Rekisteröidyn oikeutta koskevan pyynnön
esittäminen Maanmittauslaitokselle
Yleistä
Maanmittauslaitos käsittelee rekisteröityjä eli luonnollisia henkilöitä koskevia henkilötietoja, kuten
esimerkiksi luonnollisen henkilön nimi- ja yhteystietoja, Maanmittauslaitoksen lakisääteisten viranomaistehtävien suorittamiseksi. Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU)
2016/679, kansallista tietosuojalakia (1050/2018) sekä mahdollista kansallista erityislainsäädäntöä.
Henkilötietojen käsittelyn tulee perustua EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun oikeusperusteeseen, jotta henkilötietojen käsittely olisi sallittua. Henkilötietojen käsittelyn
oikeusperuste vaikuttaa myös siihen, mitkä tietosuoja-asetuksen 15-22 artiklaan perustuvat rekisteröidyn
oikeudet tulevat sovellettaviksi tähän henkilötietojen käsittelyyn.
Maanmittauslaitoksen oikeus käsitellä rekisteröityjä koskevia henkilötietoja perustuu aina joko EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun oikeusperusteeseen, eli siihen,
että henkilötietojen käsittely on tarpeen Maanmittauslaitoksen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi,
tai tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuun oikeusperusteeseen, eli siihen,
että henkilötietojen käsittely on tarpeen Maanmittauslaitokselle kuuluvan yleistä etua koskevan tehtävän
suorittamiseksi tai Maanmittauslaitokselle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella Maanmittauslaitoksen tulee rekisterinpitäjänä huolehtia
muiden rekisterinpitäjän velvollisuuksien ohella siitä, että rekisteröidyt voivat toimittaa Maanmittauslaitokselle sovellettavaksi tulevan rekisteröidyn oikeuden käyttämistä koskevat pyynnöt, ja että Maanmittauslaitos ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin näiden pyyntöjen perusteella.
Kun Maanmittauslaitos toimii rekisterinpitäjänä ja käsittelee henkilötietoja edellä tarkoitetulla oikeusperusteella rekisteröity voi esittää Maanmittauslaitokselle EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklaan
perustuvan pyynnön koskien oikeutta saada pääsy henkilötietoihin, tietosuoja-asetuksen 16 artiklaan
perustuvan pyynnön koskien oikeutta henkilötietojen oikaisemiseen, tietosuoja-asetuksen 18 artiklaan
perustuvan pyynnön koskien oikeutta henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen tai tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohtaan perustuvan pyynnön koskien oikeutta vastustaa henkilötietojen käsittelyä.
Edellä tarkoitetun sovellettavaksi tulevan oikeusperusteen takia rekisteröidyllä ei kuitenkaan ole EU:n
yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklaan perustuvaa oikeutta tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”) tai tietosuoja-asetuksen 20 artiklaan perustuvaa oikeutta siirtää henkilötiedot järjestelmästä siltä
osin kuin Maanmittauslaitos toimii rekisterinpitäjänä ja käsittelee rekisteröityä koskevia tietoja. Maanmittauslaitos ei myöskään suorita sellaista tietosuoja-asetuksen 22 artiklassa tarkoitettua automaattista
päätöksentekoa, jollaisen kohteeksi rekisteröidyllä olisi oikeus olla joutumatta.
Lisäksi tietosuojalain 31, 32 ja 34 §:ssä säännellään rekisteröidyn oikeuksiin eräitä poikkeuksia, jotka
tulevat sovellettaviksi esimerkiksi tilanteessa, jossa Maanmittauslaitos käsittelee rekisteröityä koskevia
henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten.
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Näissä ohjeissa selostetaan, mitä kullakin rekisteröidyn oikeutta koskevalla pyynnöllä tarkoitetaan, millä
edellytyksin tällainen pyyntö voidaan esittää Maanmittauslaitokselle, miten tällainen pyyntö tulee toimittaa Maanmittauslaitokselle, miten ja missä ajassa Maanmittauslaitos käsittelee ja ratkaisee tällaisen
pyynnön, sekä periikö Maanmittauslaitos pyynnön käsittelystä maksua rekisteröidyltä ja millä perusteilla
maksua voidaan periä.

Rekisteröidyn pyyntö koskien oikeutta saada pääsy henkilötietoihin
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan nojalla rekisteröidyllä on oikeus saada Maanmittauslaitokselta rekisterinpitäjänä vahvistus joko siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai siitä, että niitä ei käsitellä. Jos näitä henkilötietoja käsitellään, rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy tietoihin.
Rekisteröity voi halutessaan saada kiinteistöään, määräalaansa tai vuokraoikeuttaan koskevia tietoja suoraan Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä sähköisestä asiointipalvelusta. Asiointipalvelusta rekisteröity
voi muun muassa saada kiinteistöjen perustiedot sekä kiinteistöjen omistus- ja kiinnitystiedot.
Rekisteröity voi myös esittää Maanmittauslaitokselle pyynnön koskien edellä tarkoitettua oikeutta saada
pääsy henkilötietoihin. Pyyntö voidaan kohdistaa joko kaikkien Maanmittauslaitoksen henkilötietojen
käsittelyä koskevien selosteiden piirissä oleviin henkilötietoihin tai vain jonkun selosteen piirissä oleviin
henkilötietoihin. Maanmittauslaitoksen henkilötietojen käsittelyä koskevat selosteet ovat saatavilla Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla osoitteessa www.maanmittauslaitos.fi.
Maanmittauslaitos lähettää pyynnön kohteena olevat henkilötiedot rekisteröidylle tämän valinnan mukaan joko postitse tai sähköpostitse.

