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1. Rekisterin nimi 
 
 

Maatilojen neuvontajärjestelmän mukainen rekisteri neuvojista 
(Neuvojarekisteri) 

 
2. Rekisterinpitäjä 
 
 
 
 
 
 

Ruokavirasto 
 

Yhteystiedot 
PL 100 
00027 RUOKAVIRASTO  
puh. 029 530 0400 (vaihde) 

 
3. Henkilötietojen käsittelyn  
tarkoitus / rekisterin käyttö-
tarkoitus 
 
 

 
Rekisteriin tallennetaan tarpeelliset yksilöinti- ja yhteystiedot maatilojen neu-
vontajärjestelmän neuvojista. (Laki 192/2013 49 §) 
 
Rekisterin tarkoitus on myös informoida viljelijöitä järjestelmään hyväksytyistä 
neuvojista.  

 
4. Rekisterin tietosisältö  
 
 

 
Maatilojen neuvontajärjestelmään valittujen neuvontajärjestöjen ja neuvojien 
osalta seuraavat tiedot (Laki 192/2013 44–45 §): 

 
• neuvojan henkilötiedot: nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja 

sähköpostiosoite) ja organisaatio 
• neuvojan henkilötunnus (salattu kenttä) 
• neuvontaosio, johon neuvoja on hyväksytty 
• tuotantosuunnat, joihin liittyvään neuvontaan neuvoja on erikoistunut 
• kunnat, joiden alueella neuvoja toimii 
• kieli, jolla neuvoja antaa neuvontaa 
• neuvontaoikeuden voimassaoloaika (salattu kenttä) 
• neuvontaorganisaation y-tunnus (salattu kenttä) 
• neuvontaorganisaation alv-rekisteritieto (salattu kenttä) 
• neuvontaorganisaation ennakkoperintärekisteritieto (salattu kenttä) 
• neuvontaorganisaation vastuuvakuutustieto (salattu kenttä) 
• neuvojan koulutustaso (salattu kenttä) 
• neuvojan osaaminen (työkokemus) vuosina (salattu kenttä) 

 
Hylättyjen neuvojien osalta vastaavat tiedot (salatut kentät) 
 

 
5. Säännönmukaiset tietoläh-
teet   
 
 

 
Rekisteröidyt ovat antaneet suostumuksensa tietojen rekisteröintiin jättäessään 
tarjouksen Neuvo 2020 -tarjouskilpailussa. Rekisteröinti perustuu maatalouden 
tukien toimeenpanosta annettuun lakiin (192/2013 muut. 49 § ja 50 §). 
 
Tiedot perustuvat neuvojan Neuvo 2020 -neuvojien valintaa koskevassa tarjous-
kilpailussa tarjouslomakkeella tai vuodesta 2019 alkaen neuvojien valintamenet-



telyssä käytettävällä hakulomakkeella antamiin tietoihin tai neuvojan myöhem-
min ilmoittamiin tietoihin. Neuvojien tiedot rekisteriin on tallentanut Maaseutuvi-
rasto henkilöstö ja 1.1.2019 alkaen Ruokavirasto. 

 
6. Säännönmukaiset tietojen 
luovutukset ja tietojen siirto 
EU:n tai Euroopan talousalu-
een ulkopuolelle 
 

 
Ei säännönmukaisia luovutuksia EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  
 
 

 
7. Rekisterin suojauksen peri-
aatteet 
 
 

 
A. Manuaalinen aineisto  
 
Manuaalisesti toimitettu aineisto tallennetaan järjestelmään. Manuaalinen aineisto 
säilytetään Ruokaviraston sähköisessä arkistossa. 
 
B. Sähköinen aineisto  
 
Tietojen tallennus rekisteriin edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Julkaistujen 
tietojen selailu on avointa.  
 
Järjestelmän tietokannat ja ohjelmistot ovat Ruokaviraston palvelimella. Ruoka-
viraston tietokoneet ovat niihin suojatussa, suorassa yhteydessä. Tietojen suojaa-
misesta vastaa Ruokavirasto.  
 

8. Rekisteriselosteen saata-
vuus 

Tämä rekisteriseloste on saatavilla Ruokaviraton internetsivuilta ja kirjaamosta, 
kirjaamo@ruokavirasto.fi.  
 

 


