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Postiosoite
PL 527
33101 Tampere

Y-tunnus 2286106-3
Kirjasto
Johtava tietoasiantuntija Sanna Kumpulainen
Puh. 050 301 5977
Sähköposti: tutcris@tut.fi
Sisäinen käyttöliittymä: https://tutcris.tut.fi
Julkinen TUTCRIS-portaali: http://www.tut.fi/tutcris
Tutkimustietojärjestelmä TUTCRIS

TTY:n tutkimusaktiivisen henkilökunnan julkaisu- ja aktiviteettitietojen ylläpito.

Organisaatiotiedot (yliopisto, tiedekunnat, laboratoriot, tutkimusalueet,
tutkimusryhmät). Tutkimusaktiivisen henkilökunnan henkilö-, työsuhde- ja
yhteystiedot, henkilökohtaiset apurahat, opinnäytteiden ohjaustiedot.
Käyttäjätiedot. Hankehakemukset ja projektit. Julkaisut ja aktiviteetit.
Rinnakkaistallennettujen ja open access julkaisujen kokotekstit.
Julkaisukanavat ja niiden julkaisufoorumitaso. Julkaisujen viittaustiedot.
Tieteenalat (Tilastokeskus, Suomen Akatemia, TTY:n teema-alueet).
Tapahtumat. Tutkimusdatan metatiedot. Tutkimusinfrastruktuurien metatiedot.
Ulkoiset organisaatiot ja henkilöt.
Personec-henkilötietojärjestelmä
Tunnushallinnan tietojärjestelmä
ORG-organisaatiotietokanta
OPREK-opiskelijarekisteri
Raindance-talousjärjestelmä
Total toiminta- ja taloussuunnittelujärjestelmä
Julkaisufoorumi-tietojärjestelmä
Kansainväliset julkaisu- ja viitetietokannat (Web of Science, Scopus)
TTY:n tietovarasto
Henkilöiden itsensä ilmoittamat tiedot
Julkaisujen ja aktiviteettien tiedot siirretään päivittäin TTY:n tietovarastoon
yliopiston sisäistä raportointia ja tilastointia varten.
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Julkaisutiedot siirretään päivittäin OKM:n VIRTA-julkaisutietopalveluun osana
yliopistolakiin perustuvaa raportointia (Yliopistolaki 558/2009 51 §). VIRTAjulkaisutietopalveluun lähetettäviä tietoja käsitellään TTY:n sisäverkossa
sijaitsevan aputietokannan avulla.
Tutkimusdatan metatiedot siirretään päivittäin Opetus- ja kulttuuriministeriön
tarjoamaan Etsin-hakupalveluun.
8
Tietojen siirto EU:n
tai ETA:n
ulkopuolelle

Julkinen TUTCRIS-portaali on avoimesti luettavissa EU:n ulkopuolella.
Julkaisujen kuvailutiedot lukuun ottamatta niitä julkaisuja, joiden näkyvyyden
rekisteröity on estänyt, ovat luettavissa OAI-PMH-rajapinnan kautta sekä
julkisen portaalin kautta BibTex- ja RIS -formaateissa.
Käyttäjät voivat hakea järjestelmän kautta kansainvälistä tutkijatunnistetta
(ORCID) ja antaa luvan omien julkaisutietojensa automaattiseen siirtoon
TUTCRISista ORCIDiin. Tällöin ORCID-palvelimelle siirtyy käyttäjän nimi,
sähköpostiosoite, affiliaatio, muut tutkijatunnisteet (esim. ResearcherID), linkki
TUTCRIS-portaalin profiilisivulle sekä kirjaston validoimat ja julkisesti näkyvät
julkaisutiedot. ORCID on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on rekisteröity
Yhdysvaltoihin.
Käyttäjät voivat antaa erillisellä lomakkeella luvan omien julkaisutietojensa
automaattiseen siirtoon TUTCRISistä PlumX-altmetriikkapalveluun. Tällöin
PlumX-palvelimelle siirtyy käyttäjän nimi, sähköpostiosoite, affiliaatio, linkki
TUTCRIS-portaalin profiilisivulle sekä kirjaston validoimat ja julkisesti näkyvät
julkaisutiedot. PlumX on EBSCOon kuuluvan Plum Analytics -yrityksen
kaupallinen tuote, jonka palvelin sijaitsee Yhdysvalloissa.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A manuaalinen aineisto
Järjestelmään ei liity manuaalista aineistoa.
B sähköisesti käsiteltävät tiedot
Järjestelmä on toimittajan Elsevier B.V. ylläpidossa. Toimittaja huolehtii tehdyn
sopimuksen mukaan järjestelmän suojauksesta. Järjestelmän omistaja on
tutkimuksesta vastaava vararehtori. Järjestelmän tietojen ylläpidon ja
kehittämisen hoitaa kirjasto. Järjestelmälle on nimetty pääkäyttäjät.
Järjestelmässä on tietoja, jotka on tarkoitettu julkisesti saataville sekä tietoja,
jotka ovat henkilötietolain mukaan salassa pidettäviä.
Tietojen tallentamiseen ja ylläpitoon tarvitsee kirjautumisen, jonka salaus on
hoidettu SSL-salauksella ja kirjautumistietojen välittämiseen käytetään
Shibbolethia.
Tutkimusaktiivinen henkilökunta voi hallinnoida omia tietojaan. Yksiköiden johto
ja tukipalveluhenkilöstö voi nähdä ja hallinnoida tehtäväkuvansa mukaisesti
oman organisaationsa tietoja. Koko yliopiston tasoisia tietoja voi nähdä ja
hallinnoida järjestelmän vastuuhenkilöt. Joillakin tukipalveluhenkilöillä voi olla
työtehtävien perusteella koko organisaation tasoisia vastuita, joiden perusteella
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he voivat nähdä ja hallinnoida koko yliopiston tasoisia tietoja. Kirjaston
validoijat käsittelevät koko yliopiston tasolla julkaisutietoja.
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Tarkastusoikeus

11
Oikeus vaatia tiedon
korjausta

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Henkilötietolain (523/1999) 26 § mukaisesti rekisterissä oleva henkilö voi
tarkastaa itse TUTCRIS-järjestelmästä mitä tietoja hänestä on tallennettu.

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 (523/1999) 29 §
perusteella.
Tietojen luovuttaminen
Kohdan 7 säännönmukaiset tietojen siirrot on automatisoitu TUTCRISjärjestelmästä TTY:n Tietovarastoon sekä OKM:n VIRTA-julkaisutietopalveluun.
Tiedot ovat raportoitavissa yksiköissä käyttöoikeuksien puitteissa.
Muihin kuin säännönmukaisiin tietojen luovutuksiin ja siirtoihin haetaan
kirjallinen lupa rekisterin yhteyshenkilöltä Julkisuuslain (621/1999) mukaisesti.
Tiedot annetaan joko paperilla tai sähköisesti salasanalla suojattuna.
Tiedot luovutetaan TTY:n tietoturvaohjeiden mukaisesti.
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