Rekisteröidyn pyyntö koskien oikeutta henkilötietojen oikaisemiseen
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklan nojalla rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Maanmittauslaitos rekisterinpitäjänä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Lisäksi, ottaen
huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.
Rekisteröity voi halutessaan esittää Maanmittauslaitokselle pyynnön koskien edellä tarkoitettua oikeutta
henkilötietojen oikaisemiseen. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa pyynnössä, mitkä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot tulee oikaista, tai mitkä rekisteröityä koskevat puutteelliset henkilötiedot tulee täydentää. Lisäksi rekisteröidyn tulee ilmoittaa pyynnössä, millä tavoin nämä henkilötiedot tulee
oikaista tai täydentää, sekä mitä perusteluita rekisteröity esittää pyynnölle. Perustelut tai niitä koskevat
lisäselvitykset voidaan tarvittaessa esittää erillisellä liitteellä.

Rekisteröidyn pyyntö koskien oikeutta henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Maanmittauslaitos rekisterinpitäjänä rajoittaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos jokin seuraavista
edellytyksistä täyttyy:
a) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka
kuluessa Maanmittauslaitos voi varmistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden;
b) käsittely on lainvastaista, mutta rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen
sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista;
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c)

Maanmittauslaitos ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee henkilötietoja oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai

d) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä, ja odotetaan sen todentamista, syrjäyttävätkö
Maanmittauslaitoksen edut rekisteröidyn edut.
Maanmittauslaitos voi rajoittaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi siirtämällä
valitut henkilötiedot toiseen käsittelyjärjestelmään tai estämällä käyttäjien pääsy valittuihin henkilötietoihin.
Jos Maanmittauslaitos on rajoittanut henkilötietojen käsittelyä edellä olevan mukaisesti, Maanmittauslaitos saa säilyttämisen lisäksi käsitellä näitä henkilötietoja vain rekisteröidyn suostumuksella, oikeudellisen
vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön
oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä.
Kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain (453/2002) 6 §:n 5 momentin perusteella edellä tarkoitettua rekisteröidyn oikeutta henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen ei
sovelleta Maanmittauslaitoksen ylläpitämään kiinteistötietojärjestelmään. Vastaavasti huoneistotietojärjestelmästä annetun lain (1328/2018) 16 §:n perusteella rekisteröidyn oikeutta henkilötietojen käsittelyn
rajoittamiseen ei sovelleta Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään.
Edellä tarkoitetut kansalliseen erityislainsäädäntöön perustuvat rajoitukset koskien rekisteröidyn oikeutta
henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen eivät kuitenkaan estä rekisteröidyn tekemän EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa tarkoitetun väitteen tutkimista Maanmittauslaitoksessa. Maanmittauslaitos tutkii tällaisessa tapauksessa tehdyn väitteen sekä antaa väitteen johdosta hallintolaissa (434/2003)
tarkoitetun hallintopäätöksen valitusosoituksineen.
Rekisteröity voi halutessaan esittää Maanmittauslaitokselle pyynnön koskien edellä tarkoitettua oikeutta
henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa pyynnössä, mitkä ovat ne rekisteröityä koskevat henkilötiedot, joiden käsittelyä tulee rajoittaa. Lisäksi rekisteröidyn tulee ilmoittaa
pyynnössä, mihin edellä tarkoitettuun kohtaan (a, b, c tai d) pyyntö perustuu, sekä mitä perusteluita rekisteröity esittää pyynnölle. Perustelut tai niitä koskevat lisäselvitykset voidaan tarvittaessa esittää erillisellä
liitteellä

Rekisteröidyn pyyntö koskien oikeutta vastustaa henkilötietojen käsittelyä
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen
erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen, rekisterinpitäjälle kuuluvan
julkisen vallan käyttämiseen tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseen.
Jos rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä edellä olevan mukaisesti, Maanmittauslaitos ei
saa enää käsitellä näitä henkilötietoja, paitsi jos Maanmittauslaitos voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai
jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Rekisteröity voi halutessaan esittää Maanmittauslaitokselle pyynnön koskien edellä tarkoitettua oikeutta
vastustaa henkilötietojen käsittelyä silloin, kun Maanmittauslaitoksen oikeus käsitellä rekisteröityjä koskevia henkilötietoja perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoi-

