TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 14 §
Laatimispäivä: 30.11.2017

Nimi
1a
Tutkimusrekisterinpitäjä Luonnonvarakeskus
Osoite
Latokartanonkaari 9, 00790 HELSINKI
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

029 532 6000, kirjaamo@luke.fi
1b
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)

Natural resources – Luonnonvarat
Pekka Helle, Katja Ikonen

1d
Tutkimuksen

Kaikki henkilöt, joilla on tutkimuksen kuluessa oikeus käsitellä rekisteritietoja

suorittajat
(Tutkijat ja muut henkilöt,
joilla on oikeus käsitellä
rekisteritietoja)

Pekka Helle, Ikonen Katja, Wallén Maija, Tykkyläinen Riitta
Tietokeskuksen puolelta: Näpärä Henri, Sarvamaa Petri sekä Pitkänen Harri

Nimi
2
Ikonen
Yhteyshenkilö rekisteriä Katja
Osoite
koskevissa asioissa
Yliopistokatu 6 80100 Joensuu
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

riistakolmiot@luke.fi
Rekisterin nimi
3
oma.riistakolmiot.fi -riista- ja peltokolmiolaskentatietojen tallennuspalvelu
Tutkimusrekisteri
(Nimen pitää olla yksilöllinen
kertatutkimus
x seurantatutkimus
ja erottuva)
Tutkimuksen kesto

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

Jatkuva, kahdesti vuodessa toteutettava seurantatutkimus
Luonnonvarakeskus, Suomen riistakeskus, Metsähallitus ja Metsästäjäliitto
toteuttavat yhteistyössä palvelua, jossa vapaaehtoiset laskijat tekevät
luonnossa olevien pysyvien laskentareittien avulla riistahavaintoja ja raportoivat
havaintonsa verkkopalveluun. Riistakolmioiden laskenta tehdään kaksi kertaa
vuodessa ja peltokolmioiden kerran vuodessa.
Tietoja käytetään riistalajien runsauden arvioinnissa, metsästyksen säätelyssä ja
tutkimuksessa. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään kommunikointiin
toiminnassa mukana olevien henkilöiden ja palvelun ylläpitäjän välillä,
palvelun kirjautumisen toteuttamiseen ja riistakolmiotietojen tietoturvan
varmistamiseen.
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5
Rekisteri sisältää toiminnassa mukana olevien henkilöiden yhteystiedot (nimi,
Rekisterin tietosisältö puhelinnumero, osoite, sähköposti) sekä heidän hallinnoimiensa riista- ja
(Merkitään tallennettavat peltokolmioiden tiedot.
tiedot tai tietotyypit.
Henkilöiden yksilöintitiedot eritellään, esim.
nimi ja yhteystiedot. Käytä
väliotsikkoja. Tarvittaessa
voidaan käyttää liitettä.)

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Tiedot saadaan vapaaehtoisilta laskijoilta itseltään suoraan sekä Riistakeskuksen Oma
riista-järjestelmän kautta. Perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklaan.

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

7
Tietoja voidaan käyttää anonyymisti tutkimuskäyttöön, muuten tietoja ei luovuteta
Tietojen säännönkolmansille osapuolille sekä tarvittaessa alueellisille riistakeskuksille laskijoille
mukaiset luovutukset tiedottamista varten (esim. koulutukset).

(Luovutetaanko, kenelle,
mitä ja minkä perusteella,
esim. suostumus)

8
Tietoja 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

__x_Tiedot ovat salassa pidettäviä.

Manuaalinen aineisto: Laskentalomakkeet, joissa voi olla kolmiovastaavan yhteystiedot
(nimi,osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) arkistoidaan Luonnonvarakeskuksen
lukittuun varastoon.

(Esim. manuaalisen
aineiston säilytys lukitussa
tilassa. Älä ilmoita
Sähköisesti käsiteltävät tiedot: Pääkäyttäjillä on oikeudet järjestelmään tallennettuihin
tietoturvaa vaarantavia
rekisteritietoihin. Kirjautuminen järjestelmään tehdään omilla, henkilökohtaisilla
yksityiskohtia. Perustele tunnuksilla ja salasanoilla. Kirjautumisen web-yhteys on salattu. Käyttäjillä ei ole
tunnistetietojen
oikeuksia nähdä toistensa tietoja. Kolmiovastaava näkee omalle kolmiollensa liitetyn
säilyttäminen)

laskijan nimen.

JulkL 21.5.1999/621 24.1 § 16. K: tilastoviranomaiselle tilastojen laatimista varten
annetut asiakirjat samoin kuin asiakirjat, jotka on vapaaehtoisesti annettu
viranomaiselle tutkimusta tai tilastointia varten;
Sähköisesti käsiteltävät tiedot:
___käyttäjätunnus ___salasana

__käytön rekisteröinti ___kulunvalvonta

___muu, mikä:
___Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa.
Peruste säilyttämiselle

___Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska

10
Tutkimusaineiston
hävittäminen tai

__x_Tutkimusrekisteri hävitetään. Milloin: Seurannan päätyttyä
___Tutkimusrekisteri arkistoidaan ___ ilman tunnistetietoja

___ tunnistetiedoin

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 14 §
Laatimispäivä: 30.11.2017

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

Mihin:

