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I YLEINEN OSA

1.1 Nykyisistii rekistereisti

Valmisteltaessa vuoden 1988 alussa voi-
maan tullutta henkikirekisterilakia, iota
monet nimittiiviit tietosuojalaiksi, pyrittiin
selviftemeen olemassaolevien henkiltire-
kisteri en lukumiiiir?itietoi a. Oikeusministe-
ritin mukaan henkil<irekistereite oh silloin
noin 350 Offi, joista noin 15 000 pidettiin
yllii automaattisen tietoienkiisittelyn avul-
la. Lukumddrdisesti suurimman ryhmiin,
yhteensd noin 210 (X)0 rekisterid, muo-
dostivat erilaiset osakas- j a j dsenrekisterit
Toiseksi suurimmaksi ryhmdksi katsottiin
henkil<isttihallinnon rekisterit Verohalli-
tuksen rekistertiimid tyrinantajia oli noin
96 000, ioista iokaisella luonnollisesti on
rekisteri palveluksessaan olevista. Val-
tionhallinnossa laskettiin olevan pysyviissd
k?iytrissii vaiaat 150 valtakunnallista tai
muutoin kattavaa henkiliirekisteriii, joita
ylliipidettiin automaattisen tietoj enkiisitte-
lyn avulla.

Kaikki Suomen kansalaiset, kotona ja
maailmalla, sisiiltdvd vdestiin keskusre-
kisteri perustettiin l97Gluvun alussa-
My<is maassa pysyviisti asuvat ulkomaa-
laiset ovat siinii mukana. Perustiedot
koottiin sek?i kirkon ettd valtion viran-
omaisten paikallisrekistereistii, siis kirkon-
kirioista ja henkikirioista. Historiatietoja
ei keskusrekisteriin koottu, mutta niita on
jo kertynyt nelj?innesvuosisadan ajalta. Ne
perheet, jotka olivat 1. piiiviinii lokakuuta
1973 samassa paikallisrekisterissii, saatiin
keskusrekisteriin. Vanhempien ja lasten
yhteyttii ei keskusrekisterissii, nykyisessd
veesttitietojArjestelmdssd yleensd ole,
mikiili tiet olivat jo ennen mainittua pdi-
vdd johtaneet eri rekistereihin. Vdestdtie-
toierjestelma-termi otettiin kdytttitin vuo
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den 1993 marraskuun alusta lukien voi-
maan tulleessa vdestiitietolaissa, jolla
kumottiin vuoden 1971 alusta voimaan
tullut ja vuosien rnittaan varsin usein
paikattu vdest<ikirjalaki. Viiestrin keskus-
rekisterid ei endd kdsitteend ole sen pa-
remmin kuin kotipaikkarekisteriiikdiin.
Vfrestdrekisteri-termi jiii viel2i eldmdfrn
evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksi-
sen kirkkokunnan viranomaisten pitdmdn
paikallisrekisterin nimenii. Laki nimittdd
sitd "kirkolliseksi vdestiirekisteriksi". Vii-
meinen henkikirjoitus suoritettiin vuoden
1989 alussa.

Ylliipitotietoj a vdest<in keskusrekisteriin
saatiin koko sen olemassaolon ajan mo-
lemmilta paikallisilta rekisterinpitiijiltii,
kotipaikkarekisterinpit?ijiiltii ja vdestti-
rekisterinpitejelte, sekd monista muista
tietoldhteistii. Vdestiin keskusrekisterissii,
nykyisessd veestdtietojerjestelmdssd on
alusta saakka ollut maarekisterin ja tontti-
kirjan perustiedot ja wodesta 1982 lukien
my<is varsin yksityiskohtaista ja kattavaa
tietoa rakennuksista ja huoneistoista.
Kaikki tdrkeimm?it ja suurimmat julkisen
hallinnon rekisterit saavat nykyisin henki-
liiitd koskevat perustietonsa v?iestdtieto-
ierjestelmeste.

Tyiinj ako viiesttitietoj erj estelm dn ylldpi-
dossa on vdesttitietolain mukaan sellai-
nen, ettd rekisteritoimisto vastaa virka-
alueensa rekisteritiedoista ja niiden ylliipi-
dosta ja vdestdrekisterikeskus vastaa
vdesttitietoj iirj estelm dn yleisest?i toimivuu-
desta ja rekisteritoimintojen yhtendisyy-
destd. Jokaisessa maan 59 kihlakunnassa
on rekisteritoimisto, jonka ohjauksessa ja
valvonnassa alueen seurakunnat toimivat
v[estokirjanpitoa koskevissa asioissa.

