
    Tietotuojaseloste   
    Henkilötietolaki (523/1999)10§ ja 24 
      
    Laatimispäivä 

    28.3.2014 
 
 
 
 

1. Rekisterinpitäjä Nimi 

 
Maanmittauslaitos 
 
Osoite 

  
Maanmittauslaitos  
PL 84, 00521 HELSINKI  

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

 
Vaihde: 029 530 1100 
 

2. Yhteyshenkilö  
    rekisteriä koskevissa 
    asioissa 

Nimi 

 
Yhteyshenkilö: Jorma Turunen 
Vastuuhenkilö: Janne Murtoniemi 
 
Osoite 
Opastinsilta 12 C, PL 84, 00521 Helsinki 
 
Maanmittauslaitos  
PL 84, 00521 HELSINKI  
 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
kirjaamo@maanmittauslaitos.fi 
 

3. Rekisterin nimi  
Kiinteistökaupan Verkkopalvelu 
 

4. Henkilötietojen 
    käsittelyn tarkoitus 

 
Kiinteistökaupan Verkkopalvelun tietojen käyttötarkoituksesta säädetään 
maakaaren (540/1995) 9a luvun 1§:ssä. 
Sähköisten asiakirjojen laatiminen ja hyväksyminen asiointijärjestelmässä 
sekä asiointijärjestelmän muu käyttö edellyttävät, että käyttäjä tunniste-
taan luotettavasti vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä 
allekirjoituksista annetussa laissa (617/2009) tarkoitetulla vahvan sähköi-
sen tunnistuspalvelun tarjoamalla tunnistamismenetelmällä tai laatuvar-
menteella taikka muulla sellaisella tunnistautumistekniikalla, joka on tieto-
turvallinen ja todisteellinen.  
 

5. Rekisterin tietosisältö Henkilötietojen osalta: 
- nimi ja henkilötunnus 

 

6. Säännönmukaiset 
    tietolähteet 

- Väestötietojärjestelmä 
- Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri 
- Kiinteistörekisteri 
- Järjestelmän käyttäjien tai käyttäjien valtuuttamien toimijoiden jär-

jestelmässä tekemät kauppakirjat, hakemukset ja suostumukset 
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7. Tietojen säännönmu-
kaiset luovutukset 

Ei luovuteta. 
 

8. Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 

Ei siirretä. 
 

9. Rekisterin suojauksen 
    periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto 
Ei ole 
 
B. ATK:lle talletetut tiedot 
Järjestelmä on kahdennettu ja palvelinlaitteet säilytetään lukitussa tilassa, 
johon pääsy vain ATK-henkilöstöllä. 
 
Järjestelmässä syntyvistä tiedoista on säädetty Maakaaren 9a luvun 
5§:ssä: Asiointijärjestelmän tiedot eivät ole julkisia. Tietoja luovutetaan 
vain asianosaisen suostumuksella, jollei toisin säädetä. 
 
Asiointijärjestelmään tallennetut tiedot sähköisestä asiakirjasta poistetaan 
järjestelmästä, kun siihen perustuva kirjaamisasia on ratkaistu taikka kun 
asiakirjan luonnosta ei peruuttamisen tai muun syyn vuoksi voida enää 
käsitellä. 
 
Asiointijärjestelmän käyttäjän sekä muiden asiaan osallisten tunniste- ja 
yhteystiedot sekä asian tunnistetiedot säilytetään kirjaamisasioiden käsit-
telyä sekä tietojenkäsittelyn todentamista varten. 
 

10. Tarkastusoikeus Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkas-
tuspyyntö tulee laatia Tietosuojavaltuutetun toimiston lomakkeelle joka 
lähetetään allekirjoitettuna Maanmittauslaitoksen kirjaamoon osoitteeseen 
PL 84, 00521 Helsinki tai kirjaamo@maanmittauslaitos.fi. 
 

11. Oikeus vaatia tiedon 
      korjaamista 

Pyyntö henkilörekisterissä olevan virheen korjaamisesta tulee tehdä riittä-
vän yksilöidysti sähköpostitse tai kirjeitse ja se tulee osoittaa Maanmitta-
uslaitoksen kirjaamoon osoitteeseen PL 84, 00521 Helsinki tai  
kirjaamo@maanmittauslaitos.fi. 
 

12. Muut henkilötietojen 
      käsittelyyn liittyvät  
      oikeudet 

Tietoja ei käytetä suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinoin-
tia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja 
sukututkimusta varten. HetiL 30 §. 
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