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1.1 Nykyisistii rekistereisti
Valmisteltaessa
vuoden 1988 alussavoimaan tullutta henkikirekisterilakia, iota
pyrittiin
monetnimittiiviittietosuojalaiksi,
selviftemeenolemassaolevien
henkiltirekisterienlukumiiiir?itietoia.Oikeusministeritin mukaanhenkil<irekistereiteoh silloin
noin 350 Offi, joista noin 15 000 pidettiin
yllii automaattisentietoienkiisittelyn avulla. Lukumddrdisestisuurimmanryhmiin,
yhteensdnoin 210 (X)0rekisterid, muoj aj dsenrekisterit
dostivaterilaisetosakasToiseksisuurimmaksiryhmdksikatsottiin
henkil<isttihallinnon
rekisterit Verohallituksenrekistertiimidtyrinantajiaoli noin
96 000,ioista iokaisella luonnollisestion
rekisteri palveluksessaanolevista. Valtionhallinnossa
laskettiinolevanpysyviissd
k?iytrissiivaiaat 150 valtakunnallistatai
muutoin kattavaa henkiliirekisteriii,joita
ylliipidettiin automaattisentietoj enkiisittelyn avulla.
Kaikki Suomenkansalaiset,kotona ja
maailmalla,sisiiltdvdvdestiin keskusrekisteri perustettiin l97Gluvun alussaMy<is maassapysyviisti asuvat ulkomaalaiset ovat siinii mukana. Perustiedot
koottiin sek?i kirkon ettd valtion viranomaistenpaikallisrekistereistii,siiskirkonkirioistaja henkikirioista.Historiatietoja
ei keskusrekisteriinkoottu, mutta niita on
jo kertynytnelj?innesvuosisadan
ajalta.Ne
perheet,jotka olivat 1. piiiviinii lokakuuta
1973samassapaikallisrekisterissii,saatiin
keskusrekisteriin.Vanhempien ja lasten
yhteyttii ei keskusrekisterissii,nykyisessd
veesttitietojArjestelmdssdyleensd ole,
mikiili tiet olivat jo ennen mainittua pdivdd johtaneet eri rekistereihin.Vdestdtietoierjestelma-termiotettiin kdytttitin vuo
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ja sukututkimus

