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Yleistii

Henkilotietolaki tuli voimaan 1.6.1999 ja sillii
korvattiin l.l.1988:n Henkiklrekisterilaki
muutoksineen. Laissa on myOs sdinnriksii su-
kututkimusta varten. Ne ovat ohjeita sukutut-
kijalle henkikitietojen kiisittelyssii, joita on
tarpeellista noudattaa sekd omaan sukuun etti
rekisteriviranomaisiin niihden.

Henkildtietolain tarkoituksena on toteuttaa
toisaalta henkilon yksityiseldmdn suojaa ja
toisaalta yhteiskunnan avoimuutta henkilOtie-
toja kasitelteessti. Henkilotietolakia sovelle-
taan silloin, jos tietojen kasittelysta ei ole
muissa laeissa muuta sdAdetty.

Laissa on siiiinnokset henkilotietojen kasit-
telemisen yleisistd periaatteista, jotka koske-
vat mm. huolellisuutta, kayttotarkoitusta, ka-
sittelyn edellytyksia, laatua sekd rekisterOidyn
suostumusta ja oikeuksia. HenkilOtiedoilla tar-
koitetaan kaikenlaisia luonnollista henkiktii
taikka hiinen ominaisuuksiaan tu elinolosuh-
teitaan kuvaavia merkintrijii, jotka voidaan
tunnistaa hanta tai htinen perhettiiiin tai hdnen
kanssaan yhteisessa taloudessa eliiviii koske-
viksi.

Lain 2 $:n mukaan laki ei koske sellaisten
henkilotietojen kiisittelyi, jonka luonnollinen
henkil0 suorittaa yksinomaan henkilokohtai-
siin tai niihin verrauaviin tavanomaisiin yksi-
tyisiin tarkoituksiinsa. Lain yksityiskohtaisten
perustelujen mukaan lain ulkopuolelle jaavia
tietoja olisivat esimerkiksi henkilokohtainen
kirj eenvaihto, henkilokohtaiseen kayttoon tar-
koitetut nimi-, osoite- ja puhelinnumerotiedot
sek6 tiedot tuttavien merkkioiiivistii. Niiiden

tietojen kefltdtarkoitus ei ole sukututkimus,
vaan yhteydenpito.

Laki ei maarittele sukututkimusta, mutta
lain yleiset periaatteet, rekisterdidyn oikeudet
ja laissa olevat sukututkimukseen kohdistuvat
siiiinnokset on syytd ottaa huomioon kiisitel-
tdessd systemaattisesti johonkin sukuun ja sen
elossa oleviin sukupolviin liittyvien henkiloi-
den tietoja.

Tiedot ja sukututkimus

Laissa tarkoitetaan tietojen kasittelemisella
kaikkia tietoihin kohdistuvia toimenpiteita.
Sukututkimuksessa tarvittavien henkildtieto-
j en klisittelemisestii stiiidetii:in henkildtietolain
18 $:ssii. Sen mukaan sukututkimuksen henki-
lOtietojen kerddmisessti ei tarvitse olla voi-
massa yleisten edellytysten mukaista yhteys-
vaatimusta rekisterinpitiij iin ja rekisteriin mer-
kittavain sukuun kuuluvan henkilon viilillii ei-
ka henkilon suostumusta sukututkimusrekiste-
riin merkitsemiseksi.

M itii tietoja su kututki m uksessa
saa kasitella

Henkilotietolain 18 $:n I momentin mukaan
saa muilla kuin 8 $:n 1 momentin mukaisilla
perusteilla (yleiset edellytykset) keriitii ja tal-
lettaa sukuun kuuluvasta henkilOst?i ja tiimiin
aviopuolisosta rekisterin tarkoituksen kannalta
tarpeelliset yksilOintitiedot samoin kuin muut
sukututkimuksen kannalta tarpeelliset henki-
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lOtiedot seki yhteystiedot yhteydenottoa var-
ten, jollei rekisterdity ole kieltanyt itsetiin
koskevien tietojen kertiimistii ja tallettamista.

