REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

3.5.2016

Nimi

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
Osoite

PL 210, 00281 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puhelinvaihde 0295 209 111, gmovalvonta@valvira.fi, kirjaamo@valvira.fi
Nimi
2
Maini Kukkonen
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä (sama)
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
p. 0295 209 422, maini.kukkonen@valvira.fi, gmovalvonta@valvira.fi

3
Geenitekniikan rekisteri
Rekisterin
nimi
4
Geenitekniikkalain mukaisen lupahallinnon ja valvonnan tehtävät.
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan geenitekniikkalain mukaisiin ilmoituksiin/hakemuksiin ja valvontaan liittyviä
tietoja ja asiakirjoja, ml. toiminnanharjoittajien henkilötiedot, geenitekniikkalain mukaisen
lupahallinnon ja valvonnan tehtäviä varten (geenitekniikkalaki (377/1995) 26 §).
Henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitetuista tiedoista: toiminnanharjoittajan (luonnollinen henkilö) tai
toiminnanharjoittajan vastuuhenkilön nimi, syntymäaika ja yhteystiedot (geenitekniikkalaki (377/1995)
26 § 2. momentin kohta 7).

6
Tiedot ovat peräisin toiminnanharjoittajilta itseltään, tai ne ovat geenitekniikan lupa- ja
Säännönmu- valvontaviranomaisten omissa prosessissa syntyneitä tietoja.
kaiset tietolähteet
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2

7
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.
Tietojen
säänGeenitekniikkalain (377/1995) 26 § mukaisesti tietojen luovuttamisesta päättää geenitekniikan
nönmukaiset lautakunta.
luovutukset
Tietojen julkisuudesta ja salassapidosta lisää lomakkeen kohdassa 9.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Geenitekniikan lautakunta saa antaa Suomea velvoittavissa kansainvälissä sopimuksissa
edellytettyjä tietoja sopimuksissa määrätyille toimivaltaisille viranomaisille, kansainvälisille järjestöille
ja yhteistyöhön osallistuville valtioille. Luovutettaessa henkilötietoja ulkomaille noudatetaan, mitä
henkilötietolaissa (523/1999) säädetään (geenitekniikkalaki (377/1995) 30 §).

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Lähes kaikki geenitekniikan lupa- ja valvontatiedot on tallennettu sähköisessä muodossa
geenitekniikan rekisteriin. Manuaalisesti tietoja käsitellään ko. asian käsittelyn yhteydessä.
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Geenitekniikan rekisterin käyttöoikeus on geenitekniikkalain 4 §:ssä mainituilla ministeriöillä,
geenitekniikan lautakunnalla, lautakunnan sihteeristöllä ja esittelijöillä sekä valvontaviranomaisella.
Geenitekniikan rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Rekisterin tietoyhteydet on toteutettu SSL -protokollaa käyttäen. Virastojen väliset yhteydet on
suojattu palomuureilla.
Geenitekniikkalaki (377/1995) 32 § mukaisesti toiminnanharjoittaja voi pyytää vastuuhenkilöidensä
henkilötiedot salassapidettäviksi.
Toiminnanharjoittajan tulee yksilöidä ne tiedot, joita se pitää salassapidettävinä.
Toiminnanharjoittajan on perusteltava käsityksensä. Tietoja luovutettaessa geenitekniikan lautakunta
päättää toiminnanharjoittajaa kuultuaan, mitä tietoja tulee pitää salassa. Tietoja ei luovuteta
säännönmukaisesti.
Tietojen julkisuudesta ja salassapidosta on säädetty geenitekniikkalain 32 §:ssä seuraavasti:
"Tässä laissa säädettyjä tehtäviä hoidettaessa saatujen ja laadittujen asiakirjojen julkisuudesta ja
salassapidosta on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa
(621/1999) säädetään. Salassapidettävinä tietoina ei pidetä:
1) asiakirjan päivämäärää;
2) toiminnanharjoittajan nimeä ja osoitetta;
3) muuntogeenisten organismien yleistä kuvausta;
4) muuntogeenisten organismien käytön paikkaa, tarkoitusta, laajuutta sekä suunniteltua käyttöä ja
seurantaa koskevia tietoja;
5) suljetun käytön luokkaa ja eristämistoimenpiteitä;
6) hätätilanteita varten tarkoitettuja menetelmiä ja suunnitelmia;
7) riskinarviointia; eikä
8) tämän lain mukaisia lupa-asiakirjoja.

Salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta todetaan geenitekniikkalain (377/1995) 33 §:ssä
seuraavaa:
"Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, tämän lain
täytäntöönpanossa syntyneitä salassapidettäviä tietoja ja asiakirjoja saa antaa:
1) 29 §:ssä tarkoitetuille viranomaisille tämän lain täytäntöön panemiseksi;
2) geenitekniikan lautakunnan apunaan käyttämille asiantuntijoille; tai
3) syyttäjä-, poliisi-, rajavartio- tai tulliviranomaiselle rikoksen selvittämistä varten."
Tiedon vastaanottaneella viranomaisella on tällöin sama salassapitovelvollisuus kuin tiedon
luovuttaneella viranomaisella 32 §:n mukaan.

