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

029 532 6000, kirjaamo@luke.fi
1b
Yhteistyöhankkeena
tehtävän tutkimuksen
osapuolet ja vastuunjako

Kala- ja rapulajien esiintymistä kartoittavasta tutkimuksesta ja siihen liittyvästä
esiintymishavaintojen ilmoittajien henkilötietojen rekisteröinnistä vastaa
Luonnonvarakeskus. Se on osa Luonnonvarakeskuksen viranomaistoimintoja
(VIRA).

(Jos yhteistyöhanke,
luetellaan osapuolet,
määritellään eri osapuolten
Luonnonvarakeskus on velvollinen toimittamaan tietoja edelleen muille
vastuut ja velvoitteet henkilöviranomaistahoille ja Suomessa lajien esiintymistä seuraaville toimijoille.
tietojen käsittelyn kannalta)

Näitä tahoja ovat Maa- ja metsätalousministeriö, Ympäristöministeriö, Syke,
Luomus ja ELY- keskukset. Näille tahoille, siirtyy kuitenkin vain lajien
havaintotieto, eivät havaitsijoiden henkilötiedot.

1c
Vastaava yksikkö ja
vastuututkija(t)
1d
Tutkimuksen
suorittajat
(Tutkijat ja muut henkilöt,
joilla on oikeus käsitellä
rekisteritietoja)

Havaintotiedot raportoidaan myös EU:lle useassa yhteydessä. EU:n
luontodirektiivin, Inspire- direktiivin ja vieraslajiasetuksen raportoinnin yhteydessä.
Henkilötietoja ei raportoida eteenpäin.
Viranomaistoiminnoista vastaa Luonnonvarakeskuksessa Vesa Ruusila (VIRA),
Vastuututkijat ovat
Marja-Liisa Koljonen (VITE) ja Lauri Urho (LUBI)
Kaikki henkilöt, joilla on tutkimuksen kuluessa oikeus käsitellä rekisteritietoja

Marja-Liisa Koljonen - tutkija
Lauri Urho - tutkija
Lari Veneranta - tutkija
Eeva Hammar (vuonna 2016) - tutkija
Ari Savikko – tutkija
Lili Porspakka - tutkija
Teppo Jylänki – tekninen asiantuntija
Harri Pitkänen – tekninen asiantuntija
Petri Sarvamaa – tekninen asiantuntija
Perttu Rantanen – tekninen asiantuntija

Nimi
2
Urho, LUBI
Yhteyshenkilö rekisteriä Lauri
Osoite
koskevissa asioissa
Luonnonvarakeskus, Viikinkaari 4, 00790 HELSINKI
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

lauri.urho@luke.fi
Rekisterin nimi
3
Kalahavainnot
Tutkimusrekisteri
kertatutkimus
(Nimen pitää olla yksilöllinen Tutkimuksen
kesto
ja erottuva)

4
Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus
(Tutkimuksen nimi,
tutkimuksen kohde ja
henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus eli miksi
tallennetaan myös
henkilötietoja)

x seurantatutkimus

Pysyvä
Tutkimuksen nimi: Kalalajien uhanalaisuus, numero 1452435000
Tutkimuksen kohde: Kala- ja rapulajien esiintyminen ja levinneisyys Suomessa
Tutkimuksessa kerätään havaintoja lajien esiintymisestä, jolloin myös
havaintopäivämäärä, sijainti ja ilmoittajan nimi ja yhteystiedot tulevat kirjattua, tiedon
varmistamiseksi ja myös tiedon tarkastamista varten.
Henkilötietoja ei käytetä tutkimuksessa mitenkään aineiston analysointiin.
Henkilötiedot jäävät vain taustatiedoksi tietokantaan.

2

5
Rekisterin tietosisältö Rekisterin henkilötieto-osassa kirjataan havainnoitsijan nimi ja yhteystiedot, eli
(Merkitään tallennettavat puhelinnumero ja sähköpostiosoite lajihavaintotietojen yhteydessä. Lisäksi
tiedot tai tietotyypit.
havainnoitsijan ilmoittama sijainti (koordinaatit – paikkatietona kartalla),
Henkilöiden yksilöintihavaintopäivämäärä ja ilmoituspäivämäärä kirjautuvat tietokantaan.
tiedot eritellään, esim.
nimi ja yhteystiedot. Käytä
väliotsikkoja. Tarvittaessa
voidaan käyttää liitettä.)

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Havaintojen ilmoittajat kertovat yhteystietonsa, havaintopaikan ja –ajan omalla
suostumuksellaan.

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

7
Henkilötietorekisterin tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta lainkaan, vaan ne jäävät
Tietojen säännönLuonnonvarakeskuksen tietokantaan.
mukaiset luovutukset EUn vieraslajiasetus määrää jäsenvaltioita keräämään tietoa haitallisista vieraslajeista,
(Luovutetaanko, kenelle, haitoista alkuperäisille lajeille ja torjunnassa tehdyistä toimenpiteistä sekä
mitä ja minkä perusteella, raportoimaan niistä. Samoin Inspire -direktiivi ja Luontodirektiivi velvoittavat
esim. suostumus)
ilmoittamaan lajien esiintymisen ja siihen liittyvän tiedon paikkatietona, mutta ei
henkilötietoja.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa erillisestä sopimuksesta ainoastaan
viranomaiskäyttöön, esim. vieraslajien torjuntaan liittyvissä kysymyksissä.
Muutoin aineistoa käsittelevät vain tutkimushankkeessa mukana olevat ihmiset.
8
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietojen siirto EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle
(Luovutetaanko, mihin ja
millä perusteella)

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet
(Esim. manuaalisen
aineiston säilytys lukitussa
tilassa. Älä ilmoita
tietoturvaa vaarantavia
yksityiskohtia. Perustele
tunnistetietojen
säilyttäminen)

_x_Tiedot ovat salassa pidettäviä.

Manuaalinen aineisto:
Sähköisesti käsiteltävät tiedot:
__x_käyttäjätunnus __x_salasana
__käytön rekisteröinti ___kulunvalvonta
___muu, mikä:
Rekisterin käyttöoikeus on rajattu vain tutkimusta tekeville henkilöille ja
teknisille asiantuntijoille.
__X_Tunnistetiedot ja henkilötiedot poistetaan analysointivaiheessa.
Peruste säilyttämiselle

10
Tutkimusaineiston
hävittäminen tai
arkistointi

___Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska
Aineistoa ei analysoida tunnistetiedoin, eikä edes henkilötiedoin,
vain lajihavaintotieto käytetään jatkoanalyyseihin.
___Tutkimusrekisteri hävitetään. Milloin:
_x__Tutkimusrekisteri arkistoidaan ___ ilman tunnistetietoja
_x__ tunnistetiedoin?
Lomakkeella kerätyt tiedot tallentuvat pysyvästi tietokantaan, mahdollisia tulevia

(Hävittäminen heti
tarkistuksia ja lisäselvityksiä varten.
tutkimuksen päätyttyä vai
myöhemmin, esim. vuosi
tutkimuksen
päättymisestä)

