
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen 
varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen 
varmennepalveluista annettua lakia. Esityksen tavoitteena on tehdä luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen edellyttämät muutokset lakiin. Erityisesti muu-
tettaisiin säännöksiä, jotka voimassa olevassa laissa viittaavat kumottavaksi tulevaan henkilö-
tietolakiin. Lisäksi selkeytettäisiin rekisterinpitäjälle kuuluvien velvollisuuksien jakoa Väestö-
rekisterikeskuksen ja maistraatin välillä sekä säädettäisiin poikkeuksesta rekisteröidyn oikeu-
teen rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä. Ruotsinkielisessä säädöstekstissä korvattaisiin sana 
registeransvarig kauttaaltaan tietosuoja-asetuksessa käytetyllä sanalla personuppgiftsansva-
rig.

Esityksessä muutettaisiin lisäksi erinäisiä väestötiedon rekisteröintiä ja luovutusta koskevia 
säännöksiä. Näistä suurimmat muutokset koskisivat ulkomaalaisten rekisteröintiä väestötieto-
järjestelmään sekä sähköistä asiointitunnusta. Esityksessä ehdotetaan, että Maahanmuuttovi-
rasto voisi tallettaa ulkomaan kansalaista koskevat tiedot ilman henkilön erillistä pyyntöä, kun 
henkilölle myönnetään ulkomaalaislaissa tarkoitettu oleskelulupa tai oleskelukortti taikka hä-
nen oleskeluoikeutensa rekisteröidään. Lisäksi selkeytettäisiin sähköisen asiointitunnuksen 
muuttamista koskevia edellytyksiä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 25 päivänä toukokuuta 2018.

—————
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YLEISPERUSTELUT

1. Nykyti la

1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö

Väestötietojärjestelmä on suomalaisen yhteiskunnan keskeinen perusrekisteri, jota pidetään 
yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon sekä sen jäsenille kuuluvien oikeuksien ja velvolli-
suuksien mahdollistamiseksi, toteuttamiseksi ja turvaamiseksi. Laki väestötietojärjestelmästä 
ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009), jäljempänä väestötietolaki, tuli 
voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2010. Laissa säädetään muun muassa Väestörekisterikeskuk-
sen ja maistraattien tehtävistä väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjinä, väestötietojärjestel-
män tietosisällöstä ja tietojen ylläpidosta, tiedon ylläpitoa koskevasta toimivallasta sekä tieto-
jen luovuttamisesta. Väestötietolaki sisältää säädökset henkilötunnuksesta sekä sen antamises-
ta ja muuttamisesta. Lisäksi laissa säädetään Väestörekisterikeskuksen varmennetusta sähköi-
sestä asioinnista, tarkemmin Väestörekisterikeskuksen tuottamista varmenteista ja varmennet-
tuun sähköiseen asiointiin liittyvistä palveluista, kansalaisvarmenteen ja muun varmenteen 
myöntämisestä sekä sähköisestä asiointitunnuksesta. Laki on voimaan tullessaan korvannut 
edeltävän väestötietojärjestelmää ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluita koskevan 
erityislain.

Väestötietolakia on muutettu useaan otteeseen. Muutoksilla on muun muassa selkeytetty me-
nettelyä tietojen tallettamisessa väestötietojärjestelmään, muutettu toimivaltaa ja tiedonsaantia 
koskevia säännöksiä sekä turvakiellon laajuutta, tarkennettu väestötietojärjestelmän tietosisäl-
töä ja ulkomaiseen tapahtumaan perustuvien tietojen luotettavuuden arviointia sekä annettu 
Maahanmuuttovirastolle oikeus tallettaa ulkomaan kansalaista koskevia perustietoja väestötie-
tojärjestelmään henkilön pyynnöstä. Lisäksi on selkeytetty virheiden korjaamista, oikaisuvaa-
timusta ja muutoksenhakua rekisterihallinnon viranomaisen päätöksestä. Tarkempia säännök-
siä väestötietojärjestelmän tietosisällöstä sekä tietojen ilmoittamisesta ja käsittelystä sisältyy 
väestötietojärjestelmästä annettuun valtioneuvoston asetukseen (128/2010), jäljempänä VTJ-
asetus.

Väestötietojärjestelmän tietojen käsittelyyn ja varmennettuun sähköiseen asiointiin sovelletta-
vasta yleislainsäädännöstä mainittavia ovat erityisesti henkilötietolaki (523/1999), sähköisestä 
asioinnista viranomaistoiminnassa annettu laki (13/2003), jäljempänä asiointilaki, vahvasta 
sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annettu laki (617/2009), jäl-
jempänä tunnistuslaki, hallintolaki (434/2003), hallintolainkäyttölaki (586/1996) sekä viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki (621/1999), jäljempänä julkisuuslaki. Näistä 
julkisuuslaki, henkilötietolaki, asiointilaki ja tunnistuslaki on erikseen mainittu lain 2 §:ssä.

1.2 Nykytilan arviointi

Tietosuoja-asetuksen suora vaikutus

Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetus (EU) N:o 679/2016, jäljempänä tietosuoja-asetus, tuli voimaan 24 päivänä tou-
kokuuta 2016. Tietosuoja-asetus tulee suoraan sovellettavaksi jäsenvaltioissa 25 päivänä tou-
kokuuta 2018. Se kumoaa yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen 
vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY, jo-
ka on pantu Suomessa täytäntöön henkilötietolailla.
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Oikeusministeriö on helmikuussa 2016 asettanut työryhmän valmistelemaan lainsäädäntöeh-
dotuksen tietosuoja-asetuksen liikkumavaran käytöstä ja mahdollisesta henkilötietolain kaltai-
sesta kansallisesta yleislaista (jäljempänä TATTI-työryhmä). Työryhmä on mietinnössään eh-
dottanut, että henkilötietolaki kumotaan ja säädetään uusi henkilötietojen suojaa koskeva 
yleislaki (jäljempänä tietosuojalaki). Uusi tietosuojalaki täsmentäisi ja täydentäisi tietosuoja-
asetusta sen salliman kansallisen liikkumavaran puitteissa. 

Tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki soveltuisivat myös väestötietojärjestelmän tietojen käsitte-
lyyn sekä väestötietolaissa kuvattuun Väestörekisterikeskuksen varmennetoimintaan. Muuttu-
va säädösympäristö, mukaan lukien henkilötietolain kumoaminen, edellyttävät myös väestö-
tietolain tarkistamista.

Henkilötietolaki sisältää säännökset henkilötietojen käsittelyä koskevista yleisistä periaatteista 
sekä käsittelyn yleisistä ja erityisistä edellytyksistä. Voimassa oleva väestötietolaki on säädet-
ty henkilötietolain edellytyksiä ja rakennetta vastaavaksi. Laki sisältää useita viittauksia hen-
kilötietolakiin ja nämä viittaukset olisi poistettava tai korvattava viittauksilla tietosuoja-
asetukseen tai tietosuojalakiin.

Henkilötietolaki sisältää myös säännöksiä, jotka toimivat väestötietolain tietojen luovuttamista 
koskevien pykälien perustana. Siltä osin, kun käsittelyn oikeusperusteesta on säädetty erikseen 
henkilötietolaissa, tulee myös arvioitavaksi, miten erillisen oikeusperusteen kumoaminen vai-
kuttaa tietojen luovutusta koskeviin pykäliin. Esimerkiksi henkilötietolain 14—16 §:ssä sääde-
tään siitä, että henkilötietoja saa tietyin edellytyksin käsitellä historiallista tai tieteellistä tut-
kimusta, tilastotarkoituksia sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtäviä varten. Henkilö-
tietolain 17 ja 18 §:ssä säädetään henkilötiedon käsittelystä henkilömatrikkelia tai sukututki-
musta varten. Väestötietolain 30 ja 33 §:ssä puolestaan viitataan henkilötietolakiin ja sääde-
tään, että näihin tarkoituksiin voidaan luovuttaa tarpeelliset tiedot. Nämä pykälät olisi muutet-
tava vastaamaan tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain sääntelyä.

Tietosuoja-asetuksen 87 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat määritellä tarkemmin erityiset 
kansallisen henkilönumeron tai muun yleisen tunnisteen käsittelyn edellytykset. TATTI-
työryhmä on ehdottanut, että henkilötietolain 13 §:n säännöstä vastaavasti myös tietosuojalais-
sa säädettäisiin edellytyksistä henkilötunnuksen käsittelylle. Toinen oikeusministeriön asetta-
ma työryhmä on ehdottanut, että henkilötietojen käsittelystä säädettäisiin jatkossa myös toi-
sessa henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yh-
teydessä annettavassa laissa (jäljempänä rikos- ja turvallisuusasioiden tietosuojalaki). Väestö-
tietolain henkilötunnuksen luovuttamista koskeva 43 § on tarkistettava suhteessa uusiin sää-
döksiin.

Henkilön on mahdollista kieltää tietojensa luovuttaminen väestötietojärjestelmästä tiettyihin 
käyttötarkoituksiin. Oikeudesta säädetään henkilötietolain 30 §:ssä ja väestötietolain 35 §:ssä. 
Oikeus konkretisoituu väestötietojärjestelmään talletettavina henkilötietojen luovutuskieltoina, 
joista säädetään väestötietolain 13 §:ssä ja tarkemmin VTJ-asetuksen 18 §:ssä. Väestötietojär-
jestelmään voidaan merkitä suoramarkkinointikielto, yhteystietojen luovutuskielto, asiakasre-
kisterin päivityskielto, henkilömatrikkelikielto, sukututkimuskielto ja turvakielto. Kieltoja 
koskevia säännöksiä olisi tarkistettava niiltä osin, kun niiden perusteet ovat henkilötietolaissa.

Tietosuoja-asetus ja yhteisrekisterinpito

Henkilötietolain mukaan rekisterinpitäjällä tarkoitetaan yhtä tai useampaa henkilöä, yhteisöä, 
laitosta tai säätiötä, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrä-
tä henkilörekisterin käytöstä tai jonka tehtäväksi rekisterinpito on lailla säädetty. Henkilötieto-
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laki ja henkilötietodirektiivi tunnustavat mahdollisuuden, että rekisterinpitäjiä voi olla useam-
pia, mutta niissä ei aseteta erityisiä edellytyksiä rekisterinpitäjien keskinäiselle vastuunjaolle 
tai yhteiselle toiminnalle.

Tietosuoja-asetus tarkentaa voimassa olevia säännöksiä rekisterinpitäjistä ja niiden velvolli-
suuksista. Tietosuoja-asetuksen 26 artiklassa säädetään yhteisrekisterinpidosta, kun vähintään 
kaksi rekisterinpitäjää määrittää yhdessä käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Yhteisrekisterinpitä-
jät määrittelevät keskinäisellä järjestelyllä läpinäkyvällä tavalla kunkin vastuualueen tie-
tosuoja-asetuksessa vahvistettujen velvoitteiden noudattamiseksi, paitsi jos ja siltä osin, kuin 
rekisterinpitäjiin sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä määritel-
lään rekisterinpitäjien vastuualueet. Erityisesti järjestelyssä on määritettävä vastuut rekisteröi-
tyjen oikeuksien käytön sekä tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan tietojen toimittamista kos-
kevien velvollisuuksien osalta.

Tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 2 kohdan mukaan rekisterinpitäjien keskinäisestä järjestelystä 
on käytävä asianmukaisesti ilmi yhteisten rekisterinpitäjien todelliset roolit ja suhteet rekiste-
röityihin nähden. Järjestelyn keskeisten osien olisi oltava rekisteröidyn saatavilla. Edelleen 26 
artiklan 3 kohdassa säädetään siitä, että yhteisrekisterinpitäjien keskinäisen järjestelyn ehdois-
ta riippumatta, rekisteröity voi käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiaan suhteessa 
kuhunkin rekisterinpitäjään ja kutakin rekisterinpitäjää vastaan. Yhteisrekisterinpitäjät eivät 
siis voi keskinäisellä järjestelyllään tehokkaasti ohjata rekisteröityä asioimaan vain tietyn yh-
teisrekisterinpitäjän kanssa. 

Tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 79 perustelukappaleessa on lisäksi tarkennettu, että rekis-
teröidyn oikeuksien ja vapauksien suojelu sekä rekisterinpitäjien velvollisuudet ja vastuut 
esimerkiksi valvontaviranomaisen suorittaman seurannan ja niiden toteuttamien toimenpitei-
den yhteydessä edellyttävät, että asetuksessa säädetyt vastuualueet jaetaan selkeästi myös sil-
loin, kun kyse on yhteisrekisterinpitäjistä.

Väestötietolain 4 §:n mukaan väestötietojärjestelmän päävastuullisia rekisterinpitäjiä ovat 
maistraatit ja Väestörekisterikeskus. Rekisterinpitoon liittyvä vastuu jakautuu näiden toimijoi-
den välillä siten kuin väestötietolaissa tai muussa laissa taikka niiden nojalla tarkemmin sääde-
tään. Väestörekisterikeskus vastaa automaattisen tietojenkäsittelyn avulla pidetyn valtakunnal-
lisen väestötietojärjestelmän yleisestä toimivuudesta ja tietotekniikasta, tietohallinnosta sekä 
rekisteritoimintojen yhtenäisyydestä. Väestötietolaissa ja VTJ-asetuksessa on säädetty käytän-
nön rekisterinpidon tehtävistä sekä siitä, kummalle toimijalle ne kulloinkin kuuluvat. Lain 
21 §:ssä säädetään ylläpitoon liittyvästä tehtävienjaosta ja lain 47 §:ssä tietojen luovuttami-
seen liittyvästä tehtävienjaosta.  Silloin, kun tehtävistä ei ole säädetty erikseen ja kyse on väes-
tötietojärjestelmästä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävänä rekisterinä, vastuu 
kuuluu Väestörekisterikeskukselle.

Väestötietolaissa ei ole säädetty rekisterinpitäjälle kuuluvista velvoitteista, esimerkiksi henki-
lötietolain 24 §:n mukaisen informointioikeuden toteuttamisesta. Käytännössä viranomaiset 
ovat kuitenkin noudattaneet lakisääteistä tehtävienjakoa ja kukin omassa toiminnassaan vas-
tanneet myös rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta siltä osin, kun velvollisuudet ja oikeu-
det eivät ole konkretisoituneet toiselle annetussa tehtävässä.

Väestörekisterikeskus huolehtii automaattisen tietojenkäsittelyn keinoin ylläpidettävän väestö-
tietojärjestelmän yleisestä henkilötietolain mukaisuudesta ja esimerkiksi siitä, että järjestelmä 
on henkilötietolain 32 §:n edellyttämällä tavalla asianmukaisesti suojattu ja että rekisteristä on 
laadittu henkilötietolain 10 §:n edellyttämä rekisteriseloste. Toisaalta maistraatit ovat vastan-
neet siitä, että ne noudattavat henkilötietolakia antaessaan lain 47 §:n nojalla otteita väestötie-
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tojärjestelmästä. Väestörekisterikeskus tuottaa sähköistä asiointipalvelua, jonka avulla henkilö 
voi tarkastaa tietyt hänestä talletetut tiedot. Maistraatin vastuulla on kuitenkin viime kädessä 
ollut tarkastusoikeuden toteuttaminen väestötietojärjestelmässä. Rekisterinpitoon liittyvä vas-
tuunjako on ollut toimijoille itselleen selkeä, mutta se on rekisteröidyn näkökulmasta vaikeasti 
hahmotettava.

Tietosuoja-asetus tarkentaa rekisterinpitäjän velvollisuuksia huomattavasti nykyisestä. Tar-
kentuvat velvollisuudet liittyvät esimerkiksi yhteistyöhön valvontaviranomaisen kanssa (31 
artikla), toimintaan tietosuojapoikkeusta koskevassa tilanteessa (33 artikla), rekisteröidyn oi-
keuksien toteuttamiseen ja tätä koskeviin menettelyihin (12—22 artiklat) sekä velvollisuuteen 
osoittaa tietosuoja-asetuksen mukaisten velvoitteiden noudattaminen (24 artiklan 1 kohta). 
Kaikkia näistä velvoitteista ei voida yksiselitteisesti johtaa väestötietolain mukaisesta tehtä-
vänjaosta, joka sanamuotojen tasolla käsittelee rekisterinpidon käytäntöä ja suoritettavia toi-
menpiteitä. Erityisesti on huomattava, että tietosuoja-asetus korostaa selkeää vastuunjakoa 
suhteessa rekisteröidyn oikeuksiin: vastuualueiden selkeä ja läpinäkyvä jakaminen edistää oi-
keuksien toteutumista. Tietosuoja-asetuksen 26 artikla edellyttää, että yhteisrekisterinpidon 
vastuita tarkennetaan nykyisestä.

Tietosuoja-asetus ja rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja-asetus tarkentaa osin myös rekisteröidylle kuuluvia oikeuksia ja niiden toteuttami-
seksi käytettäviä menettelyitä. Rekisteröidyn oikeudet, siltä osin kun ne sisältyvät jo henkilö-
tietolakiin, on toteutettu myös väestötietojärjestelmässä. Siltä osin, kun oikeudet ovat uusia ja 
niitä sovelletaan väestötietojärjestelmään, on paikoin tarpeen muuttaa väestötietolakia.

Tietosuoja-asetuksen 13—15 artiklaan sisältyvät oikeudet voidaan toteuttaa väestötietolain 
mukaisen toiminnan yhteydessä ja tietosuoja-asetuksen nojalla ilman erillistä sääntelyä. Tie-
tosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan säännökset toimitettavista tiedoista tarkentavat tietosisältöä 
ja menettelyä nykyisestä, mutta väestötietolaki ei sisällä erityistä informointioikeutta koskevaa 
sääntelyä. Tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa säädetään rekisteröidyn oikeudesta saada pääsy 
tietoihin. Artikla tulee suoraan sovellettavaksi väestötietojärjestelmään, eikä menettelystä ole 
säädetty erikseen väestötietolaissa.

Tietosuoja-asetuksen 16 artiklassa säädetään oikeudesta tietojen oikaisemiseen. Rekisteröidyl-
lä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset 
henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset 
henkilötiedot täydennettyä. Tietosuoja-asetuksen 12 artiklan 4 kohdassa säädetään lisäksi oi-
keuksien toteuttamista koskevasta menettelystä. Jollei rekisterinpitäjä toteuta toimenpidettä 
rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään 
kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mah-
dollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Väestötietolain 76 §:ssä säädetään vastaavasti tiedon korjaamisesta sekä korjaamista koske-
vasta kielteisestä ratkaisusta. Tämä sääntely on osin päällekkäistä tietosuoja-asetuksen kanssa. 
Koska tietosuoja-asetus on suoraan jäsenvaltioissa sovellettavaa oikeutta, ei oikeudesta tiedon 
oikaisemiseen ja sitä koskevista menettelyistä ole tarvetta säätää erikseen. Myös säännös tie-
don poistamisesta on tarpeeton, sillä tietosuoja-asetuksen 17 artiklassa säädetään oikeudesta 
tietojen poistamiseen. Tätä oikeutta ei 17 artiklan 3 kohdan b alakohdan nojalla sovelleta sel-
laisiin väestötietojärjestelmän tietoihin, jotka säilytetään väestötietolain nojalla pysyvästi. Toi-
saalta tietosuoja-asetuksesta johtuvaa oikeutta sovelletaan suoraan tietoihin, jotka väestötieto-
lain 20 §:n nojalla on poistettava. Oikeudesta ei ole tarvetta säätää erikseen.
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Väestötietolain 76 §:ssä säädetään lisäksi hallinnollisesta menettelystä tietoa korjattaessa. Jos 
rekisterinpitäjä korjaa omasta aloitteestaan rekisterissä olevaa tietoa, rekisterinpitäjän on en-
nen tiedon korjaamista tarvittaessa varattava sille, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta mer-
kintä koskee, tilaisuus antaa määräajassa selvitys. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin korjata rekis-
terissä olevan ilmeisen virheen varaamatta tällaista tilaisuutta. Jos tiedon korjaaminen koskee 
10 §:ssä tarkoitettua ulkomaan kansalaista koskevaa rekisterimerkintää, maistraatin on ennen 
asian ratkaisemista pyydettävä asiasta lausunto Maahanmuuttovirastolta. Tältä osin kyse on 
tarpeellisesta kansalliseen hallintomenettelyyn ja viranomaisten toimivaltuuksiin liittyvästä 
sääntelystä. Sääntelyn säilyttäminen on tarpeellista, eikä se aiheuta ristiriitaa tietosuoja-
asetuksen kanssa. 

Asetuksen 18 artiklassa säädetään rekisteröidyn oikeudesta siihen, että rekisterinpitäjä rajoit-
taa tietojen käsittelyä. Rajoittamiselle on neljä perustetta, mutta väestötietojärjestelmään ja 
Väestörekisterikeskuksen varmennetoimintaan sovellettaisiin lähtökohtaisesti vain 18 artiklan 
1 kohdan a alakohtaa, jonka mukaan käsittelyä on rajoitettava, kun rekisteröity kiistää henkilö-
tietojen paikkansapitävyyden. Johdanto-osan 67 perustelukappaleen mukaan käsittelyä voi-
daan rajoittaa siirtämällä tiedot toiseen käsittelyjärjestelmään, estämällä käyttäjien pääsyn va-
littuihin henkilötietoihin tai poistamalla väliaikaisesti julkaistut tiedot verkkosivustolta. Au-
tomaattisissa rekistereissä rajoittaminen olisi lähtökohtaisesti varmistettava teknisin keinoin 
niin, että henkilötiedot eivät enää joudu käsittelytoimien kohteeksi eikä niitä voi muuttaa. Ra-
joittaminen olisi ilmaistava järjestelmässä selvästi.

Rajoitusoikeuden soveltaminen väestötietojärjestelmään ja Väestörekisterikeskuksen varmen-
tajan toimintaan liittyviin rekistereihin edellyttäisi merkittäviä järjestelmämuutoksia. Nykyi-
sellään rekistereissä ei ole toiminallisuutta, joka mahdollistaa tiedon käsittelyn pysäyttämisen. 
Väestötietolaki ei myöskään mahdollista tiedon siirtämistä pois väestötietojärjestelmästä. Li-
säksi rajoitusoikeus merkitsisi riskiä perusrekisterien käyttövarmuuden laskusta. Väestörekis-
terikeskus on arvioinut, että henkilön tietojen väliaikaisellakin jäädyttämisellä voisi olla hai-
tallisia vaikutuksia sekä henkilölle itselleen että viranomaisen toiminnalle. Väestötietojärjes-
telmästä on vuonna 2016 luovutettu yhteensä lähes 300 miljoonaa tietoyksikköä viranomais-
ten sekä yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin.

Tietosuoja-asetuksen 23 artiklassa säädetään kansallisesta liikkumavarasta, jonka puitteissa jä-
senvaltioiden on mahdollista poiketa rekisteröidyn oikeuksista lainsäädäntötoimenpiteellä. 
Väestörekisterikeskus on 22 päivänä syyskuuta 2017 esittänyt valtiovarainministeriölle, että 
poikkeamista rajoitusoikeudesta tulisi harkita.

Tietosuoja-asetuksen 21 artiklassa säädetään henkilön oikeudesta vastustaa häntä koskevien 
henkilötietojen käsittelyä. Artiklan 2 kohdan nojalla henkilöllä on aina oikeus vastustaa tieto-
jensa käsittelyä suoramarkkinointia varten. Oikeuden sisältöä on avattu myös johdanto-osan 
70 perustelukappaleessa. Väestötietojärjestelmään on henkilötietolain nojalla mahdollista 
merkitä niin kutsuttu suoramarkkinointikielto, joka estää tietojen luovutuksen suoramarkki-
nointitarkoitukseen. Jatkossa oikeus kieltää henkilötietojen käsittely suoramarkkinointia var-
ten johtuisi suoraan tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohdasta. Tältä osin ei ole tarpeen sää-
tää asiasta erikseen vaan henkilö voi käyttää vastustamisoikeuttaan suhteessa väestötietojärjes-
telmän luovutuksensaajiin ilmoittamalla suoramarkkinointikiellon väestötietojärjestelmään. 
Koska suoramarkkinointikielto kuuluu väestötietojärjestelmän tietosisältöön, 21 artiklaan on 
kuitenkin tarpeen viitata väestötietolaissa.

Väestötietojärjestelmän luovutuskieltojen osalta on kuitenkin huomattava, että ne kattavat to-
siasiassa myös sellaisia käyttötarkoituksia, jotka eivät kuulu tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 
2 kohdan piiriin. Kieltoja sovelletaan kaikkeen tiedonluovutukseen, joka tapahtuu lain 32 §:n 
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ja 34 §:n 1 momentin nojalla. Osassa luovutuksista vastaanottajan käyttötarkoitus on tie-
tosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan tarkoittamalla tavalla suoramarkkinointi ja osassa luo-
vutuksista voidaan katsoa, että rekisteröity käyttää tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan 
mukaista oikeuttaan suhteessa luovutuksensaajaan. Näiden ulkopuolelle jää kuitenkin tapauk-
sia, joissa henkilöllä ei ole ehdotonta oikeutta kieltää tietojensa käsittelyä tietosuoja-asetuksen 
nojalla.