Yhteiskunnan tdrkeimpi?i nykyisiii pe-
rusrekistereitd ovat veesttitietojerjestel-
mdn lisiiksi kiinteisttitietojiirjestelmd,
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kaupparekisteri, tieliikenteen tietoj?irjes-
telmii (ajoneuvorekisteri, ajokorttirekis-
teri, ajoneuvoverotusrekisteri j a autokiin-
nitysrekisteri) sekii yhdistysrekisteri. Kiin-
teistdtietoj?irjestelmf, joka ei viel?i kaikil-
ta osin kata aivan koko maata, sisiiltiid
tiedot kaikista kiinteisttiistii, mm. niiden
pinta-alasta, erilaisista oikeuksista, omis-
tajista ja kiinnityksistii. Siinii on siis mu-
kana myds oikeushallinnon ja ympdris-
tdhallinnon tietoia. Esimerkiksi kunnat
ovat terkeite tietojen antaiia niin viiest<i-
tietojiirjestelmddn kuin kiinteistiitietoiAr-
jestelmii?inkin.

1.2 Rekistereistl tietohuolloksi

Rekisterien luomisen ja ylliipidon on
ndihin saakka katsottu hyddyttiivln liihes
yksinomaan rekisterin pitiijiii, jotka ovat
saaneet valvontaansa ja toimenpiteittensii
vaikutuspiiriin mahdollisimman laajasti
niin elolliset kuin elottomatkin kohteel
Tehokkuutta on siis lisiitty rekisterien
avulla, on sitten kyse vaikkapa veronkan-
nosta tai sotavdenotosta taikka uskontoon
liittyviistii huolenpidosta tai valvonnasta.
Sukututkimus on ollut niit?i poikkeuksia,
joissa kansalainenkin on kokenut hyirty-
vdnsd rekisterinpidosta. Se on kuitenkin
koko viiestdtin suhteutettuna harvojen
harrastus. Tilastointi, joka parhaimmillaan
pohjautuu hyviin rekisterijdrjestelmiin,
muodostaa perustan historiankirjoituk-
selle, mutta ennen kaikkea hyvdlle tule-
vaisuuden suunnittelulle. Nykyisin onkin
piiiidytty puhumaan tietohuollosta, joka
voi toimia hyvin vain, mikiili tietohallinto
on asianomaisessa toimintayksikiisse
kunnossa.

Aivan viime vuosina on yleisesti huo-
mattu, ettii tietohallinnon ja tietohuollon
hyv?i jiirjestely on mytis yksityisen ihmisen
etu. Eniten vaivaa ja harmia huonosta
rekisteristii aiheutuukin nimenomaan
hiinelle. Yhdistyksen iiisen haluaa, ettd
hdnen kerran ilmoittamansa tiedot talle-
tetaan huolellisesti ja siten, ette hen on
mukana jokaisessa postituksessa, joka
koskee hiintd. Hdn osaa my<is vaatia, ettei
kaikille jiisenille ldhetetd huomautuskir-

jettii sen johdosta, ettii iotkut ovat iiittii-
neet jdsenmaksunsa maksamatta. Anja
Virtanen ia Pentti Korhonen tai Pentti
Virtanen ja Ania Korhonen -olettaisin

tiettyjen rekisterien ja niiden pohjalta
tehtyjen tilastojen avulla 193Oluvulla
syntyneist?i eniten olevan noiden nimien
kantajia- vaativat aivan oikein, ettd hei-
diin pienet palkkionsa osoitetaan rekiste-
rien avulla siten, etteivdt ne harhaudu
kenenkiiiin kaiman tilille. Asiakkaat saat-
tavat harmistuksissaan vaihtaa liikettii,
mik?ili ajoissa maksetusta laskusta tulee
huomautuskirj e. Julkisen hallinnon pu olel-
la on suorastaan toivottavaa, ettd kansa-
laiset katsovat velvollisuutensa tulleen
tiiytetyksi, kun he yhden kerran ovat
ilmoittaneet jonkin pyydetyn tiedon jolle-
kin viranomaiselle. Kehitys on kulkenut,
mutta liian hitaasti, yksityisten ihmisten
vaivanniikrif, vdhentiiviiiin suuntaan. Van-
ha traditio on, ettd viranomainen kehot-
taa palvelujaan tarvitsevaa henkiltiii hake-
maan toisilta viranomaisilta, niiden rekis-
tereistd, asian hoidossa tarvittavia tietoia.
Niimii tiedot kirjoitetaan paperille, joka
usein juhlallisesti otsikoidaan todistuk-
seksi. Tiillaisia kokemuksia paperisodaksi
nimitetystii ilmiristii on itsekullakin. Ky-
seessd on saattanut olla vaikkapa miiiirii-
alan lohkominen, lainhuudatus, ajokort-
tiasia, passin hankkiminen tai perunkirjoi-
tuksen toimittaminen. Erilaisten yhteis-
kunnan lakisiiiiteisten tukimuotoien hy-
viiksikiiytrissii kansalainen tarvitsee myds
terveyttii ja terdvyyttd, ettei iiiisi onnesta
osattomaksi. Viime aikoina on menty
siihen suuntaan, ettd asiaa kiisittelevii
virkamies ottaakin itse yhteyden toiseen
viranomaiseen ja vuoden 1993 marras-
kuun alusta lukien viranomainen velvoi-
tettiin tiihiin menettelyyn viiestdtietolailla.
Automaattinen tietojenkdsittely on tuonut
mukanaan uusia yhteydenottotapoja.
Puhelin on kuitenkin varsin vanha keksin-
t6, mutta eihiin sen avulla ole saatu aina-
kaan heti sitii juhlallista todistusta asiakir-
janippuun. Soittamisen vaivakin on siis
ndihin saakka jetetty hallinnon asiakkaal-
le.
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1.3 Tietosuoja

