
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
30.4.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Suomen riistakeskus 

Osoite 

Sompiontie 1, 00730 Helsinki 

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

puh. 029 431 2001, kirjaamo@riista.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Sauli Härkönen 
Osoite 

Suomen riistakeskus, Kiekkotie 4, 70200 Kuopio 

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

puh. 029 431 2104 

sauli.harkonen@riista.fi  

3 
Rekisterin 
nimi 

 

Metsästäjärekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

 

Riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 7 a §:n 1 momentin mukaan 
Suomen riistakeskus pitää automaattisen tietojenkäsittelyn avulla metsästäjistä rekisteriä 
(metsästäjärekisteri), jota käytetään metsästäjien koulutuksen suunnitteluun ja neuvontaan, 
riistakantojen käytön suunnitteluun, riistanhoitoyhdistysten toiminnan ohjaukseen ja valvontaan, 
riistanhoitomaksujen seurantaan, metsästyksen valvontaan sekä tutkimukseen ja tilastojen 
laatimiseen. Lisäksi metsästäjärekisteriä käytetään riistanhoitomaksun suorittaneiden henkilöiden 
kokonaismäärän sekä metsästäjille lähetettävän riistanhoitomaksun tilillepanokortin osoitteiston 
selvittämiseen. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

 

Riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 7 b §:n 1 momentin mukaan 
metsästäjärekisteriin merkitään kustakin metsästäjästä seuraavat tiedot: 

1) metsästäjän täydellinen nimi, osoite, kotikunta, kansalaisuus ja henkilötunnus; 

2) metsästäjätutkinnon suorituspäivämäärä; 

3) suoritetut riistanhoitomaksut vuosittain; 

4) metsästysvuosi, jota suoritettu maksu koskee; 

5) se riistanhoitoyhdistys, jonka jäsen metsästäjä on; 

6) tiedot hyväksytysti suoritetusta ampumakokeesta; 

7) voimassaoleva metsästyskielto; 

8) mahdollinen suostumus nimi- ja osoitetietojen luovuttamiseen suoramarkkinointiin; 

9) metsästäjänumero ja Metsästäjä-lehden kielikoodi; 

10) riistahallintolain 19 ja 20 §:ssä tarkoitetut toimihenkilötehtävät; 

11) tiedot metsästäjäin ryhmävakuutuksesta. 

 

Riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 7 b §:n 2 momentin mukaan henkilö, joka 
ei ole suorittanut riistanhoitomaksua viitenä edellisenä metsästysvuotena, poistetaan rekisteristä 
seuraavan vuoden loppuun mennessä. 

 



6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

 

Riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajat, jotka ilmoittavat metsästäjärekisteriin metsästäjätutkinnon 
suorittaneiden tiedot. 

 

Metsästäjärekisterissä jo olevat, jotka ilmoittavat metsästäjärekisteriin talletettujen tietojensa 
muuttumisesta. 

 

VTJ-järjestelmän osoitemuutostiedot  
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

 

Riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 7 c §:n mukaan: 

 

Rekisterinpitäjä saa salassapitosäännösten estämättä luovuttaa metsästäjärekisterin tietoja, jotka 
ovat tarpeen: 

1) metsästäjien ryhmävakuutusta hoitavalle vakuutuslaitokselle tässä laissa tarkoitettujen 
vakuutusasioiden hoitamista varten; 

2) maa- ja metsätalousministeriölle riistakantojen käytön suunnittelua varten; 

3) riistanhoitoyhdistyksille riistakantojen käytön suunnittelua ja riistanhoitomaksujen seurantaa sekä 
metsästäjien koulutuksen suunnittelua ja neuvontaa varten; 

4) metsästyslain 88 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetuille tahoille ja riistanhoitoyhdistyksille 
metsästyksen valvontaa varten; 

5) poliisille ja Metsähallitukselle lupaharkintaa varten; sekä 

6) Luonnonvarakeskukselle tutkimusta ja tilastojen laatimista varten. 

 

Rekisterinpitäjä voi salassapitosäännösten estämättä kohtuullista maksua vastaan luovuttaa 
metsästäjärekisteriin merkittyjen henkilöiden nimi- ja osoitetietoja myös metsästysalan 
suoramarkkinointiin, jos rekisteröity on antanut tähän suostumuksensa. 

 

Rekisterissä olevien tietojen käsittelystä säädetään muutoin viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ja henkilötietolaissa. 

 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa tiedot voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden 
avulla. 

 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

 

Ei siirretä. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Säilytys lukitussa tilassa. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän (Metsästäjärekisterin 
asiakaspalvelu ja järjestelmän ylläpito) henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 
Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, 
mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

 

Jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa järjestelmässä olevat tietonsa. Tietojen tarkastamista varten 
ole yhteydessä: 

Metsästäjärekisterin asiakaspalvelu 

Avoinna: arkisin marras-kesäkuu: klo 9–16 ja heinä-lokakuu: klo 8-18 

Puhelinnumero 029 431 2002 

Sähköpostiosoite metsastajarekisteri@innofactor.com 

Postiosoite Metsästäjärekisteri, PL 22, 00331 Helsinki 

  



11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

 

Jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa järjestelmässä olevat tietonsa ja vaatia, että järjestelmässä 
oleva virheellinen tieto ilman aiheetonta viivytystä korjataan. Tietojen korjaamista varten ole 
yhteydessä: 

Metsästäjärekisterin asiakaspalvelu 

Avoinna: arkisin marras-kesäkuu: klo 9–16 ja heinä-lokakuu: klo 8-18  

Puhelinnumero 029 431 2002 

Sähköpostiosoite metsastajarekisteri@innofactor.com 

Postiosoite Metsästäjärekisteri, PL 22, 00331 Helsinki 

  

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

 - 

 


