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1
Rekisterinpitäjä

Lapin yliopisto
Lapin korkeakoulukirjasto

PL 8123, 96101 Rovaniemi
Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi
Puh. 016 341 341
Y-tunnus 0292800-5
2
Yhteyshenkilöt
rekisteriä
koskevissa asioissa

Hallintojohtaja Markus Aarto
Lapin korkeakoulukirjasto
Kirjaston johtaja Susanna Parikka
Puh. 040 534 2659
Sähköposti: susanna.parikka@ulapland.fi
sisäinen käyttöliittymä: https://lacris.ulapland.fi
portaali: http://lacris.ulapland.fi/

3
Rekisterin nimi

Tutkimustietojärjestelmä LaCRIS

4
Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Lapin yliopiston tutkimusaktiivisen ja taiteellisen henkilökunnan julkaisu- ja
aktiviteettitietojen ylläpito.
Järjestelmästä on olemassa testiympäristö, jota käytetään versiopäivitysten ja
uusien toiminallisuuksien testaukseen. Testikannan tietosisältö päivitetään
tarvittaessa.

5
Rekisterin
tietosisältö

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Postiosoite
PL 82123
96101 Rovaniemi

Organisaatiotiedot (yliopisto, tiedekunnat, instituutit, tutkimusohjelmat,
tutkimusryhmät, tutkijakoulu, tohtoriohjelmat, verkostot). Tutkimusaktiivisen
henkilökunnan henkilö-, työsuhde- ja yhteystiedot, opinnäytteiden ohjaustiedot.
Käyttäjätiedot. Projektit ja projektien rahoitustiedot. Julkaisut ja aktiviteetit.
Rinnakkaistallennettujen ja open access julkaisujen kokotekstit.
Julkaisukanavat ja niiden julkaisufoorumitaso. Julkaisujen viittaustiedot.
Tieteenalat (Tilastokeskus) koulutusalat. Tapahtumat. Tutkimusdatan
metatiedot. Tutkimusinfrastruktuurien metatiedot. Ulkoiset organisaatiot ja
henkilöt.

AditroF-henkilötietojärjestelmä
FIM-keskitetty käyttäjähallintajärjestelmä
Oodi opintohallinnon järjestelmä
SAP taloushallinnan järjestelmä
Reportronic projektinhallintajärjestelmä
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Julkaisufoorumi-tietojärjestelmä
Kansainväliset julkaisu- ja viitetietokannat (mm. Web of Science)
Henkilöiden itsensä ilmoittamat tiedot
7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen siirto EU:n
tai ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Vuosittain julkaisutiedot OKM:lle.
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Osa tiedoista on Lay:n julkisilla internetsivuilla ja ne näkyvät EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolella.

Julkiset verkkosivut näkyvät EU:n ulkopuolella.

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 ja taiteellinen henkilökunta voi hallinnoida omia tietojaan
niiltä osin, kuin niitä ei tuoda yliopiston muista järjestelmistä. 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 he voivat
nähdä ja hallinnoida koko yliopiston tasoisia tietoja. Kirjaston validoijat
käsittelevät koko yliopiston tasolla julkaisutietoja. Taiteellisten tuotosten tietojen
validointiin määritellään validoijat, jotka käsittelevät koko tiedekunnan
taiteellisten tuotosten tietoja.
10
Tarkastusoikeus

11
Oikeus vaatia tiedon
korjausta

Postiosoite
PL 82123
96101 Rovaniemi

Henkilötietolain (523/99) 26 § mukaisesti rekisterissä oleva henkilö voi
tarkastaa itse LaCRIS-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 (523/99) 29 §
perusteella.
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Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet

Tietojen luovuttaminen
Tiedot ovat raportoitavissa yksiköissä käyttöoikeuksien puitteissa.
Muihin kuin säännönmukaisiin tietojen luovutuksiin ja siirtoihin haetaan
kirjallinen lupa rekisterin yhteyshenkilöltä Julkisuuslain (621/99) mukaisesti.
Tiedot annetaan joko paperilla tai sähköisesti salasanalla suojattuna.
Tiedot luovutetaan Lapin yliopiston tietoturvaohjeiden mukaisesti.
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Privacy Policy
1
Keeper of records

