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Tietosuojaseloste ja yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (Tietosuoja-asetuksen (2016/679) artikla 13 ja 14).   
 

1. Tietosuojaselos-
teen nimi 

 
Justus julkaisutietojen tallennuspalvelu 

2. Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Savonia-ammattikorkeakoulu oy 

Osoite 

PL 6, 70201 Kuopio 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin työaikana, sähköpostiosoite) 

savonia@savonia.fi 

3. Yhteyshenkilö re-
kisteriä koskevissa 
asioissa 

Nimi Puhelin 

Tietopalvelupäällikkö Mira Juppi 044 785 5080 
mira.juppi@savonia.fi 

4. Tietosuojavas-
taava 

Hallinnon suunnittelija Mervi Hätinen, tietosuojavastaava@savonia.fi 
 

5. Rekisteröidyt Savonia-ammattikorkeakoulun henkilökunta 

6. Käsittelyn oikeus-
peruste 

Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (GDPR 6 art. 1.c) 
 
Luovuttamisperuste muodostuu opetus- ja kulttuuriministeriölle säädettyyn tehtävään ylläpi-
tää tutkimustietovarantoa yhdistettynä 4 § tutkimustoimijoille annettuun oikeuteen luovuttaa 
3 §:n mukaisia tietoja tutkimustietovarantoon. Tietojen käsittelyperuste on näin ollen tieto-
suoja-asetuksen 6(1) artiklan c alakohdassa tarkoitettu rekisterinpitäjän lakisääteisen vel-
voitteen noudattaminen. Tutkimustoimija ei tarvitse muita erityisiä perusteita päätettyään 
luovuttaa 3 §:n mukaisia tietoja. (Laki tutkimustietovarannosta 1238/2021)  
 

7. Henkilötietojen kä-
sittelyn tarkoitus 
 

Savonia-ammattikorkeakoulun henkilökunnan julkaisutietojen keruu, tilastointi ja rapor-
tointi.  

8. Rekisterin 
henkilötietosisältö ja 
säilytysajat 

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja:  
1. Henkilönumero  

2. Etunimet  

3. Sukunimi  

4. Organisaatio/tulosyksikkö  
5. ORCID -tutkijatunniste, vapaaehtoinen  

 
Tietojen säilytysajan kriteerinä on Kansallisarkiston päätös (12.9.2017), jonka mukaan Kan-
salliskirjasto vastaa ammattikorkeakoulujen julkaisujen pysyvästä säilyttämisestä lain kult-
tuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007) perusteella. 

 

9. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Henkilötiedot saadaan Savonia-ammattikorkeakoulun henkilöstöhallinnosta ja täydennetään 
henkilön itse ilmoittamalla ORCID-tunnisteella Savonian kirjastopalveluiden toimesta.  

Julkaisutiedot saadaan henkilökunnalta ja/tai paikannetaan ja täydennetään kirjastopalvelui-
den toimesta hyödyntämällä Savonia-ammattikorkeakoulun omia tai muita julkaisukanavia, 
joissa julkaisun tiedot ovat.  
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10. Tietojen säännön-
mukaiset luovutukset 

Rekisterin henkilötietoja luovutetaan rekisterinpitäjän ulkopuolelle rekisterinpitäjän yhteis-
työkumppaneille, joiden kanssa rekisterinpitäjällä on sopimussuhde tai muille vastaaville ta-
hoille, joilla on rekisterinpitäjän toimintaan liittyvä asiallinen yhteys kuten 
 
a) CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n (CSC) toteuttama JUSTUS – julkaisutietojen 
tallennuspalvelu mahdollistaa julkaisutietojen syöttämisen ja niiden tallentamisen automaat-
tisesti VIRTA-julkaisutietopalveluun. 
 
b) Savonia-ammattikorkeakoulun henkilökunnan julkaisutiedot tallennetaan Justus-palve-
lusta automaattisesti VIRTA-julkaisutietopalveluun, josta tiedot siirtyvät tutkimustietovaran-
toon, Vipuseen ja OpenAIRE-portaaliin. 
 
c) Julkaisuarkisto- ja rinnakkaistallennusjärjestelmä Theseukseen 

 

11. Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n ulko-
puolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

12. Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A) Manuaalinen aineisto 
 
Manuaalista aineistoa ei ole.  

B) Sähköisesti käsiteltävät tiedot 

Julkaisutietojen tallentaja tunnistautuu palveluun HAKA- tai eDuuni-kirjautumisella. CSC 
huolehtii valtakunnallisesti keskitetyn järjestelmän asianmukaisuudesta, ylläpidosta, suojaa-
misesta, tietoturvallisuudesta ja tietojen säilyttämisestä. Tietojen käsittely on rajattu kirjasto-
palveluiden henkilökuntaan ja järjestelmän pääkäyttäjiin. 
 
Tietojen säilytysajan kriteerinä on Kansallisarkiston päätös (12.9.2017), jonka mukaan Kan-
salliskirjasto vastaa ammattikorkeakoulujen julkaisujen pysyvästä säilyttämisestä lain kult-
tuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007) perusteella. 
 

13. Rekisteröidyn oi-
keudet 

EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) antaa rekisteröidylle seuraavat oikeudet: 

 

Oikeus saada pääsy tietoihinsa 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä kos-
kevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihin. Tarkastusoikeudesta 
voidaan periä maksu. Tarkastusoikeudesta voidaan kieltäytyä, jos pyynnöt ovat ilmeisen 
perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti. (artikla 12 ja artikla 
15) 

 

Henkilöstön itse rekisteriin syöttämät tiedot voi tarkastaa kirjautumalla Justus-palveluun voi-
massa olevilla verkkotunnuksilla. Hyväksyt julkaisut ovat nähtävissä myös avoimessa Tiede 
ja tutkimus.fi-palvelussa. 

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista.  

(artikla 16) 

 

Pyynnöt virheiden korjaamiseksi tulee toimittaa rekisterin yhteyshenkilölle, joka kuittaa vir-
heen korjatuksi. 

 

Oikeus tietojen poistamiseen 
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Rekisteröidyllä on oikeus tietyin tietosuoja-asetuksessa säädetyin rajoituksin vaatia henkilö-
tietojensa poistamista. (artikla 17) 

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus tietyin tietosuoja-asetuksessa säädetyin ehdoin vaatia käsittelyn 
rajoittamista. (artikla 18) 

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada koneluettavassa muodossa häntä koskevat henkilötiedot, 
jotka hän on rekisterinpitäjälle toimittanut, mikäli käsittely perustuu suostumukseen ja käsit-
tely tapahtuu automaattisesti. (artikla 20) 

 

14. Automaattinen 
päätöksenteko 

Rekisterissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa. 

 

 