den 1993 marraskuunalusta lukien voimaan tulleessavdestiitietolaissa,jolla
kumottiin vuoden 1971 alusta voimaan
tullut ja vuosien rnittaan varsin usein
paikattu vdest<ikirjalaki.Viiestrin keskusrekisterid ei endd kdsitteend ole sen paremmin kuin kotipaikkarekisteriiikdiin.
Vfrestdrekisteri-termi jiii viel2i eldmdfrn
evankelis-luterilaisenkirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan viranomaistenpitdmdn
paikallisrekisterin nimenii. Laki nimittdd
sitd "kirkolliseksi vdestiirekisteriksi".Viimeinen henkikirjoitus suoritettiin vuoden
1989alussa.
Ylliipitotietoj avdest<inkeskusrekisteriin
saatiin koko sen olemassaolonajan molemmilta paikallisilta rekisterinpitiijiltii,
kotipaikkarekisterinpit?ijiiltii ja vdesttirekisterinpitejelte, sekd monista muista
tietoldhteistii.Vdestiinkeskusrekisterissii,
nykyisessd veestdtietojerjestelmdssdon
ja tonttialustasaakkaollut maarekisterin
kirjan perustiedotja wodesta 1982lukien
my<isvarsin yksityiskohtaistaja kattavaa
tietoa rakennuksista ja huoneistoista.
Kaikki tdrkeimm?itja suurimmatjulkisen
hallinnon rekisterit saavatnykyisin henkiliiitd koskevat perustietonsav?iestdtietoierjestelmeste.
Tyiinj akoviiesttitietojerjestelmdnylldpidossa on vdesttitietolain mukaan sellainen, ettd rekisteritoimisto vastaa virkaalueensarekisteritiedoistaja niiden ylliipidosta ja vdestdrekisterikeskus vastaa
vdesttitietojiirj estelmdnyleisest?i
toimivuudesta ja rekisteritoimintojen yhtendisyydestd. Jokaisessamaan 59 kihlakunnassa
on rekisteritoimisto,jonka ohjauksessaja
valvonnassaalueenseurakunnattoimivat
v[estokirjanpitoa koskevissaasioissa.
Yhteiskunnan tdrkeimpi?i nykyisiii perusrekistereitd ovat veesttitietojerjestelmdn
lisiiksi kiinteisttitietojiirjestelmd,
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kaupparekisteri,tieliikenteen tietoj?irjestelmii (ajoneuvorekisteri, ajokorttirekisteri, ajoneuvoverotusrekisterij a autokiinnitysrekisteri)sekii yhdistysrekisteri.Kiinjoka ei viel?ikaikilteistdtietoj?irjestelmf,
ta osin kata aivan koko maata, sisiiltiid
tiedot kaikista kiinteisttiistii,mm. niiden
pinta-alasta,erilaisistaoikeuksista,omistajista ja kiinnityksistii. Siinii on siis mukana myds oikeushallinnonja ympdristdhallinnon tietoia. Esimerkiksi kunnat
ovat terkeite tietojen antaiia niin viiest<itietojiirjestelmddnkuin kiinteistiitietoiArjestelmii?inkin.
1.2 Rekistereistl tietohuolloksi
Rekisterien luomisen ja ylliipidon on
ndihin saakkakatsottu hyddyttiivln liihes
yksinomaan rekisterin pitiijiii, jotka ovat
ja toimenpiteittensii
saaneetvalvontaansa
vaikutuspiiriin mahdollisimmanlaajasti
niin elolliset kuin elottomatkin kohteel
Tehokkuutta on siis lisiitty rekisterien
avulla, on sitten kyse vaikkapa veronkannostatai sotavdenotosta
taikka uskontoon
liittyviistii huolenpidostatai valvonnasta.
Sukututkimus on ollut niit?i poikkeuksia,
joissa kansalainenkin on kokenut hyirtyvdnsd rekisterinpidosta. Se on kuitenkin
koko viiestdtin suhteutettuna harvojen
harrastus.Tilastointi,joka parhaimmillaan
pohjautuu hyviin rekisterijdrjestelmiin,
muodostaa perustan historiankirjoitukselle, mutta ennen kaikkea hyvdlle tulevaisuuden suunnittelulle. Nykyisin onkin
piiiidytty puhumaan tietohuollosta,joka
voi toimia hyvin vain, mikiili tietohallinto
on asianomaisessa toimintayksikiisse
kunnossa.
Aivan viime vuosina on yleisesti huomattu, ettii tietohallinnonja tietohuollon
hyv?ijiirjestely on mytis yksityisenihmisen
etu. Eniten vaivaa ja harmia huonosta
rekisteristii aiheutuukin nimenomaan
hiinelle. Yhdistykseniiisen haluaa, ettd
hdnen kerran ilmoittamansatiedot talletetaan huolellisesti ja siten, ette hen on
mukana jokaisessa postituksessa,joka
koskeehiintd.Hdn osaamy<isvaatia,ettei
kaikille jiisenille ldhetetd huomautuskir-

