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Kuvaus henkilötietojen käsittelystä Valtion ydinjätehuoltora-
haston tutkimusrahastojen (Ydinturvallisuustutkimusrahasto 
ja Ydinjätetutkimusrahasto) rahoitusmenettelyissä ja rahasto-
jen alaisissa tutkimusohjelmissa 

1. Rekisterinpitäjä, yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava

Rekisterinpitäjä: 
Työ- ja elinkeinoministeriö (y-tunnus: 2160307-0) PL 32, 00023 Valtioneuvosto puhelin 029 516001, 
sähköposti kirjaamo@tem.fi  

Rekisterin yhteyshenkilö: 
Työ- ja elinkeinoministeriö, energiaosasto, ydinenergia ja polttoaineet -ryhmä 

Tietosuojavastaava: 
tietosuojavastaava(at)tem.fi 

2. Rekisteröidyt

Valtion ydinjätehuoltorahaston tutkimusrahastojen ja niiden alaisten tutkimusohjelmien rekisteriin 
rekisteröidään rahastoista rahoitusta hakeneet henkilöt ja heidän tutkimusryhmiinsä kuuluvat hen-
kilöt sekä tutkimusohjelmien hallinnointiin osallistuvat henkilöt.  

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamisen ja yleistä etua 
koskevan tehtävän suorittamisen perusteella tutkimusrahastoista myönnettävää rahoitusta koske-
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vien hakemusten käsittelemiseksi, rahoitusmenettelyn hoitamiseksi ja rahastoista rahoitettavien 
tutkimusohjelmien toiminnan organisoimiseksi.  
 
Mikäli rekisteröity ei toimita tarvittavia tietoja, työ- ja elinkeinoministeriö ei voi käsitellä rahoitusta 
koskevaa hakemusta.  
 
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, joita ovat esimerkiksi seuraavat: 

• tutkimusrahoitusta hakeneiden henkilöiden tunnistaminen ja yhteydenpito henkilöihin esi-
merkiksi sähköpostitse ja puhelimitse 

• tutkimusrahoitusta koskevien hakemusten käsittely ja päätösten valmistelu 
• tutkimusrahoitusmenettelystä tiedottaminen 
• lausuntojen pyytäminen hakemuksista 
• päätöksenteko tutkimusrahoituksen myöntämisestä Valtion ydinjätehuoltorahastossa 
• rahoitussuosituksista ja rahoituspäätöksistä tiedottaminen esimerkiksi sähköpostitse ja tut-

kimusohjelmien sisäisillä, suojatuilla verkkosivuilla (ml. myönteisen rahoituspäätöksen saa-
neet hankkeet ja niiden projektipäälliköt) 

• hankeseuranta, laskutus ja maksatus (myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden osalta) 
• rahastoista rahoitettavien tutkimusohjelmien toiminnan organisointi, seuranta ja koordi-

nointi 
• muu tutkimusohjelmiin liittyvä julkinen tiedottaminen ja julkaiseminen 
• Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätöksen laatimisen valmistelu 
• tutkimusohjelmiin liittyvistä tapahtumista tiedottaminen 
• tutkimusohjelmien aikaisen ja jälkeisen toiminnan raportointi, seuranta ja arkistointi. 

  

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot  
 
Tutkimusrahastojen ja -ohjelmien henkilörekisteri sisältää yritysten tai muiden organisaatioiden 
tietoja, yritysten tai organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja sekä yksityisten ihmisten tietoja:  

• etu- ja sukunimi  
• syntymäaika (yksityishenkilön ollessa tutkimusorganisaatiosta erillisenä hakijana) 
• Y-tunnus 
• oppiarvo tai titteli 
• curriculum vitae ja siihen sisältyvät tiedot 
• asiointikieli 
• osoite 
• puhelinnumero 
• sähköpostiosoite 
• tilinumero 
• tehtävänimike 
• organisaation nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin henkilön) 
• palkkauskustannukset osana hankkeen rahoitussuunnitelmaa 
• hankkeen edistymisen seurantaan liittyvät tiedot 
• hanke-esitykseen liittyvät tiedot: tutkimussuunnitelmassa ja muussa hakuaineistossa anne-

tut mahdolliset muut lisätiedot 
• lausunnot tutkimusohjelmien hankekokonaisuuksista. 

