HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10 § MUKAINEN

REKISTERISELOSTE
1. REKISTERINPITÄJÄT
Nimi: Väestörekisterikeskus ja maistraatit
Postiosoite: PL 123, 00531 HELSINKI
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 HELSINKI
Puhelin: 0295 535 001
2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ TAI YHDYSHENKILÖ
Sovellusasiantuntija Mervi Mannila, puhelin 0295
535 001
3. REKISTERIN NIMI
Väestötietojärjestelmä
4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
(REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS)
Väestötietojärjestelmän henkilötietoja pidetään väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen
varmennepalveluista (661/2009) annetun lain 5§ nojalla. Väestötietojärjestelmää pidetään yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon sekä sen jäsenille
kuuluvien oikeuksien ja velvollisuuksien mahdollistamiseksi, toteuttamiseksi ja turvaamiseksi. Väestörekisterikeskus ja maistraatit saavat käyttää väestötietojärjestelmän tietoja niille lain mukaan kuuluvien tai sen nojalla säädettyjen tai määrättyjen tehtävien tai velvoitteiden hoitamisessa.
5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
• Täydellinen nimi.
• Henkilötunnus sekä tekninen tunnistetieto ja sähköinen asiointitunnus.
• Kotikunta ja siellä oleva asuinpaikka, tilapäinen
asuinpaikka sekä sellaiset tiedot kiinteistöstä, rakennuksesta ja huoneistosta, jotka yksilöivät henkilön kotikunnan ja siellä olevan asuinpaikan.
• Vanhempien täydelliset nimet ja henkilötunnukset.
• Siviilisääty, sekä tieto avioliiton solmimisesta ja
purkautumisesta tai parisuhteen rekisteröinnistä ja
rekisteröidyn parisuhteen purkautumisesta.

• Aviopuolison tai rekisteröidyn parisuhteen toisen
osapuolen täydellinen nimi ja henkilötunnus.
• Lasten täydelliset nimet ja henkilötunnukset.
• Lapsen ja vanhemman perheoikeudellista asemaa
koskevat tiedot.
• Lapsen huoltoa ja sen sisältöä koskevat tiedot.
• Vahvistettua adoptiota koskevat tiedot.
• Toimintakelpoisuuden rajoittamista, edunvalvontaa ja edunvalvontavaltuutusta koskevat tiedot sekä
edunvalvojan tai valtuutetun yksilöintitiedot.
• Lapsen huostaanottoa koskevat tiedot.
• Syntymäkotikunta tai -paikka ja syntymävaltio.
• Kansalaisuus.
• Transseksuaalin sukupuolen vahvistamista koskeva tieto.
• Kuolinaikaa tai kuolleeksi julistamisaikaa koskeva
tieto.
• Paikallista rekisteriviranomaista koskevat tiedot.
• Vaalien ja kansanäänestysten toimittamista varten tarvittavat tiedot ääni- ja äänestysoikeudesta.
• Tieto jäsenyydestä uskonnonvapauslaissa
(453/2003) tarkoitetussa uskonnollisessa yhdyskunnassa.
• Henkilön ilmoittama äidinkieli ja asiointikieli.
• Henkilötietolain ja väestötietojärjestelmästä ja
Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain nojalla ilmoitetut rajoitukset luovuttaa
väestötietojärjestelmän tietoja.
• Yhteysosoite henkilölle, jonka tietoihin on rekisteröity turvakielto. • Henkilön ilmoittama postiosoite
ja muuna yhteystietona sähköpostiosoite.
• Henkilön ilmoittama ammatti.
• Henkilön ilmoittama muuttoesto.
• Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 13–16
§:ssä mainitun henkilön mahdollinen ulkomainen
henkilönumero.
• Ulkomailla vakinaisesti asuvalle Suomen kansalaiselle tieto kotikuntalaissa tarkoitetusta väestökirjanpitokunnasta.
• Tieto ilman huoltajaa olevalle ulkomaalaiselle lapselle määrätystä edustajasta.
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• Sellaisen henkilön ulkomailla asuvan puolison, lapsen ja vanhemman, jolle ei ole annettu henkilötunnusta, täydellinen nimi, syntymäaika, sukupuoli, siviilisääty, kansalaisuus, osoite ja kuolinaika.
• Ulkomaan kansalaisen oleskeluluvan lajia ja kestoa
koskevat tai muut vastaavat tiedot.
6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietoja saadaan laissa tai asetuksessa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden perusteella yksityisiltä kansalaisilta (esimerkiksi muuttoilmoitus) ja eri viranomaisilta. Näitä viranomaisia ovat: seurakunnat,
Maahanmuuttovirasto, Suomen edustustot ulkomailla, tuomioistuimet, Verohallinto, poliisi, kuntien
sosiaaliviranomaiset, Rikosseuraamuslaitos, sairaalat, terveydenhuollon muut toimintayksiköt ja ammattihenkilöt, vihkimisviranomaiset, Maanmittauslaitos ja rakennusvalvontaviranomaiset.
7. SÄÄNNÖNMUKAISET JA MUUT TIETOJEN LUOVUTUKSET
Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain nojalla valtion ja kuntien viranomaisille luovutetaan laissa tai
asetuksessa säädetyt tiedot ja niille säädettyjen tai
määrättyjen tehtävien hoitamisessa tarpeelliset tiedot. Henkilölle ja yhteisölle luovutetaan väestötietojärjestelmästä tietoja, joita nämä tarvitsevat oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa toteuttamiseksi.
Tietoja voidaan luovuttaa myös suoramarkkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimukseen, osoitepalveluna, asiakasrekisterin päivittämiseen, historialliseen tai tieteelliseen tutkimukseen taikka muuhun
näihin verrattavaan tarkoitukseen, mikäli väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain edellytykset tietojen
luovuttamiselle ovat olemassa ja jos henkilön oikeudesta kieltää tietojensa luovuttaminen ei muuta
johdu. Luovutettavan tiedon on oltava tarpeellinen
siihen käyttötarkoitukseen, johon se luovutetaan.
Tietoja ei saa luovuttaa, jos luovuttamisen voidaan
perustellusta syystä epäillä loukkaavan henkilön yksityiselämän tai henkilötietojen suojaa, hänen etujaan tai oikeuksiaan taikka vaarantavan valtion turvallisuutta. Mahdollinen tietojen siirto Euroopan
unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, tulee tehdä asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti,

erityisesti kiinnittäen huomiota kyseisen maan tietosuojan tasoon.
8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Väestötietojärjestelmän tiedot on suojattu tietoturvallisuudesta huolehtien lainsäädännössä edellytetyllä tavalla.