Useimmiten tietosuojasta puhuttaessa
tarkoitetaan yksityisiin henkiltrihin kohdis-
tuvaa tietosuojaa, harvemmin yrityksiii
koskevaa tietosuojaa. Henkildrekisteri-
lailla pyritiiiin siihen, ettei perusteetto-
masti loukattaisi jonkun yksityisyyttii,
etuja tai oikeuksia. Toisena tarkoituksena
on, ettei vaarannettaisi valtion turvalli-
suutta. Lailla s?iiidetdiin tietoj en kerd?imi-
sestd, tallettamisesta, kiiyttdmisestii ja
luovuttamisesta. Sitd sovelletaan kuiten-
kin toissijaisena, joten ennen henkiltire-
kisterilain voimaantuloa annetussa muus-
sa laissa ja asetuksessakin olevia vastaa-
via siiiinn<iksid noudatetaan sen sijasta.
Siiiinndsten puuttuessa on henkiltirekiste-
rilaki niiltii osin voimassa. Aina ei ole
kuitenkaan helppoa todeta, ovatko erityis-
lain siiiinntikset kattavia vai onko siirryt-
tdvf, soveltamaan mycis henkiliirekisterila-
kia. Viiestdkirjalain osalta ratkaistiin eriis
t?illainen sovellettavan lain valintaa kos-
keva kysymys maaliskuussa 1991 Kor-
keimmassa hallinto-oikeudessa danin 3-2.

Henkiltin edut ja oikeudet, joita ei saa
rekisterdinnissd perusteettomasti loukata,
ovat useimmiten aika konkreettisia- Yksi-
tyisyys on sen sijaan paljon vaikeammin,
jos ollenkaan meeriteltevissd. Se voi ilme-
tii eri tilanteissa eri tavoin. On omaan
henkiltirin liittyvi?i asioita, joissa toinen ei
n iie vdhdisintiikiidn suoj an tarvetta, toinen
pitiiii samaa asiaa kaikin tavoin salassa
pidetteviine. Hyvd esimerkki tiistii on
syntymdaika. Moni on pahoittanut mie-
lensii siit?i, ettei hdntd ole huomattu onni-
tella syntymdpiiiviin iiiin. J otkut toiset ovat
kieltiine et syntymiivuotensa julkaisemisen
jopa Valtiokalenterissa.

Henkil0rekisterilaki ei sisiillii yksityisyy-
den suojan mddrittelyd. Yksityisyys on
kuitenkin tullut varsin hyvin suojatuksi
Rekisterien pitiijlit joutuvatkin tulemaan
toimeen varsin yksityiskohtaisen ja vai-
keasti sovellettavan lain kanssa. Sen sdd-
temisen aikoihin ja vielii nytkin julkisessa
keskustelussa eniten niikyviss?i ovat mieli-
piteet, joiden mukaan yksityisyyden suoje-
lemisessa on yhteiskunnassamme paljon
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tekemdttint?i tydtii. Saattaa kuitenkin olla
niinkin, ettd tdssd kysymyksessd kriittisten
mielipiteiden julkisuuskynnys on varsin
matala. Osoitetietojensa luovuttamisen
vdesttitietojdrjestelmdstd suoramainon-
taan, osoitepalveluun sekd markkina- ja
mielipidetutkimuksiin ja niihin verratta-
viin tarkoituksiin on lain oltua voimassa
kuusi vuotta kieltiinyt viln 25 000 henki-
ldii. Runsas viisi miljoonaa ei ole kielt?i-
nyt Tiim?i kuvannee hieman yleistd suh-
tautumista. Osoitetieto tosin on vdhiten
yksityisyyden suojaa tarvitseva tieto ja
kiellon perusteena lieneekin useimmiten
halu estdd mainosten saapuminen. Tosin
2 300 noista 25 000 sallii pnlpea134
mutta haluaa kartella ystiiviii ja vihamie-
hiii kielt?imiillii osoitetiedon annon yksit-
tiiin kysyttdess?i.

