TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 14 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Tutkimusrekisterinpitäjä

Laatimispäivä

1.8.2015

Nimi

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry
Osoite

Fredrikinkatu 61 00100 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

09 681 8949

1b
Yhteistyöhankkeena
tehtävän tutkimuksen
osapuolet ja
vastuunjako
1c
Dosentti Allan Tiitta
Tutkimuksen
vastuullinen
johtaja tai
siitä
vastaava
ryhmä
Kaikki henkilöt, joilla on tutkimuksen kuluessa oikeus käsitellä rekisteritietoja
1d
Tutkimuksen Dosentti Allan Tiitta, dosentti Liisa Suvikumpu, FM Maaria Gråsten, MMM Eero Kuisma, FM Lauri
Hirvonen
suorittajat

2
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa
asioissa
3
Tutkimusrekisteri
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Nimi

Liisa Suvikumpu
Osoite

Fredrikinkatu 61 00100 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

liisa.suvikumpu@saatiopalvelu.fi
Rekisterin nimi

Säätiöhistoriahanke
kertatutkimus

seurantatutkimus

Tutkimuksen kesto

1.8.2015 - 31.12.2017
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan säätiöhistoriatutkimuksessa kartoitetaan säätiöiden
tiederahoituksen kehitystä vuosina 1917-2017. Tavoitteena on saada selville säätiöiden tuki sekä
tieteille aloittain ja korkeakouluille vuosittain että tuen jakautuminen eri tutkijoille ja käyttötarkoituksiin
tasavuosikymmeninä ja vuonna 2015. Tutkimuksessa selvitetään muun muassa säätiöiden
myöntämien matka-apurahojen jakautuminen kohdemaittain, niiden eniten tukemat tutkijat, eniten
tieteitä ja korkeakouluopetusta tukeneet säätiöt sekä tiedettä ja korkeinta opetusta tukevien
säätiöiden perustamistavat ja tarkoitukset.
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5
Rekisterin
tietosisältö

2

Säätiöiden myöntämien apurahojen saajista kootaan luetteloita, jotka sisältävät seuraavat tiedot:
Apurahan saajat:
apurahan saajan nimi, oppiarvo ja sukupuoli, apurahan suuruus ja käyttötarkoitus
Apurahan myöntäneen säätiön hallitus:
hallituksen jäsenen asema hallituksessa ja jäsenen sukupuoli

6
Oikeusministeriön arkisto (Kansallisarkisto)
Säännönmu- Säätiöiden tilit (v. 1917-1990)
kaiset tietolähteet
Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisterin arkisto (Kansallisarkisto)
Säätiöiden tiliasiakirjat (v. 1991-2010)
Patentti- ja rekisterihallitus - Virre-tietokanta
Säätiöiden tiliasiakirjat (v. 2005-2017)
Säätiöiden arkistot
7
Henkilörekisteristä ei luovuteta tietoja tutkimuksen ulkopuolelle.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

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

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Tiedot ovat salassapidettäviä.
Manuaalinen aineisto:
ATK:lla käsiteltävät tiedot:
käyttäjätunnus
salasana
muu, mikä:
Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa.

käytön rekisteröinti

kulun valvonta

Peruste tunnistetietojen säilyttämiselle

Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska apurahan saajien henkilötietoja tarvitaan
tieteellisen tutkimuksen tarpeisiin. Henkilötietojen avulla tutkitaan apurahojen jakautumista eri
tieteenaloille ja niiden käyttötarkoituksia.

10
Tutkimusrekisteri hävitetään.
TutkimusaiTutkimusrekisteri arkistoidaan
ilman tunnistetietoja
neiston hävit- Mihin: Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan arkisto
täminen tai
arkistointi

tunnistetiedoin