 
Tietojen keräämisessä voidaan käyttää erilaisia teknisiä järjestelmiä, kuten Webropol ja sähköposti. 
Tiedot kerätään hakemuksen jättämisen yhteydessä hakijalta.  
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Hakijasta saatavilla olevien tietojen perusteella tutkimusohjelman organisaatio tekee arvion hakijan 
aiemmista tieteellisistä ansioista ja tuloksellisuudesta sekä arvion tutkimushankkeesta.  

 
5. Rekisteröidyn oikeudet  
 
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joista kuitenkin voidaan poiketa ja/tai joita voidaan rajoittaa 
soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Rajoittaminen ja poikkeaminen tarkistetaan tapauskohtaises-
ti. 
 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus:  

• pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin eli oikeus tarkastaa 
itseään koskevat tiedot.  

• vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyynnössä tulee 
yksilöidä, mikä tieto on virheellinen, millä perusteella se on virheellinen ja miten sitä tulisi 
muuttaa. Rekisterinpitäjän on tehtävä oikaisu ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö tulee suo-
rittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle.  

• rajoittaa käsittelyä. Jos rekisteröity on ilmoittanut, että hänen tietonsa ovat virheellisiä, on 
rekisteröidyllä oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapi-
tävyys on varmistettu.  

• pyytää tietojen poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään kos-
kevan henkilötiedon poistamista. Tämä oikeus ei koske niitä henkilötietoja, joita työ- ja elin-
keinoministeriö tarvitsee lakisääteisen tehtävän hoitamista varten. 

• tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henki-
lötietojen käsittely ei ole asianmukaista. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tieto-
suojavaltuutetun verkkosivuilta: www.tietosuoja.fi.  

 
 

6. Tietojen myyminen ja vuokraaminen sekä henkilötietojen julkisuus 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö ei myy eikä vuokraa rekisterin tietoja kolmansille osapuolille.  
Työ- ja elinkeinoministeriö voi luovuttaa tietoja EU:n sisällä varmistaakseen julkisuuslaissa 
(621/1999) säädettyjen velvoitteiden toteutumisen. 
 
Tietojen luovuttaminen tapahtuu julkisuuslain, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun soveltu-
van lainsäädännön perusteella, ja siitä päättää sekä luovutukset toteuttaa työ- ja elinkeinoministe-
riö. 
 
Rahoitettavien hankkeiden tiedot ja projektipäälliköiden nimet julkaistaan tutkimusohjelmien koti-
sivuilla. Tutkimusohjelmien vuosisuunnitelmissa ja vuosiraporteissa sekä väli- ja loppuraporteissa 
julkaistaan hankkeiden tutkijoiden nimet artikkelien kirjoittajina. Tutkimusohjelmien kotisivuilla 
voidaan julkaista tutkimusraportteja ja muita tieteellisiä julkaisuja sekä seminaariesityksiä ja niiden 
yhteydessä ko. julkaisujen tai esitysten laatijoiden nimi ja yhteystiedot. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö voi luovuttaa tietoja myös toimivaltaisille viranomaisille ja muille vastaa-
ville lakisääteisiä tehtäviä suorittaville tahoille lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi, esimer-
kiksi kirjanpidon ja tilintarkastuksen yhteydessä. 
 
 

http://www.tietosuoja.fi/
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7. Automaattisen päätöksenteon, erityisesti profiloinnin, olemassaolo 
 
Automaattista päätöksentekoa tai sellaista profilointia, johon liittyisi vaikutuksiltaan merkittävää 
päätöksentekoa tai sellaista päätöksentekoa, jolla on henkilöä koskevia oikeusvaikutuksia, ei tehdä. 
 

8. Tietojen säilyttäminen  
 
Tietoja säilytetään teknisesti ja organisatorisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoon rajataan kiin-
teistön pääsyoikeuksin ja turvatoimenpitein. Lisäksi pääsy tietojärjestelmiin rajataan mm. palomuu-
rein ja teknisin turvakeinoin. Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan henkilöt, joilla on tarve käsitellä 
tietoja tutkimusohjelmiin liittyvien työtehtäviensä toteuttamiseksi. Henkilöt ovat salassapitovelvol-
lisia. 
 