jettii senjohdosta,ettii iotkut ovat iiittiineet jdsenmaksunsamaksamatta.Anja
Virtanen ia Pentti Korhonen tai Pentti
Virtanen ja Ania Korhonen -olettaisin
tiettyjen rekisterien ja niiden pohjalta
tehtyjen tilastojen avulla 193Oluvulla
eniten olevan noiden nimien
syntyneist?i
kantajia- vaativat aivan oikein, ettd heidiin pienet palkkionsaosoitetaanrekisterien avulla siten, etteivdt ne harhaudu
kenenkiiiinkaiman tilille. Asiakkaatsaattavat harmistuksissaanvaihtaa liikettii,
mik?ili ajoissamaksetustalaskustatulee
e.Julkisenhallinnonpuolelhuomautuskirj
la on suorastaantoivottavaa,ettd kansalaiset katsovat velvollisuutensatulleen
tiiytetyksi, kun he yhden kerran ovat
ilmoittaneetjonkin pyydetyntiedonjollekin viranomaiselle.Kehitys on kulkenut,
mutta liian hitaasti, yksityisten ihmisten
vaivanniikrif,vdhentiiviiiinsuuntaan.Vanha traditio on, ettd viranomainenkehottaa palvelujaantarvitsevaahenkiltiiihakemaantoisilta viranomaisilta,niiden rekistereistd,asianhoidossatarvittaviatietoia.
Niimii tiedot kirjoitetaan paperille,joka
usein juhlallisesti otsikoidaan todistukseksi.Tiillaisiakokemuksiapaperisodaksi
nimitetystii ilmiristii on itsekullakin. Kyseessdon saattanutolla vaikkapamiiiiriialan lohkominen, lainhuudatus,ajokorttiasia,passinhankkiminentai perunkirjoituksen toimittaminen. Erilaisten yhteiskunnan lakisiiiiteistentukimuotoien hyviiksikiiytrissiikansalainen tarvitsee myds
terveyttii ja terdvyyttd, ettei iiiisi onnesta
osattomaksi.Viime aikoina on menty
siihen suuntaan, ettd asiaa kiisittelevii
virkamies ottaakin itse yhteydentoiseen
viranomaiseenja vuoden 1993 marraskuun alusta lukien viranomainenvelvoitettiin tiihiin menettelyynviiestdtietolailla.
Automaattinentietojenkdsittelyon tuonut
mukanaan uusia yhteydenottotapoja.
Puhelinon kuitenkinvarsinvanhakeksint6, mutta eihiin sen avulla ole saatuainakaan heti sitiijuhlallistatodistustaasiakirjanippuun. Soittamisenvaivakin on siis
ndihin saakkajetetty hallinnonasiakkaalle.
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1.3 Tietosuoja
Useimmiten tietosuojasta puhuttaessa
tarkoitetaanyksityisiinhenkiltrihinkohdistuvaa tietosuojaa, harvemmin yrityksiii
koskevaa tietosuojaa. Henkildrekisterilailla pyritiiiin siihen, ettei perusteettomasti loukattaisi jonkun yksityisyyttii,
etuja tai oikeuksia.Toisenatarkoituksena
on, ettei vaarannettaisi valtion turvallisuutta.Lailla s?iiidetdiintietoj en kerd?imisestd, tallettamisesta,kiiyttdmisestii ja
luovuttamisesta.Sitd sovelletaankuitenjoten ennen henkiltirekin toissijaisena,
kisterilain voimaantuloa annetussamuussa laissaja asetuksessakin
olevia vastaavia siiiinn<iksidnoudatetaansen sijasta.
Siiiinndstenpuuttuessaon henkiltirekisterilaki niiltii osin voimassa. Aina ei ole
kuitenkaanhelppoatodeta,ovatko erityislain siiiinntiksetkattavia vai onko siirryttdvf, soveltamaanmycishenkiliirekisterilakia. Viiestdkirjalain osaltaratkaistiin eriis
t?illainensovellettavanlain valintaa koskeva kysymys maaliskuussa1991 Korkeimmassahallinto-oikeudessa
danin3-2.
Henkiltin edutja oikeudet,joita ei saa
perusteettomasti
rekisterdinnissd
loukata,
ovat useimmitenaika konkreettisia-Yksityisyys on sen sijaan paljon vaikeammin,
jos ollenkaanmeeriteltevissd.Sevoi ilmetii eri tilanteissa eri tavoin. On omaan
henkiltirin liittyvi?i asioita,joissa toinen ei
niie vdhdisintiikiidnsuojan tarvetta, toinen
pitiiii samaa asiaa kaikin tavoin salassa
pidetteviine. Hyvd esimerkki tiistii on
syntymdaika.Moni on pahoittanut mielensii siit?i,ettei hdntd ole huomattu onnitella syntymdpiiiviiniiiin. Jotkut toiset ovat
kieltiineet syntymiivuotensajulkaisemisen
jopa Valtiokalenterissa.
Henkil0rekisterilakiei sisiilliiyksityisyyden suojan mddrittelyd. Yksityisyys on
kuitenkin tullut varsin hyvin suojatuksi
Rekisterien pitiijlit joutuvatkin tulemaan
toimeen varsin yksityiskohtaisenja vaikeastisovellettavanlain kanssa.Sen sddtemisenaikoihin ja vielii nytkin julkisessa
keskustelussa
eniten niikyviss?iovat mielipiteet,joiden mukaanyksityisyydensuojepaljon
lemisessaon yhteiskunnassamme
1L-