Tältä osin on arvioitava, onko väestötietojärjestelmään merkittävän kiellon käyttäminen mah-
dollista tietosuoja-asetuksen valossa. Kiellon merkitseminen väestötietojärjestelmään ei tar-
koita, että kyseisen henkilön tietojen käsittely kiellon kattamaan käyttötarkoitukseen olisi läh-
tökohtaisesti laitonta. Se tarkoittaa ainoastaan, että lähteenä ei voida hyödyntää väestötietojär-
jestelmää. Tältä osin on katsottava, ettei tällainen kielto ole ristiriidassa tietosuoja-asetuksen 
kanssa niiltäkään osin, kuin se ylittää tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisen vastustamis-
oikeuden. Se, mille tahoille ja mihin käyttötarkoituksiin tietoja luovutetaan, on tietosuoja-
asetuksen 6 artiklan 3 kohdan mukaan kansallisen liikkumavaran piirissä, kun käsittelyn oike-
usperusta on lakisääteinen. Keskitetyn väestötietojärjestelmän hyväksyttävyys kansalaisten 
keskuudessa edellyttää sitä, että tietojen luovuttamista voidaan rajoittaa silloin, kun luovutta-
miseen ei ole merkittävää yhteiskunnallista tai yksilöllistä intressiä.

Tietosuoja-asetuksen 20 artiklassa säädetään rekisteröidyn oikeudesta siirtää tiedot järjestel-
mästä toiseen. Artiklaa ei sovelleta käsittelyyn, joka on lakisääteistä ja perustuu tietosuoja-
asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan. Näin oikeutta ei sovelleta myöskään väestötieto-
järjestelmän tietoihin. Henkilön mahdollisuutta hallita omia tietojaan voidaan yleisellä tasolla 
pitää tärkeänä tavoitteena. Se vahvistaa osaltaan rekisteröidyn oikeuksia ja edistää digitalisaa-
tiota. Esityksen valmistelun yhteydessä ei kuitenkaan ole nähty tarpeelliseksi säätää väestötie-
tojärjestelmän osalta rekisterinpitäjälle laajempia velvollisuuksia, kuin mitä tietosuoja-asetus 
itsessään edellyttää.

Muilta osin rekisteröidyn oikeudet ja niiden soveltuminen väestötietojärjestelmän tietojen kä-
sittelyyn perustuvat suoraan tietosuoja-asetukseen, eikä oikeuksien toteutuminen tai asetuksen 
ensisijaisuus edellytä säädösmuutoksia.

Väestörekisterikeskuksen varmentajan toiminnan osalta henkilötietojen käsittelystä säädetään 
tunnistuslaissa. Sääntely koskee Väestörekisterikeskusta sen toimiessa varmentajan roolissaan 
tunnistuspalvelun ja luottamuspalvelun tarjoajana. Rekisteröidyn oikeuksista ei ole olemassa 
erillistä sääntelyä vaan jatkossa tietosuoja-asetuksen sisältämiä oikeuksia sovelletaan suoraan. 

Tietosuoja-asetus ja henkilötietojen käsittelyn perusteet

Väestötietojärjestelmän tietojen käsittely rekisterihallinnon viranomaisten toimesta on lakisää-
teistä: käsittelystä säädetään väestötietolaissa. Väestötietojärjestelmän sisältämistä henkilötie-
doista säädetään yksityiskohtaisesti lain 13 §:ssä. Lisäksi lain 17 §:ssä säädetään muista järjes-
telmään talletettavista tiedoista, jotka voivat myös sisältää henkilötietoja. Käsittelyn oikeuspe-
rusta on siis henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 4 kohta. Väestötietolain 5 §:n 2 momentissa 
säädetään erikseen, että Väestörekisterikeskus ja maistraatit saavat käyttää väestötietojärjes-
telmän tietoja niille väestötietolain tai muun lain mukaan kuuluvien tehtävien hoitamisessa.

Jatkossa käsittelyn oikeusperusteet olisi johdettava tietosuoja-asetuksesta. Väestötietojärjes-
telmän käsittelyn oikeusperuste olisi tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta niiltä 
osin, kun käsittelystä on suoraan säädetty väestötietolaissa tai väestötietolaki sisältää säännök-
sen sellaisesta rekisterihallinnon viranomaisen tehtävästä, jonka yhteydessä henkilötietojen 
käsittelyä suoritetaan. Rekisterihallinnon viranomaisten toiminta on kuitenkin käytännössä 
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monipuolisempaa, kuin väestötietolain sanamuodot antavat ymmärtää. Esimerkiksi tietopalve-
lutoiminnan yhteydessä tehtävä henkilötietojen käsittely ei ole aina suoraan johdettavissa tie-
tojen luovutusta koskevasta pykälästä tai laissa mainitusta konkreettisesta tehtävästä. Näin on 
esimerkiksi silloin, kun henkilötietoja ei luovuteta asiakkaalle, vaan Väestörekisterikeskus 
tuottaa itse henkilötietoja hyödyntämällä tilastomuotoisen esityksen asiakkaan tietotarpeeseen.

Väestötietolain säännöksiä viranomaisten tuottamista tietopalveluista olisi tarkennettava, jotta 
peruste henkilötietojen käsittelylle olisi mahdollisimman selkeä. Väestötietolaissa säädetään 
tietojen luovutuksen edellytyksistä, toimivallan jaosta maistraattien ja Väestörekisterikeskuk-
sen välillä sekä niistä menetelmistä, joilla tietoja voidaan luovuttaa. Laki ei kuitenkaan sisällä 
säännöstä, joka koskisi yleisesti tietopalvelujen tuottamista.

Tietosuoja-asetus tunnistaa yhteiskunnallisen tarpeen tietopalvelutoiminnalle. Viranomaisen 
tai julkishallinnon tuottaman tietopalvelun tarpeellisuutta on korostettu johdanto-osan 158 pe-
rustelukappaleessa. Perustelukappale käsittelee pääasiassa käsittelyä arkistointitarkoituksiin, 
mutta se tunnistaa, että julkishallinnon toimijalla voi olla jäsenvaltion lainsäädännön nojalla 
palveluita, joilla on lakisääteinen velvoite hankkia, säilyttää ja välittää tietueita, joilla on py-
syvää yleistä etua koskevaa merkitystä. Tällaisesta tietopalvelutoiminnan yhteydestä tehtäväs-
tä käsittelystä voidaan säätää kansallisesti ja käsittelyn oikeusperusteena olisi tällöin 6 artiklan 
1 kohdan c alakohta.

Lisäksi on huomattava, että tietosuoja-asetus asettaa tarkemmat edellytykset erityisten henki-
lötietojen sekä rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvien henkilötietojen käsittelylle. Tie-
tosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaan sellaisten henkilötietojen käsittely, josta ilme-
nee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus 
tai ammattiliiton jäsenyys sekä geneettisten tai biometristen tietojen käsittely henkilön yksise-
litteistä tunnistamista varten tai terveyttä koskevien tietojen taikka luonnollisen henkilön sek-
suaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevien tietojen käsittely, on kiellettyä. Tie-
tosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdassa säädetään kuitenkin poikkeuksista tähän pääsääntöön: 
g alakohdan mukaan käsittely on sallittua, jos se on tarpeen tärkeää yleistä etua koskevasta 
syystä unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, edellyttäen että se on oikea-
suhteinen tavoitteeseen nähden, siinä noudatetaan keskeisiltä osin oikeutta henkilötietojen 
suojaan ja siinä säädetään asianmukaisista ja erityisistä toimenpiteistä rekisteröidyn perusoi-
keuksien ja etujen suojaamiseksi.

Siltä osin, kuin väestötietojärjestelmään sisältyy erityisiä henkilötietoja, myös niiden käsittely 
on lakisääteistä. Väestötietojärjestelmän tietosisällöstä on säädetty yksityiskohtaisesti 
13 §:ssä. Väestötietojärjestelmän tietojen ylläpito ja niiden luovuttaminen väestötietolain edel-
lyttämällä tavalla ovat rekisterihallinnon viranomaisten lakisääteisiä tehtäviä. Tietosuojalakiin 
on esitetty säännöstä, jonka mukaan tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta tieto-
jen käsittelyyn, josta säädetään laissa tai joka johtuu välittömästi rekisterinpitäjälle laissa sää-
detystä tehtävästä. Mikäli tällainen säännös tulee voimaan, se mahdollistaa myös väestötieto-
järjestelmään sisätyvien erityisten henkilötietojen käsittelyn. Mikäli tällaista säännöstä ei tule 
sisältymään tietosuojalakiin, voidaan kuitenkin katsoa, että tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 
1 kohdan g alakohta mahdollistaa erityisten henkilötietojen käsittelyn väestötietojärjestelmäs-
sä. Väestötietolain tarkoitus on mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen käyttö yhteiskun-
nan toimintojen ja tietohuollon tukena. Väestötietojärjestelmä on keskeinen suomalaisen yh-
teiskunnan tietohuollolle ja viranomaisten toiminnalle. Käsittely tapahtuu täten tärkeää yleistä 
etua koskevasta syystä. Väestötietolaissa on lisäksi säädetty yksityiskohtaisesti tietojen oikeel-
lisuuden varmistamisesta, ylläpidosta ja luovutuksesta. Lain on katsottava sisältävän asianmu-
kaiset toimenpiteet rekisteröidyn perusoikeuksien ja etujen suojaamiseksi. Tiettyjen arkaluon-
teisiksi katsottavien tietojen luovuttamista on lisäksi rajoitettu laissa erikseen. Esimerkiksi su-
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kupuolen vahvistamista koskeva tieto ja uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyyttä koskeva tieto 
voidaan katsoa tietosuoja-asetuksen tarkoittamalla tavalla erityisiksi henkilötiedoiksi. Näiden 
tietojen luovuttamisen rajoituksista on säädetty lain 40 ja 42 §:ssä.

Tiettyjen väestötietojärjestelmän tietojen luovuttamista on laissa rajoitettu. Tällaiset tietokoh-
taiset rajoitussäännökset sisältyvät lain 37—42 §:ään. Säännökset kattavat osin tietoja, jotka 
on katsottava tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisiin erityisiin henkilötietoryhmiin kuulu-
viksi tiedoiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi edellä mainitut tiedot sukupuolen vahvistamisesta 
sekä uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyydestä. Siltä osin, kun tiedot ovat tietosuoja-asetuksen 
tarkoituksessa erityisiä henkilötietoja, on niiden käsittelyyn ja luovuttamiseen sovellettava tie-
tosuoja-asetuksen ja tietosuojalain erityisiä henkilötietoja koskevia säännöksiä. Lain 28 §:n 
mukaan tietoja ei saa luovuttaa, jos luovuttamisen tai luovutuksensaajan toiminnan voidaan 
perustellusta syystä epäillä loukkaavan henkilön yksityiselämän tai henkilötietojen suojaa. Eri-
tyisesti luovutettaessa erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja henkilötietojen suoja vaa-
rantuisi, mikäli vastaanottajalla ei olisi tietosuoja-asetuksen tai tietosuojalain mukaista erityis-
tä perustetta näiden tietojen käsittelylle. Tietosuoja-asetuksen tai tietosuojalain mukaisen eri-
tyisen käsittelyperusteen puuttuminen voi siis estää tietojen luovuttamisen 28 §:n nojalla, 
vaikka tieto voitaisiin muuten luovuttaa erityisten 37—42 §:n sisältyvien säännösten nojalla.
Tietojen arkaluonteisuuden vuoksi asia olisi kuitenkin tuotava laissa selkeästi esiin.

Toisaalta on mahdollista, että tietojen vastaanottajalla on tietosuoja-asetuksen tai tietosuoja-
lain nojalla peruste käsitellä erityisiä henkilötietoja, mutta väestötietolain 37—42 §:n sään-
nökset poikkeuksellisesti estävät luovutuksen. Säännösten tarkoituksena on edistää henkilötie-
tojen suojaa, mutta säännöksillä on myös henkilötietojen suojasta erillisiä tavoitteita kuten yk-
silöiden henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen (37 §), yksityiselämän suoja (38—
42 §) lapsen edun ensisijaisuus (38 §) sekä huostaanoton tarkoituksen toteutuminen (39 §). 
Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 3 kohdan mukaan säädettäessä 6 artiklan 1 kohdan c alakoh-
dan mukaisen käsittelyn oikeusperusteesta kansallisessa lainsäädännössä kyseinen oikeuspe-
ruste voi sisältää yleisiä edellytyksiä, jotka koskevat sellaisia yhteisöjä ja tarkoituksia joihin 
henkilötietoja voidaan luovuttaa. Tietosuoja-asetus jättää erikseen liikkumavaraa sille, että 
kansallisessa lainsäädännössä voidaan rajoittaa käsiteltävien tietojen luovuttamista, kun kyse 
on lakisääteisestä tietojen käsittelystä. Sääntely ei tältä osin ole ristiriidassa tietosuoja-
asetuksen kanssa.

Väestörekisterikeskuksen varmentajan toiminnan osalta henkilötietojen käsittelystä säädetään 
tunnistuslaissa. Sääntely koskee Väestörekisterikeskusta sen toimiessa varmentajan roolissaan 
tunnistuspalvelun ja luottamuspalvelun tarjoajana. Henkilötietojen käsittely varmennetoimin-
nassa on lakisääteistä: se perustuu väestötietolaissa asetettuun tehtävään sekä tunnistuslain 
tarkempiin säännöksiin tietojen käsittelystä. Käsittelyn oikeusperuste on henkilötietolain 8 §:n 
1 momentin 4 kohta ja tulevaisuudessa tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta. 
Tältä osin väestötietolain muuttaminen ei ole tarpeen.

Rekisterihallinnon viranomaiset käsittelevät väestötietojärjestelmän tietojen lisäksi muita sel-
laisia henkilötietoja, joiden käsittely on tarpeen niiden lakisääteisten tehtävien ja velvollisuuk-
sien toteuttamiseksi. Väestötietolain soveltamisalalla tällaisia tietoja ovat esimerkiksi rekiste-
rihallinnon viranomaisen tuottaman tietopalvelun ja Väestörekisterikeskuksen varmennetoi-
minnan asiakkaiden sekä näiden edustajien nimet ja yhteystiedot. Yllä kuvatusti Väestörekis-
terikeskuksen ja maistraattien tuottaman tietopalvelun osalta on katsottu, että tehtävä ei ilmene 
riittävän selkeästi voimassa olevasta laista. Tältä osin rekisterihallinnon viranomaisten tehtä-
viä on tarpeen tarkentaa, jotta myös väestötietojärjestelmän ulkopuolisten henkilötietojen kä-
sittely tietopalvelun tuottamisen tarkoituksessa on selkeästi tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 
1 kohdan c alakohdan piirissä. Varmennetoiminnan osalta tehtävä on selkeästi kuvattu laissa: 
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Väestörekisterikeskuksen tehtävistä varmennetun sähköisen asioinnin palveluiden tuottajana 
on säädetty väestötietolain 61 §:ssä. Väestötietojärjestelmän palveluiden sekä Väestörekisteri-
keskuksen varmennetun sähköisen asioinnin ja palveluiden yhteydessä tehtävä henkilötietojen 
käsittely, silloinkin kun kyse ei ole väestötietojärjestelmän tiedoista, on lakisääteistä ja perus-
tuu jatkossa tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan. Tämä käsittelyperuste kos-
kee luonnollisesti vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen näiden lakisääteisten tehtävi-
en suorittamiseksi.

Väestötietojärjestelmän tietojen luovuttaminen

Väestörekisterikeskus ja maistraatti päättävät väestötietolain nojalla väestötietojärjestelmän 
tietojen luovutuksesta. Väestörekisterikeskus päättää luovuttamisesta teknisen käyttöyhteyden 
välityksellä tai, kun kysymys on muiden kuin yksittäisten tietojen luovuttamisesta ulkomaille. 
Maistraatti puolestaan päättää todistuksen, otteen tai jäljennöksen antamisesta väestötietojär-
jestelmän tiedoista sekä muusta sellaisesta tietojen luovutuksesta, joka ei kuulu Väestörekiste-
rikeskukselle. Hyvin yleistäen voidaan sanoa, että maistraatti huolehtii luovutuksista yksityis-
henkilöille tai rajoitettuihin paikallisiin tarpeisiin sekä luovutuksista, jotka edellyttävät fyysis-
ten asiakirjojen käsittelyä. Väestörekisterikeskus huolehtii massamuotoisista luovutuksista vi-
ranomaisille, yrityksille ja yhteisöille sekä teknisten kysely-yhteyksien ja rajapintojen avulla
suoritettavista luovutuksista.

Väestötietojärjestelmän tietojen luovuttamisesta säädetään lain 4 luvussa. Lain 28 §:ssä sääde-
tään tietojen luovuttamisen yleisistä edellytyksistä, joiden on aina täytyttävä tietoja luovutetta-
essa. Lain 29—33 § sisältävät erityissäännöksiä tietojen luovuttamisesta eri käyttötarkoituk-
siin. Lain 34 §:n 1 momentissa säädetään tietojen luovuttamisesta yhteys- ja osoitetietopalve-
lussa tavanomaisiin yksityisiin käyttötarkoituksiin. Lain 34 §:n 3 momentti sisältää yleisen 
luovutussäännöksen, jonka mukaan väestötietojärjestelmän tietoja voidaan muuten luovuttaa 
vain, jos hakijalla on oikeus käsitellä tietoja henkilötietolain tai muun lain perusteella. Lisäksi 
väestötietolain 4 luku sisältää erityisiä säännöksiä tietyistä luovutustilanteista sekä säännöksiä 
tietojen luovutuksen rajoituksista. 

Korkeimman hallinto-oikeuden käytännössä on korostettu, että Väestörekisterikeskuksen on 
harkitessaan tietojen luovuttamista otettava huomioon, että se ei saa rajoittaa tietojensaantioi-
keutta ilman asiallista väestötietolaista johdettavissa olevaa perustetta (KHO:2009:11). Vaikka 
säännösten ei tulisi olla liian yksityiskohtaisia, on Väestörekisterikeskuksen toiminnan näkö-
kulmasta varmistettava, että sillä on keinot puuttua sellaisiin tiedonluovutuksiin, jotka eivät 
ole laissa turvattujen oikeushyvien kannalta toivottavia.

Väestötietolain luovutussäännöksiä on arvioitava myös tietosuoja-asetuksen näkökulmasta. 
Kun henkilötietojen käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan c kohtaan, voidaan kansallisen liik-
kumavaran puitteissa tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti säätää niistä tahoista 
ja tarkoituksista, joihin henkilötietoja voidaan luovuttaa. Luovutussäännökset ovat siis yleisel-
lä tasolla tietosuoja-asetuksen mukaisia.

Lisäksi on arvioitava tietosuoja-asetukselle keskeistä käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatet-
ta. Tämä periaate on keskeinen jo henkilötietolaissa ja sisältyy sen 7 §:ään. Käyttötarkoitussi-
donnaisuus on täten keskeinen periaate myös väestötietolaissa. Erityisesti periaatetta on koros-
tettu lain 51 §:ssä, jonka mukaan tietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon ne on 
luovutettu. Yleisellä tasolla käyttötarkoitussidonnaisuutta ja tiedon luovutusta väestötietojär-
jestelmästä on arvioitava väestötietojärjestelmän käyttötarkoituksen näkökulmasta. Lain 5 §:n 
mukaan väestötietojärjestelmää pidetään yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon sekä sen jä-
senille kuuluvien oikeuksien ja velvollisuuksien mahdollistamiseksi, toteuttamiseksi ja tur-
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vaamiseksi. Väestötietojärjestelmään kerätään henkilötietoja, jotta ne voidaan tarkistaa keski-
tetystä rekisteristä ja jotta niitä voidaan luovuttaa edelleen yhteiskunnan tietohuollon tueksi. 
Siitä, miten ja mihin tarkoituksiin tietoja luovutetaan, säädetään tarkemmin väestötietolain 
4 luvussa. Näin on katsottava, että käyttötarkoitussidonnaisuus toteutuu väestötietojärjestel-
män tietojenluovutuksessa, kunhan luovutuksessa noudatetaan väestötietolain säännöksiä.

Lain 28 §:ssä säädetään, että väestötietojärjestelmän tietoja ei saa luovuttaa, jos luovuttamisen 
voidaan perustellusta syystä epäillä loukkaavan henkilön yksityiselämän tai henkilötietojen 
suojaa, hänen etujaan tai oikeuksiaan taikka vaarantavan valtion turvallisuutta. Käytännön 
toiminnassa on ilmennyt tarve kieltäytyä luovutuksesta myös silloin, kun itse tiedon luovutta-
minen väestötietojärjestelmästä ei vaaranna näitä oikeushyviä, mutta hakijan toiminnassa 
esiintyy puutteita, joiden voidaan perustellusti katsoa vaarantavan esimerkiksi henkilötietojen 
suojan. 

Lisäksi lain 34 §:n 3 momentin suhdetta 28 §:n yleisiin edellytyksiin on käytännön sovelta-
mistilanteissa pidetty osin tulkinnanvaraisena. Väestötietolain rakenteessa on selvää, että 
28 §:n yleisten edellytysten on aina täytyttävä. Yleisten edellytysten soveltuvuuden 34 §:n 3 
momentin tapauksissa on vahvistanut myös korkein hallinto-oikeus ratkaisussaan 
27.3.2015/863. Väärinkäsitysten välttämiseksi olisi kuitenkin tarpeellista säätää siitä, että 28 
§:n yleisten edellytysten on täytyttävä myös silloin, kun tietoja luovutetaan 34 §:n 3 momentin 
nojalla.

Väestötietolain 32 §:n 2 momentissa säädetään tietojen luovuttamisesta suoramarkkinointiin 
sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen. Pykälän nojalla voidaan luovuttaa ainoastaan nimi 
ja yhteystietoja. Käsittelyn perusteena voidaan käyttää myös pykälässä lueteltuja henkilötieto-
ja, mutta näitä ei voida luovuttaa. Tämä on vahvistettu lain esitöissä (HE 89/2009 vp, s. 97). 
Sovellettaessa säännöstä mielipidetutkimukseen sovelletaan samoja säännöksiä kuin esimer-
kiksi markkinointitarkoituksessa tehtävävään mainospostitukseen. Tätä ei käytännössä ole pi-
detty tarkoituksenmukaisena. Taustatietojen puute heikentää mahdollisuuksia kohdistaa tutki-
musotoksia tasapuolisesti erilaisiin henkilöryhmiin, erityisesti kieli- ja ikäryhmiin. Mikäli 
mielipidetutkimuksessa on tarpeen tutkia erityisesti tietyn kieliryhmän tai muun erityisen 
ryhmän suhtautumista yhteiskunnalliseen kysymykseen, edellyttää nykyinen käytäntö laajem-
pia otoksia ja suurempia kustannuksia. Tutkimuksessa on tarpeen lähestyä rajoittamatonta 
joukkoa ja selvittää tutkimuksen kuluessa henkilöiden kuuluminen kohteena olevaan ryhmään. 
Yhteiskunnallisesti edustavien mielipidetutkimusten laatimista voitaisiin helpottaa säätämällä 
väestötietolaissa tiettyjen taustatietojen luovuttamisesta. 

Käytännön toiminnassa on lisäksi havaittu tarpeelliseksi tarkentaa tietojen luovutuskieltoihin 
tehtäviä poikkeuksia sekä kieltojen ilmoittamismenettelyä. Käytännössä on ilmennyt, että 
35 §:n 1 momentin poikkeuksessa luovutuskieltoon tulisi viitata myös lain 34 §:n 1 moment-
tiin, jonka nojalla maistraateista luovutetaan tietoja esimerkiksi perunkirjoitukseen tai velko-
misasian vireillepanoa varten. Nämä käyttötarkoitukset on myös lain esitöissä (HE 89/2009
vp, s. 99) mainittu esimerkkeinä tilanteista, jossa luovutus on mahdollista oikeuksien ja vel-
vollisuuksien toteuttamiseksi. Pykälän sanamuoto ei kuitenkaan mahdollista luovutuksia. Tä-
mä ei todennäköisesti ole ollut lainsäätäjän tarkoitus. 

Väestötietolain 44 §:ssä säädetään sen selvittämisestä, kuinka luovutettujen tietojen käyttö ja 
suojaus on tarkoitus järjestää. Tietyissä tapauksissa rekisterihallinnon viranomaisen on vaadit-
tava selvitys, kun taas toisissa selvityksen edellyttäminen on viranomaisen harkinnassa. Pykä-
län mukaan selvitys on aina vaadittava, kun luovutukseen sisältyy henkilötunnus ja luovutta-
minen tapahtuu teknisen käyttöyhteyden välityksellä tai koskee laajaa tietojoukkoa. Rekisteri-
hallinnon viranomainen voi lain 43 §:n mukaan luovuttaa henkilötunnuksen tai sähköisen asi-
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ointitunnuksen vain säädetyissä tilanteissa. Henkilötunnuksen osalta luovutus on lisäksi riip-
puvainen henkilötietolain tai muun lain käsittelyperusteesta ja tunnus luovutetaan pääasiassa 
vain julkisen sektorin toimijoille, joiden oikeudesta tiedon käsittelyyn säädetään laissa. Lisäk-
si tunnusta luovutetaan säännönmukaisesti 31 §:n nojalla rahoitus- ja vakuutustoimintaan sekä 
luottotieto- ja perintätoimintaa varten. Väestörekisterikeskus on toivonut, että suojauksen sel-
vittämistä koskevaa menettelyä voitaisiin keventää, kun on kyse luovutuksesta toiselle viran-
omaiselle. Tällöin voidaan olettaa, että tietojen suojaus on toteutettu asianmukaisesti.

