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Päivämäärä

Vastaanottaja / vastaanottava yritys
Osasto/Käsittelijä
Jakeluosoite
Postinumero ja -TOIMIPAIKKA

Viite: aineiston luovutuspyyntönne 8.6.2010
LUONNOS 10.12.2010

Tietojen antaminen uhanalaisista lajeista

Olette esittänyt Suomen ympäristökeskukselle koko maata / seuraavia kuntia / seuraavaa kuntaa
koskevan Uhanalaisaineiston käyttö metsätaloudessa -toimintamallin mukaisen aineiston luovutuspyynnön.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaan asiakirjat, jotka sisältävät
tietoja uhanalaisista eläin- tai kasvilajeista ovat salassa pidettäviä, jos tiedon antaminen vaarantaisi
kyseessä olevan eläin- tai kasvilajin suojelun (24 §:n 1 momentin 14 kohta).
Suomen ympäristökeskus katsoo, että pyytämienne tietojen antaminen ei vaaranna kyseisten lajien
suojelua edellyttäen, että tietoja käytetään seuraavin ehdoin:
1. Tietoja käytetään ko. lajien ja niiden esiintymien säilymisen turvaamiseksi - tässä kuvataan eri
tilanteet, joissa tietoja käytetään sekä tietojen käyttäjät.
2. Tietoja ei luovuteta missään muodossa eikä millään tavalla sivulliselle, ellei siihen ole saatu
Suomen ympäristökeskuksen suostumusta. Tiedot saa kuitenkin luovuttaa - tähän tahot, toimijat,
joille tiedot halutaan luovuttaa + tietojen käyttötarkoitus. Tietoja käyttävät kolmannet osapuolet
tulee velvoittaa noudattamaan julkisuuslain mukaisia salassapitosäännöksiä (mm. 22 § 2 mom.).
3. Aineisto ja esimerkiksi siitä otetut tulosteet tulee suojata asianmukaisella tavalla sekä säilyttää
niin, ettei kukaan sivullinen pääse niitä näkemään ja käyttämään.
4. Käyttöoikeus ei sisällä oikeutta käyttää aineistoa kaupallisessa tarkoituksessa.
5. Tietojen käytön yhteydessä on aina mainittava tiedon lähde ja alkuperä.
Suomen ympäristökeskus ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat
mahdollisista virheistä tai puutteista tiedoissa. Tilaaja käyttää tietoja omalla vastuullaan.
Tämä päätös ei tarkoita tekijänoikeuden tai sen lähioikeuksien luovuttamista.
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Tietojen poiminnasta ja käsittelystä laskutetaan aiheutuneet työaikakustannukset, yhteensä x € (+
alv).
Mikäli olette tyytymätön edellä mainittuihin tietojen käyttö- ja luovutusehtoihin, voitte saattaa asian
Suomen ympäristökeskuksen ratkaistavaksi.

Ensimmäinen allekirjoittaja

Toinen allekirjoittaja

LIITTEET: Uhanalaisten lajien tiedot
TIEDOKSI: Ao. ELY-keskusten Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueet
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