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GDPR

• GDPR tulee sanoista General Data Protection

Regulation (yleinen tietosuoja-asetus). Se on 

henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki, jota 

sovellettu kaikissa EU-maissa 25.5.2018 alkaen.

• https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

https://opitietosuojaa.fi/index.php/fi/56-lainsaeaedaentoe/lait/eun-tietosuoja-asetus/23-

tuleva-eu-n-tietosuoja-asetus
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32016R0679


Lain mukaiseen tarkoitukseen tai 

luvan kanssa

• Jotta henkilötietoja voidaan tallentaa ja käsitellä, 
pitää olla lainmukainen tarkoitus tai rekisteröityjän 
lupa 

• käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja 
rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi 
(”lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys”);

• ne on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista 
tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä 
myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa 
yhteensopimattomalla tavalla

( Artikla 5) 
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Henkilötiedon määritelmä

Henkilötiedon määritelmä on GDPR:n 4 artiklan 1 kohdassa: 

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai 

tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, jäljempänä 

”rekisteröity”, liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään 

luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti 

tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, 

henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka 

yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, 

fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen 

tai sosiaalisen tekijän perusteella. Epäsuoriksi tunnisteiksi luetaan 

tiedot, jotka yksin eivät riitä tunnistamiseen, mutta yhdistettynä 

voivat mahdollistaa henkilön tunnistamisen. Esimerkiksi 

sukupuoli, ikä, asuinkunta ja ammattinimike

voivat yhdistettynä joissain tilanteissa mahdollistaa tunnistamisen.
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Paikkatiedon tunnukset 

henkilötietona

Henkilötiedot ja paikkatiedot :

• http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/1605

78

• Yhdistettävissä henkilöön
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Erityislakeja

• GDPR ei estä julkaisua, kun erillislaki sallii sen 

• MRA § 29: kaava

• Paikkatietolaki

– Velvoittaa jakamaan digitaalisessa muodossa olevaa 

tietoa verkkopalveluissa

– Koskee kuntien aineistoista kaavoja, osoitteita, 

kiinteistöjä, rakennuksia, suojelualueita

– Sallii maksun perimisen

– https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-

paikkatieto/paikkatietojen-

yhteiskaytto/inspire/tietotuotteet
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Tunnukset ja ominaisuudet Paikkatietolain 

tarkoittamissa tietotuotemäärittelyissä
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Tietotuotemäärittelyt

• Osoitteilla ja kiinteistöillä tunnus inspireid:n lisäksi

• Kiinteistöillä köyhästi ominaisuuksia

• Kaava- ja rakennustiedoilla paljon ominaisuuksia

• Osoitetiedon rakenne on kattava 
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MML:n GDPR tulkintoja

• MML myy hallussaan olevia kohteiden osoitetietoja yrityksille. 
MML katsoo, että kun rakennusten osoitenumerot on kytketty 
keskilinjasegmenttiin, GDPR ei estä niiden myymistä yritysten 
käyttöön ( Paikkatietolaki sallii osoitteiden liikuttelun muutenkin 
ilman ihmisten nimiä)

• MML myy kiinteistötietoja jälleenmyyjille. Jälleenmyyjä 
tarvitsee MML:n myöntämän tietoluvan, että voi jälleenmyydä. 
(MML:n kiinteistötietojen luovutuksesta on maininta KTJ-
laissa)

• MML myy yhdessä VRK:n kanssa rakennustietoja 
jälleenmyyjille. Myynti tapahtuu virallisesti VRK:n lukuun, 
MML avustaa. Jälleenmyyjä tarvitsee VRK:n myöntämän 
tietoluvan, että voi jälleenmyydä. ( VRK:lla on oma 
erillislakinsa.)

Datan asiallisen harkitusta avaamisesta GDPR:ää laajemmin:

• http://www.paikkatietoalusta.fi/tapahtumat/paikkatiedot-ja-
tietoturva-2019-10-30
https://www.youtube.com/channel/UCx3liOnWxlwiV8E9_NXsb
DA Minna Romppanen MML
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http://www.paikkatietoalusta.fi/tapahtumat/paikkatiedot-ja-tietoturva-2019-10-30
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Aineistoille olisi käyttöä

Konsultti etsii paikkaa lämpökeskukselle, pyytää 
aineistoa kunnasta

– Paikan etsimiseen riittävät kaavan mukainen 
käyttötarkoitus ja kaavayksiköt ( paikkatietolaki+ 
MRL=> ok)

– Lopulta haetaan kouralliselle potentiaalisia kohteita 
omistajatieto  (KTJ) 

• https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020453#P6

– Maksutta luettavaksi, maksusta otteita. ”Lisäksi 
hakemuksen perusteella Maanmittauslaitos saa myöntää 
luvan tietojen saamiseen ja välittämiseen teknisen 
käyttöyhteyden avulla. Tietoja saadaan luovuttaa ja 
välittää sille, joka tarvitsee tietoja yhdyskuntasuunnittelua, 
kiinteistönvälitystä, kiinteistönarviointia, luoton 
myöntämistä ja valvontaa tai muuta näihin verrattavaa 
kiinteistöihin liittyvää käyttötarkoitusta taikka kansallisen 
turvallisuuden varmistamista varten.”
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”Harmaa alue”

• Tunnus + paikkatietoa kohteesta, josta ei erillislakia 

=> on henkilötietoa nykyisillä laeilla, sovellettava 

GDPR:ää

• Yhdisteltävyyden mahdollisuus tuo ongelman

– Aineiston myyntiehdoissa kielto yhdistellä nimiin/ 

henkilöllisyyden paljastaviin tietoihin ( riittääkö?)

• Jälleenmyynti mahdollistaa yhdisteltävyyden ilman 

paikkatiedontuottajan hallintaa
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