tekemdttint?itydtii. Saattaakuitenkin olla
kriittisten
niinkin, ettd tdssdkysymyksessd
mielipiteiden julkisuuskynnys on varsin
matala. Osoitetietojensa luovuttamisen
vdesttitietojdrjestelmdstd suoramainontaan, osoitepalveluunsekd markkina- ja
mielipidetutkimuksiin ja niihin verrattaviin tarkoituksiin on lain oltua voimassa
kuusi vuotta kieltiinyt viln 25 000 henkildii. Runsasviisi miljoonaa ei ole kielt?inyt Tiim?i kuvannee hieman yleistd suhtautumista. Osoitetieto tosin on vdhiten
yksityisyyden suojaa tarvitseva tieto ja
kiellon perusteenalieneekin useimmiten
halu estdd mainosten saapuminen.Tosin
2 300 noista 25 000 sallii pnlpea134
mutta haluaa kartella ystiiviii ja vihamiehiii kielt?imiillii osoitetiedon annon yksittiiin kysyttdess?i.
Rekisterien pidon sddntely on kokonaisuudessaanhyv?i ja tiirked asia. On
sellaisia arkaluonteisia, esimerkiksi sairauksiin ja sosiaalihuoltoonliittyviii asioita, joitten levidminen tarpeettomiin paikkoihin tulee estiid. Yleensdkin ihmisen
henkilrikohtaistentietojen asiatontalevittdmistii on syytii jamrtella- Henkiltirekisterilain perustarkoituson valitettavasti
jei?inytjulkisuudessataka-alalle, kun sitd
sovellettaessaon jouduttu vaikeuttamaan
jopa suomalaiseen kulttuuriin kuuluvia
ilmitiitii" Varsin arvokkaitatutkimusldhtei
td ovat oppilaitostenoppilaistaja ammattiryhmien j?isenistdjulkaistut matrikkelit
Nyt kuitenkaan esimerkiksi viimeisin
lakimiesmatrikkeli ei ole endii tdydellinen
rekisteri maan elossaolevista lakimiehistd, koska 31 heist?ion kieltdnyt nimensii
mukaan ottamisen Tutkrjat pyrkiviit tiiydellisyyteen ja totuuteen ja sitii heiltii
myds odotetaan. Laki on tuonut siihen
esteit6- Esimerkiksi sukuseuravoi saada
sukuluettelon tekemistd varten luvan
keriitii ja tallettaa rekisteriin yhdistykseen
kuulumattomienkin suvunjdsentenhenkiItitietoja, mutta siite tulee jiittti?i visusti
pois kaikki ne, jotka ovat kieltdneet tietojensa keriiflmisen ja tallettamisen Tdmd
sukututkimuksen ja matrikkelinpidon
ongelma on nyt kuitenkin vdistymiissii,
mikiili hallituksen joulukuun 22 piiivzinti
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eduskunnalleantama esitys henkil<irekisterilain muuttamisesta etenee valmiiksi
lailsi. Lain 18 $:iiiin esitetii?inlisiitt?iviiksi
momentti:
Henkildmatrikkelia j a sukututkimusta varten saa henkilarekisteristti 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 luetteloon. Pykiil?inpdds66nntinestemettesaadaan mytis henkilLmatrikkeliaja sukututkimusta varten kerdt?ija tallettaa henkiliitietoja henkiliirekisteriin. Nyt voimassa
olevan lain aikana on ko. tietojen ker?i?iminen ja tallettaminenollut mahdollista
vain tietosuojalautakunnanpoikkeusluvalla. Lupa on useimmitenannettu.Arkaluonteisten tietojen keruuseenja tallettamiseentarvitaan edelleenmyiis matrikkelien ja sukututkimuksen osalta rekister<iidyn suostumustai tietosuojalautakunnan lupa.