Väestötietojärjestelmän tietojen luovuttamista koskevasta menettelystä säädetään väestötieto-
lain 50 §:ssä. Luovuttamista haetaan lähtökohtaisesti kirjallisesti ja hakemuksesta on tehtävä 
kirjallinen päätös. Rekisterihallinnon viranomaisten tekemistä tietoluvista huomattava osa 
koskee kertaluonteisia luovutuksia. Väestörekisterikeskus tekee kuitenkin myös päätöksiä jat-
kuvasta tiedon luovuttamisesta, erityisesti teknisen käyttöyhteyden avulla tuotettavissa palve-
luissa. Organisaatio voi esimerkiksi saada luvan hyödyntää väestötietojärjestelmän tietoja suo-
rin kysely-yhteyksin. Tällöin tietolupa laaditaan määräajaksi tai se on voimassa toistaiseksi.

Väestötietolain 28 §:ssä säädetään tietojen luovutuksen yleisistä edellytyksistä. Näiden on täy-
tyttävä aina, kun tietoja luovutetaan väestötietojärjestelmästä. Viranomaisen toiminnassa on 
ollut selvää, että tietojen luovuttaminen voidaan 28 §:n nojalla päättää, mikäli edellytykset ei-
vät enää luovutuksen jatkuessa täytyä. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 
tietojen vastaanottaja käsittelee tietoja tavalla, joka ei ole väestötietolain ja tietosuojalainsää-
dännön mukaista. Tietojen vastaanottajan näkökulmasta olisi kuitenkin tarpeen säätää tällai-
sesta ratkaisusta erikseen. Kun luovutuksen päättämisestä tehtäisiin hallintopäätös, tämä takai-
si myös hakijan oikeusturvan.

Ulkomaalaisten rekisteröinti

Väestötietolain 7 §:ssä säädetään rekisteröinnin kohteista.  Suomen kansalaisten lisäksi väes-
tötietojärjestelmään talletetaan tiedot myös ulkomaan kansalaisista, jos laissa säädetyt rekiste-
röinnin edellytykset täyttyvät. Rekisteröinnin yhteydessä henkilölle annetaan myös henkilö-
tunnus.

Väestötietolain 9 §:ssä säädetään niistä edellytyksistä, joilla ulkomaan kansalaista koskevat 
tiedot voidaan tallettaa väestötietojärjestelmään. Näin voidaan menetellä, jos hänellä on Suo-
messa kotikuntalain (201/1994) mukaan määräytynyt kotikunta ja siellä oleva asuinpaikka; 
hänellä on Suomessa kotikuntalaissa tarkoitettu tilapäinen asuinpaikka, ja tallettaminen on 
tarpeen työskentelyyn, opiskeluun tai muuhun vastaavaan olosuhteeseen liittyvien velvolli-
suuksien tai oikeuksien toteuttamisen vuoksi; tallettaminen johtuu Suomea sitovan kansainvä-
lisen sopimuksen velvoitteiden täyttämisestä; tai tallettaminen on hänelle kuuluvien oikeuksi-
en tai hänelle asetettujen velvollisuuksien toteuttamisen tai muun vastaavan erityisen ja perus-
tellun syyn vuoksi tarpeellista. Ulkomaan kansalaisen on aina esitettävä tallettamista koskeva 
peruteltu pyyntö toimivaltaiselle viranomaiselle.

Ulkomaan kansalaisen rekisteröintiä koskevassa asiassa maistraatti on lähtökohtaisesti aina 
toimivaltainen. Verohallinto, Suomen edustusto ja Maahanmuuttovirasto ovat toimivaltaisia 
vastaanottamaan tietojen tallettamista koskevan pyynnön 22 §:n nojalla. Verohallinto ja Maa-
hanmuuttovirasto ovat tietyin edellytyksin toimivaltaisia myös tallettamaan ulkomaan kansa-
laista koskevat rajoitetut tiedot väestötietojärjestelmään. Suomen edustustolla ei ole toimival-
taa tallettaa tietoja, vaan se toimittaa ulkomaan kansalaisen pyynnön ja tätä koskevat asiakirjat 
Maahanmuuttovirastolle. Maistraatin tehtävänä on tallettaa laajemmat tiedot, vaikka muu vi-
ranomainen suorittaisi rajoitetun ensirekisteröinnin.
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Oleskeluoikeutta koskevissa menettelyissä on havaittu, että vaikka oleskeluoikeuden saanut 
henkilö lähtökohtaisesti täyttää 9 §:ssä asetetut edellytykset tietojen tallettamiseksi, tämä ei 
usein pyydä tietojensa tallettamista Maahanmuuttovirastolta. Henkilön näkökulmasta tämä 
tarkoittaa sitä, että hänelle ei myöskään anneta henkilötunnusta oleskeluoikeutta koskevassa 
menettelyssä. Henkilön on asioitava maistraatissa tietojensa tallettamiseksi ja henkilötunnuk-
sen saamiseksi. 

Voimassa olevan lainsäädännön vaatimus siitä, että henkilön on erikseen pyydettävä tietojensa 
tallettamista Maahanmuuttovirastolta, johtaa tilanteisiin, joissa henkilön oleskeluoikeutta kos-
keva asia on myönteisesti ratkaistu, mutta tälle ei ole annettu henkilötunnusta. Tilanne jatkuu 
niin kauan, kunnes henkilö ohjataan asioimaan maistraatissa ja toimittaa tätä varten tarpeelli-
set asiakirjat. Tarkkoja lukuja siitä, kuinka suuri osa hakijoista jää nykyisessä menettelyssä 
tarpeettomasti vaille henkilötunnusta, ei ole saatavilla. Maahanmuuttoviraston arvion mukaan 
hieman yli puolet oleskeluluvan muun kuin kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen pe-
rusteella saaneista on tehnyt menettelyn yhteydessä tietojensa tallettamista koskevan pyynnön 
vuosina 2015 ja 2016. Osa hakijoista jättää kuitenkin pyynnön tekemättä siksi, että heillä on jo 
henkilötunnus.

Henkilötunnus on suomalaisessa yhteiskunnassa keskeinen henkilön yksilöintitunnus ja sen 
puuttuminen vaikeuttaa asiointia sekä viranomaisissa että yksityisen sektorin palveluissa. Vi-
ranomaisille aiheutuu ylimääräistä työtä tilanteen selvittämisestä tai henkilön palvelemisesta 
ilman henkilötunnusta. Lisäksi henkilötunnuksen puuttuminen johtaa herkästi hajanaisiin ja 
päällekkäisiin rekisterihenkilöllisyyksiin. Väestötietolakia olisi muutettava niin, että tunnuk-
sen myöntäminen oleskeluoikeuden yhteydessä ei olisi riippuvainen muodollisesta pyynnöstä. 

Sähköinen asiointitunnus

Väestötietojärjestelmä sisältää henkilötunnuksen lisäksi sähköisen asiointitunnuksen, joka 
toimii esimerkiksi kansalaisvarmenteessa varmenteen haltijan yksilöivänä tunnistetietona. Kun 
henkilön tiedot talletetaan ensimmäisen kerran väestötietojärjestelmään, hänelle on annettava 
sähköisen asiointitunnuksen antamisessa tarvittava yksilöllinen tekninen tunnistetieto. Tekni-
nen tunnistetieto muutetaan sähköiseksi asiointitunnukseksi, kun henkilölle myönnetään en-
simmäisen kerran kansalaisvarmenne, tai tunnus on muuten tarpeen varmennetoiminnassa.

Samoin kuin henkilötunnus, sähköinen asiointitunnus voidaan lain 64 §:n nojalla korjata. Jos 
sähköinen asiointitunnus on virheellinen tai tunnuksen luontimenettelyssä on tapahtunut virhe, 
Väestörekisterikeskuksen on viipymättä korjattava virhe ja annettava henkilölle tarvittaessa 
uusi asiointitunnus. Säännöstä ei ole sovellettu Väestörekisterikeskuksessa, eikä sen oleteta 
jatkossakaan tulevan sovellettavaksi. Sähköinen asiointitunnus, ja sen esiasteena toimiva tek-
ninen tunnistetieto, on väestötietojärjestelmän luoma numerosarja, joka muodostuu kahdeksas-
ta satunnaisesti valitusta numerosta sekä tarkistusmerkistä. Tunnus ei saa sisältää henkilöön 
liittyviä tunnistetietoja. Tunnuksen virheellisyys on siis lähinnä teoreettinen mahdollisuus. 
Kyseinen säännös on katsottu tarpeettomaksi. 

Sähköinen asiointitunnus voidaan 64 §:n nojalla muuttaa kahdella perusteella: henkilön suoje-
lemiseksi ilmeiseltä ja pysyvältä uhalta tai toistuvan väärinkäytön johdosta. Sukupuolen vah-
vistaminen ei voimassa olevan lain mukaan ole peruste sähköisen asiointitunnuksen muutta-
miseksi. Muuttamista on aina haettava erikseen Väestörekisterikeskukselta.

Teknisesti henkilötunnus ja sähköinen asiointitunnus muodostavat väestötietojärjestelmässä 
aina parin. Kun henkilötunnus luodaan, syntyy sähköisen asiointitunnuksen esiasteena toimiva 
tekninen tunnistetieto automaattisesti sen rinnalle. Kun henkilötunnus muutetaan, mutta säh-
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köistä asiointitunnusta ei muuteta, asiointitunnus säilyttää yhteyden vanhaan henkilötunnuk-
seen. Tämä yhteys on tietoturvariski erityisesti sukupuolen vahvistamisen tapauksissa, jolloin 
tieto vanhasta sukupuolesta sisältyy vanhaan henkilötunnukseen. Vanhojen tunnusparien voi-
massaolo saattaa myös johtaa niiden väärinkäyttöön. Erilaiset fyysiset ja sähköiset tunnistus-
ja allekirjoitusvälineet olisi kyettävä aina mitätöimään.

Tunnuksen haltija ei itse kykene arvioimaan, onko myös sähköisen asiointitunnuksen muutta-
minen tarpeen, sillä tunnusten tekninen yhteys ei ole kansalaisten tiedossa. Käytännössä Väes-
törekisterikeskus onkin tutkinut tarpeen sähköisen asiointitunnuksen muuttamiseksi aina, kun 
henkilötunnusta on muutettu. Väestörekisterikeskus on kehottanut henkilöä hakemaan myös 
sähköisen asiointitunnuksen muuttamista niin, että asiat on voitu käsitellä yhdessä. Menettely 
ei tältä osin ole tarkoituksenmukainen ja väestötietolain säännöksiä on tarpeen muuttaa.

2. Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  ehdotukset

2.1 Tietosuoja-asetuksen suora vaikutus

Esityksellä pyritään varmistamaan väestötietolain säännösten yhteensopivuus tietosuoja-
asetuksen ja uuden tietosuojalain kanssa sekä varmistamaan, että tietosuoja-asetuksen tarken-
tamat edellytykset tietojen käsittelylle voidaan täyttää rekisterihallinnon viranomaisten toi-
minnassa. Tavoitteena on lisäksi varmistaa, että henkilötietolain kumoaminen ei muodosta 
aukkoja väestötietojärjestelmän tietojen käsittelyä ja luovuttamista koskeviin säännöksiin.

Useat viittaukset henkilötietolakiin osoittavat väestötietolaissa käsittelyn edellytyksiin yleises-
ti, johonkin tietosuojan yleiseen periaatteeseen tai yksittäiseen rekisteröidyn oikeuteen. Väes-
tötietolaissa ehdotetaan viitattavan jatkossa tietosuoja-asetukseen silloin, kun kyse on sellai-
sesta periaatteesta, oikeudesta tai velvollisuudesta, joka johtuu suoraan tietosuoja-asetuksesta. 
Lainkohdissa, jotka viittaavat yleisemmin henkilötietojen käsittelyn edellytyksiin, ehdotetaan 
viitattavan sekä tietosuoja-asetukseen että tietosuojalakiin, joka tarkentaa tietosuoja-
asetuksesta johtuvia edellytyksiä. Tällaisia yleisiä viittauksia tietosuojalainsäädäntöön ehdote-
taan sisällytettäväksi lain soveltamisalaa koskevaan 2 §:n sekä varmennettua sähköistä asioin-
tia koskevaan 6 lukuun.

Väestötietojärjestelmän tietojen luovuttamista koskevissa 30, 33 ja 34 §:ssä on viitattu henki-
lötietolakiin: tiedot voidaan luovuttaa sellaiselle vastaanottajalle, jolla on oikeus käsitellä tie-
toja henkilötietolain nojalla. Tietojen luovutuksesta historialliseen tai tieteelliseen tutkimuk-
seen, tilastointitarkoitukseen tai viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävään ehdotetaan 
säädettävän edelleen 30 §:ssä. Viittaus henkilötietolakiin poistettaisiin, sillä käsittelyn oikeus-
peruste henkilötietolaissa ei enää toimisi perusteena luovutukselle. Tietojen luovutus väestö-
tietojärjestelmästä edellyttäisi myös jatkossa, että vastaanottajalla on tietojen käsittelylle asial-
linen oikeusperuste, mutta peruste olisi johdettava tietosuoja-asetuksesta tai tietosuojalaista. 
Yleisimmin käsittelyperuste johtuisi todennäköisesti tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 
e alakohdasta.

Lain 33 § poistettaisiin tarpeettomana. Tietosuojalainsäädäntö ei enää sisältäisi erillistä käsit-
telyperustetta henkilömatrikkelille tai sukututkimukselle, vaan käsittely olisi perustettava ylei-
siin tietosuoja-asetuksen tai tietosuojalain oikeusperusteisiin. Näin tietojen luovutus näihin 
tarkoituksiin, sikäli kun käsittelyperuste on olemassa, voitaisiin tehdä väestötietolain 34 §:n 
3 momentin yleissäännöksen nojalla. Koska kyse ei ole tieteelliseen tutkimukseen verrattavas-
ta hyvin laajasta luovutustoiminnasta, olisi toiminnan siirtäminen yleissäännöksen piiriin pe-
rusteltua. Väestötietolain 34 §:n 3 momenttia ehdotetaan muutettavan niin, että viittaukset 
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henkilötietolakiin poistetaan. Säännöksessä viitattaisiin yleisesti tietosuoja-asetukseen ja tie-
tosuojalakiin.

Väestötietolaissa viitataan henkilötietolakiin myös henkilötunnuksen luovuttamista koskevas-
sa säännöksessä. Koska henkilötunnuksen käsittelyn edellytykset kuuluvat tietosuoja-
asetuksen 87 artiklan nojalla jäsenvaltiolle, niistä säädettäisiin jatkossa tietosuojalaissa.  
TATTI-työryhmä on ehdottanut säännöstä, joka vastaisi olennaisilta osin henkilötietolain 
13 §:ää. Ehdotetun säännöksen edellytykset olisi kuitenkin täytettävä aina, myös silloin, kun 
käsittelystä on säädetty muussa laissa erikseen. Myös rikos- ja turvallisuusasioiden tietosuoja-
laissa säädettäisiin sen soveltamisalalla tyhjentävästi henkilötunnuksen käsittelystä. Kyseisen 
pykälän nojalla olisi esimerkiksi mahdollista käsitellä henkilötunnusta, kun se on tärkeää vi-
ranomaisen lakisääteisen tehtävän suorittamiseksi. Mikäli tällaisista pykälistä säädetään, väes-
tötietolaissa tulisi siis viitata molempien yleislakien säännöksiin henkilötunnuksen käsittelyn 
edellytyksistä ja luovutus voisi perustua ainoastaan niiden edellytysten täyttymiseen.

Väestötietolain 43 §:n 1 momentissa säädetään myös siitä, että väestötietojärjestelmästä annet-
tavaan todistukseen tai otteeseen voidaan henkilötunnus tai ulkomainen henkilönumero merki-
tä vain, jos todistus tai ote annetaan laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa säädetyn yksi-
löidyn tehtävän tai toimenpiteen toteuttamiseksi. Tämä säännös ehdotetaan poistettavan. Kun 
käsittelyn edellytyksistä on tyhjentävästi säädetty tietosuojalaissa ja rikos- ja turvallisuusasi-
oiden tietosuojalaissa, ja tunnuksen vastaanottajalla tulee aina olla näiden lakien perusteella 
oikeus käsitellä henkilötunnusta, ei tunnuksen merkitsemisestä otteelle voida säätää erikseen
väestötietolaissa. Esimerkiksi sekä tietosuojalain että rikosasioiden tietosuojalain esitetyt 
säännökset edellyttävät, että tunnuksen käsittely on tärkeää lakisääteisen tehtävän suorittami-
seksi. Tämä olisi ristiriidassa voimassa olevan säännöksen kanssa, joka edellyttää ainoastaan, 
että merkitseminen otteelle tapahtuu lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi. 

Sekä tietosuojalaissa että rikos- ja turvallisuusasioiden tietosuojalaissa tullaan kuitenkin hen-
kilötunnuksen käsittelyedellytysten yhteydessä säätämään siitä, että henkilötunnusta ei tule 
merkitä tarpeettomasti henkilörekisterin perusteella tulostettuihin tai laadittuihin asiakirjoihin. 
Tämän säännöksen yhdessä henkilötunnuksen käsittelyedellytysten kanssa varmistaisi sen, 
ettei henkilötunnusta jatkossakaan merkitä tarpeettomasti todistuksiin tai otteille.

2.2 Tietosuoja-asetus ja yhteisrekisterinpito

Tietosuoja-asetuksen 26 artikla asettaa aiempaa tarkempia vaatimuksia yhteisrekisterinpitäjil-
le. Erityisesti rekisterinpitäjien vastuut suhteessa rekisteröidyn oikeuksiin on jaettava selkeästi 
ja läpinäkyvästi. Ehdotetussa 4 §:n 3 momentissa säädettäisiin lain tasolla tietosuoja-asetuksen 
mukaisten rekisterinpitäjän velvollisuuksien jakautumisesta rekisterihallinnon viranomaisten 
kesken. Säännöksessä erotettaisiin toisistaan sellaiset rekisteröidyn oikeudet, joista on tarpeen 
säätää erikseen, sekä tietosuoja-asetuksesta johtuvat rekisterinpitäjän velvoitteet yleisemmin. 

Rekisteröidyn oikeuksien osalta on tarpeen jakaa velvollisuudet selkeästi niin, että vastuunja-
ko edesauttaa oikeuksien toteutumista. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisen ei tulisi olla 
tulkintakysymys tai vaikeasti kansalaisen selvitettävä asia, vaan vastuullisen viranomaisen tu-
lisi ilmetä laista.

Toisaalta on tarpeen säätää vastuullisesta viranomaisesta, jotta rekisterihallinnon viranomaiset 
voivat tehokkaasti järjestää toimintansa niin, että viranomaisissa ei ylläpidetä päällekkäisiä re-
sursseja menettelyjen toteuttamiseksi. Erityisesti viranomaisten toimiessa yhteisrekisterinpitä-
jänä on toivottavaa, että viranomaiset voivat tosiasiassa ennakoida, miten rekisteröidyn oikeu-
det tullaan niiden välisessä yhteistyössä toteuttamaan. Tietosuoja-asetuksen 26 artiklan 3 koh-
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dassa säädetään, että rekisteröidy voi käyttää oikeuksiaan suhteessa kumpaankin yhteisrekiste-
rinpitäjään riippumatta näiden keskinäisestä järjestelystä vastuiden määrittämiseksi. Kuitenkin 
26 artiklan 1 kohdan perusteella on katsottava, että tämä rekisteröidyn subjektiivinen oikeus 
soveltuu vain siltä osin, kuin tehtävänjaosta ei ole säädetty laissa. Jotta velvollisuuksien jako 
rekisterihallinnon viranomaisten välillä olisi tehokas, siitä olisi säädettävä laissa.

Ehdotetussa 4 §:n 3 momentissa viitattaisiin kolmeen tietosuoja-asetuksessa turvattuun rekis-
teröidyn oikeuteen: oikeus saada pääsy tietoihin (15 artikla), oikeus tietojen oikaisemiseen (16 
artikla) sekä vastustamisoikeus (21 artikla). Käytännössä Väestörekisterikeskus ylläpitää säh-
köisiä asiointipalveluita, joiden avulla rekisteröity voi osin käyttää oikeuksiaan omatoimisesti. 
Nämä tulisivat jatkossakin olemaan ensisijainen kanava monille rekisteröidyille. Oikeuksien 
täysimääräinen toteuttaminen ei kuitenkaan ole mahdollista tällaisissa palveluissa, vaan rekis-
teröidyn on voitava asioida suoraan rekisterihallinnon viranomaisen kanssa esimerkiksi tarkis-
taakseen täydet tietonsa. Momentissa säädettäisiin nimenomaisesti, että näiden oikeuksien to-
teuttamisesta suhteessa rekisteröityyn vastaa maistraatti. Säännös varmistaisi vastuunjaon te-
hokkuuden myös suhteessa rekisteröityyn.

Ehdotettu 4 §:n 3 momentti sisältäisi lisäksi yleisen säännöksen, jota sovellettaisiin niihin tie-
tosuoja-asetuksen mukaisiin velvoitteisiin, jotka eivät erityissäännöksen mukaan kuulu maist-
raatille. Säännös kattaisi myös rekisteröidyn oikeuksia koskevia velvollisuuksia. Rekisterinpi-
täjän velvollisuudet jakautuisivat samoin, kuin rekisterinpidon vastuista on säädetty väestötie-
tolaissa tai muussa laissa tai niiden nojalla. Yleisen säädöksen tarkoituksena olisi, että kukin 
rekisterihallinnon viranomainen vastaa tietosuoja-asetuksen mukaisten velvoitteiden toteutta-
misesta sellaisen tehtävän yhteydessä, joka sille on määrätty. Esimerkiksi Väestörekisterikes-
kus vastaa väestötietolain 4 §:n 2 momentin mukaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla 
pidetyn valtakunnallisen väestötietojärjestelmän yleisestä toimivuudesta ja tietotekniikasta se-
kä tietohallinnosta. Väestörekisterikeskus vastaisi täten myös tietosuoja-asetuksen mukaisen 
oletusarvoisen ja sisäänrakennetun tietosuojan (25 artikla) toteutumisesta väestötietojärjestel-
mässä. 

Muista tietosuoja-asetuksen III luvun sisältämistä rekisteröidyn oikeuksista, kuin yllä mainitut 
15, 16 ja 21 artiklan sisältämät oikeudet, ei olisi tarpeen säätää erikseen. Ne noudattaisivat 
4 §:n 3 momentin yleistä säännöstä ja jakautuisivat samoin, kun rekisterinpidon käytännön 
vastuista on säädetty. 

Tietosuoja-asetuksen 17 artiklassa tarkoitettua oikeutta tietojen poistamiseen sovelletaan 17 
artiklan 3 kohdan b alakohdan nojalla vain sellaisiin tietoihin, jotka väestötietolain 20 §:n 
1 momentin mukaan tulee poistaa Väestötietojärjestelmästä. Tämän oikeuden toteuttaminen 
kuuluu suoraan 20 §:n nojalla Väestörekisterikeskukselle. Tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 
mukainen oikeus olla joutumatta automatisoidun yksittäispäätöksen kohteeksi kuuluisi Väes-
törekisterikeskukselle 4 §:n 2 momentin nojalla.

Tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklojen mukaisesta informointioikeudesta vastaisi kulloinkin 
se rekisterihallinnon viranomainen, jonka kanssa rekisteröity asioi, ja joka käy ilmi olemassa 
olevasta tehtävänjaosta. Esimerkiksi maistraatti vastaa väestötietolain 21 §:n 1 momentin no-
jalla yksittäistä henkilöä koskevan rekisterinmerkinnän tekemisestä. Siinä määrin, kun tiedot 
kerätään rekisteröidyltä itseltään asiointitapahtumassa, maistraatti vastaisi myös rekisteröidyn 
informoinnista tällaisen asiointitapahtuman yhteydessä. Toisaalta Väestörekisterikeskus vas-
taisi väestötietojärjestelmästä ylläpidettävästä yleisestä dokumentaatiosta, kuten tie-
tosuojaselosteista, ja yleisestä järjestelmän tietosuojaa koskevasta viestinnästä. Tämä seuraisi 
sille 4 §:n 2 momentissa asetetusta velvollisuudesta huolehtia automaattisen tietojenkäsittelyn 
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avulla pidetyn väestötietojärjestelmän yleisestä toimivuudesta ja tietotekniikasta, tietohallin-
nosta sekä rekisteritoimintojen yhtenäisyydestä.

Yllä kuvatusti on tarkoituksenmukaista, että ainoastaan tietosuoja-asetuksen 15, 16 ja 21 artik-
loihin sisältyvien rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisen vastuista säädetään erikseen rekiste-
rihallinnon viranomaisten välillä. Muilta osin rekisterinpitäjän velvollisuudet voidaan jakaa 
yleissäännön mukaisesti. Rekisterihallinnon viranomaisten välistä nykyisten tehtävien jakoa ei 
muutettaisi, mutta tietosuoja-asetuksesta johtuvat rekisterinpitäjän velvollisuudet sidottaisiin 
selvyyden vuoksi olemassa olevaan tehtävänjakoon. Siltä osin, kun tietosuoja-asetus sisältää 
uusia tai tarkentuneita velvollisuuksia, ehdotus koskee myös uusia tehtäviä.