Rekisterien pidon sddntely on koko-
naisuudessaan hyv?i ja tiirked asia. On
sellaisia arkaluonteisia, esimerkiksi sai-
rauksiin ja sosiaalihuoltoon liittyviii asioi-
ta, joitten levidminen tarpeettomiin paik-
koihin tulee estiid. Yleensdkin ihmisen
henkilrikohtaisten tietojen asiatonta levit-
tdmistii on syytii jamrtella- Henkiltire-
kisterilain perustarkoitus on valitettavasti
jei?inyt julkisuudessa taka-alalle, kun sitd
sovellettaessa on jouduttu vaikeuttamaan
jopa suomalaiseen kulttuuriin kuuluvia
ilmitiitii" Varsin arvokkaita tutkimusldhtei
td ovat oppilaitosten oppilaista ja ammat-
tiryhmien j?isenistd julkaistut matrikkelit
Nyt kuitenkaan esimerkiksi viimeisin
lakimiesmatrikkeli ei ole endii tdydellinen
rekisteri maan elossa olevista lakimiehis-
td, koska 31 heist?i on kieltdnyt nimensii
mukaan ottamisen Tutkrjat pyrkiviit tiiy-
dellisyyteen ja totuuteen ja sitii heiltii
myds odotetaan. Laki on tuonut siihen
esteit6- Esimerkiksi sukuseura voi saada
sukuluettelon tekemistd varten luvan
keriitii ja tallettaa rekisteriin yhdistykseen
kuulumattomienkin suvun jdsenten henki-
Ititietoja, mutta siite tulee jiittti?i visusti
pois kaikki ne, jotka ovat kieltdneet tieto-
jensa keriiflmisen ja tallettamisen Tdmd
sukututkimuksen ja matrikkelinpidon
ongelma on nyt kuitenkin vdistymiissii,
mikiili hallituksen joulukuun 22 piiivzinti
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eduskunnalle antama esitys henkil<irekis-
terilain muuttamisesta etenee valmiiksi
lailsi. Lain 18 $:iiiin esitetii?in lisiitt?iviiksi
momentti:

He nkildmatrikkelia j a suku-
tutkimusta varten saa henki-
larekisteristti luovuttaa, j ollei
rekisterAity ole kielttinyt
tiedon luovuttamista, tiedot,
jotka rekisterinpitdjtilki on
asetuksen mukaan oikeus
kerdtti ja talkttaa ttillaiseen
rekisteriin.

Sit?i tiiydentdli lisiiys lain 5 $:dn luette-
loon. Pykiil?in pdds66nntin estemette saa-
daan mytis henkilLmatrikkelia ja sukutut-
kimusta varten kerdt?i ja tallettaa henki-
liitietoja henkiliirekisteriin. Nyt voimassa
olevan lain aikana on ko. tietojen ker?i?i-
minen ja tallettaminen ollut mahdollista
vain tietosuojalautakunnan poikkeusluval-
la. Lupa on useimmiten annettu. Arka-
luonteisten tietojen keruuseen ja talletta-
miseen tarvitaan edelleen myiis matrikke-
lien ja sukututkimuksen osalta rekiste-
r<iidyn suostumus tai tietosuojalautakun-
nan lupa.

Kysymys kuolleiden henkiliiiden tie-
tosuojasta oli tarkoitus ratkaista n)rt anne-
tussa hallituksen lakiesityksessd. Se osoit-
tautui kuitenkin niin laajaksi ja vaikeaksi
kysymykseksi, ettd lakiesityksen peruste-
luissa kerrotaan asian tulevan koko laa-
juudessaan arvioitavaksi suunnitteilla
olevan henkililrekisterilain kokonaisuudis-
tuksen yhteydessii. Sen verran edistystd
on kuitenkin tapahtumassa verrattuna
nykyiseen k?iytdnt0tin, ettd henkilii ei voi
kielt?iii tietoj en kerii iimistd j a tall ettamista
kuolleesta omaisestaan.