Kysymys kuolleiden henkiliiiden tietosuojastaoli tarkoitus ratkaistan)rt annetussahallituksen lakiesityksessd.Se osoittautui kuitenkin niin laajaksija vaikeaksi
kysymykseksi,ettd lakiesityksenperusteluissa kerrotaan asian tulevan koko laajuudessaan arvioitavaksi suunnitteilla
olevanhenkililrekisterilainkokonaisuudistuksen yhteydessii.Sen verran edistystd
on kuitenkin tapahtumassaverrattuna
nykyiseenk?iytdnt0tin,ettd henkilii ei voi
kielt?iiitietoj en kerii iimistdj a tall ettamista
kuolleestaomaisestaan.
Erilaisiajulkisen hallinnonrekistereitii
ei voi nykyisin kiiyttiiii tehokkaastiyhdessd hyviiksi, koska hyviiksikiiytttiiin tarvitaan sdddtispohja eikii erillislakeja ole
aina ehditty tai huomattu valmistellaja
siiiitiiii Esimerkiksi virheitten etsiminen
eri rekistereitd vertailevilla tietokoneajoilla vaatii aina sddnn<iksettuekseen.
Erdiinlainen ongelma on my<is se, ettd
henkiltirekisterilaki on lis?innytmahdollisuuksiaviilttyii 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
laiminlyiineiunohtaneita,velanmaksunsa
tii ja monia muita vastaaviaryhmiii. Koska hintojen, maksujenja verojen miiiirdiin
vaikuttaa se,kuinka kattavastine saadaan
perityksi,asia on yhteinen.
on suokansalaisista
ValtaenemmistOlle
liikkeitten tai
ranaistahydtyii asioidessaan
viranomaistenkanssa,ette heidiit voidaan
kaikissa tilanteissa yksiltiidii nopeasti ja
varmasti. Palvelu nopeutuu ja toisaalta
vaara joutua esimerkiksi aiheettomien
perintdtoimenpiteittenkohteeksivdhenee.
Sairaalahoitoonjoutuessaanon potilaan
edun mukaista. ettei minkiiiinlaisessa
kiireessd hdnen potilaskertomuksiaan
tai samantasekoitetatoisensamanlaisen
paisennimen omaavanhenkiliin vastaaviin papereihin Hyvdn keinon siihen
antaa henkikitunnus. Jos sitd ei olisi,
seurauksenaolisi varsin pian, ettd jokaiselta ihmiseltii alettaisiin kysyii jokin
korvaava tarkistustieto, vaikkapa iiidin
nimi ja syntymdvuosiSuurimpienrekisterien pitiijiit ldyteisivet asiastapian yhteisenratkaisun,j onka kiiyttde I ainsiiiitiij ii
sitten taastosin saattaisialkaa rajoittaa.
2
VAESTOKIRJAHALLINNON
PALVELUT
2-l Tietopalvelut
Nimet ja osoitteetyhteydenottoja varten
Vdestritietojiirjestelmiistd voidaan luovuttaa nimiii ja osoitteita tietyn sukunimen omaavistahenkiloistiivalmiina osoitetarroina. Tiedot voidaan hakea myris
entisen sukunimenperusteella(se nimi,
joka henkil<illdoli ensi kertaa avioliittoon
mennessddn).Tietojen saamiseentarvitietolupa.
taan viiestrirekisterikeskuksen
Osoitetietojavoidaanantaavain kertaluonteista yhteydenottoa varten, joten
sukututkijan on syytdkysyii yhteydenotossaan lupaa jatkoliihetyksiin. Tietojen
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luovutuksenkieltdneidennimid ja osoitteita ei voida luovuttaa.
Nimet, osoitteetja muuta tietoa sukurekisterin perustamista varten
Sukurekisterinperustamistavarten voidaan luovuttaanimid, osoitteitaja muita
henkikitietoja, mikdli tietojen luovuttamistaja rekisterinperustamistavarten on