2.3 Tietosuoja-asetus ja rekisteröidyn oikeudet

Väestötietolain 76 §:stä ehdotetaan poistettavan säännökset, jotka koskevat rekisteröidyn oi-
keutta saada tietonsa oikaistua, poistettua tai täydennettyä taikka rekisterinpitäjän velvollisuut-
ta toteuttaa nämä oikeudet. Lisäksi poistettaisiin tietosuoja-asetuksen 12 artiklan 4 kohtaa vas-
taava säännös menettelystä tapauksissa, joissa rekisterinpitäjä ratkaisee tiedon oikaisemista 
koskevan asian rekisteröidyn pyynnön vastaisesti. Oikeuksista ja niitä koskevista menettelyis-
tä säädettäisiin jatkossa suoraan tietosuoja-asetuksessa. Päällekkäinen sääntely olisi tarpeeton-
ta ja voisi aiheuttaa tulkinnallisia ristiriitoja. Pykälässä säädettäisiin jatkossakin sellaisista tie-
tojen korjaamiseen liittyvistä hallinnollisista menettelyistä, jotka ovat erityisiä väestötietojär-
jestelmälle. Nämä säännökset eivät ole päällekkäisiä tietosuoja-asetuksen kanssa.

Esityksessä ehdotetaan rajoitettavan rekisteröidylle tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla 
kuuluvaa oikeutta rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä. Väestötietojärjestelmään ja Väestöre-
kisterikeskuksen varmennetoimintaan sovellettaisiin lähtökohtaisesti vain 18 artiklan 1 kohdan 
a alakohtaa, jonka mukaan käsittelyä on rajoitettava, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen 
paikkansapitävyyden. Ehdotettu poikkeus tästä oikeudesta sisältyisi uuteen 74 a §:ään. Poik-
keus olisi mahdollinen tietosuoja-asetuksen 23 artiklan jäsenvaltioille jättämän liikkumavaran 
puitteissa.

Koska käytäntöä rajoitusoikeuden soveltamisesta ei vielä ole muodostunut, on mahdollista, et-
tä pelkkä rekisteröidyn ilmoitus siitä, että tämä epäilee tietojen oikeellisuutta, edellyttäisi tie-
tojen käsittelyn rajoittamista, kunnes asia on viranomaisessa tutkittu. Rajoittaminen olisi var-
mistettava teknisin keinoin niin, että henkilötiedot eivät joudu käsittelytoimien kohteeksi eikä 
niitä voi muuttaa. 

Väestötietojärjestelmässä rajoitusoikeuden soveltaminen edellyttäisi sitä, että pyynnön koh-
teena olevat tiedot eivät olisi käytettävissä myöskään Väestörekisterikeskuksen tietopalvelui-
den asiakkaille. Luonnollista henkilöä koskevat viranomaispäätökset perustuvat usein väestö-
tietojärjestelmästä saatavaan tietoon esimerkiksi henkilön asuinpaikasta, perhesuhteista, syn-
tymäajasta tai siviilisäädystä. Joidenkin tietojen osalta viranomainen voi myös itse arvioida 
asiantilaa, mutta joidenkin tietojen osalta väestötietojärjestelmän tieto on ensisijainen. Esi-
merkki tällaisesta tiedosta on tieto siviilisäädystä avioliiton esteiden tutkinnassa. Viranomaiset 
voivat myös päätöstä antaessaan tarkastaa kansalaisen henkilötietoja väestötietojärjestelmästä. 
Viralliset henkilötiedot ovat myös olennaisia henkilön varmenteiden haku- ja rekisteröintipro-
sessissa, varmennetilausten hallinnassa sekä henkilön tunnistamisessa ja luottamuspalvelun 
tarjonnassa. Vahvaa sähköistä tunnistamista tai sähköistä allekirjoitusta ei voida tehdä ilman 
henkilötietojen luovutusta väestötietojärjestelmästä.

Mikäli henkilötiedon käsittely rajoitettaisiin automaattisesti, kunnes Väestörekisterikeskus on 
voinut varmistaa tiedon paikkansapitävyyden, viranomaisten päätöksenteko kyseisen henkilön 
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suhteen olisi vaarassa pysähtyä. Se, millä tavalla väestötietojärjestelmän tiedon paikkansapitä-
vyys tulisi tällaisessa tilanteessa tarkastaa, vaihtelee tietoryhmittäin. Tarkastus edellyttäisi to-
dennäköisesti tapahtumien tarkistusta lokirekisteristä sekä yhteydenottoa maistraattiin tai 
muuhun asianomaiseen viranomaiseen virallisten asiakirjojen, tuomion tai muun vastaavan 
lähteen varmistamiseksi. Joissakin tapauksissa tiedon paikkansapitävyyden varmistaminen 
saattaisi edellyttää, että rekisteröity vierailee maistraatissa ja esittää laillistetut asiakirjat oikai-
sun tueksi. Tietojen käytön rajoittaminen mahdollisen virheen selvittämisen ajaksi voisi ai-
kaansaada merkittäviä vaikutuksia, joita henkilö ei itse osaisi ennakoida.

Väestörekisterikeskuksen varmennetoimintaan liittyvissä rekistereissä rajoitusoikeuden sovel-
taminen edellyttäisi samalla tavoin, että pyynnön kohteena olevat tiedot eivät olisi käytettävis-
sä niiden oikeellisuuden selvittämisen ajan. Tämä johtaisi siihen, että rekisteröity voisi edel-
leen käyttää varmennettaan, mutta Väestörekisterikeskus ei varmenteesta vastaavana viran-
omaisena voisi ilman 18 artiklan 2 kohdan perustetta seurata varmenteen oikeellisuutta tai sitä, 
ovatko varmenteen myöntämisen perusteet edelleen käsillä. Olisi mahdollista, että myös var-
menteen sulkeminen viivästyisi varmenteen haltijan vilpillisen rajoituspyynnön johdosta.

Tiedon luotettavuus on lähtökohtaisesti väestötietojärjestelmässä korkealla tasolla ja väestötie-
tojärjestelmään tallennetuilla henkilötiedoilla on henkilön ilmoittamaa postiosoitetta ja muuta 
yhteystietoa sekä ammattia lukuun ottamatta julkinen luotettavuus. Henkilötiedon oikeellisuu-
den varmistaminen on järjestetty lakisääteisesti. Väestötietojärjestelmään merkittävä tieto tu-
lee joko sen todentaneelta viranomaiselta tai sen luotettavuus varmistetaan virallisista lailliste-
tuista asiakirjoista. Tietojen ylläpidosta ja oikeellisuuden varmistamisesta säädetään muun 
muassa väestötietolain 18, 19, 21—22 ja 25—27 §:ssä. Väestörekisterikeskuksen varmenne-
toimintaan liittyvissä rekistereissä luonnollisesta henkilöstä tarvittavat tiedot on tunnistuslain 
mukaan haettava ja päivitettävä väestötietojärjestelmästä.

Pääsääntöisesti rekisteröidyn ei siis ole tarvetta käyttää tietosuoja-asetuksen 18 artiklan rajoi-
tusoikeutta väestötietojärjestelmässä tai Väestörekisterikeskuksen varmennetoimintaan liitty-
vissä järjestelmissä. Tietojen oikeellisuus varmistetaan lakisääteisesti. Lisäksi tietosuoja-
asetuksen mukaiset muut oikeudet varmistavat, että henkilö voi valvoa tietojensa käsittelyä ja 
tuoda mahdolliset virheet rekisterinpitäjän tietoon.

Ottaen huomioon tietojen korkean luotettavuuden ja käsittelyn lakisääteiset reunaehdot, on 
katsottava, että poikkeuksella 18 artiklaan ei olisi vähäistä suurempaa merkitystä rekisteröidyn 
oikeusasemalle. Väestötietojärjestelmä ja Väestörekisterikeskuksen varmennerekisterit ovat 
suomalaisen yhteiskunnan kannalta keskeisiä rekistereitä, joiden jatkuva käytettävyys on kriit-
tistä viranomaistoiminnalle. Se, että tiedot eivät jonakin aikana olisikaan käytettävissä, aiheut-
taisi sekä henkilölle itselleen että viranomaisille tarpeettomia kustannuksia ja hallinnollista 
taakkaa. Lisäksi tällainen toiminnallisuus edellyttäisi todennäköisesti muutostarpeita sekä Vä-
estötietojärjestelmään että Väestörekisterikeskuksen asiakkaiden järjestelmiin rajapinnan 
muuttuessa. Nämä kustannukset voisivat olla yhteiskunnan tasolla merkittäviä ottaen huomi-
oon Väestötietojärjestelmän keskeisyys viranomaisten sekä esimerkiksi pankki- ja vakuutus-
alan tiedonlähteenä. Näillä perusteilla voidaan katsoa, että kyseessä on sellainen jäsenvaltion 
julkiseen etuun liittyvä tärkeä tavoite, joka mahdollistaa tietosuoja-asetuksen 23 artiklan 
1 kohdan e alakohdan nojalla poikkeamisen 18 artiklan soveltamisesta.

Tietosuoja-asetuksen 23 artiklan 2 kohdassa edellytetään, että poikkeuksen sisältävät lainsää-
däntötoimenpiteet sisältävät tarpeen mukaan erityisiä säännöksiä, jotka koskevat ainakin käsit-
telytarkoitusta tai käsittelyn ryhmiä, henkilötietoryhmiä, käyttöön otettujen rajoitusten sovel-
tamisalaa, suojatoimia, joilla estetään väärinkäyttö tai lainvastainen pääsy tietoihin tai niiden 
siirtäminen, rekisterinpitäjän ja rekisterinpitäjien ryhmien määrittämistä, tietojen säilytysaiko-
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ja ja sovellettavia suojatoimia, rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvia riskejä sekä 
rekisteröidyn oikeutta saada tietoa rajoituksesta. Poikkeuksen soveltamisala olisi tarkkaan ra-
jattu väestötietojärjestelmään ja Väestörekisterikeskuksen varmennerekistereihin, joiden rekis-
terinpitäjänä toimivat Väestörekisterikeskus ja maistraatit. Rajoitus rekisteröidyn oikeuksiin 
kävisi ilmi suoraan laista, eikä tiedonsaannista olisi tarpeen säätää erikseen. Muut erityiset 
säännökset sisältyvät väestötietojärjestelmän osalta väestötietolakiin. Varmentajan toimintaan 
liittyvien järjestelmien osalta erityiset säännökset sisältyvät väestötietolakiin ja tunnistusla-
kiin. 

Tietosuoja-asetuksen 21 artiklaan sisältyvän vastustamisoikeuden osalta ehdotetaan muutosta 
35 §:n sisältyvään säännökseen kiellon merkitsemisestä väestötietojärjestelmään. Säännös vas-
taisi voimassa olevaa lakia muilta osin, mutta henkilötietolain viittaus muutettaisiin viittauk-
seksi tietosuoja-asetukseen. On huomattava, että väestötietojärjestelmässä sovellettaisiin vain 
tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohtaa: oikeutta vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitar-
koitukseen.

2.4 Tietosuoja-asetus ja henkilötietojen käsittelyn perusteet

Esityksessä ehdotetaan 47 §:n uutta 4 momenttia, jossa säädettäisiin rekisterihallinnon tehtä-
västä tuottaa yleisesti tarpeellisia tietopalveluita. Tarkoituksena on, että rekisterihallinnon vi-
ranomainen, joka väestötietolain mukaan päättää tiedon luovuttamisesta, on myös velvollinen 
tuottamaan sellaisia palveluita, jotka mahdollistavat väestötietojärjestelmän tietojen hyödyn-
tämisen väestötietolain mukaisesti. Kyse olisi selventävästä säännöksestä. Säännös toimisi tie-
tosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisena oikeusperusteena käsittelylle, 
jota rekisterihallinnon viranomainen suorittaa tietopalvelutoiminnan yhteydessä. Ehdotettu 
säännös toisi nykyistä selkeämmin esiin, että rekisterihallinnon viranomaisten tehtäviin kuu-
luu tietopalvelun tuottaminen.

Tietopalvelutoiminta, erityisesti Väestörekisterikeskuksen massamuotoinen tietopalvelu, edel-
lyttää myös sellaisia käsittelytoimia, jotka eivät johdu suoraan väestötiedon luovuttamista 
koskevista säännöksistä. Näin on esimerkiksi, kun tietopalvelua tuottavan toimijan on tarpeen 
tarkistaa tai säilyttää tietojen vastaanottajalle laadittuja tulostiedostoja. Samoin selkeämpi oi-
keusperuste on tarpeen tietopalveluille, joissa Väestörekisterikeskus suorittaan väestötietojär-
jestelmän avulla vertailua asiakkaan rekistereiden välillä, esimerkiksi poistaa rekistereiden 
päällekkäisyydet. Tällaiset palvelut ovat väestötietojärjestelmän käyttötarkoituksen mukaisia 
ja tapahtuvat yhteiskunnan tietohuollon tueksi. Uusi säännös antaisi varman ja kattavan perus-
teen tietojen käsittelylle tietopalvelutoiminnassa silloinkin, kun kyse ei ole suoraan väestötie-
tojärjestelmän tietojen käsittelystä tietojen luovuttamiseksi.

Voimassa olevasta lainsäädännöstä ei myöskään käy selkeästi ilmi, että rekisterihallinnon vi-
ranomainen voi itse laatia tilastomuotoisen esityksen väestötietoja hyödyntämällä ja luovuttaa 
vastaanottajalle vain tämän tilaston. Tällainen toiminta on toivottavaa silloin, kun vastaanotta-
jalla ei ole tosiasiallista tarvetta käsitellä henkilötietoja, vaan vastaanottaja tarvitsee yleisem-
pää tietoa, esimerkiksi tietyn kunnan ikäjakaumasta. Tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa on säädetty tietojen minimoinnin periaatteesta: henkilötietojen on oltava asian-
mukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa käsittelyn tarkoituk-
siin. Mikäli tietotarve voidaan täyttää tilastomuotoisella esityksellä, tietojen minimoinnin pe-
riaate edellyttää, että näin toimitaan.
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2.5 Väestötietojärjestelmän tietojen luovuttaminen

Väestötietolain 28 §:ää ehdotetaan muutettavan niin, että rekisterihallinnon viranomainen voi-
si kieltäytyä luovutuksesta, kun vastaanottajan toiminnan voidaan perustellusta syystä epäillä 
loukkaavan henkilön yksityiselämän tai henkilötietojen suojaa, hänen etujaan tai oikeuksiaan 
taikka vaarantavan valtion turvallisuutta. Voimassa oleva sanamuoto voidaan tulkita niin, että 
kieltäytyminen edellyttää riskin kohdistuvan konkreettisemmin väestötiedon luovutukseen. 
Tarkoituksena olisi varmistaa, että rekisterihallinnon viranomainen voi kieltäytyä luovutukses-
ta tapauksissa, joissa vastaanottajan toiminnassa on todettuja puutteita, mutta viranomaisen on 
vaikea osoittaa juuri väestötietojärjestelmän tietoihin kohdistuvaa väärinkäytöstä. Kysymys 
voi esimerkiksi olla siitä, että hakijan toiminnassa on todettu henkilötietojen loukkaus, mutta 
loukkauksella ei ole yhteyttä väestötietoja sisältävään rekisteriin. Kyse olisi selventävästä 
säännöksestä, sillä nykyisenkin sanamuodon voidaan tulkita mahdollistavan kieltäytymisen 
tällaisessa tilanteessa. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännön (KHO:2009:11) va-
lossa olisi kuitenkin toivottavaa säätää kieltäytymisperusteesta nimenomaisesti. Lisäksi 28 §:n 
yleisiin edellytyksiin ehdotetaan selvyyden vuoksi viitattavan 34 §:n 3 momentissa.

Esityksellä mahdollistettaisiin tiettyjen taustatietojen luovuttaminen yhteiskunnalliseen mieli-
pidetutkimukseen. Muutos edesauttaisi yhteiskunnallisesti edustavien tutkimusten suorittamis-
ta, kun otoksia olisi mahdollista kohdentaa esimerkiksi kieli- ja ikäryhmiin. Luovutettavat tie-
dot rajoitettaisiin henkilön sukupuoleen, ikäryhmään ja äidinkieleen. Kyse ei pääsääntöisesti 
olisi arkaluonteisista tiedoista ja joka tapauksessa luovutuksen tulisi aina täyttää 28 §:n yleiset 
edellytykset. Luovutus ei siis olisi mahdollinen, mikäli sen voitaisiin perutellusta syystä epäil-
lä loukkaavan esimerkiksi yksityiselämän suojaa.

Rekisteröidyn mahdollisuus kieltää tietojensa luovuttaminen henkilömatrikkeliin tai sukutut-
kimukseen ehdotetaan säilytettävän. Lain 35 §:n ehdotetaan erillistä säännöstä henkilömatrik-
kelia ja sukututkimusta koskevasta kiellosta, kun henkilötietolaki ja sen sisältämä kielto ku-
motaan. Tietosuoja-asetus ei sisällä erillistä perustetta tällaiselle käsittelylle, vaan henkilöma-
trikkelille ja sukututkimukselle olisi jatkossa osoitettava käsittelyperuste tietosuoja-asetuksen 
6 artiklasta. Siinä määrin, kun käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan, on re-
kisteröidyllä oikeus myös henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella vas-
tustaa käsittelyä tietosuoja-asetuksen 21 artiklan nojalla. Henkilömatrikkelia ja sukututkimusta 
varten ei siis jatkossa olisi lainsäädännössä erillistä oikeusperustetta eikä ehdotonta oikeutta 
kieltää tietojen luovuttamista. 

Rekisteröity voisi mahdollisesti kieltää käsittelyn tietosuoja-asetuksen 21 artiklan nojalla suh-
teessa tietojen vastaanottajaan. Rekisteröidyn kannalta on kuitenkin tehokkaampaa, mikäli tä-
mä voi ilmoittaa kieltonsa suoraan väestötietojärjestelmään: ilmoittamalla kiellosta väestötie-
tojärjestelmään rekisteröity voi käyttää vastustamisoikeuttaan suhteessa kaikkiin sellaisiin 
luovutuksensaajiin, jotka saavat tietoja näihin käyttötarkoituksiin. Siltä osin, kun tietosuoja-
asetuksen 21 artiklan vastustamisoikeus ei kata kaikkia tapauksia, joissa tietoja luovutetaan 
väestötietojärjestelmästä henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten, on myös arvioitava, 
onko tällaisen kiellon käyttäminen mahdollista tietosuoja-asetuksen valossa. Kiellon merkit-
seminen väestötietojärjestelmään ei tarkoita, että kyseisen henkilön tietojen käsittely henkilö-
matrikkeliin tai sukututkimukseen olisi lähtökohtaisesti laitonta. Se tarkoittaa ainoastaan, että 
lähteenä ei voida hyödyntää väestötietojärjestelmää. Tältä osin on katsottava, ettei henkilöma-
trikkelia ja sukututkimusta koskeva kielto ole ristiriidassa tietosuoja-asetuksen kanssa niiltä-
kään osin, kuin se ylittää tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisen vastustamisoikeuden. Se, 
mille tahoille ja mihin käyttötarkoituksiin tietoja luovutetaan, on myös tietosuoja-asetuksen 6 
artiklan 3 kohdan mukaan kansallisen liikkumavaran piirissä. Keskitetyn väestötietojärjestel-

HE 19/2018 vp



22

män hyväksyttävyys kansalaisten keskuudessa edellyttää sitä, että tietojen luovuttamista voi-
daan rajoittaa silloin, kun siihen ei ole merkittävää yhteiskunnallista tai yksilöllistä intressiä.

Muilla 35 §:ää koskevilla muutoksilla varmistettaisiin henkilön oikeuksien tai velvollisuuksi-
en kannalta merkityksellinen tietojen luovutus väestötietojärjestelmään merkitystä kiellosta 
huolimatta. Pykälään lisättäisiin säännös, jonka nojalla Väestörekisterikeskus voi luovuttaa 
kiellon alaiset tiedot 32 §:n 2 momentin perusteella toimintaan, jossa on kyse yleiseen etuun 
tai henkilöiden oikeuksiin tai etuihin liittyvästä selvityksestä tai tutkimuksesta. Säännöksellä 
viitattaisiin lähinnä sellaisiin mielipide- tai kyselytutkimuksiin, jotka ovat kiinteässä yhteydes-
sä vastaanottajan henkilökohtaiseen etuun tai oikeuteen. Tällainen voisi olla esimerkiksi kyse-
ly asuinalueella vaikuttavasta meluhaitasta. Edellytyksiä olisi tulkittava suppeasti. Säännös ei 
mahdollistaisi kyselyä, jonka tosiasiallinen tarkoitus voidaan katsoa suoramarkkinoinniksi. 
Näin poikkeus suoramarkkinointikieltoon ei tosiasiassa olisi myöskään poikkeus tietosuoja-
asetuksen mukaisesta rekisteröidyn oikeudesta vastustaa tietojensa käsittelyä suoramarkki-
nointitarkoitukseen. Kun poikkeuksen soveltamisalaan ei kuulu suoramarkkinointia, säännös 
ei olisi ristiriidassa tietosuoja-asetuksen kanssa. 

Väestötietolain 44 §:ään ehdotetaan muutosta, jolla selvitys tietojen suojauksesta ei olisi pa-
kollinen, kun luovuttaminen tapahtuu teknisen käyttöyhteyden välityksellä tai koskee laajaa 
tietojoukkoa ja tällaiseen luovutukseen sisältyy henkilötunnus. Ehdotus vähentäisi viranomais-
ten välisen tietojenluovutuksen hallinnollisia menettelyitä. Tarkoituksena olisi, että rekisteri-
hallinnon viranomainen asettaisi vähimmäisvaatimukset, joihin tietojen vastaanottaja sitoutui-
si ilman, että vastaanottajan on tuotettava selvitys toiminnastaan. Vaatimusten tulisi olla koh-
tuulliset. Tarkoituksena ei olisi, että vaatimukset muodostuisivat tosiasiassa korkeammiksi, 
kuin ne edellytykset, joita tietojen suojausta koskevassa selvityksessä kontrolloidaan. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi uutta 50 a §:ää, jossa säädettäisiin tietojen luovuttamisen lopet-
tamisesta. Säännöstä sovellettaisiin lähinnä Väestörekisterikeskuksen jatkuviin tietolupiin ta-
pauksissa, joissa yleiset tai erityiset edellytykset luovuttamiselle eivät enää täyty. Erillinen 
säännös tietoluvan päättämisestä varmistaisi Väestörekisterikeskuksen toimivallan ja takaisi 
tietojen vastaanottajan oikeusturvan.

2.6 Ulkomaalaisten rekisteröinti

Voimassa olevan lain 22 §:n mukaan Maahanmuuttovirasto saa tallettaa ulkomaan kansalaista 
koskeva tiedot väestötietojärjestelmään, kun tallettaminen on hänelle kuuluvien oikeuksien tai 
velvollisuuksien toteuttamisen tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi tarpeellista. Lisäedel-
lytyksenä on, että henkilö on pyytänyt tietojen tallettamista ja, että hänelle myönnetään oles-
kelulupa tai oleskelukortti taikka hänen oleskeluoikeutensa rekisteröidään. Esityksessä ehdote-
taan, että Maahanmuuttovirasto voisi tallettaa tiedot ilman pyyntöä aina, kun henkilön oleske-
lua koskeva asia ratkaistaan myönteisesti Maahanmuuttovirastossa. Tarkoituksena olisi no-
peuttaa henkilötunnuksen myöntämistä tapauksissa, joissa henkilö tullaan hyvin korkealla to-
dennäköisyydellä rekisteröimään väestötietojärjestelmään ennemmin tai myöhemmin. Henki-
lötunnuksen myöntäminen automaattisesti edesauttaisi henkilön sujuvaa asiointia viranomai-
sissa ja ulkomaan kansalaiselle kuuluvien oikeuksien toteutumista. Muutos yksinkertaistaisi 
myös hallinnon sisäisiä menettelyitä, kun päällekkäisten rekisteri-identiteettien riski pienenisi.

Ehdotetussa 9 §:ssä säädettäisiin perusteesta, jonka nojalla Maahanmuuttoviraston on suoraan 
mahdollista tallettaa tiedot, kun oleskeluasia on päättynyt myönteiseen ratkaisuun. Uusi tallet-
tamisperuste olisi yleisemmin käytettävissä niin, että maistraatti voisi tallettaa tiedot tällaises-
sa tapauksessa, jos Maahanmuuttovirasto ei olisi tehnyt niin aikaisemmin. Myös Verohallinto 
voisi 22 §:n nojalla tallettaa tiedot silloin, kun ulkomaan kansalainen on esittänyt sille tallet-
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tamista koskevan pyynnön. Tältä osin muutos selkeyttäisi käsittelyä myös maistraatissa ja Ve-
rohallinnossa, kun muiden edellytysten arviointia ei tarvitsisi suorittaa. Ehdotetussa 22 §:ssä ei 
voimassa olevaa lakia vastaavasti säädettäisi enää Maahanmuuttovirastoa ja Suomen edustus-
toa koskevista toimivalta- ja menettelysäännöistä tietojen tallettamista koskevan pyynnön 
osalta. Sen sijaan säädettäisiin ainoastaan Maahanmuuttoviraston toimivallasta tallettaa ulko-
maan kansalaista koskevat tiedot väestötietojärjestelmään 9 §:n mukaisissa myönteisen oles-
kelupäätöksen tapauksissa. Lisäksi säädettäisiin menettelystä, jolla Suomen edustusto voi ot-
taa vastaan talletettavat tiedot ja välittää ne Maahanmuuttovirastolle.