Erilaisia julkisen hallinnon rekistereitii
ei voi nykyisin kiiyttiiii tehokkaasti yhdes-
sd hyviiksi, koska hyviiksikiiytttiiin tarvi-
taan sdddtispohja eikii erillislakeja ole
aina ehditty tai huomattu valmistella ja
siiiitiiii Esimerkiksi virheitten etsiminen
eri rekistereitd vertailevilla tietokone-
ajoilla vaatii aina sddnn<ikset tuekseen.
Erdiinlainen ongelma on my<is se, ettd
henkiltirekisterilaki on lis?innyt mahdolli-
suuksia viilttyii toimenpiteiltd tai ainakin

antanut lisdaikaa sellaisille henkiltiille,
joiden tavoittaminen on joko yksityisen
henkikin tai yrityksen taikka julkisen
hallinnon edun mukaista- Tarkoitan tiillii
esimerkiksi luvatta televisiota katselevia.
julkisen kirjaston kirjojen palautuksen
unohtaneita, velanmaksunsa laiminlyiinei-
tii ja monia muita vastaavia ryhmiii. Kos-
ka hintojen, maksujen ja verojen miiiirdiin
vaikuttaa se, kuinka kattavasti ne saadaan
perityksi, asia on yhteinen.

ValtaenemmistOlle kansalaisista on suo-
ranaista hydtyii asioidessaan liikkeitten tai
viranomaisten kanssa, ette heidiit voidaan
kaikissa tilanteissa yksiltiidii nopeasti ja
varmasti. Palvelu nopeutuu ja toisaalta
vaara joutua esimerkiksi aiheettomien
perintdtoimenpiteitten kohteeksi vdhenee.
Sairaalahoitoon joutuessaan on potilaan
edun mukaista. ettei minkiiiinlaisessa
kiireessd hdnen potilaskertomuksiaan
sekoiteta toisen samanlaisen tai samanta-
paisen nimen omaavan henkiliin vastaa-
viin papereihin Hyvdn keinon siihen
antaa henkikitunnus. Jos sitd ei olisi,
seurauksena olisi varsin pian, ettd jokai-
selta ihmiseltii alettaisiin kysyii jokin
korvaava tarkistustieto, vaikkapa iiidin
nimi ja syntymdvuosi Suurimpien rekis-
terien pitiijiit ldyteisivet asiasta pian yh-
teisen ratkaisun, j onka kiiyttde I ain s iiiitiij ii
sitten taas tosin saattaisi alkaa rajoittaa.

2 VAESTOKIRJAHALLINNON
PALVELUT

2- l Tietopalvelut

Nimet ja osoitteet yhteydenottoja varten
Vdestritietoj iirjestelmiistd voidaan luo-

vuttaa nimiii ja osoitteita tietyn sukuni-
men omaavista henkiloistii valmiina osoi-
tetarroina. Tiedot voidaan hakea myris
entisen sukunimen perusteella (se nimi,
joka henkil<illd oli ensi kertaa avioliittoon
mennessddn). Tietojen saamiseen tarvi-
taan viiestrirekisterikeskuksen tietolupa.

Osoitetietoja voidaan antaa vain kerta-
luonteista yhteydenottoa varten, joten
sukututkijan on syytd kysyii yhteydenotos-
saan lupaa jatkoliihetyksiin. Tietojen
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luovutuksen kieltdneiden nimid ja osoit-
teita ei voida luovuttaa.

Nimet, osoitteet ja muuta tietoa sukure-
kisterin perustamist a varte n

Sukurekisterin perustamista varten voi-
daan luovuttaa nimid, osoitteita ja muita
henkikitietoja, mikdli tietojen luovutta-
mista ja rekisterin perustamista varten on
saatu tietosuoj alautakunnan poikkeuslupa.

Poikkeuslupahakemuksessa kannattaa
pyyteii lupaa seuraaville tiedoille, jotta
poiminnassa saadaan mukaan kaikki
henkikit, joilla on tai on ollut tutkimuksen
kohteena oleva sukunimi
- nykyinen sukunimi, esim. Virtanen
- nimet, joissa haettu nimi on nimen osa-
na, esim. Virtanen-Miiki tai Virtanen
Garcia
- entinen sukunimi/entiset sukunimet
(mytis entiset Virtaset)
- etunimet /entiset etunimet
- syntymiipiiivii
- syntymdkotikunta (ulkomailla syntyneet:
syntymdvaltio ja -
paikka
- mahdollinen kuolinpdivii
- kotikunta
- ammatti
- osoite
- voimassa olevan avioliiton vihkimispiii-

v?i.