Maanmittauslaitos

Opastinsilta 12 C
PL 84
00521 Helsinki
Puhelin 029 530 1100

www.maanmittauslaitos.fi/yhteystiedot
kirjaamo@maanmittauslaitos.fi
Y-tunnus 0245954-4
Kotipaikka Helsinki

3(5)

rekisteröidyn oikeutta koskevan pyynnön esittäminen maanmittauslaitokselle

tettuun oikeusperusteeseen, eli siihen, että henkilötietojen käsittely on tarpeen Maanmittauslaitokselle
kuuluvan yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai Maanmittauslaitokselle kuuluvan julkisen
vallan käyttämiseksi.
Soveltuva oikeusperuste on esitetty Maanmittauslaitoksen henkilötietojen käsittelyä koskevissa selosteissa. Henkilötietojen käsittelyä koskevat selosteet ovat saatavilla Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla
osoitteessa www.maanmittauslaitos.fi.
Rekisteröidyn tulee ilmoittaa edellä tarkoitetussa pyynnössä, mitkä ovat ne rekisteröityä koskevat henkilötiedot, joiden käsittelyä rekisteröity vastustaa. Lisäksi rekisteröidyn tulee ilmoittaa pyynnössä, mihin
rekisteröityä koskevaan henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvään perusteeseen pyyntö perustuu. Peruste tai sitä koskevat lisätiedot voidaan tarvittaessa esittää erillisellä liitteellä.

Pyynnön toimittaminen Maanmittauslaitokselle
Rekisteröity voi tehdä edellä tarkoitetun pyynnön joko vapaamuotoisesti tai käyttämällä pyyntölomaketta.
Lomakkeet ovat saatavilla Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla osoitteessa www.maanmittauslaitos.fi.
Rekisteröidyn oikeuden käyttämistä koskeva pyyntö on allekirjoitettava.
Allekirjoitettu pyyntö voidaan skannata ja lähettää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, lähettää postitse osoitteeseen Maanmittauslaitos, PL 84, 00521 Helsinki, tai tuoda Maanmittauslaitoksen palvelupisteeseen. Maanmittauslaitoksen palvelupisteiden käyntiosoitteita ja aukioloaikoja koskevat tiedot ovat saatavilla Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla osoitteessa www.maanmittauslaitos.fi.
Jos pyyntö on tarkoitus skannata ja lähettää sähköpostitse, pyyntö tulee tietoturvasyistä lähettää salattuna
sähköpostina Maanmittauslaitokselle. Salattua sähköpostia voi lähettää Maanmittauslaitokselle seuraavan
osoitteen kautta: https://turvaviesti.maanmittauslaitos.fi.

Pyynnön käsittely Maanmittauslaitoksessa
Maanmittauslaitos käsittelee ja ratkaisee sille toimitetun pyynnön ilman aiheetonta viivytystä ja joka
tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Maanmittauslaitos voi tarvittaessa jatkaa
tätä määräaikaa enintään kahdella kuukaudella, jos tämä on perusteltua pyyntöjen monimutkaisuus ja
määrä huomioon ottaen. Maanmittauslaitos ilmoittaa tällaisessa tapauksessa rekisteröidylle määräajan
jatkamisesta sekä syyt määräajan jatkamiselle kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.
Maanmittauslaitos antaa rekisteröidyn pyyntöön hallintolaissa tarkoitetun hallintopäätöksen. Jos Maanmittauslaitos ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, Maanmittauslaitos ilmoittaa
rekisteröidylle syyt siihen. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle eli tietosuojavaltuutetulle. Lisäksi rekisteröidyllä on aina oikeus hakea muutosta Maanmittauslaitoksen hallintopäätökseen kirjallisella valituksella toimivaltaiselta hallinto-oikeudelta.

Pyynnön käsittelystä perittävä maksu
Pääsääntöisesti Maanmittauslaitos ei peri pyynnön käsittelystä maksua rekisteröidyltä. Jos rekisteröidyn
pyynnöt ovat kuitenkin ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, kuten esimerkiksi jos niitä esitetään
toistuvasti, Maanmittauslaitos voi periä rekisteröidyltä pyynnön käsittelystä aiheutuviin hallinnollisiin
kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Vaihtoehtoisesti Maanmittauslaitos voi tällaisessa tilanteessa kieltäytyä toteuttamasta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella
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Henkilötietojen käsittely Maanmittauslaitoksessa
Maanmittauslaitos käsittelee henkilötietoja viranomaistehtävien hoitamista varten. Maanmittauslaitoksen
henkilötietojen käsittelyä koskevat selosteet, joilla Maanmittauslaitos informoi rekisteröityjä heitä koskevien henkilötietojen käsittelystä Maanmittauslaitoksessa, ovat saatavilla Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla osoitteessa www.maanmittauslaitos.fi.
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