Maahanmuuttoviraston velvollisuudesta varmistua ulkomaan kansalaisen henkilöllisyydestä 
säädettäisiin jatkossa 9 §:n 3 momentissa eikä 22 §:ssä, jossa säädetään tallettamista koskevan 
pyynnön vastaanottajan vastuusta. Oleskeluluvan myöntäminen edellyttää Maahanmuuttovi-
raston käytännössä pääsääntöisesti hakijan matkustusasiakirjan voimassaoloa ulkomaalaislain 
35 §:n mukaisesti. Saman säännöksen mukaan tästä vaatimuksesta voidaan kuitenkin poiketa 
säännöksessä yksilöidyissä tilanteissa, joista keskeisimmät ovat oleskeluluvan myöntäminen 
kansainvälisen suojelun tarpeen perusteella. Väestötietolain ja ulkomaalaislain yhteensovitta-
minen näissä tilanteissa edellyttää tulkintaa, jonka mukaan Maahanmuuttoviraston on sovelta-
nut väestötietolain 19 §:n 2 momenttia myöntäessä oleskeluluvan ilman, että hakija on esittä-
nyt voimassaolevan matkustusasiakirjan.

Mikäli Maahanmuuttovirasto jatkossa merkitsee henkilön väestötietojärjestelmään useammin, 
voi mahdollisesti yleistyä myös tilanne, jossa täydennettävien tietojen merkitseminen väestö-
tietojärjestelmään viivästyy tai jää tekemättä, kun ulkomaan kansalainen ei asioi maistraatissa. 
Käytännössä kotikunta tai tilapäinen osoite on henkilön asumisen ja asioinnin kannalta niin 
keskeinen rekisterimerkintä, että ennemmin tai myöhemmin henkilö tulee asioimaan myös 
maistraatissa. Asiaan tulisi kuitenkin lain täytäntöönpanossa kiinnittää huomiota. Viranomais-
ten on tärkeää tehdä yhteistyötä menettelyiden ja ohjeistuksen selkeyttämiseksi myös käytän-
nössä, jotta ulkomaan kansalainen ohjataan aina täydentämään tietonsa maistraatissa.

Vaikka yllä kuvattu muutos olisi askel oikeaan suuntaan, sillä ei saavuteta täyttä kattavuutta 
Maahanmuuttoviraston menettelyssä. Joissakin tilanteissa rekisteröinti estyy väestötietojärjes-
telmän automaattisten tarkistusten vuoksi. Henkilön yksilöintitiedot voivat esimerkiksi olla 
liian lähellä väestötietojärjestelmässä jo oleva henkilöä, jolloin asiointi maistraatissa on tar-
peen asiakirjojen tarkastamiseksi. Lisäksi on huomattava, että esitykseen ei sisälly erillistä 
voimaantulosäännöstä, vaan Maahanmuuttovirasto tulisi soveltamaan muutettuja säännöksiä 
kaikkiin niihin Maahanmuuttovirastossa vireillä oleviin asioihin, joihin tehdään väestötietolain 
9 §:n 1 momentin 1 kohdan soveltamisalaan kuuluva päätös lain voimaantulon jälkeen.

2.7 Sähköinen asiointitunnus

Esitys sisältää muutoksen myös sähköisen asiointitunnuksen muuttamista koskevaan pykä-
lään. Koska henkilötunnus ja sähköinen asiointitunnus ovat väestötietojärjestelmässä hyvin 
kiinteässä yhteydessä toisiinsa, tulisi pääsäännön olla, että sähköinen asiointitunnus muutetaan 
viran puolesta aina, kun henkilötunnus muutetaan. Näin vältyttäisiin tietoturvallisuuteen ja 
väärinkäytöksiin liittyviltä riskeiltä: mikäli sähköinen asiointitunnus ei muutu henkilötunnuk-
sen kanssa samaan aikaan, sähköinen asiointitunnus säilyttää yhteyden myös vanhaan henkilö-
tunnukseen ja sen sisältämiin tietoihin. Muutos selkeyttäisi myös menettelyä Väestörekisteri-
keskuksessa. Koska tunnusten yhteyden on katsottu muodostavan tietoturvariskin, viranomai-
nen on käytännössä kehottanut henkilötunnuksen muuttamista hakenutta henkilöä hakemaan 
myös asiointitunnuksen muuttamista. Tämä merkitsee ylimääräistä työtä sekä viranomaiselle 
että hakijalle. 
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Ehdotetun 64 §:n mukaan sähköinen asiointitunnus muutettaisiin aina viran puolesta, kun 
henkilötunnus muutetaan 12 §:n nojalla. Pykälässä säilytettäisiin myös voimassa olevan 
64 §:n perusteet sähköisen asiointitunnuksen itsenäiseksi muuttamiseksi siltä varalta, että tun-
nuksen käytössä ilmenisi erillinen muutostarve. Tällöin muuttamista olisi kuitenkin haettava 
kirjallisesti Väestörekisterikeskukselta.

Väestötietolain 64 §:n 1 momentti ehdotetaan poistettavaksi tarpeettomana. Säännöstä ei so-
velleta käytännössä. Mikäli tunnisteen luomisessa hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa tapah-
tuisi ennustamaton virhe, on Väestörekisterikeskus velvoitettu korjaaman tiedon jo tietosuoja-
asetuksen nojalla. Erillinen säädös ei tästäkään syystä ole tarpeen.

3. Esityksen vaikutukset

3.1 Taloudelliset vaikutukset

Esitetty poikkeus rekisteröidyn tietosuoja-asetuksen mukaiseen rajoitusoikeuteen säästää Vä-
estörekisterikeskukselta kustannukset, jotka aiheutuisivat tiedon väliaikaisen jäädyttämisen 
mahdollistavan toiminnallisuuden lisäämisestä järjestelmiin. Väestötietojärjestelmän osalta ra-
joitusmenettely edellyttäisi todennäköisesti merkittäviä muutoksia väestötietojärjestelmän ra-
kenteisiin sekä niihin rajapintoihin, joiden kautta tietoa luovutetaan. Poikkeuksella olisi siis 
kertaluonteinen hyötyvaikutus Väestörekisterikeskuksen toimintamenoihin. Muutosten kus-
tannuksista ei ole ollut mahdollista tehdä arvioida valmistelun kuluessa.

Lisäksi on huomioitava, että Väestörekisterikeskuksen rajapintojen muutokset edellyttäisivät 
todennäköisesti muutostarpeita myös Väestörekisterikeskuksen asiakkaiden järjestelmissä. 
Yksin Väestörekisterikeskuksen VTJ-rajapinta -tuotteella on tällä hetkellä noin 2 250 asiakas-
ta, joihin lukeutuu keskeisiä valtion viranomaisia kuten turvallisuudesta, terveydenhuollosta ja 
sosiaalietuuksista vastaavia toimijoita sekä esimerkiksi luotto- ja vakuutussektorin toimijoita. 
Poikkeuksella olisi kertaluonteinen hyötyvaikutus myös näiden toimijoiden toimintamenoihin. 
Tältäkään osin kustannuksista ei ole ollut mahdollista arvioida valmistelun kuluessa.

Muilta osin esityksellä ei ole arvioitu olevan vähäistä suurempia taloudellisia vaikutuksia.

3.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Sähköinen asiointitunnus

Esitys siitä, että sähköinen asiointitunnus muutettaisiin aina viran puolesta, kun henkilötunnus 
muutetaan, selkeyttäisi menettelyä Väestörekisterikeskuksessa. Se ei kuitenkaan merkitsisi 
olennaista muutosta viranomaisten toimintaan tai resursseihin. Sähköisen asiointitunnuksen 
muutosten määrä ei kasvaisi merkittävästi, sillä Väestörekisterikeskus kehottaa jo nyt henkilöä 
hakemaan sähköisen asiointitunnuksen muuttamista, kun henkilötunnuksen muuttamista kos-
keva hakemus on vireillä. Lisäksi tunnuksia muutetaan vuosittain vain yksittäisissä tapauksis-
sa. Menettely olisi huomattavasti selkeämpi tunnuksen haltijan näkökulmasta, kun vain yksi 
hakemus olisi tarpeen.

Sähköisen asiointitunnuksen muuttaminen automaattisesti aina, kun henkilötunnus muuttuu, 
edellyttää järjestelmämuutosta, jonka kustannus on Väestörekisterikeskuksen arvion mukaan 
noin 20 000 euroa. Tämä kustannus katettaisiin Väestörekisterikeskuksen toimintamäärära-
hoista, eikä edellytä lisämäärärahaa.
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Ulkomaalaisten rekisteröinti

Ehdotus vaikuttaisi maistraattien tehtäviin. Ensirekisteröinti jäisi lähtökohtaisesti maistraatissa 
suoritettavaksi, kun kyse on tilapäisistä rekisteröinneistä esimerkiksi, kun EU-kansalainen ei 
rekisteröi oleskeluoikeuttaan, pohjoismaiden kansalaisten osalta sekä sellaisten henkilöiden 
osalta, joiden rekisteröinti perustuu Suomessa olevaan kotikuntalain mukaiseen kotikuntaan ja 
siellä olevaan asuinpaikkaan.

Maahanmuuttovirasto ei jatkossakaan voisi suorittaa ensirekisteröintiä tilanteissa, joissa ul-
komaan kansalainen on hakenut oleskelulupaa ulkomailla paikkakunnalla, jossa oleskelulupa-
hakemusten vastaanotto on ulkoistettu muun maan edustustolle tai yksityiselle palveluntarjo-
ajalle. Tällöin henkilö ei fyysisesti asioi Suomen edustuston tai muunkaan viranomaisen luona 
oleskeluluvan käsittelyprosessin aikana, jolloin henkilöä ei voida väestötietojärjestelmää kos-
kevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla tunnistaa eikä henkilön tietoja siten voida tallettaa 
väestötietojärjestelmään oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä. Tällöin ensirekisteröinti suo-
ritettaisiin edelleen maistraatissa.

Lisäksi väestötietojärjestelmän tekniset tarkistukset estävät Maahanmuuttoviraston rekiste-
röinnin silloin, kun väestötietojärjestelmästä löytyy toinen henkilö, jonka henkilötiedot ovat 
lähes tai täysin samat. Tällöin ensirekisteröinti on tehtävä maistraatissa, jotta maistraatti voi 
varmistua siitä, ettei kyseessä ole sama henkilö.

Henkilöä koskevat tiedot olisi kuitenkin aina täydennettävä maistraatissa, sillä Maahanmuut-
tovirasto voi väestötietolain 22 §:n nojalla tallettaa vain niin kutsutut suppeat tiedot. Mikäli 
tietojen täydentäminen viivästyy sen jälkeen, kun Maahanmuuttovirasto on antanut henkilö-
tunnuksen, on mahdollista, että asumistietojen takautuvat korjauspyynnöt lisääntyvät jonkin 
verran maistraateissa. Kokonaisuutena muutoksilla ei kuitenkaan katsota olevan vaikutusta 
maistraattien resurssitarpeeseen. Lain 9 §:n muutos selkeyttäisi menettelyä maistraatissa niissä 
tapauksissa, joissa rekisteröintiä ei ole voitu tehdä Maahanmuuttovirastossa.

Esitys ulkomaalaisten rekisteröinnin muuttamisesta selkeyttäisi menettelyä Maahanmuuttovi-
rastossa. Muutos vaikuttaa suoraan siihen henkilöryhmään, jolle henkilötunnus on mahdollista 
myöntää heti Maahanmuuttovirastossa. Muutoksella ei kuitenkaan katsota olevan vähäistä 
suurempaa vaikutusta Maahanmuuttoviraston resurssitarpeeseen eikä se edellytä lisämäärära-
hoja. Suomen edustuston rooli pysyisi pääasiallisesti samana vaikka jatkossa edustustot eivät 
enää ottaisi vastaan pyyntöjä tietojen tallettamiseksi. Edustustot ottaisivat kuitenkin vastaan 
nykytilaa vastaavasti tallettamista varten esitettyjä asiakirjoja ja tietoja.

Esityksellä olisi tehostavia vaikutuksia ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hal-
lintokeskuksen, jäljempänä KEHA-keskus, toimintaan. Työ- ja elinkeinoministeriö on johtanut 
hanketta, jonka tarkoituksena on uudistaa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kotou-
tumislain (1386/2010) nojalla kunnille suorittamien laskennallisten korvausten maksumenette-
ly. Hankkeen myötä automatisoidut maksut ovat toimineet hyvin lukuun ottamatta henkilöitä, 
jotka eivät ole saaneet henkilötunnusta oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä. Tällöin KE-
HA-keskus tekee manuaalista työtä kohdistaakseen korvauksen piiriin kuuluvan henkilön oi-
keaan kuntaan. Työ- ja elinkeinoministeriö on arvioinut, että noin 30 prosenttia oleskeluluvan 
saaneista turvapaikanhakijoista ei saa henkilötunnusta oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä.

Laskennallisten kuntakorvausten manuaaliseen käsittelyyn tarvittava lisäresurssi vuonna 2018 
on laskennallisesti arviolta 3,5 henkilötyövuotta. Esityksen vaikutus resurssitehokkuuteen on 
riippuvainen siitä, kuinka suurelle osuudelle ensirekisteröinti voidaan tehdä jo maahanmuutto-

HE 19/2018 vp



26

virastossa. Yllä kuvatusti näin ei voida toimia kaikissa tilanteissa, mutta muutoksen katsotaan 
poistavan merkittävän osan manuaalisen käsittelyn tarpeesta.

3.3 Ympäristövaikutukset

Esityksellä ei ole havaittu merkittäviä ympäristövaikutuksia.

3.4 Yhteiskunnalliset vaikutukset

Ehdotetulla muutoksella ulkomaan kansalaisten rekisteröintiin ei katsota olevan merkittävää 
vaikutusta myönnettävien henkilötunnusten kokonaismääriin. Tälläkin hetkellä säännöksen 
soveltamisalaan kuuluville henkilöille annetaan henkilötunnus, kun henkilö sitä pyytää Maa-
hanmuuttovirastossa tai maistraatissa. Muutos poistaisi henkilötunnuksen antamisen viiveen, 
joka on vaikeuttaa henkilön asioimista suomalaisessa yhteiskunnassa. Periaatteessa on mah-
dollista, että muutoksen johdosta yleistyy tilanne, joissa henkilötunnus saadaan, mutta henkilö 
ei koskaan saavu Suomeen. Tällaista mahdollisuutta on kuitenkin pidetty marginaalisena. 

Esitetty muutos sisältää riskin siitä, että henkilöt eivät henkilötunnuksen saatuaan käy maist-
raatissa täydentämässä tietojaan. Tämä voi johtaa tätä henkilöjoukkoa koskevien rekisteritieto-
jen laadun heikentymiseen. Tietoja, joita Maahanmuuttovirasto ei voi tallettaa väestötietojär-
jestelmään ovat esimerkiksi kotikunta, perhesuhteet, syntymäpaikka ja -valtio, sekä erityisesti 
tilapäinen tai vakinainen osoite. Maistraatti on arvioinut, että Maahanmuuttoviraston kautta 
henkilötunnuksen saaneita, joilla ei ole vielä väestötietojärjestelmässä tilapäistä tai vakinaista 
osoitetta, on tällä hetkellä yli 13 000. On kuitenkin arvioitu, että kotikunta on myös henkilön 
asioinnin ja oikeuksien kannalta niin olennainen tieto, että henkilö tulee käytännössä asioi-
neeksi myös maistraatissa. Riskiä tietojen puutteellisuudesta voidaan myös hallita asiallisella 
ohjeistuksella oleskeluoikeutta koskevassa menettelyssä ja muissa viranomaisissa. Viran-
omaisten väliseen yhteistyöhön tulisi kiinnittää lain täytäntöönpanossa erityistä huomiota.

On huomattava, että ehdotettu muutos asettaa Suomessa oleskelevat ulkomaan kansalaiset 
keskenään erilaisiin asemiin. Oleskelulupaa hakevat kolmannen valtion kansalaiset, oleskelu-
oikeuden rekisteröivät unionin kansalaiset sekä näihin ryhmiin rinnastettavat henkilöt rekiste-
röitäisiin väestötietojärjestelmään ilman pyyntöä kun taas pohjoismaiden kansalaiset, oleske-
luoikeutensa rekisteröimättä jättävät unionin kansalaiset sekä viisumilla Suomeen tulevat hen-
kilöt rekisteröitäisiin edelleen vain heidän omasta pyynnöstään. Tätä asetelmaa ei kuitenkaan 
pidetä olosuhteiden valossa merkittävänä.

Rekisteröinti ilman pyyntöä koskisi tapauksia, joissa on kyse muusta kuin lyhytaikaisesta 
oleskelusta. Siksi voidaan olettaa, että heillä tulisi joka tapauksessa olemaan tarve saada tie-
tonsa talletetuksi väestötietojärjestelmään, ja koska heitä koskeva asia joka tapauksessa käsi-
tellään Suomen viranomaisessa, on perusteltua, että heille voidaan samalla antaa henkilötun-
nus. Sen sijaan ehdotetun menettelyn ulkopuolelle jäävät ulkomaan kansalaiset ovat niitä, jot-
ka joko tulevat Suomeen hyvin lyhyeksi ajaksi tai joiden ei tarvitse muutenkaan asioida Maa-
hanmuuttoviraston kanssa. Heidän kohdallaan ei ole selvää, että tietojen tallettaminen ylipään-
sä tulee olemaan tarpeen, eivätkä he välttämättä tule asioimaan Suomen viranomaisten kanssa 
niin, että maahanmuutto-, vero- tai väestötietoviranomaiset tulisivat tietoisiksi heidän Suo-
messa olostaan. Tällöin rekisteröinti ilman omaa pyyntöä ei ole tarkoituksenmukaista.

HE 19/2018 vp



27

4. Asian valmistelu

4.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä syksyllä 2017. Valmistelussa on tehty yhteis-
työtä Väestörekisterikeskuksen, maistraattien, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Maahanmuut-
toviraston kanssa niiden toimialaan kuuluvissa asioissa. Lakiin ehdotettavat muutokset perus-
tuvat osin Väestörekisterikeskuksen ministeriölle esittämiin muutostarpeisiin. Ulkomaalaisen 
rekisteröintiä koskevat muutokset perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön ja Maahanmuuttovi-
raston esittämiin muutostarpeisiin. Ehdotettavissa muutoksissa on lisäksi mahdollisuuksien 
mukaan huomioitu tietosuoja-asetuksen voimaantulon ja tähän liittyvän kansallisten yleislaki-
en valmistelun aiheuttamat tarpeet ja vaikutukset. Esitystä on kuitenkin valmisteltu samanai-
kaisesti yleislakien kanssa, joten niiden lopullista sisältöä ei ole kyetty kaikilta osin arvioi-
maan.

4.2 Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen

Esityksestä pyydettiin lausuntoa ministeriöiltä, kaikilta maistraateilta sekä Ahvenanmaan val-
tionvirastolta ja Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksiköltä, 
Maahanmuuttovirastolta, Väestörekisterikeskukselta, Verohallinnolta, Kansaneläkelaitokselta, 
Eläketurvakeskukselta, Tilastokeskukselta, Tietosuojavaltuutetun toimistolta, Yhdenvertai-
suusvaltuutetulta, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselta, 
Suomen Kuntaliitolta, Suomen Markkinatutkimusliitto ry:ltä, Pakolaisneuvonta ry:ltä, TIEKE 
Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:ltä, CSC Tieteen tietotekniikan keskukselta, Rekisteri-
tutkimuksen tukikeskukselta sekä Espoon, Helsingin, Oulun, Tampereen, Vantaan ja Turun 
kaupunkien maahanmuuttajapalveluilta tai maahanmuutto-osastoilta.

Esitystä pidettiin lausunnoissa yleisesti kannatettavana. Lausunnoissa esitettiin kuitenkin jon-
kin verran muutoksia esitykseen ja tärkeimpiä lausunnoissa esiin nousseita kysymyksiä on kä-
sitelty alla.

Lausunnoissa kannatettiin ehdotusta, jonka mukaan Maahanmuuttovirasto voisi jatkossa tallet-
taa ulkomaan kansalaisen tiedot ilman pyyntöä väestötietojärjestelmään, kun se tekee myön-
teisen oleskelua koskevan ratkaisun. Osa lausunnonantajista katsoi, että Maahanmuuttoviras-
tolle voitaisiin antaa toimivalta tallettaa myös nykyistä laajempia tietoja. Toisaalta maistraatti-
en yhteisessä lausunnossa katsottiin, ettei tietoja tulisi laajentaa nykyisestä. Maahanmuuttovi-
raston edellytykset tiedon luotettavuudelle ja asiakirjojen laillistamiselle ovat erilaisia ja väes-
tötietojärjestelmän julkisen luotettavuuden kannalta on perusteltua, että Maahanmuuttovirasto 
tallettaa vain suppeat tiedot. Jatkovalmistelussa on päädytty säilyttämään talletettavien tietojen 
laajuus ennallaan.

Useassa lausunnossa kiinnitettiin huomiota siihen mahdollisuuteen, että muiden tietojen mer-
kitseminen väestötietojärjestelmään viivästyy tai jää tekemättä, kun ulkomaan kansalainen ei 
asioi maistraatissa. Vaikka käytännössä katsottiin, että kotikunta tai tilapäinen osoite on henki-
lön asumisen ja asioinnin kannalta niin keskeinen rekisterimerkintä, että ennemmin tai myö-
hemmin henkilö tulee asioimaan myös maistraatissa, asiaan tulee lain täytäntöönpanossa kiin-
nittää huomiota. 

Maahanmuuttoviraston lausunnossa esitettiin muutoksia ulkomaan kansalaisen henkilöllisyy-
den tarkistamiseen tai vaihtoehtoisesti Suomen edustuston rooliin tietojen tallettamisessa. 
Maahanmuuttovirasto toi esille, että esitetty muotoilu jättää uuden menettelyn soveltamisalan 
ulkopuolelle sellaiset ulkomaan kansalaiset, jotka tekevät oleskelulupahakemuksen ulkomailla 
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toisen Schengen-valtion edustuston tai ulkoisen palveluntarjoajan kautta. Tapaukset koskevat 
erityisesti kiintiöpakolaisia. Tällöin Maahanmuuttovirasto tai Suomen edustusto eivät voi 
varmistua hakijan henkilöllisyydestä väestötietolain 9 ja 22 §:n edellyttämällä tavalla, vaan 
henkilöllisyyden varmistaa toisen Schengen-valtion edustusto tai ulkoinen palveluntarjoaja. 
Menettelyä tietojen tallettamiseksi väestötietojärjestelmään ei tällöin voida soveltaa. Tietojen 
tallettaminen ei näissä tapauksissa tule kyseeseen myöskään voimassa olevan lain nojalla, kun 
henkilö pyytää tietojensa tallettamista.

Koska väestötietojärjestelmän tietojen julkinen luotettavuus on keskeistä järjestelmän toimin-
nalle ja perustuu asiakirjojen luotettavuuteen, on jatkovalmistelussa päädytty siihen, ettei esi-
tystä tältä osin tulisi muuttaa. Mikäli henkilöllisyyden varmistamisen edellytyksiä muutetaan, 
tämä tulisi tehdä osana kokonaisvaltaisempaa väestötietojärjestelmän ja oleskelulupamenette-
lyn asiakirja-, tunnistus- ja laillistamisvaatimusten tarkastelua. Myös ulkoasiainministeriö 
kiinnitti lausunnossaan huomiota asiakirjojen laillistamisvaatimuksiin väestötietojärjestelmäs-
sä ja Maahanmuuttovirastossa.

Kansaneläkelaitos ja Eläketurvakeskus pitivät poikkeusta rekisteröidyn oikeudesta rajoittaa 
tietojensa käsittelyä perusteltuna ja tarpeellisena. Poikkeuksen nähtiin edistävän viranomais-
toiminnan jatkuvuutta ja oikeellisuutta. Maa- ja metsätalousministeriö katsoi, että viranomais-
ten lakisääteiset tehtävät voitaisiin suorittaa 18 artiklan nojalla ilman poikkeustakin ja että 
toissijaisesti mahdollinen poikkeus tulisi ennemmin sijoittaa tietosuojalakiin. Esityksen jatko-
valmistelussa säädösehdotuksen sisällyttämistä esitykseen pidettiin edelleen tarkoituksenmu-
kaisena. Mikäli asiasta jatkossa säädettäisiin yleislaissa, ei erillissäädös väestötietolaissa kui-
tenkaan olisi tarpeen.