Mikeli halutaan tiedot vanhemmista,
puolisoista, lapsista, sisaruksista jne, tulee
asiasta olla niinikddn maininta hakemuk-
sessa. Yleensdkin poikkeuslupahakemuk-
sessa kannattaa luetella mahdollisimman
laaja tietosis?iltti - laajempi kuin mitd
aiotaan hakea viiestOrekisterikeskukselta-

Edell?i sanottu koskee siis aikaa siihen
saakka, kun eduskunnan kdsiteltdvdnii
oleva lainmuutos tulee voimaan. Lakiesi-
tyksen liitteene on eduskunnan tietoon
saatettu, ettd henkiliirekisteriasetukseen
on aikomus lisltd seuraavansisdltriinen
2 a $

..... saa sukututkimusta varten
t arkoitettuun henkil.drekiste-
iin kertitrt ja tallettaa tiedon

I O

sukuun kuuluvan henkilan ja
t(imdn aviopuolison nime stii,
syntymdajasta ja -paikasta,
vihkimisaj asta, kuolinaj asta
ja -paikasta ja amosta tai
ammatista sekii osoitetiedot
y ht ey de non oa varten. Lisiik si
rekisteriin saa kerritri ja
t allett aa muut sukututkimuk-
sen kannalta tarpeelliset hen-
kil1tiedot......-.

Tiedot voidaan luovuttaa veestdtietojer-
jestelmiistd paperitulosteina tai levykkeel-
lii tai molemmilla tavoilla. Tietojen saa-
miseen tarvitaan myiis tietolupa. Aiem-
min kaikista massaluovutuksista pdAtettiin
vdestrirekisterikeskuksessa. Vdesttitieto-
lain tultua voimaan marraskuun 1993
alussa pdiittiiviit kihl akuntien rekisteritoi-
mistot oman virka-alueensa tietojen mas-
saluovutuksesta. Tuskin kuitenkaan mi-
kdiin suku on pysynyt yhden kihlakunnan
alueella. Yksittiiisiii tietoja voidaan uuden
lain mukaan luovuttaa mistii tahansa
rekisteritoimistosta. Niiin ollen rekisteri-
toimistot voivat nyt antaa virkatodistuksia
mytis oman virka-alueensa ulkopuolella
asuvista henkiltiist?i, my<is evankelis-lute-
rilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokun-
nan jiisenistii. Tiimd on hyv?i sukututkijan-
kin tietdd.

Vdestritietojdrjestelmdn paikallispalve-
luihin etsitiidn parhaillaan uusia tieto-
teknisiii ratkaisuja. Tarkoituksena on
litytee vdlineet ja menettelytavat, joilla ne
voisivat toimittaa asiakkailleen nopeasti
ja k?iteviisti vaikkapa valmiita osoitetar-
roja.

Tietosuojalautakunnan poikkeuslupiin
on sisdltynyt kielto kerdtd ja tallettaa
niiden henkiliiiden tietoja, jotka ovat sen
kieltdneet Sama kielto.oikeus on sisdlly-
tetty eduskunnassa olevaan lakiesitylseen
Niitii ei voi siis luovuttaa.

Sukurekisterissii olevien tietoj en pdiirys

Tietokonekiisittelyyn soveltuvassa muo-
dossa oleva sukututkimusrekisteri voidaan
piiivitt?i?i esimerkiksi uusimmilla nimitie-
doilla, avioliittotiedoilla jne. Tdssd tarkoi-

tukessa ei vr
leen ole vir
suuria tuler
Ajatelkaamn
olevaa jiilke
yllii. Joskus\
vuoden kulu
leen. On mal
lon saa silloi:
vaivattomalla
Osoitepalvelu.
svenska 9700

Yksittiiisiii
valtakunnallir
mesta numerr

Palvelun hi
kallispuhelun

Osoitepalvr
peasti kaikkie
Numero vastr
laajentamistat
ympdrivuorol
ja sunnuntais
Ruotsinkielinr
taa virka-aika

Osoitteen l,
varmaksi, mi
henkil<in kok
syntymdaika t;
kunta tai aik
tunnistetietoja
sen, voidaan I
jon vajavaisen
yrittZiii ja usei
kyselyn saami
numeroon tuli
paljon enemm

Si

Vdestrirekister
puhelimitse ti
henkikiiden lu
keskus, puh. (!
Anne-Maritta

2.2 Hakemust

Hakemus nimi
si yhteydena
musasiassa



n henkilhn ja
ison nimestri,
ia -paikasta,
kuolinajasta
t arvosta tai
i osoitetiedot
zrten. Listiksi

keriitd ja
tkututkimuk-
peelliset hen-

desttitietojiir-
tai levykkeel-
Tietojen saa-
rlupa. Aiem-
ista peetettiin
Vdesttitieto-

