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Lokitiedot
Lokitiedot sisältävät tietoja siitä, kuka on käsitellyt viranomaisen ylläpitämässä
tietojärjestelmässä olevia luonnollisen henkilön henkilötietoja. Lokitietojen avulla
pystytään selvittämään, kuka on katsonut kenenkin tietoja, mitä tietoja on katsottu ja
milloin tämä on tapahtunut.
Tiedonsaantioikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä itsestään on Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä tietojärjestelmässä. Omien tietojen tarkastusoikeus ei kuitenkaan
koske lokitietoja, koska lokitiedot ovat henkilötietojen
käsittelijöistä kerättyjä tietoja, eivät henkilöä itseään
koskevia tietoja. Omien tietojen tarkastuspyynnön tekemisestä löytyy ohjeet seuraavan linkin kautta https://
www.maanmittauslaitos.fi/tietoa-maanmittauslaitoksesta/
organisaatio/henkilotietojen-kasittely.
Lokitiedot ovat lähtökohtaisesti salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999)
24 §:n 1 momentin 7 kohdan perusteella. Henkilöllä ei ole
yleistä oikeutta saada tietää, ketkä ovat käsitelleet Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä tietojärjestelmässä hänen
henkilötietojaan, vaan henkilöllä on oltava hänen etuihinsa, oikeuksiinsa tai velvollisuuksiinsa liittyvä perusteltu
syy epäillä, että hänen henkilötietojaan on käsitelty ilman
lain mukaista perustetta. Tämä ei kuitenkaan ole vielä
peruste tiedonsaannille, vaan henkilön tulee ensin pyytää
Maanmittauslaitosta selvittämään, onko hänen tietojaan
käsitelty lain mukaisella perusteella.
Lokitiedoista voidaan antaa tietoa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:ssä tarkoitetulle
asianosaiselle.

Lokiselvityspyynnön tekeminen
Mikäli henkilöllä on perusteltu syy epäillä, että hänen
henkilötietojaan on käsitelty Maanmittauslaitoksen
ylläpitämässä tietojärjestelmässä ilman lain mukaista
perustetta, henkilö voi toimittaa lokiselvityspyynnön
Maanmittauslaitokselle. Maanmittauslaitos harkitsee
lokiselvityspyynnön perusteella, onko asiassa syytä
käynnistää lokiselvitys henkilötietojen käsittelystä Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä tietojärjestelmässä. Siinä
tapauksessa, että Maanmittauslaitos on tehnyt lokiselvityksen, Maanmittauslaitos päättää, onko henkilöllä oikeus
saada lokitietoja asianosaisaseman perusteella. Sisäisissä
lokiselvityspyynnöissä lokiselvityspyynnön tekemisestä
tulee ensin keskustella oman lähiesimiehen kanssa.

Lokiselvityspyynnössä on mainittava:
•

mikä on se perusteltu syy, jonka perusteella henkilö
epäilee, että häntä koskevia henkilötietoja on käsitelty

•
•
•
•

•

Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä tietojärjestelmässä ilman lain mukaista perustetta (mukaan lukien
mitä henkilötietoja on epäilyn perusteella käsitelty
ilman lain mukaista perustetta ja missä Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä tietojärjestelmässä, kuten
esimerkiksi kiinteistötietojärjestelmässä tai huoneistotietojärjestelmässä, näitä henkilötietoja on käsitelty
ilman lain mukaista perustetta)
ajanjakso, jota pyyntö koskee
sen Maanmittauslaitoksen palveluksessa olevan henkilön yksilöintitiedot, johon epäily kohdistuu
sen Maanmittauslaitoksen toimintayksikön, tulosyksikön, osaston ja vastuualueen nimi, jossa epäilty työskentelee
onko tilanteessa lokitietojen selvitystä pyytävällä henkilöllä johonkin Maanmittauslaitoksessa käsiteltyyn
asiaan liittyen viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain 11 §:ssä tarkoitettu asianosaisasema, onko
esimerkiksi lokitietojen selvitystä pyytävällä henkilöllä
ollut jokin kirjaamisasia, kiinteistötoimitus tai muu asia
vireillä Maanmittauslaitoksessa tai onko Maanmittauslaitoksessa vielä vireillä tällainen asia, jonka perusteella
henkilölle on saattanut syntyä kyseiseen asiaan liittyen
asianosaisasema
omat yhteystiedot ja henkilötunnus

Mikäli lokiselvityspyyntö koskee muussa organisaatiossa
kuin Maanmittauslaitoksessa tapahtuvaa henkilötietojen
käsittelyä ilman lain mukaista perustetta, lokiselvityspyyntö voi olla vapaamuotoinen. Lokiselvityspyynnössä
on tällöin mainittava edellä yksilöityjen tietojen lisäksi
sen organisaation nimi, jossa epäilty työskentelee, sen
Maanmittauslaitoksen ylläpitämän tietojärjestelmän
nimi, joka on kyseisen organisaation käytössä, sekä onko
tilanteessa lokitietojen selvitystä pyytävällä henkilöllä
johonkin kyseisessä organisaatiossa käsiteltyyn asiaan
liittyen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain 11 §:ssä tarkoitettu asianosaisasema.
Lokiselvityspyyntö on allekirjoitettava. Maanmittauslaitokselle osoitettu lokiselvityspyyntö voi olla vapaamuotoinen tai sen voi tehdä oheisella pdf-lomakkeella.
Selvityspyyntö voidaan lähettää skannattuna sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai
postitse osoitteeseen Maanmittauslaitos, PL 84, 00521 Helsinki. Lokiselvityspyyntö ja sen nojalla hankitut lausunnot
ja selvitykset sekä lokiselvityspyyntöön annettava vastaus
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ovat salassa pidettäviä asiakirjoja viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 7 ja/tai 15
kohdan nojalla.
Mikäli lokiselvityspyyntö on tarkoitus lähettää skannattuna sähköpostitse, Maanmittauslaitos ei tietoturvasyistä suosittele lokiselvityspyynnön lähettämistä salaamattomana sähköpostina Maanmittauslaitokselle. Salattua
sähköpostia voi lähettää Maanmittauslaitokselle seuraavan
linkin kautta https://turvaviesti.maanmittauslaitos.fi/
Vastaus lokiselvityspyyntöön annetaan pääsääntöisesti
kahden viikon kuluessa lokiselvityspyynnön vireilletulosta
tai, mikäli asiassa pyydetään lisäselvitystä tai lokiselvitys
käynnistetään, kahden viikon kuluessa siitä, kun tarvittavat
selvitykset ovat käytettävissä.

Lisätietoja www.maanmittauslaitos.fi
Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen tietoja, tuotamme kartta-aineistoja, huolehdimme
lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehitämme tietojärjestelmiä sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista.

