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Suosituksen merkitys 

−Selventää metsäkonetiedon omistusta ja käyttöä; antaa 
suuntaviivat. 

 

−Oikeuksista sovitaan lopullisesti kahdenvälisissä sopimuksissa 

 

−Suosituksen laadinnassa on käytetty hyvää metsällistä, teknistä ja 
juridista asiantuntemusta => antaa hyvän ja luotettavan pohjan 
sopimiseen 

 

−Ehkäisee potentiaalisia kiistoja  

 

−Erityisesti tehostaa metsäkonetiedon käyttöä => metsäkonetieto 
hyötykäyttöön Suomessa aidosti 
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Tietosuoja-asetuksen vaatimukset 

• Henkilötiedoilla tarkoitetaan puunostajan näkökulmasta erityisesti 
metsänomistajien henkilötietoja 

−Nimi, osoite, puhelinnumero, kiinteistötunnus jne.  

• Käyttötarkoitussidonnaisuus 

−Tietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty 

−Nimenomainen käyttötarkoitus puunostajan näkökulmasta on 
puukauppaan, puunkorjuuseen ja metsäpalveluihin liittyvien 
asioiden hoitaminen. 

−Urakoitsija ei saa luovuttaa tietoja eteenpäin, ellei siitä ole sovittu 
urakanantajan kanssa 

• Puunostajan siirtäessä tietoja käsiteltäväksi esimerkiksi 
koneyrittäjälle, tällä on vastuu vastaanottamiensa tietojen käsittelystä. 
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Tietosuoja-asetuksen vaatimukset 

−Säilytys ainoastaan niin kauan, kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn 
tarkoituksen toteuttamista varten => tämän jälkeen hävitettävä, ellei 
säilyttäminen ole tarpeen lakisääteisten velvollisuuksien 
toteuttamiseksi (esim. kirjanpitolaki) 

 

−Henkilötietojen asianmukaisen turvallisuuden varmistaminen 

 

−Osoitusvelvollisuus: on kyettävä näyttämään, että tietosuoja-
asetuksen vaatimuksia on noudatettu => kuvaus siitä, mitä tietoja 
käsitellään ja miten – Tekeekö joku urakoitsijoille mallipohjan? 

 

−Tietojenkäsittelysopimukset 
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Tietoturva, vaatimuksia urakoitsijalle 

• Luvattoman pääsyn ehkäisy henkilötietoihin ja liikesalaisuuksiin 

− Annettujen ohjeiden noudattaminen 

− Pääsyn rajoittaminen tunnuksilla ja salasanoilla 

• Tietojen oikeellisuudesta ja asianmukaisesta hävittämisestä 
huolehtiminen 

• Tietoliikenteen suojaaminen, arkaluonteisia tietoja ei välitetä esim. 
suojaamattomalla sähköpostilla 

• Konkreettiset toimenpiteet: tulosteista huolehtiminen, vaitiolon 
varmistaminen koko ketjussa 

• Tietovuodoista ilmoittaminen urakanantajalle! 

• Jos urakointia tehdään useammalle urakanantajalle, tietojen 
välittymisen estäminen kilpailijoiden välillä 
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Konkreettiset toimenpiteet lähiaikoina 

 

−Sopimuksentekijät käyvät läpi sopimukset ja tekevät päivityksen. 

 

−Tietosuoja-asetuksen vaatimukset tulee huomioida => tähän liittyvät 
sopimusmuutokset  

 

−Tarvittava koulutus esimerkiksi kuljettajille, koko ketjun tulee tietää 
asetuksen velvollisuudet – kuka järjestää? 

 

−Tulevaisuudessa seuranta ja auditoinnit 
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Kiitos kuulijoille! 

Lämmin kiitos myös kaikille suosituksen 
valmistelussa mukana olleille, suositus syntyi 
yhteistyössä hyvässä ilmapiirissä! 
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