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tietojen kefltdtarkoitus ei ole sukututkimus,
vaanyhteydenpito.
Laki ei maarittelesukututkimusta,mutta
ja
Henkilotietolaki
tuli voimaan1.6.1999 sillii
yleisetperiaatteet,rekisterdidynoikeudet
lain
korvattiin l.l.1988:n Henkiklrekisterilaki
ja laissaolevat sukututkimukseen
kohdistuvat
muutoksineen.
Laissaon myOssdinnriksii susiiiinnokseton syytd ottaa huomioonkiisitelkututkimustavarten. Ne ovat ohjeita sukututjohonkin sukuunja sen
tdessdsystemaattisesti
kijalle henkikitietojenkiisittelyssii,joita on
liittyvien henkiloielossa
oleviin
sukupolviin
tarpeellistanoudattaasekdomaansukuunetti
den
tietoja.
rekisteriviranomaisiin
niihden.
Henkildtietolaintarkoituksenaon toteuttaa
toisaalta henkilon yksityiseldmdnsuojaa ja
Tiedotja sukututkimus
toisaaltayhteiskunnanavoimuuttahenkilOtietoja kasitelteessti.Henkilotietolakiasovelletaan silloin, jos tietojen kasittelystaei ole
Laissa tarkoitetaan tietojen kasittelemisella
muissalaeissamuutasdAdetty.
kaikkia tietoihin kohdistuvia toimenpiteita.
Laissaon siiiinnoksethenkilotietojenkasitSukututkimuksessa
tarvittavien henkildtietojotka koske- j en klisittelemisestii
telemisenyleisistdperiaatteista,
stiiidetii:inhenkildtietolain
ka18 $:ssii.Senmukaansukututkimuksen
henkivat mm. huolellisuutta,kayttotarkoitusta,
sittelynedellytyksia,laatuasekdrekisterOidyn lOtietojenkerddmisesstiei tarvitse olla voija oikeuksia.HenkilOtiedoilla
suostumusta
tarmassayleistenedellytystenmukaistayhteyskoitetaan kaikenlaisia luonnollista henkiktii
iin ja rekisteriinmervaatimustarekisterinpitiij
taikka hiinen ominaisuuksiaan
tu elinolosuh- kittavainsukuunkuuluvanhenkilonviilillii eiteitaan kuvaavia merkintrijii, jotka voidaan ka henkilonsuostumusta
sukututkimusrekistetunnistaahantatai htinenperhettiiiintai hdnen riin merkitsemiseksi.
kanssaanyhteisessataloudessaeliiviii koskeviksi.
Lain 2 $:n mukaanlaki ei koske sellaisten
Mitii tietojasukututkimuksessa
henkilotietojenkiisittelyi, jonka luonnollinen
saakasitella
henkil0 suorittaayksinomaanhenkilokohtaisiin tai niihin verrauaviintavanomaisiinyksiHenkilotietolain18 $:n I momentinmukaan
tyisiin tarkoituksiinsa.Lain yksityiskohtaisten saamuilla kuin 8
$:n 1 momentinmukaisilla
perustelujenmukaanlain ulkopuolellejaavia
perusteilla(yleisetedellytykset)keriitiija taltietoja olisivat esimerkiksihenkilokohtainen lettaa sukuunkuuluvastahenkilOst?i
ja tiimiin
kirjeenvaihto,henkilokohtaiseen
kayttoontaraviopuolisosta
rekisterintarkoituksenkannalta
koitetut nimi-, osoite-ja puhelinnumerotiedot tarpeellisetyksilOintitiedotsamoinkuin muut
sek6 tiedot tuttavien merkkioiiivistii.Niiiden
sukututkimuksenkannaltatarpeellisethenki-
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Henkilotietojenkasittelyn yleisina lahtolOtiedotseki yhteystiedotyhteydenottoavarkohtinaon pidettiiviitietojenlainmukaistakiiten, jollei rekisterdity ole kieltanyt itsetiin
ja ettei sukututkimuksella
saaloukoskevientietojenkertiimistiija tallettamista.
sittelemista
kata rekisteroidynyksityisyydensuojaa.ReLaki ei mearittelekeitd sukuun kuuluu.
Nykysuomensanakirjanmukaan yksityisen kisteroitdviilli henkilolli on henkilOtietolain
mukaanoikeuskieltaaitseiiin koskevientietohenkilonsuvunmuodostavat
kaikki ne henkijen ktisittelysukututkimuksessa.
lot, jotka ovat is6ntai tiidin puoleltahenenveriheimolaisiaan.
Kannattaahuomata,ett6 laissatarkoitetaanvihittya aviopuolisoa.Avopuolison mukaanottaminenvaatii hdneltderilli
ja tiedotus
Rekisteriseloste
Lain perustelujenmukaan
sensuostumuksen.
yksilointitietojaovat nimi, syntymiiaikaja
Rekisterinpitiijiinon laadittava henkilorekiste-paikka,vihkimisaika,kuolinaikaja -paikka, ristd rekisteriseloste,
josta ilmeneemm. rekisarvo ja ammatti. Yhteystietojavoivat postiterinpitaja,tietojen kisittelyn tarkoitusja kuosoitteenlisiiksi olla puhelin-tai faksinumero vaus tietoryhmistii.Rekisteriseloste
on pidetRyhmdmuut sukutut- tiivii jokaisensaatavilla.Rekisteriselosteen
taikkasZihkdpostiosoite.
ja
kimuksenkannaltatarpeellisettiedot on harliittyvia tietoja saa
muita tietojensuojaukseen
kittava tapauskohtaisesti
erikseen ottamalla Internetistiiosoitteesta
www.tietosuoja.fi.
tarkoitus.
huomioonmm. sukututkimuksen
Lain24 $:n mukaanrekisterinpittijdon velHenkilotietolainll $ maaritteleearkaluon- vollinen huolehtimaansiit4 etta rekisteroidylsosiaali
teisiksimm. henkilonterveydentilaa,
lii on mahdollisuussaadatietoja hdnenhenkihuollon taryetta,rikollista tekoa,rangaistusta ldtietojensakasittelysta.Pyktiltin 26 mukaan
koskevattiedot.Arkaluonteisiatietojavoidaan rekister6idylliion oikeus saadatietd6, mitd
vain rekissisallftaa sukututkimusrekisteriin
hanta koskevia tietoja henkilorekisteriinon
ter6idyn antamalla nimenomaisellasuostu- tallennettu.
muksella.
Henkil6tunnusta
ei ole syytti laittaa sukuoll enkaan.
tutkimusrekisteriin
Yhteenveto
HenkilOtietolaissa
ei ole stiiinnoksiiikuolleidenhenkiloidentietojenkasittelysta.AiemSukututkimistakoskeviensliinnostenottamimukaisestivoi katman soveltamiskaytannon
nen henkilotietolakiinon sukututkijankannalsuojaamyOskuolsoa,ettd laki periaatteessa
noudattata myOnteinen
asia.HenkilOtietolain
leidenhenkiloidentietoja,jos niiden kasittely minen on kasitykseni mukaan suhteellisen
voi vaarantaajonkun elossaolevan henkil0n
tehelppoaja yksinkertaista.Sukututkimusta
yksityiseliimiinsuojaa.Tietosuojalautakunnas- kev6nhenkikinkannattaaottaalain soveltamisa syntyneenkaytannonmukaisesti1860-lu- seenmyrinteinenkanta.Silloin on helppotulla
vun kirkonkirjojentietojaei katsottuendiilain
toimeen seka tietosuojaviranomaistenettd
tarkoittamiksihenkilotiedoiksi.
kanssa.
omiensukulaisten
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