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EU:N YLEINEN TIETOSUOJA-ASETUS (GDPR)

• Tietosuoja-asiat otettava huomioon jo toiminnan suunnittelussa

• Kansalaiset voivat hallita tietojaan paremmin 
• Datan merkitys on kasvanut merkittävästi ja siitä on tullut arvokasta ja 

haluttua kauppatavaraa

• Kutakuinkin kaikki yhteisöt käsittelevät henkilötietoja
• Myös kaikki taloyhtiöt ovat rekisterinpitäjiä lakisääteisistä velvoitteista 

ja käytännön tarpeista johtuen (osakas- ja asukasluettelot, remontti-
rekisteri, sauna- ja pyykkitupavuorot, kameravalvonta, sähkölukot jne.)

• Säännöt ovat samat kaikille toimialasta riippumatta
• Taloyhtiö on rekisterinpitäjä, jota GDPR:n velvollisuudet koskevat



HENKILÖTIETO

• Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka ovat yhdistettävissä
tiettyyn henkilöön

• Silloinkin, jos yhdistäminen onnistuu ainoastaan muun tiedon avulla

• Tallainen muu tieto voi olla jonkin toisen tahon hallussa

• Myös tekninen mittausdata on henkilötietoa, jos se on 
yhdistettävissä tiettyyn henkilöön

• Mittausdata sisältää tiedon, mistä taloyhtiöstä ja mistä asunnosta tieto 
on kerätty

• Datasta itsestään ei käy ilmi, keneen tieto liittyy

→ Asukasluettelon perusteella data voidaan kuitenkin yhdistää asunnon 
asukkaisiin, joten kyseessä on henkilötieto



GDPR:N KESKEISIMMÄT VELVOITTEET

• Arvioi tiedonkeruun tarpeellisuus ja laillinen peruste

• Tiedä, järjestä ja poista tarpeen vaatiessa henkilötiedot

• Hahmota roolit ja vastuut

• Laadi kirjalliset asiakirjat tietojen käsittelystä ja perusteista

• Informoi rekisteröityjä tietojen käsittelystä

• Huolehdi tietoturvasta

• Sovi tarvittaessa tietojen käsittelystä alihankkijoiden kanssa

• Ilmoita ja dokumentoi, jos tietoturvaa on loukattu

• Huolehdi rekisteröityjen oikeuksista



OIKEUS KERÄTÄ JA KÄSITELLÄ TIETOJA

• Keräämiseen ja kaikkeen käsittelyyn on oltava jokin laissa 
mainituista perusteista

• Jokaiselle kerättävälle tiedolle on määritettävä oma peruste ja 
peruste voi vaihdella tietotyypistä toiseen

• Määrittely on tehtävä ennen käsittelyn aloittamista

• Oikeus kerätä ≠ oikeus käsitellä 
• Jokaiselle eri käsittelytavalle on oltava hyväksyttävä peruste

• Vaikka laillisesti kerätystä datasta olisi analysoimalla mahdollista saada 
tarkempi kuva asukkaiden elämäntavoista ja käyttäytymisestä, ei 
taloyhtiöllä ole oikeutta sellaiseen

• Ei oikeutta asukkaiden ”kyttäämiseen”



PERUSTEET HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYLLE

• Sopimus

• Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu

• Rekisteröidyn suostumus

• Rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite

• Elintärkeiden etujen suojaaminen

• Yleistä etua koskeva tehtävä tai julkinen valta



SUOSTUMUS KÄSITTELYN PERUSTEENA

• Käsittelyn on silti oltava perusteltua ja tarpeellista

• Suostumuksen on oltava vapaaehtoinen ja nimenomainen
• Rekisterinpitäjän kyettävä todistamaan suostumuksen olemassaolo

• Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa
• Käsittely on lopetettava viivytyksettä

• Jos suostumuksen antaja muuttaa pois, on tietojen käsittely 
lopetettava välittömästi

• Ei ole riippuvainen siitä, onko asukas ilmoittanut muutostaan

→ Voi tulla käytännön ongelmia

• Jos jokin muu peruste on käytettävissä, pääsee helpommalla



OIKEUTETTU ETU

• Käyttökelpoisin ja suositeltavin peruste taloyhtiöille

• Oikeutetun edun olemassaolo arvioidaan ns. tasapainotestillä, 
jossa rekisterinpitäjän tarvetta punnitaan rekisteröidyn 
perusoikeuksia vasten

• Perusteen oltava rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn oma tarve

• Taloyhtiöllä on oikeutettu etu kerätä sellaisia tietoja, jotka ovat 
tarpeen esim. kunnossapitovastuun täyttämiseksi

• Kustannussäästö ja ilmastoystävällisyys kelvannevat myös perusteiksi

• Vrt. huoneistokohtaiset vesimittarit sekä tietosuojavaltuutetun päätös 
koskien sähkölukkojen tallennettuja kulkutietoja 
https://finlex.fi/fi/viranomaiset/tsv/2020/20200661

https://finlex.fi/fi/viranomaiset/tsv/2020/20200661


TIETOJEN KÄSITTELY REKISTERÖIDYN LUKUUN

• Jos asukkaat itse haluavat omasta datastaan omia analyysejä, 
asukkaiden tulee itse tilata sellaiset palveluntarjoajilta

• Tällöin palveluntarjoaja käsittelee tietoja rekisteröidyn kanssa tehdyn 
sopimuksen ja suostumuksen perusteella

• Taloyhtiö toimii mahdollistajana ja siirtää mittausdatan 
palveluntarjoajalle rekisteröidyn pyynnöstä ja suostumuksella

• Tällaiset analyysit toimitetaan ainoastaan asukkaille
• Taloyhtiöllä ei ole perustetta saada tällaista tietoa, vaikka analyysi 

perustuukin täsmälleen samaan dataan, josta taloyhtiö saa omat 
analyysinsä omiin tarkoituksiinsa
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