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TIETOJEN LUOVUTUS LUONNONMUKAISEN MAATALOUSTUOTANNON REKISTERISTÄ
Tausta
Luonnonmukaista tuotantoa säätelee Euroopan unionissa Euroopan yhteisöjen neuvoston asetus (ETY) 2092/91 (jatkossa neuvoston asetus). Neuvoston asetus on toimeenpantu Suomessa Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 336/2005 (muutettu asetuksella 240/2006).
Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään kuuluvista toimijoista on pidettävä
rekisteriä. Maataloustuotannon, elintarvikkeiden, rehujen sekä kylvösiementen ja taimiaineiston valvontajärjestelmien osalta rekisterinpitäjä on Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Neuvoston asetus edellyttää, että luettelo rekisteriin merkityistä toimijoista
(nimi ja osoite) on julkisesti saatavilla (neuvoston asetus, artikla 8, kohta 3).
Rekisteritietojen luovuttamista säätelevät henkilötietolaki (523/1999) ja Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).
Yksittäisten toimijoiden nimi ja osoitetiedot
Evira voi luovuttaa yksittäisten toimijoiden nimi ja osoitetietoja pyydettäessä esimerkiksi puhelimitse, sähköpostitse tai postitse tulevissa kyselyissä.
Esimerkki. Asiakas kysyy puhelimitse kuuluuko mansikanmyyjä x luomuvalvontaan.
Suurten henkilötietomäärien luovuttaminen kaupallisiin tarkoituksiin
Kaupallisiin tarkoituksiin voidaan luovuttaa vain niiden toimijoiden tietoja, jotka ovat
antaneet vuosittain luovutukseen kirjallisen luvan.
Maataloustuotannon sekä kylvösiementen ja taimiaineiston valvontajärjestelmien osalta halukkuutta tietojen luovuttamiseen kysytään vuosittain tarkastuksella ja rekisteriin
on merkitty tieto siitä, saako toimijan tietoja luovuttaa vai ei.
Näiden ns. mainos sallittu –toimijoiden osalta voidaan luovuttaa seuraavat tiedot: nimi,
osoite, puhelin, viljeltävät kasvit, viljeltävien kasvien pinta-ala, tuotantovaihe ja luomueläinlaji.
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Tietojen luovutus on liiketaloudellista palvelutoimintaa, josta peritään hinnaston mukainen maksu.
Suurten henkilötietomäärien luovuttaminen tutkimustarkoituksiin
Kaikkien toimijoiden henkilötietoja voidaan harkinnan mukaan luovuttaa vain historiallista tai tieteellistä tutkimusta tai tilastotarkoitusta varten.
Luovuttaminen edellyttää kirjallista hakemusta, josta selviää:
•
•
•
•
•
•
•

Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä;
Tarvittaessa tutkimusta koskeva tutkimussuunnitelma;
Luovutuksensaajan ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot;
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus;
Aiotaanko tietoja säännönmukaisesti luovuttaa vielä eteenpäin;
Miten tietojen turvallisuus aiotaan suojata; ja
Mitä tiedoille tehdään siinä vaiheessa, kun luovutuksensaaja ei niitä enää tarvitse. Pääsääntö on, että tämän jälkeen tiedot on hävitettävä.

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen edellyttää rekisteröidyn suostumusta.
Tietojen luovutus on pääsääntöisesti liiketaloudellista palvelutoimintaa, josta peritään
hinnaston mukainen maksu.
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