TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 14 §
Laatimispäivä: 13.4.2016

Nimi
1a
Tutkimusrekisterinpitäjä Luonnonvarakeskus
Osoite
Viikinkaari 4, 00790 HELSINKI
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

029 532 6000, kirjaamo@luke.fi
1b
Rekisteriin liittyviä henkilötietoja ei luovuteta Luken ulkopuolelle.
Yhteistyöhankkeena
tehtävän tutkimuksen
osapuolet ja vastuunjako
(Jos yhteistyöhanke,
luetellaan osapuolet,
määritellään eri osapuolten
vastuut ja velvoitteet henkilötietojen käsittelyn kannalta)

1c
Vastaava yksikkö ja
vastuututkija(t)
1d
Tutkimuksen

Luonnonvarat ja biotuotanto yksikkö/ Sisävesien kalavarat tiimi
Vastuututkija Esa Erkamo
Kaikki henkilöt, joilla on tutkimuksen kuluessa oikeus käsitellä rekisteritietoja

Tarja Alapassi, Jouni Tulonen

suorittajat
(Tutkijat ja muut henkilöt,
joilla on oikeus käsitellä
rekisteritietoja)
Nimi
2
Erkamo
Yhteyshenkilö rekisteriä Esa
Osoite
koskevissa asioissa
Rajalankatu 19 13210 Hämeenlinna
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

029 532 7425 esa.erkamo@luke.fi
Rekisterin nimi
3
Rapuhavaintoilmoitukset
Tutkimusrekisteri
kertatutkimus
x seurantatutkimus
(Nimen pitää olla yksilöllinen Tutkimuksen
kesto
ja erottuva)
lähtökohtaisesti jatkuva seuranta, nykyinen hanke kirjattu loppuvaksi 31.12.2025
4
Tutkimuksen nimi: Raputalouden kehittymisen seuranta
Henkilötietojen
Tutkimuksen kohde: Suomen jokien ja järvien rapukannat
käsittelyn tarkoitus
Tutkimuksen tarkoitus: tutkitaan rapujen levinneisyyttä Suomessa
(Tutkimuksen nimi,
tutkimuksen kohde ja
henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus eli miksi
tallennetaan myös
henkilötietoja)

Miksi tallennetaan henkilötietoja? Henkilötiedot saadaan rapuhavaintoilmoituksista,
joita ihmiset vapaa-ehtoisesti ja ilman korvausta tekevät tutkimuksen edistämiseksi.
Ilmoituksen tekijöille on lähetetty kiitosviesti, jossa on kerrottu myös havainnon
merkityksestä. Koska havaintoilmoituksiin ei yleensä pystytä vastaamaan kovin
nopeasti, ilmoittajien yhteystiedot on kirjattu muiden tietojen ohella. Tiedot on
säilytetty palautteenannon jälkeenkin, jotta olisi myöhemmin mahdollista tarvittaessa
tiedustella raputilanteen muuttumista kyseisessä järvessä tai joessa.
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5
Henkilötietoina kirjataan vastaajan nimi ja hänen ilmoittamansa yhteystiedot,
Rekisterin tietosisältö sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero. Rekisterissä ei ole muita henkilöä koskevia
(Merkitään tallennettavat tietoja.
tiedot tai tietotyypit.
Henkilöiden yksilöintiMuut tiedot koskevat havainnon teon aikaa ja paikkaa sekä vesistöä ja sen rapukantaa.
tiedot eritellään, esim.
Lisäksi kirjataan vastaajien lisätietokenttään kirjaamat tiedonannot havainnot ja
nimi ja yhteystiedot. Käytä
näkemykset.
väliotsikkoja. Tarvittaessa
voidaan käyttää liitettä.)

Havaintolomakkeella kerrotaan tietoja käsiteltävän luottamuksellisesti.

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Ei säännönmukaisia tietolähteitä. Havaintoilmoitukset ovat kansalaisten spontaanisti
tekemiä.

(Mistä ja millä perusteella
tiedot saadaan, esim. laki,
henkilöiden suostumus)

7
Henkilötietoja ei luovuteta. Muita tietoja voidaan julkaista ja luovuttaa viranomais- tai
Tietojen säännöntutkimuskäyttöön. Niitä ei kuitenkaan voida yhdistää havaintoilmoituksen tehneisiin
mukaiset luovutukset henkilöihin.
(Luovutetaanko, kenelle,
mitä ja minkä perusteella,
esim. suostumus)

8
Ei.
Tietojen siirto EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle
(Luovutetaanko, mihin ja
millä perusteella)

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

___Tiedot ovat salassa pidettäviä.

Manuaalinen aineisto: Henkilötietoja sisältävät tulosteet säilytetään lukitussa tilassa

(Esim. manuaalisen
Sähköisesti käsiteltävät tiedot:
aineiston säilytys lukitussa __x_ käyttäjätunnus _x_ _salasana
__käytön rekisteröinti ___kulunvalvonta
tilassa. Älä ilmoita
tietoturvaa vaarantavia
___muu, mikä:
yksityiskohtia. Perustele _x__Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa.
tunnistetietojen
Peruste säilyttämiselle
säilyttäminen)
___Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska

10
Tutkimusaineiston
hävittäminen tai
arkistointi

_ __Tutkimusrekisteri hävitetään.
_x_Tutkimusrekisteri arkistoidaan _x_ ilman tunnistetietoja

___ tunnistetiedoin

Mihin: Kun seuranta päättyy, rekisteritiedot arkistoidaan Luonnonvarakeskuksen

(Hävittäminen heti
arkistotiloihin.
tutkimuksen päätyttyä vai
myöhemmin, esim. vuosi
tutkimuksen
päättymisestä)