Monimuotoiset perheet -verkosto ja Familia ry katsoivat lausunnoissaan, että esitykseen tulisi 
lisätä ehdotus siitä, että väestötietojärjestelmään lisättäisiin mahdollisuus rekisteröidä useampi 
kuin yksi äidinkieli. Valmisteluaikataulun vuoksi tällaista uutta ehdotusta ei kyetty selvittä-
mään tarvittavalla tavalla.

Lausuntokierroksella olleessa esitysluonnoksessa oli mukana myös ehdotus siitä, että henkilö-
tunnuksen muuttamista koskeva tehtävä keskitettäisiin kokonaisuudessaan maistraattiin. Voi-
massa olevan lain 12 §:n 3 momentin mukaan maistraatti vastaa henkilötunnuksen muuttami-
sesta, kun sen perusteena on sukupuolen vahvistaminen. Muissa tapauksissa henkilötunnuksen 
muuttamisesta vastaa Väestörekisterikeskus. Lausunnoissa suhtauduttiin myönteisesti siihen, 
että toimivalta keskitettäisiin maistraateille ja edelleen yhteen toimivaltaiseen maistraattiin. 
Jatkovalmistelun aikana valtiovarainministeriö kuitenkin päätti käynnistää valmistelun maist-
raattien, Väestörekisterikeskuksen ja Itä-Suomen aluehallintoviraston yhteydessä toimivan 
maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön tehtävien yhdistämiseksi vuoden 2020 alusta uu-
deksi kokonaisuudeksi Väestörekisterikeskuksen yhteyteen. Kun toimivallan keskittäminen 
edellyttäisi myös tarvittavien henkilöresurssien siirtoa, esityksen jatkovalmistelussa katsottiin, 
että tehtävien uudelleenorganisointi voitaisiin toteuttaa parhaiten uuden viraston sisäisin jär-
jestelyin. Tämä olisi tarkoituksenmukaisinta sekä uuden viraston tehtävien organisoinnin että 
henkilöstön näkökulmasta. Väestörekisterikeskus, asianomainen maistraatti sekä maistraattien 
ohjaus- ja kehittämisyksikkö ovat lausuntokierroksen jälkeen ilmaisseet kannattavansa ehdo-
tuksen poistamista esityksestä.

Lausunnoista on valtiovarainministeriössä laadittu yhteenveto, joka on julkisesti saatavilla.
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5. Riippuvuus muista es i tyksistä

Oikeusministeriö on helmikuussa 2016 asettanut niin kutsutun TATTI-työryhmän valmistele-
maan lainsäädäntöehdotuksen tietosuoja-asetuksen liikkumavaran käytöstä ja mahdollisesta 
henkilötietolain kaltaisesta kansallisesta yleislaista. Työryhmä on mietinnössään ehdottanut, 
että henkilötietolaki kumotaan ja säädetään uusi henkilötietojen suojaa koskeva tietosuojalaki. 
Tietosuojalain on tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan kuin tietosuoja-asetus tulee sovellet-
tavaksi 25 päivänä toukokuuta 2018.

Tähän esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ovat osin riippuvaisia tietosuojalain käsittelystä ja 
voimaantulosta. Väestötietolain säännöksissä on tarpeen viitata kansalliseen tietosuojalakiin 
esimerkiksi henkilötunnuksen käsittelyperusteiden osalta. Tältä osin myös tietosuojalain sisäl-
tö vaikuttaa väestötietolain säädöksiin. Tietosuojalakiin viitataan myös sellaisissa säädösehdo-
tuksissa, joissa on tarpeen edellyttää sekä tietosuoja-asetuksen että tietosuojalain noudattamis-
ta.

Oikeusministeriö asetti tammikuussa 2017 työryhmän valmistelemaan ehdotuksen tarpeelli-
seksi yleiseksi lainsäädännöksi rikosasioiden tietosuojadirektiivin täytäntöön panemiseksi sa-
moin kuin ehdotukset direktiivin edellyttämistä muutoksista oikeusministeriön hallinnonalan 
lainsäädäntöön.  Työryhmä on ehdottanut, että säädetään uusi laki henkilötietojen käsittelystä 
rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä. Esitykseen sisältyvissä 
lakiehdotuksissa on paikoin viitattu myös tähän lakiin.

Esityksellä on yhteys hallituksen esitykseen maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valti-
on lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi. 
Molemmat esitykset sisältävät muutoksia väestötietolakiin ja muutokset kohdistuvat osin sa-
moihin lainkohtiin. Lainmuutosesitykset eivät ole keskenään ristiriitaisia, mutta niiden rinnak-
kaisuus olisi huomioitava eduskuntakäsittelyssä.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotuksen perustelut

Ruotsinkielisessä säädöstekstissä korvattaisiin sana registeransvarig tietosuoja-asetuksessa 
käytetyllä sanalla personuppgiftsansvarig. Muutos tehtäisiin seuraaviin lainkohtiin: 4 §, 6 §:n 
2 momentti, 3 luvun otsikko, 23 §:n 1 momentin johdantokappale ja 2 momentti, 24 §:n 
1 momentin johdantokappale, 25 §, 26 §:n 1 momentti, 27 §, 70 §:n 1 momentti ja 75 §.

2 §. Lain soveltamisala. Pykälä sisältäisi voimassa olevaa lakia vastaavasti säännökset lain 
soveltamisalasta sekä väestötietojärjestelmään, varmennettuun sähköiseen asiointiin ja var-
mennerekisterin tietojen käsittelyyn sovellettavasta lainsäädännöstä. Pykälän 2 momentin
1 kohdasta poistettaisiin viittaus kumottavaksi tulevaan henkilötietolakiin. Lisäksi 2 kohdasta 
poistettaisiin viittaus sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettuun lakiin 
(13/2003). Kyse on yleislaista, joka tulee hallintolain tavoin sovellettavaksi ilman erillistä 
säännöstä.

Pykälän 2 momenttiin lisättäisiin uusi 3 kohta, jossa viitattaisiin luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktii-
vin 95/46/EY kumoamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 
N:o 679/2016, jäljempänä tietosuoja-asetus, sekä tietosuojalakiin. Vaikka näitä säädöksiä so-
vellettaisiin henkilötietojen käsittelyyn automaattisesti, laissa käytettäisiin osin tietosuoja-
asetukseen sisältyvää kansallista liikkumavaraa ja poikettaisiin sen säännöksissä. Tästä syystä 
olisi tarkoituksenmukaista säätää erikseen, että tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia sovelle-
taan, jollei laissa toisin säädetä. Viittaus sisältyisi erilliseen 3 kohtaan, eikä voimassa olevaa 
pykälää vastaavasti 1 kohtaan, sillä tietosuoja-asetus soveltuu kaikkeen väestötietolain alai-
seen henkilötietojen käsittelyyn, ei yksin väestötietojärjestelmän sisältämiin henkilötietoihin.

Ruotsinkielisessä säädöstekstissä pykälän 2 momenttiin tehtäisiin lisäksi kielellisiä tarkistuk-
sia.

4 §. Väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä. Ruotsinkielisessä säädöstekstissä pykälän 1 mo-
menttiin tehtäisiin kielellisiä tarkistuksia. Pykälän 2 momenttia ei muutettaisi. 

Pykälään lisättäisiin uusi 3 momentti, jossa säädettäisiin siitä, miten tietosuoja-asetuksesta joh-
tuvat velvollisuudet jakautuvat rekisterihallinnon viranomaisten kesken. Säännös sisältäisi eri-
tyisen tehtävänjaon, joka koskisi tiettyjä rekisteröidyn oikeuksia sekä yleisen säännöksen 
muiden velvollisuuksien jakautumisesta.

Uudessa 3 momentissa säädettäisiin, että maistraatti vastaa tietosuoja-asetuksen 15, 16 ja 21 
artiklan mukaisten rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta suhteessa rekisteröityyn. Tie-
tosuoja-asetuksen 26 artiklan 3 kohdassa säädetään, että rekisteröity voi aina käyttää asetuksen 
mukaisia oikeuksiaan suhteessa kuhunkin yhteisrekisterinpitäjään, vaikka nämä ovat keskinäi-
sellä järjestelyllä määritelleet vastuualueet toisin. Kun rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista 
koskevasta vastuusta säädettäisiin näiden oikeuksien osalta laissa, olisi rekisteröity mahdollis-
ta ohjata asioimaan maistraatissa. Vaikka käytännössä Väestörekisterikeskus tuottaa sähköisiä 
asiointipalveluita, joiden avulla rekisteröidyn on mahdollista helpommin käyttää oikeuksiaan, 
on maistraatti viime kädessä vastuussa näiden rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta.

Pykälän 3 momentti sisältäisi myös yleisen säännöksen siitä, että tietosuoja-asetuksen mukai-
set rekisterinpitäjän velvollisuudet jakautuvat muuten samoin, kuin rekisterinpidon vastuista 
säädetään. Yhteisrekisterinpitäjä, joka vastaa väestötietolain mukaan tietystä rekisterihallinnon 
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toiminnan osa-alueesta, vastaa myös rekisterinpitäjän velvollisuuksien toteuttamisesta tällä 
osa-alueella. Esimerkiksi sekä maistraatti että Väestörekisterikeskus vastaavat tahoillaan sel-
laisen tiedonluovutustoiminnan tietosuoja-asetuksen mukaisuudesta, joka kuuluu niille lain 
47 §:n nojalla. Molemmat toimijat vastaavat myös esimerkiksi tietosuojapoikkeamaa koske-
vista menettelyistä (33 artikla), kun poikkeama tapahtuu niiden toiminnassa tai niille asetetun 
tehtävän yhteydessä. Koska Väestörekisterikeskus vastaa 4 §:n 2 momentin nojalla automaat-
tisen tietojenkäsittelyn avulla pidetyn valtakunnallisen väestötietojärjestelmän yleisestä toimi-
vuudesta ja tietotekniikasta, tietohallinnosta sekä rekisteritoimintojen yhtenäisyydestä, se vas-
taa yleisesti sellaisista rekisterinpitäjän velvollisuuksista, jotka koskevat järjestelmää kokonai-
suutena. Täten Väestörekisterikeskus vastaa esimerkiksi järjestelmän sisäänrakennetusta ja 
oletusarvoisesta tietosuojasta (25 artikla), yhteistyöstä valvontaviranomaisen kanssa (31 artik-
la), järjestelmän tietoturvallisuudesta (35 artikla), henkilötietojen tietoturvaloukkausta koske-
vista menettelyistä (33 artikla), kun loukkaus koskee itse väestötietojärjestelmää, sekä mah-
dollisista väestötietojärjestelmää koskevista vaikutusarvioinneista (35 artikla). Joistakin vas-
tuista on myös säädetty käytännön tasolla suoraan väestötietolaissa. Velvollisuus tietojen pois-
tamiseen on 20 §:ssä asetettu Väestörekisterikeskukselle.

Molemmat rekisterihallinnon viranomaiset vastaavat 5 artiklan 2 kohdan ja 24 artiklan mukai-
sesti siitä, että ne voivat osoittaa vastuullaan olevien rekisterinpitäjän velvollisuuksien toteut-
tamisen.

Säännöksellä ei olisi tarkoitus muuttaa vallitsevaa tehtävänjakoa siltä osin, kun rekisterinpitä-
jän velvollisuudet eivät olisi uusia. Tarkoituksena olisi varmistaa, että tietosuoja-asetuksen 
tarkentuvat velvollisuudet jakautuvat olemassa olevan tehtävänjaon mukaisesti ja että maist-
raatin ja Väestörekisterikeskuksen tehtävänjako on tehokas myös suhteessa rekisteröityyn.

9 §. Ulkomaan kansalaisen rekisteröinnin edellytykset. Pykälässä säädettäisiin ulkomaan kan-
salaisen rekisteröinnin edellytyksistä ja menettelystä. Pykälän 1 momentin uudeksi 1 kohdaksi 
lisättäisiin peruste, jolla ulkomaan kansalaista koskevat tiedot voidaan tallettaa väestötietojär-
jestelmään, kun hänelle on myönnetty ulkomaalaislaissa tarkoitettu oleskelulupa tai oleskelu-
kortti, hänen oleskeluoikeutensa on rekisteröity taikka Maahanmuuttovirasto on tehnyt muun 
häntä koskevan myönteisen päätöksen oleskeluoikeudesta. Oleskeluoikeutta koskevaa sana-
muotoa laajennettaisiin voimassa olevan lain 22 §:ssä käytetystä, jotta menettelyssä olisi mah-
dollista tallettaa tiedot myös sellaisista henkilöistä, joiden oleskeluoikeutta koskeva päätös pe-
rustuu muuhun lainsäädäntöön kuin ulkomaalaislakiin. Uuden 1 kohdan nojalla Maahanmuut-
tovirasto voisi tallettaa tiedot väestötietojärjestelmään samalla, kun se tekee tarkoitetun myön-
teisen ratkaisun oleskeluoikeudesta. Samaa perustetta voitaisiin kuitenkin soveltaa myös 
maistraatissa tai muussa viranomaisessa, jolla on toimivalta tallettaa ulkomaan kansalaista 
koskevat tiedot väestötietolain nojalla, kunhan Maahanmuuttovirasto on aiemmin tehnyt 
myönteisen ratkaisun oleskeluoikeudesta. Uuden 1 kohdan johdosta voimassa olevan sään-
nöksen 1—3 kohdat siirtyisivät 2—4 kohdiksi. Lisäksi 1 momentin 2 kohtaan tehtäisiin ruot-
sinkielisessä säädöstekstissä kielellinen muutos. Muilta osin säännös vastaisi voimassa olevan 
lain 9 §:n 1 momenttia.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin niistä tapauksista, joissa ulkomaan kansalaisen on esitettä-
vä tietojen tallettamista koskeva pyyntö maistraatille. Pyyntö olisi esitettävä, jos tietoja ei ole 
talletettu väestötietojärjestelmään 1 momentin 1 kohdan tapauksessa oleskeluoikeutta koske-
van päätöksen nojalla. Säännöstä sovellettaisiin sekä tapauksiin, joissa ulkomaan kansalaisen 
tietoja ei ole lainkaan talletettu väestötietojärjestelmään, että tapauksiin, joissa 1 momentin 
1 kohdan nojalla talletettuja tietoja tulisi täydentää. Maahanmuuttovirasto voi lain 22 §:n no-
jalla tallentaa ulkomaan kansalaisesta vain henkilötunnuksen antamiseksi tarvittavat tiedot se-
kä muut 13 ja 17 §:ssä tarkoitetut, ulkomaan kansalaisesta tarvittavat välttämättömät tiedot. 
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Ulkomaan kansalaisen olisi pyydettävä maistraatilta sellaisten tietojen tallettamista, jotka eivät 
kuulu Maahanmuuttoviraston toimivaltaan.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin ulkomaan kansalaisen henkilöllisyyden varmistamisesta. 
Momentti vastaisi menettelyn osalta voimassa olevan lain 9 §:n 2 kohdassa olevaa säännöstä. 
Siinä kuitenkin viitattaisiin maistraatin sijasta tiedot tallettavaan viranomaiseen, jotta velvolli-
suus koskisi myös Maahanmuuttovirastoa. Lisäksi 3 momentissa viitattaisiin pyynnön esittä-
jän sijasta ulkomaan kansalaiseen, sillä oleskeluoikeuden nojalla tapahuvassa rekisteröinnissä 
Maahanmuuttovirastossa pyyntö ei enää olisi edellytys tietojen tallettamiselle.

Pykälän 4 momentti vastaisi voimassa olevan lain 9 §:n 3 momenttia, mutta viittaus henkilö-
tietolakiin muutettaisiin viittaukseksi tietosuoja-asetukseen. Lisäksi muutettaisiin viittaus 
1 momentin 3 kohtaan esitetyn numeroinnin mukaiseksi.

13 §. Henkilöstä järjestelmään talletettavat tiedot. Pykälän 1 momentin 21 kohdasta poistettai-
siin viittaus kumottavaan henkilötietolakiin. Viittaus tehtäisiin tietosuoja-asetukseen, jonka 
21 artiklan 2 kohdassa säädetään henkilön oikeudesta kieltää tietojensa käsittely suoramarkki-
nointia varten.

Lisäksi korvattaisiin voimassa olevan säännöksen sana rajoitukset sanalla kiellot. Tarkoitus ei 
olisi muuttaa vallitsevaa oikeustilaa, vaan kyse olisi selventävästä kielellisestä muutoksesta. 
Koska tietosuoja-asetuksen 18 artikla sisältää oikeuden käsittelyn rajoittamiseen, joka on eril-
linen pykälässä tarkoitetuista luovutuskielloista, olisi tarkoituksenmukaista poistaa mahdolli-
nen riski sekaannuksesta käsittelyn rajoittamisen ja tietojen luovutuskiellon välillä.

Ruotsinkielisessä säädöstekstissä 1 momentin 21 kohtaan tehtäisiin lisäksi kielellinen tarkis-
tus.

22 §. Muiden viranomaisten toimivalta. Pykälässä säädettäisiin voimassa olevaa pykälää vas-
taavasti muiden viranomaisten kuin maistraatin ja Väestörekisterikeskuksen toimivallasta vä-
estötietojärjestelmän ylläpidossa. Pykälän 1 momentti vastaisi olennaisilta osin voimassa ole-
vaa 22 §:n 1 momenttia, mutta viittaus 9 §:n korjattaisiin vastaamaan pykälän 1 momentin 
alakohtien muuttunutta numerointia. Pykälän 1 momentissa viitattaisiin jatkossa myös 9 §:n 
1 momentin uuteen 1 kohtaan. Pyyntö tietojen tallettamisesta voitaisiin jatkossa tehdä Vero-
hallinnolle myös sillä perusteella, että Maahanmuuttovirasto on tehnyt myönteisen ratkaisun 
oleskeluoikeudesta, mutta tietoja ei ole vielä Maahanmuuttovirastossa talletettu väestötietojär-
jestelmään.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Kansaneläkelaitoksen ja Verohallinnon velvollisuuksista, 
kun ne ottavat vastaan ulkomaan kansalaisen tietojen tallettamista koskevan pyynnön. Näiden 
velvollisuuksien sisältöä ei muutettaisi. Momenttia muutettaisiin ainoastaan niin, että Maa-
hanmuuttovirasto ja Suomen edustusto eivät enää ottaisi vastaan pyyntöjä ulkomaan kansalai-
sen tietojen tallettamiseksi. Siten ei myöskään olisi tarpeen säätää pyyntöä koskevista menet-
telyistä näiden toimijoiden kohdalla. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin Verohallinnon ja Maahanmuuttoviraston toimivallasta tal-
lettaa ulkomaan kansalaista koskevat tiedot väestötietojärjestelmään. Verohallinnon toimival-
taa ei muutettaisi muilta osin, mutta sille annettaisiin toimivalta tallettaa ulkomaan kansalaista 
koskevat tiedot myös 9 §:n 1 momentin uuden 1 kohdan tarkoittamissa tapauksissa, jos tietoja 
ei ole talletettu jo Maahanmuuttovirastossa. Pykälän 3 momentissa säädettäisiin siitä, että 
Maahanmuuttovirasto saa tallettaa ulkomaan kansalaista koskevat tiedot väestötietojärjestel-
mään 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa. Rekisteröinti Maahanmuuttovi-
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raston toimesta ei enää edellyttäisi ulkomaan kansalaisen pyyntöä. Muutoksella ei olisi vaiku-
tusta siihen, mitä tietoja Maahanmuuttovirasto voi ulkomaan kansalaisesta tallettaa. Maahan-
muuttovirasto tallettaisi jatkossakin ainoastaan niin kutsutut suppeat tiedot, joista on säädetty 
VTJ-asetuksen 20 §:ssä. Muilta osin tiedot täydennettäisiin maistraatissa. Lisäksi säädettäisiin 
siitä, että Suomen edustusto voi ottaa Maahanmuuttoviraston puolesta vastaan henkilötietoja 
ja asiakirjoja, jotka ulkomaan kansalainen esittää väestötietojärjestelmään talletettavaksi. Tä-
mä vastaisi nykytilaa. Suomen edustustoa ei tässä ominaisuudessa katsota tietojen ilmoittajak-
si, vaan se välittää asiakirjat Maahanmuuttovirastolle tallettamista varten. Suomen edustuston 
olisi kuitenkin edelleen varmistuttava ulkomaan kansalaisen henkilöllisyydestä. Koska Suo-
men edustusto ei olisi 22 §:n 2 momentin taikka 9 §:n 3 momentin säännösten piirissä, säädet-
täisiin 3 momentissa erikseen, että Suomen edustuston on varmistuttava ulkomaan kansalaisen 
henkilöllisyydestä voimassa olevasta matkustusasiakirjasta tai sen puuttuessa 19 §:ssä säädet-
tyä menettelyä noudattaen muusta asiakirjasta tai selvityksestä.

Pykälään tehtäisiin lisäksi 9 ja 22 §:n muuttuneesta momenttijaosta johtuvia teknisiä muutok-
sia. Pykälässä käytetty termi Kansaneläkelaitoksen paikallistoimisto muutettaisiin termiksi 
Kansaneläkelaitoksen toimisto, jota on käytetty myös Kansaneläkelaitoksesta annetussa laissa 
(731/2001). Ruotsinkielisessä säädöstekstissä pykälään tehtäisiin kielellisiä tarkistuksia. Muil-
ta osin pykälä vastaisi voimassa olevaa säännöstä.

28 §. Tiedon luovuttamisen yleiset edellytykset. Pykälä vastaisi tarkoitukseltaan ja pääasialli-
selta sisällöltään voimassa olevaa lakia. Pykälä jaettaisiin kahteen momenttiin, ja sen 1 mo-
mentissa säädettäisiin siitä, että väestötietojärjestelmän tietoja voidaan luovuttaa vain, jos vä-
estötietolaissa säädetyt edellytykset tietojen luovuttamiselle ovat olemassa eikä henkilön oi-
keudesta kieltää tietojensa luovuttaminen muuta johdu. Momentissa säädettäisiin myös tieto-
jen tarpeellisuusvaatimuksesta. Pykälän tarkoituksena ei ole poiketa tietosuoja-asetuksen tai 
tietosuojalain sääntelystä, vaan niitä sovellettaisiin täysimääräisesti väestötietojärjestelmän tie-
tojen luovuttamiseen, ellei laissa erikseen toisin säädetä. Tällainen poikkeus tehtäisiin esite-
tyssä 74 a §:ssä. Pykälän ensimmäisen virkkeen, jonka mukaan väestötietojärjestelmän tietoja 
voidaan luovuttaa vain, jos tässä laissa säädetyt edellytykset ovat olemassa, tarkoituksena on 
varmistaa, että laissa asetettuja edellytyksiä esimerkiksi turvakiellon kohteena olevien tietojen 
käsittelystä (37 §), erikseen rajoitettujen tietojen luovuttamisesta (38—42 §), luovuttamisen 
tavoista ja keinoista (46 §) sekä tietojen suojauksesta (44 §) ei sivuuteta tiedonsaantioikeuksil-
la, joista on säädetty muussa erityislainsäädännössä. Luovutettaessa tietoja väestötietojärjes-
telmästä tulisi aina soveltaa väestötietolakia. Samanaikaisesti väestötietojärjestelmän tietojen 
käsittelyyn ja luovuttamiseen sovellettaisiin kuitenkin tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia.

Väestötietolain erityiset säännökset tietojen luovuttamisesta (29—34 §) sisältävät 28 §:n yleis-
ten edellytysten lisäksi tarkemmat säännökset siitä, millaisille käyttäjäryhmille ja millaisiin 
käyttötarkoituksiin tietoja voidaan luovuttaa. Lain 34 §:n 3 momentissa säädettäisiin kuitenkin 
myös yleisestä perusteesta, jonka mukaan väestötietojärjestelmän tietoja voidaan luovuttaa, 
jos hakijalla on oikeus käsitellä luovutettavia tietoja tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain tai 
muun lain nojalla. Tietojen luovuttamisen yleisten edellytysten olisi aina täytyttävä myös tässä 
tapauksessa. 

Pykälän 1 momenttiin tehtäisiin lisäys, jonka mukaan rekisterihallinnon viranomaisen on eri-
tyisiä henkilötietoja luovutettaessa varmistettava, että vastaanottajalla on tietosuoja-asetuksen 
tai tietosuojalain mukainen oikeus käsitellä tietoja. Vastaanottajan oikeus voisi perustua suo-
raan tietosuoja-asetukseen taikka tietosuojalain 6 §:n erityisiin käsittelyperusteisiin. Tietojen 
vastaanottaja vastaisi rekisterinpitäjänä jatkossakin siitä, että sen tietojen käsittely on tie-
tosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukaista. Rekisterihallinnon viranomainen ei esimerkiksi 
olisi velvollinen valvomaan, että erityisten henkilötietojen käsittelyperuste soveltuu kaikilta 
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osin tietojen vastaanottajan tosiasialliseen toimintaan tai että tietojen vastaanottaja on toteutta-
nut tietosuojalain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut asianmukaiset ja erityiset toimenpiteet rekis-
teröidyn oikeuksien suojaamiseksi. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin voimassa olevaa pykälää vastaavasti siitä, että tietoja ei 
saa luovuttaa, jos luovuttamisen voidaan perustellusta syystä epäillä loukkaavan henkilön yk-
sityiselämän tai henkilötietojen suojaa, hänen etujaan tai oikeuksiaan taikka vaarantavan valti-
on turvallisuutta. Pykälässä kuitenkin tarkennettaisiin, ettei tietoja myöskään voi luovuttaa, 
mikäli sama riski sisältyy luovutuksen saajan toimintaan. Muutoksella varmistettaisiin, että 
rekisterihallinnon viranomainen voisi kieltäytyä luovutuksesta, mikäli luovutus väestötietojär-
jestelmästä ei itsessään loukkaa henkilötietojen suojaa, mutta vastaanottava taho on laajem-
massa toiminnassaan syyllistynyt esimerkiksi tietosuojaloukkauksiin.