University of Lapland
Lapland University Consortium Library

PO Box 8123, FI-96101 Rovaniemi
Yliopistonkatu 8, FI-96300 Rovaniemi
Tel. 016 341 341
Business Identity Code 0292800-5
2
Contact persons

Director of Administration Markus Aarto
Lapland University Consortium Library
Library Director Susanna Parikka
Tel. 040 534 2659
Email: susanna.parikka@ulapland.fi
Internal interface: https://lacris.ulapland.fi
Portal: http://lacris.ulapland.fi/

3
Name of records
4
Purpose of
collecting personal
information

Research Information System LaCRIS

Information is collected to keep records of the publications and other activities
of researchers at University of Lapland.
The test environment of the LaCRIS-system is used for testing new versions
and functionality. The test data content is updated as necessary.

5
Information stored
in the records

6
Primary sources of
information

Mail address
PL 8123
FI-96101 Rovaniemi

Organizational information (university, faculties, institutes, research programs,
research groups, graduate school, doctoral programmes, networks). Personal,
employment and contact details of research staff, experience of thesis
supervision. User information. Grant awards and projects. Publications, artistic
output and activities. Full-text copies of proprietary and open-access
publications. Publication channels and their quality ratings in the Finnish
Publication Forum. Citations. Fields of science (Statistics Finland). Events.
Metadata accompanying research data and research infrastructures. External
organizations and individuals.

AditroFpersonal information system
FIM-User account management system
Oodi student registry
SAP financial system
Reportronic project management system
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Finnish Publication Forum
International bibliographic and citation databases (e.g. Web of Science)
Information personally provided by researchers at the University of Lapland
7
Disclosure of
information

8
Transfer of
information to
countries outside
the EU and EEA
9
Security

Publication records are sent to the Ministry of Education and Culture each year.
Information is not transferred to countries outside the EU and EEA.
Part of the information displayed on the univestitys public website is visible
outside the EU and EEA.

Public websites are visible outside the EU.

A) Manual materials
The system includes no manual materials.
B) Electronic materials
LaCRIS is maintained by the supplier, Elsevier B.V. The supplier is responsible
for the security of the system as specified in the contract. The owner of the
system is the Vice President for Research at the university of Lapland. The staff
in the library maintain the records and develop the system. The system is
managed by designated administrators. The system includes both publicly
available information and information that must be kept confidential as
stipulated in the Personal Data Act.
Users log on over an encrypted SSL connection before they can store and edit
information. The system supports Shibboleth authentication.
Researchers can maintain their own records in the system. Departmental
management and support staff are authorized to access and maintain
information concerning their own organization where it is necessary for the
performance of their duties. Users with administrator privileges are authorized
to access and maintain University-wide information. Some members of support
staff may access and maintain University-wide information where it is
necessary for the performance of their duties. Library employees who are
assigned data validation responsibilities maintain University-wide publication
records. Faculty of Arts and Design will choose validators for the data of artistic
output.

10
Access to records

11
Request for
correction or
amendment
Mail address
PL 8123
FI-96101 Rovaniemi

As set forth in Article 26 of the Personal Data Act (523/99), individuals have the
right to access their records stored in the LaCRIS system.

As set forth in the Personal Data Act (523/99, 29 §), the keeper of the records
or the system administrator (synchronized information) will promptly correct,
remove or alter information that is found to be inaccurate, irrelevant, incomplete
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or outdated. Likewise, users have the right to request correction or amendment
of information about them.
Tietojen luovuttaminen
12
Other rights
pertaining to
Regular data transfers from LaCRIS to the Data Warehouse described in
personal information section 7 herein have been configured to occur automatically.
Access to reports is limited by roles that determine which documents a user can
view and access.
As set forth in the Personal Data Act (621/99), consent is required from the
designated contact person, if information is to be disclosed or transferred for
any purpose not specified herein. The requested information is provided either
in paper format or electronically and protected with a password.

Information is disclosed in accordance with Information Security Policy of
University of Lapland.
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