askuun 1993
r rekisteritoi-
tietojen mas-
itenkaan mi-
kihlakunnan

oidaan uuden
Listd tahansa
len rekisteri-
katodistuksia
ulkopuolella

vankelis-lute-
:n kirkkokun-
sukututkijan-

raikallispalve-
uusia tieto-

rituksena on
avat,joilla ne
leen nopeasti
iita osoitetar-

oikkeuslupiin
i ja tallettaa
otka ovat sen
:us on sisiilly-
akiesitykseen

ojen ptiivirys

.uvassa muo-
isteri voidaan
milla nimitie-
T?issd tarkoi-

tuksessa ei vdestrirekisterikeskuksen puo-
leen ole vielii kidnnytty, mutta nden
suuria tulevaisuuden visioita asiassa.
Ajatelkaamme, jotain tietokonemuodossa
olevaa j?ilkeliiisluetteloa, jota ei pidet?i
yllii. Joskus kymmenen, kahdenkymmenen
vuoden kuluttua heriiii harrastus uudel-
leen. On mahdollista, ettii jiilkeliiisluette-
lon saa silloin tiiysin ajan tasalle yhdellii
vaivattomalla tietokoneaj olla.
Osoitepalvelupuhelin 9700,7700 (pd
svenska 9700-7701)

Yksittiiisiii osoitteita voi tiedustella
valtakunnallisesta osoitepalvelupuheli-
mesta numerosta 9700-7700.

Palvelun hinta on 10,15 mk/min. * pai-
kallispuhelumaksu.

Osoitepalvelupuhelimesta ltiytyviit no-
peasti kaikkien suomalaisten osoitetiedot
Numero vastaa arkisin klo 8-20. Palvelun
laajentamistarvetta ja -mahdollisuutta
ympiirivuorokautiseksi j a myris lauantaisin
ja sunnuntaisin mahdolliseksi tutkitaan.
Ruotsinkielinen palvelu (9700-7701) vas-
taa virka-aikana.

Osoitteen kiytymisen tekee jokseenkin
varmaksi, mikiili kysyjeflii on tiedossa
henkiliin koko nimi, entinen sukunimi,
syntymiiaika tai syntymdvuosi. Myiis koti-
kunta tai aikaisempi osoite ovat hyviii
tunnistetietoja. Jos tietiiii henkilcitunnuk-
sen, voidaan henkiltj aina yksiliiid?i. Pal-
j on vaj avaisemmillakin tiedoilla kannattaa
yrittdd ja usein onnistuu. Sitii todistanee
kyselyn saama suosio. Joulukuussa 1993
numeroon tuli 75 000 puhelua ja kyselyitii
paljon enemmdn.

S uk u ni m i e n lu ku m ridr rit

Vdestrirekisterikeskuksesta voi kysyii
puhelimitse tietyn sukunimen omaavien
henkiltiid en lukum ii ?iri ii. ( V ii est<irekisteri-
keskus, puh. (90) 159 6ll tietopalvelu tai
Anne-Maritta Vihko puh. (90) 159 6638)

2-2 Ha,kemusmenettely

Hakemus nimien ja osoitteiden saamisek-
si yhteydenottoa vanen sukututki-
musasiassa

Hakemuksessa olisi hyvd olla seuraavat
tiedot
- tarkoitus (yhteydenotto sukututki-
musasiassa)
- sukunimi
- hakdan nimi
- hakijan yhteystiedot (osoite, puhelinnu-
mero)
- haluttu toimitusaika.

Hakemus voidaan tehd?i vapaamuotoisesti
ja se osoitetaan vdest<irekisterikeskuk-
selle, PL 7,00521 Helsinki.

Vii estrirekisterikeskuksen lupa sisiilt?i ii
- ehdot tietojen kiiyttiimiselle
- kustannusarvion
- tilaus- ja sitoumuslomakkeen.
Tiedot luovutetaan osoitetarroina.

H akemus tietoj en saamise ksi sukurekiste-
rin perustamista varten viiesfitietojdr-
jestelmcin tiedoilla

Hakemuksessa olisi hyvd olla seuraavat
tiedot
- tietosuojalautakunnan poikkeuslupapiiii-
t<is
- toivotut poimintaperusteet
- toivottu Iuovutustapa (paperituloste,
disketti tai molemmat)
- kuinka tietojen suojaus jiirjestetiiiin
- hakijan yhteystiedot (osoite, puhelinnu-
mero).

H akemus voidaan tehdii vapaamuotoisesti
ja se osoitetaan vdesttjrekisterikeskuk-
selle, PL 7. W52l Helsinki.

V iiestrirekisterikeskuksen lupa sisiiltii ii
- ehdot tietojen kiiyttiimiselle
- kustannusarvion
- tilaus- ja sitoumuslomakkeen
- ilmoituksen tietojenluovutustavasta.