Ruotsinkielisessä säädöstekstissä pykälään tehtäisiin lisäksi kielellinen tarkistus.

30 §. Tietojen luovuttaminen historialliseen ja tieteelliseen tutkimukseen sekä tilaston laatimi-
seen. Pykälästä poistettaisiin viittaus kumottavaan henkilötietolakiin. Vastaisuudessa tietojen 
käsittely historialliseen ja tieteelliseen tutkimukseen, tilastojen laatimiseen sekä viranomaisen 
suunnittelu- ja selvitystehtäviin edellyttäisi tietosuoja-asetuksen mukaista käsittelyn oikeuspe-
rustetta. Käsittelyn perusteista ei säädettäisi enää henkilötietolaissa ja viittaus olisi tarpeeton. 
Säännös olisi jatkossakin rekisterihallinnon viranomaisen toiminnan kannalta selventävä. Vä-
estötietojärjestelmästä voitaisiin edelleen luovuttaa tietoja historialliseen ja tieteelliseen tutki-
mukseen, tilastojen laatimiseen sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtäviin, kun käsit-
telylle on olemassa tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste. Oikeusperusteen edellytys 
seuraa tietojen luovuttamisen yleisistä edellytyksistä lain 28 §:ssä ja edelleen tietosuoja-
asetuksesta. Siitä ei olisi tarpeen säätää erikseen. 

32 §. Tietojen luovuttaminen asiakkuuden hoitoon ja markkinointiin. Ruotsinkielisessä säädös-
tekstissä pykälän 1 momenttiin tehtäisiin kielellinen tarkistus. Pykälän 2 momenttiin lisättäisiin 
säännös, jonka mukaan yhteiskunnallisiin tarkoituksiin tehtävään mielipidetutkimukseen voi-
daan nimi-, osoite- ja yhteystietojen lisäksi tutkimuksen taustatiedoksi luovuttaa tieto henkilön 
sukupuolesta, ikäryhmästä ja äidinkielestä. Taustatietoja ei voisi käyttää muuhun tarkoituk-
seen, vaan niitä olisi mahdollista hyödyntää ainoastaan mielipidetutkimuksen kohdentamiseen 
ja suunnitteluun.

33 §. Tietojen luovuttaminen sukututkimukseen ja henkilömatrikkelin laatimiseen. Pykälä ku-
mottaisiin. Oikeusperusteesta tietojen käsittelyyn sukututkimukseen tai henkilömatrikkelin 
laatimiseen ei enää säädettäisi henkilötietolaissa. Jatkossa käsittely myös näihin tarkoituksiin 
edellyttää tietosuoja-asetuksesta johdettavaa oikeusperustetta. Väestötietojärjestelmästä voitai-
siin jatkossakin luovuttaa tietoja sukututkimukseen ja henkilömatrikkelin laatimiseen, kun tie-
tojen käsittelijällä on asiallinen oikeusperuste. Tämä oikeusperuste olisi todennäköisimmin 
tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, eli tietojen käsittely olisi tarpeen rekiste-
rinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Tietojen luovutus voi-
taisiin kuitenkin jatkossa tehdä 34 §:n 3 momentin nojalla, eikä erillinen pykälä olisi tarpeen.

34 §. Tietojen muu luovuttaminen. Pykälän 3 momenttia muutettaisiin niin, että henkilötieto-
lain sijasta viitattaisiin tietosuoja-asetukseen ja tietosuojalakiin, joissa säädettäisiin jatkossa 
tietojen käsittelyn oikeusperusteista ja edellytyksistä. Lisäksi säädettäisiin selvyyden vuoksi 
siitä, että 28 §:ssä säädettyjen tietojen luovuttamisen yleisten edellytysten on täytyttävä myös 
silloin, kun tietoja luovutetaan 34 §:n 3 momentin nojalla. Yleisiä edellytyksiä sovellettaisiin 
täysimääräisesti. Tiedon tulisi esimerkiksi aina olla tarpeellinen siihen käyttötarkoitukseen, 
johon tiedot luovutetaan. Tietoja ei saisi luovuttaa, jos luovuttamisen tai luovutuksensaajan 
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toiminnan voitaisiin perustellusta syystä epäillä loukkaavan henkilötietojen suojaa. Luovutuk-
seen olisi sovellettava myös tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia. Lain 28 §:n nojalla myös 
muut väestötietolain mukaiset edellytykset tietojen luovuttamiselle, kuten esimerkiksi sään-
nökset tietojen luovuttamisen tavoista ja keinoista, tulisivat sovellettavaksi.

35 §. Yleinen kielto-oikeus. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin voimassa olevaa lakia vastaa-
vasti henkilötietojen luovutusta koskevista kielloista. Momentissa viitattaisiin henkilötietolain 
sijaan tietosuoja-asetuksen 21 artiklaan, jossa jatkossa säädetään rekisteröidyn oikeudesta kiel-
tää tietojensa käsittely suoramarkkinointia varten. Viittaus olisi selventävä.

Pykälään lisättäisiin uusi 2 momentti, jossa säädettäisiin henkilön oikeudesta kieltää tietojensa 
luovuttaminen henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten. Kiellosta on aiemmin säädetty 
henkilötietolaissa. Kun tietoja voitaisiin jatkossakin luovuttaa 34 §:n 3 momentin nojalla näi-
hin tarkoitukseen, on tarpeen säätää erikseen näitä tarkoituksia koskevasta luovutuskiellosta. 
Kielto perustuisi väestötietolakiin eikä henkilötietolakiin, mutta sen asema ja käyttö väestötie-
tojärjestelmässä ei muuttuisi.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin voimassa olevan 35 §:n 2 momenttia vastaavasti poikke-
uksista osoitteen ja muun yhteystiedon luovutusta koskevaan kieltoon. Poikkeukseen lisättäi-
siin selvyyden vuoksi, että kielto ei estä luovuttamasta tietoja toimintaan, jossa tietoa käyte-
tään henkilön, yrityksen tai yhteisön oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi myöskään 
34 §:n 1 momentin perusteella. Tietoja on tällaisessa tarkoituksessa luovutettu esimerkiksi pe-
runkirjoitusta varten ja tämä käyttötarkoitus on mainittu myös säännöksen alkuperäisissä pe-
rusteluissa. Pykälästä on kuitenkin puuttunut viittaus 34 §:n 1 momenttiin, jonka nojalla tällai-
set luovutukset käytännössä toteutetaan. Momenttiin lisättäisiin myös säännös, jonka nojalla 
Väestörekisterikeskus voi luovuttaa kiellon alaiset tiedot 32 §:n 2 momentin perusteella toi-
mintaan, jossa on kyse yleiseen etuun tai henkilöiden oikeuksiin tai etuihin liittyvästä selvi-
tyksestä tai tutkimuksesta. Säännöksellä viitattaisiin lähinnä sellaisiin mielipide- tai kyselytut-
kimuksiin, jotka ovat kiinteässä yhteydessä vastaanottajan henkilökohtaiseen etuun tai oikeu-
teen. Tällainen voisi olla esimerkiksi kysely asuinalueella vaikuttavasta meluhaitasta. Edelly-
tyksiä olisi tulkittava suppeasti. Säännös ei mahdollistaisi kyselyä, jonka tosiasiallinen tarkoi-
tus voidaan katsoa suoramarkkinoinniksi.

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin voimassa olevan 35 §:n 3 momenttia vastaavasti kieltoa 
koskevan ilmoituksen tekemisestä. Säännöstä muutettaisiin niin, että kiellon voisi ilmoittaa 
Väestörekisterikeskukselle ainoastaan sähköisen asiointipalvelun välityksellä. Kiellon voisi 
edelleen ilmoittaa maistraatille myös kirjallisesti tai muulla tarkoitukseen soveltuvalla ja luo-
tettavalla tavalla.

37 §. Turvakiellon kohteena olevien tietojen käsittely. Pykälän 3 momenttia muutettaisiin niin, 
että viittaus henkilötietolain 26 §:n mukaiseen tarkastusoikeuteen poistettaisiin ja sen sijaan 
viitattaisiin tietosuoja-asetuksen 15 artiklaan, jossa säädetään henkilön oikeudesta saada pääsy 
tietoihin. 

43 §. Tunnuksen luovuttaminen. Pykälän 1 momentissa viittaukset henkilötietolakiin korvattai-
siin viittauksilla tietosuojalakiin ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen tur-
vallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annettuun lakiin (/), jäljempänä rikos- ja turvallisuus-
asioiden tietosuojalaki. Lisäksi 1 momentista poistettaisiin viittaus henkilötunnuksen käsitte-
lyyn muun lain perusteella. Vastaisuudessa henkilötunnuksen käsittelyn edellytykset sisältyi-
sivät tyhjentävästi tietosuojalakiin ja rikos- ja turvallisuusasioiden tietosuojalakiin. Tietosuoja-
lain asettamien henkilötunnuksen käsittelyn edellytysten olisi aina täytyttävä, vaikka käsitte-
lystä säädettäisiin erikseen muussa laissa. Myös rikos- ja turvallisuusasioiden tietosuojalaissa 
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säädettäisiin sen soveltamisalalla tyhjentävästi henkilötunnuksen käsittelystä. Kyseisen pykä-
län nojalla olisi esimerkiksi mahdollista käsitellä henkilötunnusta, kun käsittely on tärkeää vi-
ranomaisen lakisääteisen tehtävän suorittamiseksi. Tämän on katsottava olevan tarpeellisuutta 
korkeampi edellytys. Täten 43 §:n 1 momentissa ei jatkossa viitattaisi henkilötunnuksen käsit-
telyyn muun lain perusteella, vaan joko tietosuojalain tai rikos- ja turvallisuusasioiden tie-
tosuojalain edellytysten olisi aina täytyttävä.

Pykälän 1 momentista poistettaisiin säännös siitä, että väestötietojärjestelmästä annettavaan 
todistukseen tai otteeseen voidaan henkilötunnus tai ulkomainen henkilönumero merkitä vain, 
jos todistus tai ote annetaan laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa säädetyn yksilöidyn 
tehtävän tai toimenpiteen toteuttamiseksi. Sekä tietosuojalaissa että rikos- ja turvallisuusasioi-
den tietosuojalaissa tullaan henkilötunnuksen käsittelyedellytysten yhteydessä säätämään siitä, 
että henkilötunnusta ei tule merkitä tarpeettomasti henkilörekisterin perusteella tulostettuihin 
tai laadittuihin asiakirjoihin. Näitä säännöksiä sekä tietosuojalaissa ja rikos- ja turvallisuusasi-
oiden tietosuojalaissa asetettuja käsittelyn edellytyksiä sovellettaisiin jatkossa suoraan myös 
henkilötunnuksen merkitsemiseen todistukseen tai otteelle. Kyse on tällöinkin aina henkilö-
tunnuksen luovuttamisesta.

Pykälän 1 momentissa käytetty vanhahtava ilmaisu lain soveltamisesta soveltuvin osin poistet-
taisiin. Myös ulkomaisen henkilönumeron luovuttamiseen sovellettaisiin mitä tietosuojalaissa 
ja rikos- ja turvallisuusasioiden tietosuojalaissa säädetään henkilötunnuksesta. Muutos olisi 
kielellinen.

44 §. Selvitys tietojen käytöstä ja suojauksesta. Pykälään lisättäisiin uusi 2 momentti, jossa 
säädettäisiin 43 §:ssä tarkoitettujen tietojen osalta poikkeuksesta 1 momentin 1 kohtaan. Kun 
kyse on muuten 1 momentin 1 kohdan tarkoittamasta tilanteesta, mutta luovutus ei henkilö-
tunnuksen tai sähköisen asiointitunnuksen lisäksi sisällä muita 36—42 §:ssä tarkoitettuja tieto-
ja, selvitys tietojen suojauksesta ei olisi pakollinen. Rekisterihallinnon viranomainen voisi 
edelleen tarvittaessa vaatia käyttäjältä selvityksen myös näissä tilanteissa, mutta vaihtoehtoi-
sesti olisi mahdollista esittää tietojen käyttäjälle vähimmäisvaatimukset tietojen käytöstä ja 
suojauksesta. Tällöin käyttäjän olisi sitouduttava rekisterihallinnon viranomaisen esittämiin 
vähimmäisvaatimuksiin luovutuksen edellytyksenä, mutta hakijalta ei edellytettäisi erillistä 
vakuutusta tai selvitystä vaatimusten täyttämisestä. Vähimmäisvaatimukset eivät saisi tosiasi-
assa edellyttää korkeampaa suojauksen tasoa, kuin mitä rekisterihallinnon viranomainen edel-
lyttäisi sellaiselta toimijalta, joka antaa selvityksen tietojen käytöstä ja suojauksesta. Käytettä-
vä menettely olisi rekisterihallinnon viranomaisen harkinnassa. Vähimmäisvaatimuksia voitai-
siin hyödyntää erityisesti luovutettaessa tietoja viranomaisille.

47 §. Tietojen luovuttamisesta päättävä viranomainen. Pykälään lisättäisiin uusi 4 momentti, 
jossa säädettäisiin yleisesti tarpeellisten tietopalveluiden tuottamisesta. Säännöksellä ei muu-
tettaisi Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien välistä toimivallan jakoa tai poikettaisi siitä, 
vaan todettaisiin selvyyden vuoksi, että rekisterihallinnon viranomaisen tehtävänä on toimival-
tansa rajoissa tuottaa sellaista tietopalvelua, joka mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen 
hyödyntämisen. Rekisterihallinnon viranomainen käyttää harkintaa tarjottavasta tietopalvelus-
ta ja tarjottavien tietopalvelujen tulee olla tarpeellisia yhteiskunnan tietohuoltoa ajatellen.

50 a §. Tietojen luovuttamisen lopettaminen. Pykälässä säädettäisiin, että rekisterihallinnon vi-
ranomainen voi lopettaa tietojen luovuttamisen, mikäli laissa säädetyt edellytykset tietojen 
luovuttamiselle eivät enää täyty. Lain 28 §:n yleisten edellytysten on aina täytyttävä, kun tie-
toja luovutetaan väestötietojärjestelmästä. Tietyt luovutuspykälät sisältävät lisäksi erityisiä 
edellytyksiä luovutukselle. Kun kyse on kertaluonteisista luovutuksista, rekisterihallinnon vi-
ranomainen voi aina kieltäytyä uudesta luovutuksesta, mikäli edellytykset eivät enää vastaan-
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ottajan kohdalla täyty. Väestörekisterikeskus tuottaa kuitenkin myös palveluita, joihin se antaa 
jatkuvia tietolupia. Pykälässä säädettäisiin selvyyden vuoksi siitä, että rekisterihallinnon vi-
ranomainen voi myös lopettaa tietojen luovuttamisen. 

Pykälässä säädettäisiin, että luovutuksen lopettamisen olisi tapahduttava kirjallisella päätök-
sellä. Päätökseen voitaisiin hakea oikaisua 76 a §:n nojalla.

64 §. Sähköisen asiointitunnuksen muuttaminen. Pykälässä säädettäisiin sähköisen asiointitun-
nuksen muuttamisesta. Voimassa olevan lain 64 §:stä poiketen pykälä ei sisältäisi säädöstä 
sähköisen asiointitunnuksen korjaamisesta virheellisyyden vuoksi. Sen sijaan pykälän uudessa 
1 momentissa säädettäisiin sähköisen asiointitunnuksen muuttamisesta viran puolesta, kun 
henkilötunnus muutetaan 12 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa. Koska henkilötun-
nus ja sähköinen asiointitunnus muodostavat teknisen yhteytensä vuoksi parin, on tarkoituk-
senmukaista, että sähköinen asiointitunnus muuttuu aina, kun henkilötunnus muutetaan. Muut-
taminen olisi edelleen poikkeuksellista, sillä henkilötunnuksen muuttamisen edellytykset täyt-
tyvät jatkossakin vain erityisen poikkeuksellisissa tapauksissa ja vain, jos muuttamisen perus-
teet olisivat aivan ilmeisesti käsillä. Käytännössä sähköisen asiointitunnuksen muuttaminen on 
kuitenkin aina tarpeellista, kun henkilötunnus muutetaan. 

Pykälän 2 ja 3 momentissa pysytettäisiin voimassa olevan pykälän mukaiset säännökset säh-
köisen asiointitunnuksen itsenäisestä muuttamisesta ja sitä koskevasta menettelystä. 

66 §. Kansalaisvarmenteen hakeminen ja myöntäminen. Pykälän 2 ja 3 momentissa viittaukset 
henkilötietolakiin korvattaisiin viittauksilla tietosuoja-asetukseen ja tietosuojalakiin. Lisäksi
3 momentissa korvattaisiin sana ”asetettuja” sanalla ”säädettyjä” puhuttaessa Euroopan unio-
nin asetuksesta. Kyse olisi kielellisestä muutoksesta.

67 §. Muun varmenteen hakeminen ja myöntäminen. Pykälän 1 momentissa viittaus henkilö-
tietolakiin korvattaisiin viittauksella tietosuoja-asetukseen ja tietosuojalakiin. Lisäksi 1 mo-
menttiin lisättäisiin viittaus vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspal-
veluista annettuun lakiin (617/2009), jäljempänä tunnistuslaki. Pykälässä tarkoitettuja varmen-
teita vahvoina sähköisinä tunnistusvälineinä koskee myös tunnistuslain sääntely. Siinäkin ta-
pauksessa, että voimassa olevassa säännöksessä viitattu sähköisestä tunnistamisesta ja luotta-
muspalveluista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014 sovel-
tuu, valtion takamaan identiteetin varmistamisen sääntely on kansallista ja sisältyy tunnistus-
lakiin. Lisättävä viittaus varmistaisi lisäksi, että 66 ja 67 §:n viittaukset sovellettavaan lainsää-
däntöön olisivat yhdenmukaiset. Tämä on käytännön varmennetoiminnan kannalta tarkoituk-
senmukaista. Muuten pykälän 1 momenttiin tehtäisiin kielellisiä tarkistuksia.

74 a §. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Pykälässä säädettäisiin poikkeuksesta tietosuoja-
asetuksen 18 artiklaan siltä osin, kun henkilötietoja käsitellään väestötietojärjestelmässä tai 
Väestörekisterikeskuksen varmentajan toimintaan liittyvissä järjestelmissä. Poikkeus perustui-
si tietosuoja-asetuksen 23 artiklan 1 kohdan e alakohtaan. 

76 §. Tietojen korjaaminen. Pykälästä poistettaisiin säännökset, jotka koskevat rekisterinpitä-
jän velvollisuutta oikaista, poistaa tai täydentää väestötietojärjestelmässä oleva virheellinen, 
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Lisäksi poistettaisiin säännökset noudatettavasta 
menettelystä, kun rekisterinpitäjä ei hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamiseksi tai 
tieto korjataan asianomaisen antaman selvityksen vastaisesti. Nämä säännökset ovat tarpeet-
tomia, sillä niiden sisältämät rekisteröidyn oikeudet, rekisterinpitäjän velvollisuudet ja menet-
telysäännöt perustuvat suoraan tietosuoja-asetukseen, erityisesti 12 artiklan 4 kohtaan sekä 16 
ja 17 artiklan mukaisiin rekisteröidyn oikeuksiin. Rekisteröity voi jatkossa vaatia tietojen oi-
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kaisemista, poistamista tai täydentämistä tietosuoja-asetuksen nojalla. Tietosuoja-asetus kat-
taisi riittävällä tavalla myös rekisterihallinnon viranomaisen velvollisuuden korjata virheelli-
nen tieto oma-aloitteisesti. Tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan d alakohta edellyttää, että 
käsiteltävät tiedot ovat täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä. Rekisteripitäjän on toteutettava 
kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin 
nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä. Toisaalta 
tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan c ja e alakohdat edellyttävät, että tarpeettomat tiedot 
poistetaan viipymättä.

Uudessa 1 momentissa säädettäisiin voimassa olevan pykälän 3 momenttia vastaavasti Maa-
hanmuuttoviraston lausunnon pyytämisestä, kun maistraatti korjaa ulkomaan kansalaista kos-
kevaa rekisterimerkintää. Muotoilun muutos seuraisi pykälän rakenteen muutoksesta, eikä sil-
lä muutettaisi vallitsevaa oikeustilaa.

Uusi 2 momentti vastaisi voimassa olevaan 1 momenttiin sisältyvää säännöstä noudatettavasta 
menettelystä, kun rekisterinpitäjä korjaa tietoa omasta aloitteestaan. Säännökseen ei tehtäisi 
sisällöllisiä tai kielellisiä muutoksia.

78 §. Viittaukset rangaistussäännöksiin. Pykälän 2 momentista poistettaisiin viittaus henkilö-
tietolain mukaiseen henkilörekisteririkkomukseen. Henkilötietolaki tullaan kumoamaan, eikä 
tietosuojalakiin ole esitetty vastaavaa säännöstä. Lisäksi pykälän 2 momentin viittaus henkilö-
rekisteririkokseen korvattaisiin viittauksella tietosuojarikokseen. Terminologinen muutos olisi 
seurausta rikoslakiin ehdotetusta vastaavasta muutoksesta.

2. Voimaantulo

Esitys sisältää ehdotuksia säännöksiksi, joiden on tarpeen tulla voimaan samanaikaisesti tie-
tosuoja-asetuksen kanssa 25 päivänä toukokuuta 2018, jotta rekisterihallinnon viranomaiset 
voivat toteuttaa tietosuoja-asetuksen mukaiset velvollisuutensa täysimääräisesti. Esitys on 
myös yhteydessä henkilötietolain kumoamiseen ja uuden tietosuojalain säätämiseen.

Tämän vuoksi laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 25 päivänä toukokuuta 2018.

3. Suhde perustuslaki in ja  säätämisjärjestys

Perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvataan jokaisen yksityiselämä ja edellytetään, että henki-
lötietojen suojasta säädetään lailla. Perustuslain lakiviittaus henkilötietojen suojasta edellyttää
lain tasoisia säännöksiä tästä oikeudesta, mutta se jättää sääntelyn yksityiskohdat lainsäätäjän 
harkintaan.

Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen käytännön mukaan lainsäätäjän liikkumavaraa rajoittaa 
kuitenkin se, että henkilötietojen suoja osittain sisältyy samassa momentissa turvatun yksityis-
elämän suojan piiriin. Lainsäätäjän tulee turvata oikeus tavalla, jota voidaan pitää hyväksyttä-
vänä perusoikeusjärjestelmän kokonaisuudessa. Valiokunta on ratkaisukäytännössään pitänyt 
henkilötietojen suojan kannalta tärkeinä sääntelykohteina ainakin rekisteröinnin tavoitetta, re-
kisteröitävien henkilötietojen sisältöä, niiden sallittuja käyttötarkoituksia mukaan luettuna tie-
tojen luovutettavuus sekä tietojen säilytysaikaa henkilörekisterissä ja rekisteröidyn oikeustur-
vaa. Näiden seikkojen sääntelyn lain tasolla tulee lisäksi olla kattavaa ja yksityiskohtaista 
(esim. PeVL 31/2017 vp, PeVL 13/2016 vp, s. 3—4). 

Esityksellä ei ehdoteta muutettavaksi väestötietojärjestelmän käyttötarkoitusta ja tietosisältöä. 
Tietosisältöä koskevaan väestötietolain 13 §:n tehdään tekninen tarkistus, joka ei muuta sään-
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nöksen sisältöä. Rekisteröidyn oikeusturvaa ja tietojen luovutettavuutta koskeviin säännöksiin 
ehdotetaan joitakin muutoksia. Näiden sisältöä ja perustuslain mukaisuutta on selvitetty alla.

Perustuslakivaliokunta on käytännössään kiinnittänyt huomiota siihen, mihin ja ketä koskeviin 
tietoihin tiedonsaantioikeus ulottuu ja miten tiedonsaantioikeus sidotaan tietojen välttämättö-
myyteen. Viranomaisen tietojensaantioikeus ja tietojenluovuttamismahdollisuus ovat voineet 
liittyä jonkin tarkoituksen kannalta "tarpeellisiin tietoihin", jos tietosisällöt on pyritty luette-
lemaan laissa tyhjentävästi. Jos taas tietosisältöjä ei ole samalla tavoin luetteloitu, sääntelyyn 
on valiokunnan mukaan pitänyt sisällyttää vaatimus "tietojen välttämättömyydestä" jonkin 
tarkoituksen kannalta (ks. esim. PeVL 31/2017, PeVL 17/2016 vp, s. 2—3 ja siinä viitatut lau-
sunnot).

