1 (2)

Logguppgifter
Logguppgifterna innehåller uppgifter om vem som har behandlat en fysisk persons personuppgifter i ett informationssystem som upprätthålls av en myndighet. Med logguppgifter
kan man utreda vem som har tittat på en persons uppgifter, vilka uppgifter som har tittats
på och när detta har hänt.
Rätt till information
Var och en har rätt att kontrollera vilka uppgifter det finns
om hen i informationssystem som upprätthålls av Lantmäteriverket. Rätten att kontrollera sina egna uppgifter gäller
dock inte logguppgifter, då dessa är uppgifter som samlats in
om dem som behandlar personuppgifter, inte om personen
själv. Anvisningar om hur man gör en begäran om kontroll
av registeruppgifter finns bakom följande länk: https://www.
maanmittauslaitos.fi/sv/information-om-lantmateriverket/
organisation/behandling-av-personuppgifter.
Utgångspunkten är att logguppgifterna är sekretessbelagda med stöd av 24 § 1 mom. 7 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Personen
har inte rätt till information om vem som har behandlat hens
personuppgifter i Lantmäteriverkets informationssystem,
utan personen ska ha en grundad anledning som berör hens
intressen, rättigheter eller skyldigheter att misstänka att
hens personuppgifter har behandlats utan lagenliga grunder.
Detta utgör dock inte en grund för att få information, utan
personen ska först begära Lantmäteriverket utreda om hens
personuppgifter har behandlats på lagenliga grunder.
Information om logguppgifter kan ges till en sådan part
som avses i 11 § i lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet.

Att upprätta en begäran om
loggutredning
Om en person har grundad anledning att misstänka att hens
personuppgifter har behandlats i ett informationssystem
som Lantmäteriverket upprätthåller utan lagenliga grunder,
kan hen skicka en begäran om loggutredning till Lantmäteriverket. Utgående från begäran om utredning av logguppgifter prövar Lantmäteriverket huruvida det är skäl att i ärendet
inleda en loggutredning som berör behandlingen av personuppgifter i ett informationssystem som Lantmäteriverket
upprätthåller. Om Lantmäteriverket har gjort en loggutredning, har Lantmäteriverket rätt att besluta huruvida personen har rätt till logguppgifter med stöd av partsställning.

I loggutredningsbegäran ska nämnas
följande:
• den grundade anledningen varför personen misstänker

att hens personuppgifter har behandlats i ett informa-

•
•
•
•

•

tionssystem som Lantmäteriverket upprätthåller utan
lagenliga grunder (inklusive vilka personuppgifter som
man misstänker ha behandlats utan lagenliga grunder
och i vilket av de informationssystem som Lantmäteriverket upprätthåller, exempelvis fastighetsdatasystemet
eller bostadsdatasystemet, som dessa personuppgifter
har behandlats i utan lagenliga grunder)
den tidsperiod som begäran gäller
identifieringsuppgifter för den person i Lantmäteriverkets tjänst som misstanken riktar sig mot
Lantmäteriverkets verksamhetsställe där den misstänkta
arbetar
har den person som begär utredning av logguppgifter en
partsställning som avses i 11 § i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet i det ärende som handlagts
vid Lantmäteriverket, har den person som begär utredning av logguppgifter exempelvis haft ett inskrivningsärende, en fastighetsförrättning eller något annat ärende
anhängigt vid Lantmäteriverket, eller är ett sådant
ärende fortfarande anhängigt vid Lantmäteriverket, med
stöd av vilket hen skulle ha kunnat få partsställning
personens kontaktuppgifter och personnummer

Om begäran om loggutredning gäller behandling av personuppgifter utan lagenliga grunder vid någon annan organisation än Lantmäteriverket kan begäran om loggutredning
vara fritt formulerad. I begäran om loggutredning ska i
sådana fall utöver de ovan specificerade uppgifterna även
nämnas namnet på den organisation där den misstänkta
arbetar, namnet på informationssystemet som Lantmäteriverket upprätthåller och som används vid denna organisation, samt om den person som begär utredning av logguppgifter har en partsställning som avses i 11 § i lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet till något ärende
som handlagts vid organisationen.
Begäran om loggutredning ska undertecknas. En begäran om loggutredning som riktas till Lantmäteriverket kan
vara fritt formulerad eller upprättas på vidstående pdf-blankett.
Begäran om utredning kan skickas som en inskannad
fil per e-post till adressen registratorskontoret@lantmateriverket.fi eller per post till adressen Lantmäteriverket,
PB 84, 00521, Helsingfors. Begäran om loggutredning
och utlåtanden och utredningar som begärts med stöd av
den, samt svaret som gäller begäran om loggutredning är
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sekretessbelagda handlingar med stöd av 24 § 1 mom. 7
eller 15 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet.
Om avsikten är att skicka begäran om loggutredning i
inskannad form per e-post, rekommenderar Lantmäteriverket inte av datasäkerhetsskäl att begäran skickas som ett
okrypterat e-brev till Lantmäteriverket. Det är möjligt att
skicka krypterad e-post via följande länk: https://turvaviesti.
maanmittauslaitos.fi/.
En begäran om loggutredning besvaras i huvudsak
inom två veckor efter att begäran har blivit anhängig, eller
om man i ärendet begär tilläggsutredning eller loggutredningen inleds, inom två veckor efter att de utredningar som
behövs är tillgängliga.

Mera information www.lantmateriverket.fi
Vi utför lantmäteriförrättningar, upprätthåller uppgifter om fastigheter och aktielägenheter, sörjer för registreringar
av äganderätter och inteckningar, producerar kartmaterial samt främjar forskning inom och användning av geografisk
information.

