
  
  TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE 
  Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 14 § 
  Laatimispäivä: 2.3.2017 

1a 
Tutkimusrekisterinpitäjä 

Nimi 

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 

(Jos yhteistyöhanke, 
luetellaan osapuolet, 
määritellään eri osapuolten 
vastuut ja velvoitteet henkilö-
tietojen käsittelyn kannalta) 

Hanke on yhteistyöhanke, jossa mukana Helsingin yliopisto, Maanmittauslaitos, 
Maataloustuottajien keskusliitto, ProAgria ja Nylands Svenska Lantbrukssällskap. 
Yhteistyötahot eivät sinällään pääse rekisteriin tai hyväksikäytä rekisterin tietoja.  

1c 
Vastaava yksikkö ja 
vastuututkija(t) 

LUBI 

Ari Rajala 

1d 
Tutkimuksen 
suorittajat 

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

Kaikki henkilöt, joilla on tutkimuksen kuluessa oikeus käsitellä rekisteritietoja 

Jaana Sorvali, Pirjo Peltonen-Sainio, Lauri Jauhiainen, Ari Rajala 

2 
Yhteyshenkilö rekisteriä 
koskevissa asioissa 

Nimi 

Ari Rajala 
Osoite 

Planta, 31600 Jokioinen 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

ari.a.rajala@luke.fi 

3 
Tutkimusrekisteri 
(Nimen pitää olla yksilöllinen 

ja erottuva) 

Rekisterin nimi 

OPAL-kyselyt 

   kertatutkimus    x seurantatutkimus 
Tutkimuksen kesto 

2020 loppuun 

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

Opal-Life. Maankäytön optimoinnin hankkeessa huomioidaan maankäyttömuutosten 
mahdolliset vaikutukset tuotantopotentiaaliin, maaseutumaisemaan ja 
maaseutumaiseman monimuotoisuuteen. Lisäksi hankkeessa arvioidaan 
maankäytön muutosten sosio-ekonomisia vaikutuksia. Suomalaisten viljelijöiden 
asenneilmapiiriä liittyen ilmastonmuutokseen ja siihen liittyviin asiakokonaisuuksiin 
tutkitaan lähes koko viljelijäkentälle suunnatulla sähköpostitse toimitettavalla 
webropol-kyselyllä.  

Kysely toteutetaan hieman muunneltuna kahdesti. Ensimmäinen kysely toteutetaan 
2017 ja toinen 2019. Molemmat kyselyt suunnataan samalle vastaajajoukolle. 

Kyselyä varten pyydetään MAVIsta sähköpostin omaavien viljelijöiden 
sähköpostiosoite, tilatunnus sekä puhelinnumero. Tilatunnuksen avulla itse 
kyselyssä kysyttävien, tilaan liittyvien taustatietojen (esim. viljelykasvivalikoimaan ja 
viljelykiertoon liittyvät kysymykset) kysymistä on mahdollista jättää vähemmälle.  

Kyselyssä kysytään nimi- ja yhteystietoja, joiden täyttäminen on vapaaehtoista. 
Tietoja kysytään kyselyyn vastanneiden kesken arvottavien palkintojen toimittamisen 
vuoksi. Vastaustietoja ei analysoida nimi- ja yhteystietojen kanssa, eikä niitä käytetä 
muihin tarkoituksiin.  
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5 
Rekisterin tietosisältö 
(Merkitään tallennettavat 
tiedot tai tietotyypit. 
Henkilöiden yksilöinti-
tiedot eritellään, esim. 
nimi ja yhteystiedot. Käytä 
väliotsikkoja. Tarvittaessa 
voidaan käyttää liitettä.) 

Henkilöiden yksilöintitiedot: tilatunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero. 
Taustatiedot: sukupuoli, ikä, tuotantosuunta, tilan koko, sukupolvenvaihdoksen aika, 
tilan ulkopuolella työskentely, osoitetiedot (ei pakollinen). 
Vastaustiedot: arvotutkimuksen vastaustiedot, ilmastonmuutosnäkemysten 
vastaustiedot, kestävän maatalouden/tehostamisen menetelmien vastaustiedot, 
tulevaisuusnäkemysten vastaustiedot.  

6 
Säännönmukaiset 
tietolähteet  
(Mistä ja millä perusteella 
tiedot saadaan, esim. laki, 

henkilöiden suostumus) 

 
Kyselyn toimittamiseen tarvittavat tiedot: Mavin maatilayritysrekisteri, henkilötietolain 
(523/1999) 14 § perusteella.  
Kyselyn vastaustiedot: vastaajat luovuttavat tiedot omaan suostumukseensa 
perustuen. Vastaaminen on vapaaehtoista.  

7 
Tietojen säännön-
mukaiset luovutukset 
(Luovutetaanko, kenelle, 
mitä ja minkä perusteella, 
esim. suostumus) 

Ei luovuteta. 

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

Ei luovuteta 

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: säilytetään lukittavassa arkistokaapissa 

Sähköisesti käsiteltävät tiedot: 

_x__käyttäjätunnus ___salasana __käytön rekisteröinti ___kulunvalvonta 

___muu, mikä:  

__x_Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa. 

       Peruste säilyttämiselle  

___Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska  
 
 
 

10 
Tutkimusaineiston 
hävittäminen tai 
arkistointi  
(Hävittäminen heti 
tutkimuksen päätyttyä vai 
myöhemmin, esim. vuosi 
tutkimuksen 
päättymisestä) 

___Tutkimusrekisteri hävitetään. Milloin: 

__x_Tutkimusrekisteri arkistoidaan   ___ ilman tunnistetietoja          x__ tunnistetiedoin 

 
Tutkimusrekisteri arkistoidaan elektronisena aineistona CD-levylle. Levyä säilytetään 
Luonnonvarakeskuksen tiloissa lukittavassa kaapissa johon pääsy ainoastaan tässä 
ilmoituksessa nimetyillä tutkijoilla.  

 