poikkeuslupa.
saatutietosuojalautakunnan
Poikkeuslupahakemuksessa
kannattaa
pyyteii lupaa seuraavilletiedoille, jotta
poiminnassa saadaan mukaan kaikki
henkikit,joilla on tai on ollut tutkimuksen
kohteenaolevasukunimi
- nykyinensukunimi,esim.Virtanen
- nimet,joissahaettunimi on nimen osana, esim. Virtanen-Miiki tai Virtanen
Garcia
- entinen sukunimi/entiset sukunimet
(mytis entisetVirtaset)
- etunimet/entiset etunimet
- syntymiipiiivii
- syntymdkotikunta
(ulkomaillasyntyneet:
syntymdvaltioja paikka
- mahdollinenkuolinpdivii
- kotikunta
- ammatti
- osoite
- voimassaolevanavioliiton vihkimispiiiv?i.
Mikeli halutaan tiedot vanhemmista,
jne, tulee
puolisoista,lapsista,sisaruksista
asiastaolla niinikddn maininta hakemuksessa.Yleensdkinpoikkeuslupahakemuksessakannattaa luetella mahdollisimman
laaja tietosis?iltti - laajempi kuin mitd
aiotaan hakea viiestOrekisterikeskukseltaEdell?isanottu koskee siis aikaa siihen
saakka, kun eduskunnan kdsiteltdvdnii
oleva lainmuutostulee voimaan.Lakiesityksen liitteene on eduskunnan tietoon
saatettu, ettd henkiliirekisteriasetukseen
on aikomus lisltd seuraavansisdltriinen
2a$
.....saa sukututkimustavarten
t arkoitettuun henkil.drekisteiin kertitrt ja tallettaa tiedon
IO
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sukuun kuuluvan henkilanja
t(imdn aviopuolison nimestii,
syntymdajasta ja -paikasta,
vihkimisajasta, kuolinaj asta
ja -paikasta ja amosta tai
ammatista sekii osoitetiedot
yhteydenonoa varten.Lisiik si
rekisteriin saa kerritri ja
t allettaa muut sukututkimuksen kannalta tarpeellisethenkil1tiedot......-.
Tiedot voidaan luovuttaa veestdtietojerjestelmiistdpaperitulosteina
tai levykkeellii tai molemmilla tavoilla. Tietojen saamiseen tarvitaan myiis tietolupa. AiempdAtettiin
min kaikista massaluovutuksista
vdestrirekisterikeskuksessa.Vdesttitietolain tultua voimaan marraskuun 1993
alussapdiittiiviit kihl akuntien rekisteritoimistot oman virka-alueensatietojen massaluovutuksesta.Tuskin kuitenkaan mikdiin suku on pysynyt yhden kihlakunnan
alueella.Yksittiiisiii tietoja voidaan uuden
lain mukaan luovuttaa mistii tahansa
rekisteritoimistosta.Niiin ollen rekisteritoimistot voivat nyt antaavirkatodistuksia
mytis oman virka-alueensaulkopuolella
asuvistahenkiltiist?i,my<isevankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisenkirkkokunnanjiisenistii. Tiimd on hyv?isukututkijankin tietdd.
Vdestritietojdrjestelmdnpaikallispalveluihin etsitiidn parhaillaan uusia tietoteknisiii ratkaisuja. Tarkoituksena on
litytee vdlineetja menettelytavat,joilla ne
voisivat toimittaa asiakkailleen nopeasti
ja k?iteviisti vaikkapa valmiita osoitetarroja.
Tietosuojalautakunnan poikkeuslupiin
on sisdltynyt kielto kerdtd ja tallettaa
niiden henkiliiiden tietoja, jotka ovat sen
kieltdneet Sama kielto.oikeus on sisdllyolevaanlakiesitylseen
tetty eduskunnassa
Niitii ei voi siis luovuttaa.

