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TIETOSUOJAILMOITUS
Laatimispvm. 24.8.2022

1. Rekisterinpitäjä

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

2a. Rekisterinpitäjän
vastuuhenkilö

Leena Byholm

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin
liittyvissä asioissa ja
Luonnonvarakeskuksen
tietosuojavastaavan
yhteystiedot

Yhteyshenkilö:
kirjaamo@luke.fi

3. Rekisterin nimi

Jukuri julkaisuarkisto

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus ja käsittelyn
oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään Luonnonvarakeskuksen tieteellisessä tutkimus- ja
kehittämistyössä. 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.

Tietosuojavastaava:
tietosuoja@luke.fi

Jukuri on Luonnonvarakeskuksen avoin julkaisuarkisto, joka toimii
Kansalliskirjaston ylläpitämällä DSpace-ohjelmistolla. Luonnonvarakeskus
kokoaa julkaisuarkistoa tehtäviensä hoitamiseksi. Julkaisuarkiston
tarkoituksena on edistää julkaisujen avointa saatavuutta. Jukurissa
henkilötietoja on aineistoissa, kuvailutiedoissa, kirjautuneiden käyttäjien
tiedoissa ja palvelun keräämissä lokitiedoissa. Luonnonvarakeskus toimii
Jukuriin syötettyjen, omien aineistojensa rekisterinpitäjänä. Kansalliskirjasto
huolehtii järjestelmän teknisestä ylläpidosta ja toimii henkilötietojen
käsittelijänä.
Julkaisuarkiston sisältämät aineistot ja kuvailutiedot ovat pääsääntöisesti
vapaasti saatavilla sekä palvelun käyttöliittymän että sen tarjoamien teknisten
rajapintojen kautta. Jukuriin tallennettujen tietojen katselu ei edellytä
rekisteröitymistä. Rekisteröityminen on tarkoitettu palvelua hallinnoiville
virkailijoille ja aineistojen syöttäjille. Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä
kysyttäviä henkilötietoja ovat nimi ja sähköpostiosoite, jota käytetään
käyttäjätunnuksena. Rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja käsitellään
palveluun kirjautuvan käyttäjän tunnistamiseksi. Käyttäjän sähköpostiosoitetta
käytetään palvelun toimintaan liittyvien viestien välittämiseen. Tietoja
käsitellään palvelun toteuttamisen mahdollistamiseksi Kansalliskirjastossa ja
Luonnonvarakeskuksessa.
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Kaikkien käyttäjien toimenpiteitä palvelussa tallennetaan lokeihin. Palvelun
käytöstä kerätään lokitietoja, joihin sisältyvät käyttäjän IP-osoite, IP-osoitteesta
ladatut dokumentit ja palvelussa tehdyissä hauissa käytetyt hakutermit. Lisäksi
kerätään tietoa siitä, miltä sivustolta palveluun on tultu.
Lokien säilyttäminen on tarpeellista mahdollisten ongelmatilanteiden ja
tietoturvaloukkausten selvittämiseksi. Lisäksi lokeja tarvitaan tilastoinnissa.

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(2016/679) 6 artiklan 1 kohdan alakohdan c mukaiseen rekisterinpitäjän
lakisääteiseen velvollisuuteen.

5a. Rekisterin tietosisältö

Julkaisut:
• Tekijän nimi
• Organisaatio
• tutkijatunniste ORCID/ISNI
Rekisteröidyistä käyttäjistä kerätään seuraavat tiedot:
• Nimi
• Sähköpostiosoite
Kaikista käyttäjistä kerätään seuraavat tiedot:
• IP-osoite
• IP-osoitteesta ladatut dokumentit
•

palvelussa käytetyt hakutermit

•

sivusto, jolta palveluun on tultu

Myös palveluun tallennetuissa aineistoissa ja julkaisujen kuvailutiedoissa
saattaa olla henkilötietoja, kuten henkilönimiä tai -kuvia.
5b. Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteröityneet käyttäjät tallentavat henkilötietonsa itse Jukuri-palveluun.
Julkaisujen kuvailutietoja tallentavat rekisteröityneet käyttäjät Jukurin
tallennuslomakkeelle.
Lisäksi kuvailutietoja ja aineistoja tuodaan Jukuriin Justus -julkaisutietojen
tallennuspalvelusta.
Lisäksi tietoja kerätään lokitietojen perusteella.

6. Tietojen luovuttaminen

Rekisterin henkilötietojen käsittely on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella
Kansalliskirjastolle, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä.
Julkaisutiedot ovat avoimesti luettavissa www-selaimella.
Järjestelmässä on teknisiä rajapintoja, joiden kautta muut järjestelmät voivat
haravoida siihen tallennettuja aineistoja ja niiden kuvailutietoja.
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Lisäksi julkisina viranomaistietoina julkisia henkilötietoja voidaan luovuttaa
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella.
7. Tietojen siirto EU:n ja
Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Pääsääntöisesti tietoja ei siirretä, mutta palveluun kytketyt sosiaalisen median
painikkeet saattavat välittää palvelun käyttöä koskevia tietoja myös EU/ETAalueen ulkopuolella sijaitseville palveluntarjoajille.

8. Henkilötietojen
säilytysaika

Rekisteröityneen käyttäjän tiedot anonymisoidaan, kun viimeisestä
kirjautumisesta on kulunut yli 12 kuukautta. Tämän jälkeen palveluun ei enää
voi kirjautua, mutta rekisteröityneen käyttäjän syöttämät ja käsittelemät
aineistot säilyvät palvelussa. Jos käyttäjällä on ollut työtehtäviinsä liittyen
laajempia käyttöoikeuksia palveluun, ne poistetaan työsuhteen päättyessä.
Kaikkia lokeja (myös muita palvelimeen liittyviä lokeja) säilytetään enintään 5
vuotta. Lokien säilyttäminen on tarpeellista mahdollisten ongelmatilanteiden ja
tietoturvaloukkausten selvittämiseksi.
Julkaisuarkiston avoimia aineistoja ja kuvailutietoja ei lähtökohtaisesti poisteta,
mutta väärin perustein palvelussa julkaistut tai virheelliset tiedot poistetaan tai
korjataan.

9. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Tietoja säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa.
Lokitietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan järjestelmän ylläpidosta vastaavat
Kansalliskirjaston työntekijät. Rekisteröityneiden käyttäjien tietoihin pääsevät
käsiksi myös aineistojen käsittelystä vastaavat Luonnonvarakeskuksen
henkilökuntaan kuuluvat työntekijät, jotka tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja
salasanalla.
Tietoja käsitellään järjestelmissä, joiden laitteista osa on
Luonnonvarakeskuksen tiloissa ja osa palveluntarjoajilla.
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. Tietojen
häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla ja fyysisillä
turvamenettelyillä.

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 (tietosuojaasetuksen art. 13.2(f) ja
14.2(g))

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon ml. profilointi.
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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.