H akemus sukurekisterissti olevien tietoj en
pdivittdmiseksi

Koska tdllaisia ei vield ole ollut, on pio-
neerin syytii ottaa keskusteluyhteys vdes-
tdrekisterikeskukseen. Mytis maksut selvi-

1 1



tetddn siinii yhteydess[.

2-3 Tietopalvelumaksut

Pie nim uot oiset otannat

Sukututkimukseen, suku- tai luokkako-
k ousten j iirj estii mistii tms. varten su oritet-
tava otanta tai poiminta 2,80 mk / luovu-
tettu tietoyksikkd.

Otanta- j a poimintapalvelu

Otanta tai poiminta henkilo-, kiinteistti-
tai rakennustiedoista perusmaksuna 2000
mk ja sen lisiiksi 1,10 mk / luovutettu
tietoyksikktr.

Vertailu

Edellisestd seuraa, ette ln6 yksiktin
suuruiseen otantaan saakka hinta onhal-
vempi ensimmdisen vaihtoehdon mukai-
sella hinnalla. Koska otanta- ja poiminta-
palvelu on kokonaan koneellista, saattaa
sen kdyttdminen kuitenkin olla pienem-
milliikin miiiirill?i tarkoituksen mukaista j a
sukututkijan kokonaiskustannuksia ajatel-
len edullisinta. Esimerkiksi valmiitten
tarrojen kirjoittaminen on automaattisen
poiminnan ja tulostuksen yhteydessii
mahdollista ja vaivatonta.

2. 4 Viiestdrekisterikeskuksen yhteystie-
dot

Kysy lisii?i tietopalveluista:

VAESTOREKISTERIKESKUS
PL 7 (Kellosilta 4) 00521 Helsinki
Puh. (90) 159 6l /tietopalvelu
tai (90) 159 ffi34 (Leena Hynninen)
tai merkittdviit luovutusehtokysymykset
(90) 159 6520 (Klaus Naumanen)

Telekopio (90) 159 6495

2-5 Sukurekisterin perustamisesta
(yhteenveto nykylain mukaan)

Sukurekisterin perustamiseen tarvitaan
1 8

tietosuojalautakunnan*) poikkeuslupa,
koska
1) henkikirekisterilain 5 $:n I momentin
mukaan henkiliirekisteriin saa ker?itii ja
tallettaa ilman rekister<iidyn suostumusta
tai tietosuojalautakunnan poikkeuslupaa
tietoja vain sellaisista henkil6istii, joilla
asiakas- tai palvelussuhteen, jiisenyyden
tai muun niihin verrattavan suhteen vuok-
si on asiallinen yhteys rekisterinpitdjdn
toimintaan, jollei rekisterin pitdminen
johdu rekisterin pitiij iille sii?idetystii taikka
lain tai asetuksen nojalla mdfrrdtystii
tehtdvdst?i.
2) henkiliirekisterilain edellyttiimiin yh-
teysvaatimuksen sukurekisterin pitiimises-
s6 ei ole katsottu tdyttyviin sill?i perusteel-
la, ett?i henkilii on sukuseuran edustaman
suvun jdsen. Sukurekisterin pitdmistii ei
mydskddn pidetii henkildrekisterilaissa ja
-asetuksessa tarkoitettuna tutkimustoi-

mintana, joka oikeuttaisi poikkeamaan
yhteysvaatimuksesta.

Tietosuojalautakunnan poikkeuslupien
nojalla ei sukurekisteriin ole saanut kerd-
$ ja tallettaa sellaisten henkiliiitten
h enkiliitietoj a, j otka ovat kieltiine et tieto-
jensa ker?idmisen ja tallettamisen.

Vdestritietolaki liihtee henkiliirekisteri-
lain mukaisista periaatteista, kun kysy-
myksessd on massaluovutus tai arkaluon-
toinen otanta Lain 29 $:n mukaan tie-
tosuojalautakunta voi antaa poikkeuslu-
van tietojen massaluovutukseen tai niiden
arkaluontoiseen otantaan, vaikkei hakijal-
la ole henkiliirekisterilain mukaista oi-
keutta tallettaa luowtettavia tietoja hen-
kildrekisteriin. Edellytyksend luvan mydn-
temiseue on, ettii tietojen luovuttamisella
voidaan merkittdvdsti yksinkertaistaa
asioiden kesittelyii. Lisiiedellytyksenii on
ftn., ettd rekistertiidyn yksityisyyden,
hiinen etujensa ja oikeuksiensa sek[ valti-
on turvallisuuden vaarantuminen voidaan
estiid.

*) Tietosuojalautakunta, PL 31, 00931
Helsinki, puh. vaihde (n) 342 2455, tele-
kopio (90) 343 1247
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