Henkilötietoja säilytetään niitä aktiivisesti käsittelevissä organisaatioissa vain niin kauan kuin se on 
tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai rekisterinpitäjän lakisääteisten tai sopi-
muksiin perustuvien velvollisuuksien noudattamiseksi. Hakemuksissa annettuja henkilötietoja säily-
tetään niitä aktiivisesti käsittelevissä organisaatioissa enintään kymmenen vuotta hakuajan päätty-
misajankohdasta, minkä jälkeen tiedot poistetaan muilta osin kuin verkkosivuilla julkaistujen tutki-
musraporttien ja muiden julkaisujen osalta. 
 
Tietojen säilyttämisessä arkistotoimen tarkoituksia varten noudatetaan tietosuojalainsäädännön 
ohella arkistolakia (831/1994) ja valtioneuvoston yhteistä tiedonohjaussuunnitelmaa ja niiden mu-
kaisia säilytysaikoja. 
 

9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät  
 
Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa rekisterinpitäjänä rekisterissä olevista henkilötiedoista.  
 
Henkilötietojen käsittelijöinä työ- ja elinkeinoministeriön lukuun toimivat tutkimusohjelman hallin-
nosta vastaava organisaatio, tutkimusohjelmissa mukana olevat organisaatiot ja Valtion ydinjäte-
huoltorahasto sen mukaisesti, mitä työ- ja elinkeinoministeriön ja mainittujen organisaatioiden väli-
sissä sopimuksissa henkilötietojen käsittelystä on sovittu.  
 
Henkilötietoja voivat käsitellä tutkimusohjelmien hallinnointiin osallistuvat henkilöt eli tutkimusoh-
jelmien johtajat ja avustava henkilöstö sekä tutkimusohjelmien johto-, ohjaus- ja tukiryhmien jäse-
net ja tarpeelliseksi katsotut asiantuntijat ohjelmissa mukana olevista organisaatioista. Näitä orga-
nisaatioita voivat olla ydinenergian käytön kannalta keskeiset viranomaiset, kuten ministeriöt ja 
valvontaviranomaiset, ja muut alan organisaatiot, kuten ydinvoimayhtiöt, jätehuoltovelvolliset, yli-
opistot ja korkeakoulut.   
 
Henkilötietoja voivat lisäksi käsitellä rahoitusmenettelyyn liittyviä tehtäviä hoitavat työ- ja elinkei-
noministeriön virkamiehet ja Valtion ydinjätehuoltorahaston henkilöstö ja johtokunnan jäsenet, 
valtioneuvoston kirjaamon henkilöstö sekä Valtion ydinjätehuoltorahaston tilintarkastajat. Kyseessä 
olevia henkilötietoja voivat lisäksi käsitellä Säteilyturvakeskuksen virkamiehet lausunnonantajana. 
Lisäksi tutkimusohjelman toiminnan ja tiedonvaihdon yhteydessä sähköpostiosoitteet ja yhteystie-
dot voivat tulla muiden ohjelmaan osallistuvien (esim. projektipäälliköt) tietoon. 
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Lisäksi henkilötietoja voivat tarvittaessa käsitellä kolmantena osapuolena yllä mainittujen organi-
saatioiden teknisten sovellusten ylläpidon vastuuhenkilöt. Henkilötietojen käsittelystä kolmansien 
osapuolien kanssa on sovittu erikseen tietojenkäsittelysopimuksilla.  

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

Rekisterissä olevia tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. 

Tietoja voidaan kuitenkin siirtää, jos tämä on tarpeen henkilötietojen käsittelytarkoituksen asian-
mukaiseksi ja kustannustehokkaaksi toteuttamiseksi esim. järjestelmän toimittajaan liittyvistä tek-
nisistä syistä. Tällainen siirto toteutetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun soveltuvan 
lainsäädännön mukaisesti. Jos saatavilla ei ole komission päätöstä alueen tietosuojan riittävyydestä, 
voidaan käyttää esim. komission vakiosopimuslausekkeita takaamaan siirron turvallisuus. Jos komis-
sion päätös tietosuojan riittävyydestä on olemassa, päätökseen voidaan turvata. 