Laki ei mearittele keitd sukuun kuuluu.
Nykysuomen sanakirjan mukaan yksityisen
henkilon suvun muodostavat kaikki ne henki-
lot, jotka ovat is6n tai tiidin puolelta henen ve-
riheimolaisiaan. Kannattaa huomata, ett6 lais-
sa tarkoitetaan vihittya aviopuolisoa. Avopuo-
lison mukaan ottaminen vaatii hdneltd erilli
sen suostumuksen. Lain perustelujen mukaan
yksilointitietoja ovat nimi, syntymiiaika ja
-paikka, vihkimisaika, kuolinaika ja -paikka,
arvo ja ammatti. Yhteystietoja voivat posti-
osoitteen lisiiksi olla puhelin- tai faksinumero
taikka sZihkdpostiosoite. Ryhmd muut sukutut-
kimuksen kannalta tarpeelliset tiedot on har-
kittava tapauskohtaisesti erikseen ottamalla
huomioon mm. sukututkimuksen tarkoitus.

Henkilotietolain ll $ maarittelee arkaluon-
teisiksi mm. henkilon terveydentilaa, sosiaali
huollon taryetta, rikollista tekoa, rangaistusta
koskevat tiedot. Arkaluonteisia tietoja voidaan
sisallftaa sukututkimusrekisteriin vain rekis-
ter6idyn antamalla nimenomaisella suostu-
muksella.

Henkil6tunnusta ei ole syytti laittaa suku-
tutkimusrekisteriin oll enkaan.

HenkilOtietolaissa ei ole stiiinnoksiii kuol-
leiden henkiloiden tietojen kasittelysta. Aiem-
man soveltamiskaytannon mukaisesti voi kat-
soa, ettd laki periaatteessa suojaa myOs kuol-
leiden henkiloiden tietoja, jos niiden kasittely
voi vaarantaa jonkun elossa olevan henkil0n
yksityiseliimiin suojaa. Tietosuojalautakunnas-
sa syntyneen kaytannon mukaisesti 1860-lu-
vun kirkonkirjojen tietoja ei katsottu endii lain
tarkoittamiksi henkilotiedoiksi.

Henkilotietojen kasittelyn yleisina lahto-
kohtina on pidettiivii tietojen lainmukaista kii-
sittelemista ja ettei sukututkimuksella saa lou-
kata rekisteroidyn yksityisyyden suojaa. Re-
kisteroitdviilli henkilolli on henkilOtietolain
mukaan oikeus kieltaa itseiiin koskevien tieto-
jen ktisittely sukututkimuksessa.

Rekisteriseloste ja tiedotus

Rekisterinpitiijiin on laadittav a henkilorekiste-
ristd rekisteriseloste, josta ilmenee mm. rekis-
terinpitaja, tietojen kisittelyn tarkoitus ja ku-
vaus tietoryhmistii. Rekisteriseloste on pidet-
tiivii jokaisen saatavilla. Rekisteriselosteen ja
muita tietojen suojaukseen liittyvia tietoja saa
Internetistii osoitteesta www. tieto suoj a.fi .

Lain24 $:n mukaan rekisterinpittijd on vel-
vollinen huolehtimaan siit4 etta rekisteroidyl-
lii on mahdollisuus saada tietoja hdnen henki-
ldtietojensa kasittelysta. Pyktiltin 26 mukaan
rekister6idyllii on oikeus saada tietd6, mitd
hanta koskevia tietoja henkilorekisteriin on
tallennettu.

Yhteenveto

Sukututkimista koskevien sliinnosten ottami-
nen henkilotietolakiin on sukututkijan kannal-
ta myOnteinen asia. HenkilOtietolain noudatta-
minen on kasitykseni mukaan suhteellisen
helppoa ja yksinkertaista. Sukututkimusta te-
kev6n henkikin kannattaa ottaa lain soveltami-
seen myrinteinen kanta. Silloin on helppo tulla
toimeen seka tietosuojaviranomaisten ettd
omien sukulaisten kanssa.
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