Vdestrirekiste
puhelimitseti
henkikiidenlu
keskus,puh. (!
Anne-Maritta

Sukurekisterissii olevien tietoj en pdiirys

2.2 Hakemus

Tietokonekiisittelyyn soveltuvassamuodossaoleva sukututkimusrekisterivoidaan
piiivitt?i?iesimerkiksi uusimmilla nimitiedoilla, avioliittotiedoilla jne. Tdssdtarkoi-
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tuksessaei vdestrirekisterikeskuksen
puoleen ole vielii kidnnytty, mutta nden
suuria tulevaisuuden visioita asiassa.
Ajatelkaamme,jotain tietokonemuodossa
olevaa j?ilkeliiisluetteloa,jota ei pidet?i
yllii. Joskuskymmenen,kahdenkymmenen
vuoden kuluttua heriiii harrastusuudelleen. On mahdollista, ettii jiilkeliiisluettelon saa silloin tiiysin ajan tasalle yhdellii
vaivattomalla tietokoneajolla.
Osoitepalvelupuhelin 9700,7700
(pd
svenska9700-7701)
Yksittiiisiii osoitteita voi tiedustella
valtakunnallisesta osoitepalvelupuhelimesta numerosta9700-7700.
Palvelunhinta on 10,15mk/min. * paikallispuhelumaksu.
Osoitepalvelupuhelimesta
ltiytyviit nopeastikaikkien suomalaistenosoitetiedot
Numero vastaaarkisin klo 8-20.Palvelun
laajentamistarvetta ja -mahdollisuutta
ympiirivuorokautiseksij a myrislauantaisin
ja sunnuntaisinmahdolliseksitutkitaan.
Ruotsinkielinenpalvelu (9700-7701)vastaa virka-aikana.
Osoitteenkiytymisentekeejokseenkin
varmaksi, mikiili kysyjeflii on tiedossa
henkiliin koko nimi, entinen sukunimi,
syntymiiaikatai syntymdvuosi.Myiis kotikunta tai aikaisempi osoite ovat hyviii
tunnistetietoja. Jos tietiiii henkilcitunnuksen, voidaan henkiltj aina yksiliiid?i.Palj on vajavaisemmillakin
tiedoillakannattaa
yrittdd ja usein onnistuu.Sitii todistanee
kyselyn saamasuosio.Joulukuussa1993
numeroontuli 75 000puheluaja kyselyitii
paljon enemmdn.

Hakemuksessaolisi hyvd olla seuraavat
tiedot
- tarkoitus (yhteydenotto sukututkimusasiassa)
- sukunimi
- hakdan nimi
- hakijan yhteystiedot(osoite,puhelinnumero)
- haluttu toimitusaika.
Hakemusvoidaantehd?ivapaamuotoisesti
ja se osoitetaan vdest<irekisterikeskukselle,PL 7,00521 Helsinki.
Vii estrirekisterikeskuksen
lupa sisiilt?iii
- ehdot tietojen kiiyttiimiselle
- kustannusarvion
- tilaus-ja sitoumuslomakkeen.
Tiedot luovutetaanosoitetarroina.
H akemustietoj en saamiseksisukurekisterin perustamista varten viiesfitietojdrjestelmcintiedoilla
Hakemuksessaolisi hyvd olla seuraavat
tiedot
- tietosuojalautakunnan
poikkeuslupapiiiit<is
- toivotut poimintaperusteet
- toivottu Iuovutustapa (paperituloste,
disketti tai molemmat)
- kuinka tietojen suojausjiirjestetiiiin
- hakijan yhteystiedot(osoite,puhelinnumero).
H akemusvoidaantehdiivapaamuotoisesti
ja se osoitetaan vdesttjrekisterikeskukselle,PL 7. W52l Helsinki.

Sukunimi en lu kumridrrit
Vdestrirekisterikeskuksesta voi kysyii
puhelimitse tietyn sukunimen omaavien
henkiltiiden lukumii ?iriii. ( V ii est<irekisterikeskus,puh. (90) 1596ll tietopalvelutai
Anne-Maritta Vihko puh. (90) 1596638)

V iiestrirekisterikeskuksen
lupa sisiiltiiii
- ehdot tietojen kiiyttiimiselle
- kustannusarvion
- tilaus-ja sitoumuslomakkeen
- ilmoituksentietojenluovutustavasta.

