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  TIETOSUOJAILMOITUS 
   
  Laatimispvm. 20.6.2022 

 

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

2a. Rekisterinpitäjän 
vastuuhenkilö 

Saija Rasi, saija.rasi@luke.fi 
 

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin 
liittyvissä asioissa ja 
Luonnonvarakeskuksen 
tietosuojavastaavan 
yhteystiedot 

Yhteyshenkilö: 
kirjaamo@luke.fi 
 
Tietosuojavastaava: 
tietosuoja@luke.fi 

3. Rekisterin nimi Biokaasutietoja koskeva tiedonkeruu 

4. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus ja käsittelyn 
oikeusperuste 

Henkilötietoja käytetään Luonnonvarakeskuksen tieteellisessä tutkimus- ja 
kehittämistyössä. 
 
Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
(2016/679) 6 artiklan 1 kohdan alakohdan e mukaiseen yleistä etua koskevan 
tehtävän suorittamiseen. 
 
Biokaasulaitostietoja koskeva tiedonkeruu ja ylläpito toteutetaan 
Tilastokeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja 
Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhteiskeruuna. Tilastokeskus toteuttaa kyselyn 
kaikkien kolmen toimijan puolesta ja välittää biokaasutiedot tunnistetietoineen 
SYKElle ja Lukelle, jotka tarvitsevat tunnistetietoja aineiston yhdistämiseksi 
muihin energiankäytön ja päästölaskennan tietoihin. Luonnonvarakeskus (Luke) 
käyttää tietoja biotalouden materiaalivirtojen ja -taseiden -tutkimukseen. 
 
Tietoja kerätään yhteensä noin 130 biokaasun tuotantolaitoksesta, joissa 
mukana noin 20 maatilalaitosta, noin 30 yhdyskuntien ja teollisuuden 
jätevedenpuhdistuslaitoksesta, noin 30 yhteismädätyslaitoksesta ja noin 50 
kaatopaikkalaitoksesta. Maatilalaitoksissa on mukana yksityisiä 
elinkeinonharjoittajia ja/tai maatilatalouden harjoittajia. 
 
Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on Luonnonvarakeskuksesta annetun 
valtioneuvoston asetuksen (715/2014) 1 §:n mukaan harjoittaa sellaista 
tieteellistä tutkimus- ja kehittämistyötä, tiedon ja teknologian siirtoa sekä 
tilastotuotantoa, joka koskee maa- ja elintarviketaloutta, maaseudun 
kehittämistä, metsätaloutta, kala- ja riistataloutta, porotaloutta, muita 
uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvia elinkeinoja, luonnon virkistyskäyttöä ja 
vesien- ja merenhoitoa. 
 

5a. Rekisterin tietosisältö Tieto sisältää 
- Biokaasulaitoksen nimen, osoitetiedot sijaintikunta 
- Biokaasulaitoksen yhteyshenkilön etu- ja sukunimen 
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- Yhteyshenkilön (vastaaja) nimi ja sähköpostiosoite 
- yrityksen, yhteisön, liikelaitoksen ja/tai maatilan/maatilatalouden 

harjoittajan nimi,  
- Työnantajaorganisaation nimen  
- Työosoite, puhelinnumero ja titteli 
- Maatilatunnus 
- Biokaasulaitostunnus 
- Ympäristön suojelun valvontajärjestelmän (YLVA) kohdetunnus (osalla 

laitoksia) 

5b. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Vuosittain päivitettävät biokaasulaitostiedot saadaan Tilastokeskuksen 
lähettämästä kyselystä (kysely on yhteinen Tilastokeskuksen, Luken ja Syken 
kanssa). Yhteystiedot kyselyitä varten saadaan eri rekistereistä (alla) sekä 
mediatietojen ja suorien kontaktien avulla.  
 
Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Aluehallintoviraston (AVI) tai kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen ympäristöluvat, Tilastokeskuksen yritys- ja 
toimipaikkarekisteri 
Rekisteröidyn oma ilmoitus: suora tiedonkeruu 
Tiedon saantitapa: sähköinen tiedonkeruu 

6. Säännönmukaiset tietojen 
luovutukset 

 

 
Tilastokeskus, SYKE ja Luke eivät luovuta eivätkä julkaise yksikkötason tietoja 
tilastoissaan tai tutkimuksissaan. Edellä mainittuihin tarkoituksiin kerättävät 
yksikkötason tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 
(621/1999, 24 §, 1 mom., kohta 16) mukaan salassa pidettäviä. Ko. lain 
(621/1999, 28 §) nojalla tietoja voidaan luovuttaa tieteellisiä tutkimuksia ja 
tilastollisia selvityksiä varten ilman suoran tunnistamisen mahdollistavia tietoja. 

7. Tietojen siirto EU:n ja 
Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle. 

8. Henkilötietojen 
säilytysaika 

Rekisteriin kerättyjä tietoja 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. 

9. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

Manuaalinen aineisto säilytetään suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. 
Tietojärjestelmäpalvelimet ja aktiivilaitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa 
tiloissa. Tietoja käsitellään järjestelmissä, joiden laitteista osa on 
Luonnonvarakeskuksen tiloissa ja osa palvelutarjoajilla. 
 
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. 
 
Rekisteriin liittyvät paperilla olevat tiedot on suojattu kulunvalvonnalla ja 
lukituilla arkistoilla. 
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10. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on henkilötietojaan koskien oikeuksia, jotka määrittyvät tietojen 
käsittelyn oikeusperusteen mukaan. Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista ja 
niiden toteuttamisesta löydät täältä. 
 
Rekisteröidyn oikeudet perustuvat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
(2016/679) artikloihin 15–22. 
 

11. Tietojen käyttäminen 
automaattiseen 
päätöksentekoon ml. 
profilointi (tietosuoja-
asetuksen art. 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/tietosuoja-ja-yksityisyys_/rekisteroidyn-oikeudet/

