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  TIETOSUOJAILMOITUS 
   
  Laatimispvm. 8.11.2018 

 

1. Rekisterinpitäjä Luonnonvarakeskus 
Postiosoite: 
Latokartanonkaari 9 
00790 Helsinki 
puh. 029 532 5300 
 

2a. Rekisterinpitäjän 
vastuuhenkilö 

Tutkija Harri Hänninen 

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin 
liittyvissä asioissa ja 
Luonnonvarakeskuksen 
tietosuojavastaavan 
yhteystiedot 

Yhteyshenkilö: 
Tapio Eerikäinen 
kirjaamo@luke.fi 
 
Tietosuojavastaava: 
Annastiina Ali-Lekkala 
+358 295 322 016 
etunimi.sukunimi@luke.fi 

3. Rekisterin nimi Metsänomistaja 2020 -tutkimuksen henkilötiedot 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus ja käsittelyn 
oikeusperuste 

Henkilötietoja käytetään Luonnonvarakeskuksesta annetun valtioneuvoston 
asetuksen (715/2014) 1 §:n mukaisesti tieteellisessä tutkimus- ja 
kehittämistyössä sekä tilastotuotannossa tutkimushankkeessa Metsänomistaja 
2020 (MO2020) ja siihen liittyvissä jatkotutkimushankkeissa. Tutkimus koskee 
suomalaisia yksityismetsänomistajia, heidän tavoitteitaan, palvelutarpeitaan ja 
käyttäytymistään. Tilastotuotanto koskee metsänomistajien omatoimisesti 
tekemiä metsänhoitotöitä. 
 
Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
(2016/679) 6 artiklan 1 kohdan alakohdan e mukaiseen yleistä etua koskevan 
tehtävän suorittamiseen. 
 

5a. Rekisterin tietosisältö Tutkimuksessa kerätään seuraavia henkilötietoja: 

 Etu- ja sukunimi1) 

 Postiosoite1) 

 Sähköpostiosoite1)  

 Puhelinnumero1) 

 Henkilötunnus2)  

 Syntymäkotikunta 

 Ikä 

 Sukupuoli 

 Siviilisääty 

 Ammatti 

 Vanhempien syntymä- ja kuolinajat3)  

 Lasten syntymä- ja kuolinajat3) 

 Kieli, jolla vastaanottaa sisältöjä 

 Metsätilojen pinta-alatiedot 

 Metsänkäyttöilmoitustiedot (2016–2018) 
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 Metsätalouden julkisen tuen käyttö (2016–2018) 

 Kotitalouden ansio- ja pääomatulot 2018 

 sekä metsänomistajien itse kyselylomakkeella antamia tietoja. 
 

1) Tieto hävitetään, kun kyselyaineisto on saatu kerättyä. 
2) Henkilötunnusta tarvitaan, kun aineistoon liitetään tietoja väestörekisteristä 

ja verohallinnon tietojärjestelmästä. Henkilötunnus hävitetään, kun tietojen 
yhdistäminen on tehty.  

3) Vanhempien ja lasten syntymä- ja kuolinaikoja käytetään selvitettäessä 
sukupolvenvaihdosta metsätiloilla. 

 

5b. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Tietoja kerätään  

 Suomen Metsäkeskuksen tietojärjestelmästä 

 Väestörekisterikeskuksen tietojärjestelmästä  

 Verohallinnon tietojärjestelmästä  

 Suoraan henkilöltä itseltään posti- ja internetkyselylomakkeilla. 
 
Suomen Metsäkeskuksen, Väestörekisterikeskuksen ja Verohallinnon kanssa 
tehdään erikseen tiedonluovutuspäätökset. 

6. Säännönmukaiset tietojen 
luovutukset 

 

Tutkimusaineisto, josta on poistettu henkilön suorat ja epäsuorat tunnisteet 
sekä hänen omistamiansa rekisteritiloja yksilöivät tiedot, luovutetaan 
tutkimuspartnereille, joita ovat 

 Helsingin yliopiston Metsätieteiden osasto 

 Pellervon taloustutkimus PTT  

 Työtehoseura TTS 

 Luken Tilastopalvelut. 
 
Tiedot luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa ja 
tietojen luovuttaminen kuvataan em. osapuolten kanssa tehdyissä 
sopimuksissa sekä tutkimuksen aineistonhallintasuunnitelmassa. 
 

7. Tietojen siirto EU:n ja 
Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 

Tietojamme ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle. 
 

8. Henkilötietojen 
säilytysaika 

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä 
laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin kohdassa 4 
kuvattuihin tarkoituksiin, joita varten henkilötiedot on kerätty. Rekisteriin 
tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista 
perustetta.  
 
Tutkimusaineisto, henkilöä ja rekisteritiloja yksilöiviä tietoja lukuun ottamatta, 
säilytetään pysyvästi. 
 

9. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

Säilytämme henkilötietoja sähköisessä muodossa palveluntarjoajiemme 
palvelimilla. Nämä on suojattu yleisiä käytänteitä noudattavin sopimuksin 
meidän (Luonnonvarakeskus) ja palveluntarjoajiemme välillä. 
 
Olemme rajanneet pääsyn henkilötietoihin tunnuksin, salasanoin ja 
käyttöoikeuksin. 
 
Rekisteriin liittyvät paperilla olevat tiedot säilytetään kulunvalvonnalla 
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suojatuissa ja valvotuissa tiloissa.  
 
Kaikki rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta ja 
hävittämiseltä. Suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin 
käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen katselu‐ ja 
muuttamisoikeudet on rajattu henkilöstön tehtävien mukaisesti. Tiedot 
muutoksista tallennetaan muutoshistoriaan. Tietojen oikeellisuus varmistetaan 
tietojärjestelmien koneellisilla ja manuaalisilla kontrolleilla tietojenkäsittelyn 
eri vaiheissa. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla 
ja fyysisillä turvamenettelyillä. 
 

10. Tarkastusoikeus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 15 artiklan mukaan 
rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihinsa. Rekisteröity voi pyytää 
lomakkeella tiedot, jotka hänestä on talletettu Luonnonvarakeskuksen 
rekistereihin. 
 
Pyyntö lähetetään Luonnonvarakeskuksen kirjaamoon osoitteeseen: 
 
Luonnonvarakeskus (Luke) 
PL 2  
00791 Helsinki 
 
tai sähköpostiosoitteeseen: kirjaamo@luke.fi. 
 

11. Tietojen käyttäminen 
automaattiseen 
päätöksentekoon 
(tietosuoja-asetus artikla 
13.2(f) ja 14.2(g)) 

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon ml. profilointi. 

12. Tietosuojailmoituksen 
päivittäminen 

Tähän tietosuojailmoitukseen saattaa tulla päivityksiä esimerkiksi 
toimintatapojemme tai järjestelmiemme muuttuessa tai kehittyessä tai 
tietosuojasuositusten vaihtuessa. Voimme joutua tekemään päivityksiä myös 
lainsäädännön muuttuessa. Mahdolliset muutokset tulevat voimaan, kun 
olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojailmoituksemme. 

 

https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2018/07/Rekisteritietojen-tarkastuslomake.pdf
mailto:kirjaamo@luke.fi

