärjestelmän
puitteissa toteutettaviin arviointeihin.
5) Rekisterin tietoja käytetään toiminnan esittelyssä. Julkinen portaali
näyttää valitut tiedot yliopiston tutkimuksesta ja tutkijoiden toiminnasta.

5. Rekisterin
tietosisältö

Henkilötietojen käsittely perustuu työntekijöiden osalta henkilötietolain 8§
kohtaan 5, yhteyvaatimus. Muiden osalta henkilötietolain 8§ kohtaan 1,
henkilön antama yksiselitteinen suostumus.
Tutkimusaktiivisista henkilöistä on tallennettu:
- Organisaatiotiedot (yliopisto, koulut, laitokset sekä tutkimusryhmät).
- Tutkimusaktiivisen henkilökunnan tiedot (henkilö-, työsuhde-, käyttäjä- ja
yhteystiedot, akateemiset tutkinnot ja opinnäytteiden ohjaustiedot).
- Tutkimusprojektit
- Henkilön julkaisut ja aktiviteetit.
- Julkaisuihin voidaan liittää tiedostoja ja linkkejä sekä bibliometriset tiedot
(vuosi, itseviittaukset, viittausten määrä ja tallennuspäivämäärä). Lisäksi
lisätietoja Open Access –käytännöstä ja Embargo-päivämäärä.
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- Julkaisukanavat ja niiden julkaisufoorumitaso
- Tieteenalat (Tilastokeskus ja Suomen Akatemia)
- Metatiedot tutkimusdatasta ja tutkimusinfrastruktuurista
- Tutkimusaineistoihin liittyvät tiedot
- Tutkimukseen osallistuneet ulkoiset organisaatiot ja henkilöt.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteröidyt käyttäjät voivat hallinnoida omia tietojaan niiltä osin, kuin
niitä ei tuoda yliopiston muista järjestelmistä.
Organisaatio-, henkilö-, projektitiedot tuodaan kerran vuorokaudessa
yliopiston muista tietojärjestelmistä.
Opiskelija- ja opinäytteidenohjaustiedot tuodaan kerran vuorokaudessa
opiskelijarekisteristä niiden henkilöiden osalta, jotka ovat antaneet
nimenomaisen yksilöidyn luvan.
Henkilön antaessa nimenomaisen yksilöidyn kirjallisen luvan
henkilötietojen käsittelyyn, henkilöprofiili voidaan myös luoda järjestelmään
käsin.

7. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Julkaisutietoja voidaan tuodaan verkkotietolähteistä kuten Web of Science
ja Scopus.
Tiedot tullaan siirtämään päivittäin yliopiston tietovarastoon. Tietoja
käytetään summatietoina raportointiin ja anonyymeinä tilastointiin.
Vuosittain julkaisutiedot raportoidaan OKM:lle VIRTA-palvelun kautta.
Julkaisutiedot ovat hyödynnettävissä VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta
Suomen Akatemian tutkimusrahoituksen haku- ja raportointiprosesseissa
sekä Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen Suomen
tutkimuksen tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnissa.

8. Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tiedot talletetaan EU:n sisällä.

9. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Järjestelmään ei liity manuaalista aineistoa.

Julkiset verkkosivut näkyvät EU:n ulkopuolella. Henkilön julkaisut sekä
projekti-, datasetti- ja aktivitettitiedot ovat näkyvissä Aalto –yliopiston
julkisilla internetsivuilla ja ne näkyvät EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolella.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Luku- ja käyttöoikeudet perustuvat henkilön rooliin Aalto-yliopiston
tutkimustoiminnassa.
Rekisteröityjen käyttäjien julkaisutiedot säilyvät työsuhteen tai vierailun
päättyessä. Hänen henkilökohtainen profiilinsa poistuu tällöin portaalista.

10. Tarkastusoikeus

Henkilötietolain (523/99) 26 § mukaisesti rekisterissä oleva henkilö voi
tarkastaa itse ACRIS-järjestelmästä mitä tietoja hänestä on tallennettu.
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11. Oikeus vaatia
tietojen korjaamista

Rekisterinpitäjä tai lähdejärjestelmän vastuuhenkilö (synkronoidut tiedot)
oikaisee, poistaa tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisterissä olevan
henkilön vaatimuksesta käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen,
tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon
Henkilötietolain (523/99) 29 § perusteella.

12. Muut
henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä kaupalliseen suoramainontaan, etämyyntiin tai
muuhun suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin tai
henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten.