ojenptiivirys

2-2 Ha,kemusmenettely

H akemussukurekisterisstiolevientietoj en
pdivittdmiseksi

.uvassamuoisteri voidaan
milla nimitieT?issd
tarkoi-

Hakemus nimien ja osoitteidensaamiseksi yhteydenottoa vanen sukututkimusasiassa

Koska tdllaisia ei vield ole ollut, on pioneerin syytii ottaa keskusteluyhteys
vdestdrekisterikeskukseen.
Mytis maksutselvi11

tetddnsiinii yhteydess[.
2-3 Tietopalvelumaksut
Pienimuotoiset otannat
Sukututkimukseen,suku- tai luokkakok oustenj iirj estiimistii tms. varten suoritettava otantatai poiminta 2,80mk / luovutettu tietoyksikkd.
Otanta- j a poimintapalvelu
Otanta tai poiminta henkilo-, kiinteisttiperusmaksuna
tai rakennustiedoista
2000
mk ja sen lisiiksi 1,10 mk / luovutettu
tietoyksikktr.
Vertailu
Edellisestd seuraa, ette ln6 yksiktin
suuruiseenotantaansaakkahinta onhalvempi ensimmdisenvaihtoehdonmukaisella hinnalla.Koskaotanta-ja poimintapalvelu on kokonaankoneellista,saattaa
sen kdyttdminenkuitenkin olla pienemmilliikin miiiirill?i tarkoituksenmukaistaj a
sukututkijankokonaiskustannuksia
ajatellen edullisinta. Esimerkiksi valmiitten
tarrojen kirjoittaminen on automaattisen
poiminnan ja tulostuksen yhteydessii
mahdollistaja vaivatonta.
2.4 Viiestdrekisterikeskuksen yhteystiedot
Kysy lisii?itietopalveluista:
VAESTOREKISTERIKESKUS
PL 7 (Kellosilta4) 00521Helsinki
Puh. (90) 1596l /tietopalvelu
tai (90) 159 ffi34 (Leena Hynninen)
tai merkittdviit luovutusehtokysymykset
(90) 1596520(Klaus Naumanen)
Telekopio(90) 1596495
2-5 Sukurekisterin perustamisesta
(yhteenvetonykylain mukaan)

tietosuojalautakunnan*) poikkeuslupa,
koska
1) henkikirekisterilain5 $:n I momentin
mukaan henkiliirekisteriin saa ker?itii ja
tallettaa ilman rekister<iidynsuostumusta
tai tietosuojalautakunnanpoikkeuslupaa
tietoja vain sellaisista henkil6istii, joilla
asiakas- tai palvelussuhteen,jiisenyyden
tai muun niihin verrattavansuhteenvuoksi on asiallinen yhteys rekisterinpitdjdn
toimintaan, jollei rekisterin pitdminen
johdu rekisterin pitiij iille sii?idetystiitaikka
lain tai asetuksen nojalla mdfrrdtystii
tehtdvdst?i.
2) henkiliirekisterilain edellyttiimiin yhteysvaatimuksensukurekisterinpitiimisess6 ei ole katsottu tdyttyviin sill?iperusteella, ett?ihenkilii on sukuseuranedustaman
suvun jdsen. Sukurekisterin pitdmistii ei
mydskddnpidetii henkildrekisterilaissaja
-asetuksessatarkoitettuna tutkimustoimintana, joka oikeuttaisi poikkeamaan
yhteysvaatimuksesta.
poikkeuslupien
Tietosuojalautakunnan
nojalla ei sukurekisteriinole saanutkerdja tallettaa sellaisten henkiliiitten
$
henkiliitietoj a, j otka ovat kieltiineet tietojensa ker?idmisen
ja tallettamisen.
Vdestritietolaki liihtee henkiliirekisterilain mukaisista periaatteista, kun kysymyksessdon massaluovutustai arkaluontoinen otanta Lain 29 $:n mukaan tietosuojalautakunta voi antaa poikkeusluvan tietojen massaluovutukseen
tai niiden
arkaluontoiseenotantaan,vaikkei hakijalla ole henkiliirekisterilain mukaista oikeutta tallettaa luowtettavia tietoja henkildrekisteriin. Edellytyksendluvan mydntemiseueon, ettii tietojen luovuttamisella
voidaan merkittdvdsti yksinkertaistaa
asioiden kesittelyii. Lisiiedellytyksenii on
ftn., ettd rekistertiidyn yksityisyyden,
hiinen etujensaja oikeuksiensasek[ valtion turvallisuudenvaarantuminenvoidaan
estiid.
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*) Tietosuojalautakunta,PL 31, 00931
Helsinki, puh. vaihde (n) 342 2455, telekopio (90) 343 1247
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