Valiokunta on käytännössään arvioinut myös arkaluonteisten tietojen käsittelyn sallimisen 
koskevan yksityiselämään kuuluvan henkilötietojen suojan ydintä (PeVL 37/2013 vp, s. 2/I). 
Valiokunta on antanut merkitystä luovutettavien tietojen luonteelle arkaluonteisina tietoina ar-
vioidessaan tietojen saamista ja luovuttamista salassapitovelvollisuuden estämättä koskevaa 
sääntelyn kattavuutta, täsmällisyyttä ja sisältöä (ks. esim. PeVL 38/2016 vp, s. 3).

Esitys sisältäisi ehdotuksia, joilla muutetaan väestötietolain tietojen luovutusta koskevia sään-
nöksiä. Näiden osalta on kuitenkin huomattava, että väestötietolain 13—17 §:ssä on säädetty 
yksityiskohtaisesti ja tarkkarajaisesti väestötietojärjestelmään talletettavista tiedoista. Vain vä-
häinen osa tiedoista on luokiteltavissa arkaluonteisiksi. Väestötietolaki sisältää myös yksityis-
kohtaiset säännökset tietojen luovuttamisesta sekä tietojen käsittelyä ja luovuttamista koske-
vista rajoituksista. 

Esityksessä ehdotetaan poistettavaksi henkilömatrikkelia ja sukututkimusta koskeva erityinen 
tietojen luovutusta koskeva pykälä. Tietojen luovuttaminen näihin tarkoituksiin jäisi väestötie-
tolain 34 §:n 3 momentin varaan, jolloin tiedot voitaisiin luovuttaa, kun vastaanottajalla on oi-
keus käsitellä tietoja tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain tai muun lain nojalla ja luovuttamisen 
yleiset edellytykset, mukaan lukien tietojen tarpeellisuus nimettyyn käyttötarkoitukseen, täyt-
tyvät. Henkilömatrikkeliin ja sukututkimukseen ei luovutettaisi sellaisia tietoja, jotka katso-
taan arkaluonteiseksi. Esimerkiksi adoptiotietoa tai tietoa sukupuolen vahvistamisesta ei väes-
tötietolain 38 ja 40 §:n nojalla voida luovuttaa henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten. 
Tietojen luovuttaminen näihin tarkoituksiin voi perustua tarpeellisuuteen ja tietojen vastaanot-
tajan oikeuteen käsitellä tietoja. Lain 34 §:n 3 momentti vastaa perustuslakivaliokunnan aset-
tamia edellytyksiä myös luovutettaessa tietoja henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten.

Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi säännös tietojen luovuttamisesta historialliseen ja tieteel-
liseen tutkimukseen, tilastojen laatimiseen sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtäviin. 
Säännöksestä poistettaisiin viittaus henkilötietolakiin, jossa on aiemmin säädetty käsittelyn 
edellytyksistä näihin tarkoituksiin. Ehdotuksen mukaan voitaisiin näihin tarkoituksiin luovut-
taa tutkimuksen, selvityksen tai muun vastaavan tehtävän hoitamisessa tarpeelliset tiedot. Vä-
estötietolain 28 §:n yleisten edellytysten perusteella edellytettäisiin lisäksi, että vastaanottajal-
la on tietosuoja-asetuksen mukaan oikeus käsitellä tietoja. Arkaluonteisten tietojen luovutta-
misesta näihin tarkoituksiin säädettäisiin jatkossakin erikseen väestötietolain 37—43 §:ssä. 
Tietojen luovuttaminen näihin tarkoituksiin voi perustua tarpeellisuuteen ja tietojen vastaanot-
tajan tietosuoja-asetuksen mukaiseen oikeuteen käsitellä tietoja. Säännös vastaa perustuslaki-
valiokunnan asettamia edellytyksiä.

Ehdotetussa väestötietolain 32 §:ssä säädettäisiin voimassa olevassa laista poiketen, että mie-
lipidetutkimukseen voidaan tutkimuksen taustatiedoksi luovuttaa tieto henkilön sukupuolesta, 
ikäryhmästä ja äidinkielestä, mikäli kyse on tutkimuksesta yhteiskunnallisiin tarkoituksiin. 
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Kyse on yksityiskohtaisesta tietojen luovutusta säännöksestä, joka täyttää perustuslakivalio-
kunnan esittämät vaatimukset. Muilta osin säännöstä ei muutettaisi.

Väestötietolain 43 §:n ehdotettu muutos olisi lähinnä tekninen. Jatkossa henkilötunnuksen kä-
sittelyn edellytyksistä säädettäisiin henkilötietolain sijasta tietosuojalaissa ja rikos- ja turvalli-
suusasioiden tietosuojalaissa. Säännöstä muutettaisiin vastaavasti.

Euroopan unionin yleisessä tietosuoja-asetuksessa vahvistetaan säännöt luonnollisten henki-
löiden suojelulle henkilötietojen käsittelyssä sekä säännöt, jotka koskevat henkilötietojen va-
paata liikkuvuutta. Perustuslakivaliokunta ei ole tunnistanut estettä sille, että henkilötietojen 
suojaan liittyvät sääntelyn kattavuuden sekä täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimukset 
voidaan joiltain osin täyttää myös asianmukaisesti laaditulla yleisellä Euroopan unionin ase-
tuksella tai kansalliseen oikeuteen sisältyvällä yleislailla (PeVL 31/2017 vp, PeVL 5/2017 vp, 
s. 9, PeVL 38/2016 vp, s. 4, PeVL 54/2010 vp, s. 2/I—II).

Perustuslakivaliokunta on pitänyt tärkeänä, että siltä osin kuin Euroopan unionin lainsäädäntö 
mahdollistaa kansallista sääntelyä, tätä kansallista liikkumavaraa käytettäessä otetaan huomi-
oon perus- ja ihmisoikeuksista seuraavat vaatimukset (ks. Pe VL 31/2017 vp ja 25/2005 vp). 
Valiokunta on painottanut, että hallituksen esityksessä on erityisesti perusoikeuksien kannalta 
merkityksellisen sääntelyn osalta syytä tehdä selkoa kansallisen liikkumavaran alasta (Pe VL 
31/2017 vp, PeVL 26/2017 vp, s. 42, PeVL 2/2017 vp, s. 2, PeVL 44/2016 vp, s. 4).

Tietosuoja-asetuksen 23 artiklassa annetaan jäsenvaltioille kansallista liikkumavaraa rekiste-
röidyn oikeuksien soveltamisalan suhteen. Jäsenvaltion lainsäädännössä voidaan lainsäädäntö-
toimenpiteillä rajoittaa asetuksen 12—22 artiklassa, 34 artiklassa ja 5 artiklassa säädettyjen 
velvollisuuksien ja oikeuksien soveltamisalaa, jos rajoituksessa noudatetaan keskeisiltä osin 
perusoikeuksia ja vapauksia ja se on demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätön ja oikea-
suhteinen toimenpide, jotta voidaan taata jokin 23 artiklassa säädetty oikeushyvä. Yksi peruste 
rajoitukselle on 23 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaan, että rajoituksella voidaan taata jä-
senvaltion yleiseen julkiseen etuun liittyvät tärkeät tavoitteet. Tällaisia tavoitteita ovat erityi-
sesti jäsenvaltiolle tärkeä taloudellinen tai rahoituksellinen etu, kansanterveys ja sosiaaliturva.

Esityksessä ehdotetaan säännöstä, jolla rajoitettaisiin tietosuoja-asetuksen 18 artiklan sovelta-
misalaa niin, että rekisteröidyllä ei olisi oikeutta pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista vä-
estötietojärjestelmässä tai Väestörekisterikeskuksen varmentajan toimintaan liittyvissä järjes-
telmissä. Vaikka artiklasta ei poikettaisi, sen soveltamisala väestötietojärjestelmässä ja Väes-
törekisterikeskuksen varmentajan toimintaan liittyvissä rekistereissä rajoittuisi siihen, että 
henkilö voisi pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista niiden virheellisyyden perusteella. Tämä 
säännös on merkityksellinen myös rekisteröidyn oikeusturvan kannalta.

Väestötietolaissa säädetään yksityiskohtaisesti väestötietojärjestelmän tietosisällöstä, tietojen 
ylläpidosta, mukaan lukien tietojen oikeellisuuden varmistamisesta, tietojen luovuttamisesta 
sekä tietojen julkisesta luotettavuudesta. Varmennerekisterien osalta yksityiskohtaiset sään-
nökset henkilötietojen käsittelystä sisältyvät väestötietolakiin ja vahvasta sähköisestä tunnis-
tamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annettuun lakiin (617/2009). Nämä säädökset si-
sältävät yksityiskohtaiset säännökset varmennerekisterien tietosisällöstä, tietojen keräämisestä 
ja niiden ajantasaisuuden varmistamisesta sekä tietojen luovuttamisesta. Lisäksi väestötietojär-
jestelmän ja Väestörekisterikeskuksen varmennetoimintaan liittyvien rekistereiden tietojen kä-
sittelyyn sovellettaisiin muilta osin tietosuoja-asetusta. Väestötietolaissa ja vahvasta sähköi-
sestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetussa laissa on säädetty perustus-
lakivaliokunnan edellyttämällä tavalla rekisteröidyn oikeusturvasta ja esitetyllä säädöksellä 
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tehtäisiin lain tasoinen tarkkarajainen poikkeus rekisteröidyn oikeuksiin. Säännös sisältyisi 23 
artiklassa säädetyn kansallisen liikkumavaran piiriin.

Esityksessä on otettu huomioon henkilötietojen käsittelyä koskevat lainsäädännön asettamat 
yleiset velvoitteet ja rajaukset sekä perustuslain 10 §:n 1 momentin tulkintaa ohjaava perustus-
lakivaliokunnan ratkaisukäytäntö.

Valtionhallinnon toimielinten yleisistä perusteista on perustuslain 119 §:n 2 momentin mu-
kaan säädettävä lailla, jos niiden tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttöä. Yleisillä perusteilla 
säännöksessä tarkoitetaan lähinnä yksikön nimeä, toimialaa sekä pääasiallisia tehtäviä ja toi-
mivaltaa (HE 1/1998 vp, s. 174/II). Valtion alue- ja paikallishallinnon perusteista tulee perus-
tuslain 119 §:n 2 momentin mukaan säätää lailla. Perustuslain varsin yleisellä säännöksellä on 
ollut tarkoitus mahdollistaa valtionhallinnon joustava kehittäminen (HE 1/1998 vp, s. 173/II). 
Valtion alue- ja paikallishallinnon perusteilla tarkoitetaan alue- ja paikallishallinnon yleistä 
rakennetta, kuten hallinnollisen jaotuksen perusteita. Muilta osin säännöksiä alue- ja paikal-
lishallintoviranomaisista voidaan antaa asetuksella (PeVL 12/2004 vp, PeVL 42/2006 vp, 
PeVL 5/2008 vp).

Perustuslakivaliokunta on käytännössään suhtautunut pidättyvästi sääntelyyn, joka mahdollis-
taa tehtävien rajoituksettoman siirron toiselle viranomaiselle. Valiokunta on etenkin perusoi-
keuskytkentäisen sääntelyn yhteydessä pitänyt välttämättömänä, että toimivaltainen viran-
omainen ilmenee laista yksiselitteisesti tai muuten täsmällisesti tai että ainakin viranomaisten 
toimivaltasuhteiden lähtökohdat sekä toimivallan siirtämisen edellytykset ilmenevät laista riit-
tävän täsmällisesti (PeVL 18/2004 vp sekä siinä viitatut PeVL 7/2001 vp, PeVL 21/2001 vp, 
PeVL 45/2001 vp, PeVL 47/2001 vp, PeVL 52/2001 vp ja PeVL 17/2004 vp).

Esityksessä väestötietolain 22 §:n säännöksiä muiden viranomaisten toimivallasta ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että Maahanmuuttovirasto voisi tallettaa ulkomaan kansalaista koskevat 
rajatut tiedot väestötietojärjestelmään ilman ulkomaan kansalaisen pyyntöä. Muutosesityksellä 
ei laajenneta tietojen tallettamiseen ja pyyntöjen vastaanottamiseen oikeutettujen viranomais-
ten piiriä. Kyse on teknisluonteisesta muutoksesta, jolla on tarkoitus parantaa ulkomaan kan-
salaisten asemaa nopeuttamalla henkilötunnuksen saamista, kun Maahanmuuttovirasto tekee 
myönteisen oleskeluoikeutta koskevan ratkaisun. Maahanmuuttoviraston toimivalta pysytet-
täisiin muilta osin. Muutos koskee ainoastaan sitä, että tietyissä tilanteissa tiedon tallettaminen 
voitaisiin suorittaa ilman henkilön pyyntöä. Esitys on perustuslain 119 §:ssä asetettujen ja sen 
tulkintaa koskevasta perustuslakivaliokunnan ratkaisukäytännöstä ilmenevien vaatimusten 
mukainen.

Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvosto voi antaa asetuksia perustuslaissa tai 
muussa laissa säädetyn valtuuden nojalla. Lailla on kuitenkin säädettävä yksilön oikeuksien ja 
velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain 
alaan. Esityksessä asetuksen antamiseen valtuuttavia säännöksiä sisältyy ehdotettuun 22 ja 
32 §:n. Esityksessä asetuksen antamiseen valtuuttavia säännöksiä ei kuitenkaan ehdoteta muu-
tettavaksi. Esityksessä ehdotetut asetuksenantovaltuudet vastaavat voimassaolevaa sääntelyä 
ja täyttävät perustuslain asettamat edellytykset.

Edellä kerrotun perusteella lakiehdotus voidaan hallituksen käsityksen mukaan käsitellä taval-
lisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:
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Lakiehdotus

Laki

väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 
muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista anne-

tun lain (661/2009) 33 §,
muutetaan 2 ja 4 §, 6 §:n 2 momentin ruotsinkielinen sanamuoto, 9 §, 13 §:n 1 momentin 21 

kohta, 22 §, 3 luvun otsikon, 23 §:n 1 momentin johdantokappaleen ja 2 momentin, 24 §:n 
1 momentin johdantokappaleen, 25 §:n, 26 §:n 1 momentin ja 27 §:n ruotsinkielinen sanamuo-
to, 28, 30 ja 32 §, 34 §:n 3 momentti, 35 §, 37 §:n 3 momentti, 43 §:n 1 momentti, 44, 64 ja 
66 §, 67 §:n 1 momentti, 70 §:n 1 momentin ja 75 §:n ruotsinkielinen sanamuoto, 76 § sekä 
78 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 § osaksi laissa 538/2016, 6 §:n 2 momentin ruotsinkielinen sa-
namuoto ja 67 §:n 1 momentti laissa 538/2016, 9 § ja 24 §:n 1 momentin johdantokappaleen 
ruotsinkielinen sanamuoto laissa 145/2014, 22 § laeissa 145/2014 ja 504/2016, 23 §:n 1 mo-
mentin johdantokappaleen ja 2 momentin sekä 26 §:n 1 momentin ruotsinkielinen sanamuoto, 
37 §:n 3 momentti, 75 §:n ruotsinkielinen sanamuoto ja 76 § laissa 670/2016 sekä 66 § laissa 
665/2016, sekä

lisätään 47 §:ään uusi 4 momentti sekä lakiin uusi 50 a ja 74 a § seuraavasti:

2 §

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan väestötietojärjestelmän, sen tietojen ja palvelujen sekä Väestörekiste-
rikeskuksen varmennetun sähköisen asioinnin ja sen palvelujen ylläpitämiseen, hyväksikäyt-
tämiseen ja kehittämiseen.

Jollei tässä laissa toisin säädetä, sovelletaan:
1) väestötietojärjestelmän tietojen julkisuuteen ja salassapitoon viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta annettua lakia (621/1999); 
2) varmennettuun sähköiseen asiointiin ja tässä laissa tarkoitetun varmennerekisterin tietojen 

käsittelyyn vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annettua 
lakia (617/2009);

3) henkilötietojen käsittelyyn:
a) luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen va-

paasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annet-
tua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679, jäljempänä tietosuoja-asetus; 
ja

b) tietosuojalakia (/).

4 §

Väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä

Väestötietojärjestelmän päävastuullisia rekisterinpitäjiä ovat maistraatit ja Väestörekisteri-
keskus. Maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen kesken rekisterinpitoon liittyvä vastuu ja-
kautuu siten kuin tässä laissa tai muussa laissa taikka niiden nojalla tarkemmin säädetään. 
Tämän lain 53 §:ssä tarkoitetun käyttäjärekisterin, 56 §:ssä tarkoitetun lokirekisterin ja 
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59 §:ssä tarkoitetun tapahtumatiedoston päävastuullinen rekisterinpitäjä on Väestörekisteri-
keskus.

Väestörekisterikeskus vastaa lisäksi automaattisen tietojenkäsittelyn avulla pidetyn valta-
kunnallisen väestötietojärjestelmän ja 1 momentissa tarkoitettujen rekistereiden yleisestä toi-
mivuudesta ja tietotekniikasta, tietohallinnosta sekä rekisteritoimintojen yhtenäisyydestä.

Maistraatti vastaa tietosuoja-asetuksen 15, 16 ja 21 artiklan mukaisten rekisteröidyn oikeuk-
sien toteuttamisesta väestötietojärjestelmässä suhteessa rekisteröityyn. Muuten tietosuoja-
asetuksessa ja tietosuojalaissa säädettyjen rekisterinpitäjän velvollisuuksien jakautumisessa 
noudatetaan, mitä rekisterinpidon vastuista säädetään tässä laissa tai muussa laissa taikka nii-
den nojalla.

9 §

Ulkomaan kansalaisen rekisteröinnin edellytykset

Ulkomaan kansalaista koskevat tiedot talletetaan väestötietojärjestelmään, jos hänellä on 
Suomessa kotikuntalain (201/1994) mukaan määräytynyt kotikunta ja siellä oleva asuinpaikka. 
Muuta ulkomaan kansalaista koskevat tiedot voidaan tallettaa väestötietojärjestelmään, jos:

1) hänelle on myönnetty ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitettu oleskelulupa tai oleskelu-
kortti, hänen oleskeluoikeutensa on rekisteröity tai Maahanmuuttovirasto on tehnyt muun hän-
tä koskevan myönteisen päätöksen oleskeluoikeudesta;

2) hänellä on Suomessa kotikuntalaissa tarkoitettu tilapäinen asuinpaikka ja tallettaminen on 
tarpeen työskentelyyn, opiskeluun tai muuhun vastaavaan olosuhteeseen liittyvien velvolli-
suuksien tai oikeuksien toteuttamisen vuoksi; 

3) tallettaminen johtuu Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen velvoitteiden täyttämi-
sestä; tai

4) tallettaminen on hänelle kuuluvien oikeuksien tai hänelle asetettujen velvollisuuksien to-
teuttamisen tai muun vastaavan erityisen ja perustellun syyn vuoksi tarpeellista.

Jos ulkomaan kansalaisen tietoja ei ole talletettu väestötietojärjestelmään 1 momentin 
1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa, hänen tulee esittää tietojen tallettamista koskeva perus-
teltu pyyntö sille maistraatille, jonka virka-alueella hän ilmoittaa asuvansa.

Ulkomaan kansalaisen tiedot väestötietojärjestelmään tallettavan viranomaisen on varmistut-
tava ulkomaan kansalaisen henkilöllisyydestä voimassa olevasta matkustusasiakirjasta tai sen 
puuttuessa 19 §:ssä säädettyä menettelyä noudattaen muusta asiakirjasta tai selvityksestä. 

Jos ulkomaan kansalaista koskevien tietojen tallettaminen väestötietojärjestelmään 
1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tapahtuu viranomaisen aloitteesta ilman ul-
komaan kansalaisen myötävaikutusta, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tietosuoja-asetuksen 
edellyttämällä tavalla henkilötietojen käsittelystä rekisteröinnin kohteelle.

13 §

Henkilöstä järjestelmään talletettavat tiedot

Väestötietojärjestelmään talletetaan rekisteröinnin kohteena olevasta henkilöstä seuraavat 
tiedot:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

21) tietosuoja-asetuksen ja tämän lain nojalla ilmoitetut kiellot luovuttaa väestötietojärjes-
telmän tietoja; sekä
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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22 §

Muiden viranomaisten toimivalta

Edellä 9 §:n 1 momentin 1—4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ulkomaan kansalainen voi 
esittää tietojensa tallettamista koskevan pyynnön maistraatin lisäksi Verohallinnolle. Pyynnön 
voi esittää myös Kansaneläkelaitoksen toimistolle, jos Kansaneläkelaitos ja Väestörekisteri-
keskus ovat niin sopineet.

Pyynnön vastaanottajan on 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa varmistuttava pyynnön 
esittäjän henkilöllisyydestä ja varmistettava henkilötietojen tallettamisen perusteeksi esitetty-
jen asiakirjojen luotettavuus siten kuin tässä laissa säädetään. Kansaneläkelaitoksen toimiston 
on toimitettava pyyntö sekä sen yhteydessä esitetyt henkilötiedot ja asiakirjat viipymättä väes-
tötietojärjestelmään tallettamista varten sille maistraatille, jonka virka-alueella ulkomaan kan-
salainen ilmoittaa asuvansa. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä 
pyynnön vastaanottajan tehtävistä.

Sen lisäksi, mitä 21 §:n 1 momentissa säädetään maistraatin toimivallasta, Verohallinto saa 
tallettaa ulkomaan kansalaista koskevat tiedot väestötietojärjestelmään 9 §:n 1 momentin 1—4 
kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa. Maahanmuuttovirasto saa tallettaa ulkomaan kansalaista 
koskevat tiedot väestötietojärjestelmään 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauk-
sissa. Kun Maahanmuuttovirasto tallettaa ulkomaan kansalaista koskevat tiedot, voi Suomen 
edustusto ottaa vastaan ulkomaan kansalaisen esittämät henkilötiedot ja asiakirjat väestötieto-
järjestelmään tallettamista varten. Suomen edustuston on varmistuttava ulkomaan kansalaisen 
henkilöllisyydestä voimassa olevasta matkustusasiakirjasta tai sen puuttuessa 19 §:ssä säädet-
tyä menettelyä noudattaen muusta asiakirjasta tai selvityksestä sekä toimitettava henkilötiedot 
ja asiakirjat viipymättä Maahanmuuttovirastolle. Tiedot tallettanut viranomainen vastaa väes-
tötietojärjestelmään tallettamistaan tiedoista.

Edellä 3 momentissa mainittua tehtävää hoidettaessa on noudatettava, mitä 2 luvussa sääde-
tään ulkomaan kansalaisen rekisteröinnin edellytyksistä, henkilöllisyyden varmistamisesta ja 
tietojen säilyttämisestä. Tiedot 3 momentin nojalla tallettanut viranomainen huolehtii maist-
raatin sijasta 47 §:n 2 momentissa tarkoitetusta jäljennöksen antamisesta ulkomaan kansalai-
sen rekisteröintiin liittyvistä asiakirjoista sellaisesta ulkomaan kansalaisesta, jonka tiedot se on 
tallettanut väestötietojärjestelmään. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia 
säännöksiä tehtävää hoidettaessa noudatettavista menettelytavoista.

Edellä 3 momentissa mainitut viranomaiset saavat tallettaa väestötietojärjestelmään ulko-
maan kansalaisesta henkilötunnuksen antamiseksi tarvittavat tiedot sekä muut 13 ja 17 §:ssä 
tarkoitetut, ulkomaan kansalaisesta tarvittavat välttämättömät tiedot. Tarkemmat säännökset 
edellä tarkoitetuista tiedoista annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Väestörekisterikeskus voi sopia kunnan kanssa, että kunta vastaa rekisterinpitäjänä alueensa 
rakennushankkeita, rakennuksia ja huoneistoja koskevien tietojen lisäämistä, muuttamista tai 
korjaamista koskevien rekisterimerkintöjen tekemisestä väestötietojärjestelmään siten kuin 
tässä laissa säädetään. Tämän tehtävän hoitamista varten Väestörekisterikeskus voi antaa kun-
nalle oikeuden käyttää teknisen käyttöyhteyden avulla väestötietojärjestelmään talletettuja ra-
kennushankkeita, rakennuksia ja huoneistoja koskevia tietoja.
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4 luku

Väestötietojärjestelmän tietojen julkisuus ja niiden luovuttaminen

28 §

Tietojen luovuttamisen yleiset edellytykset

Väestötietojärjestelmän tietoja voidaan luovuttaa vain, jos tässä laissa säädetyt edellytykset 
tietojen luovuttamiselle ovat olemassa eikä henkilön oikeudesta kieltää tietojensa luovuttami-
nen muuta johdu. Väestötietojärjestelmästä luovutettavan tiedon tulee olla tarpeellinen siihen 
käyttötarkoitukseen, johon se luovutetaan. Luovutettaessa erityisiin henkilötietoryhmiin kuu-
luvia tietoja on varmistettava, että vastaanottajalla on tietosuoja-asetuksen tai tietosuojalain 
mukainen oikeus käsitellä tietoja.

Tietoja ei saa luovuttaa, jos luovuttamisen tai luovutuksen saajan toiminnan voidaan perus-
tellusta syystä epäillä loukkaavan henkilön yksityiselämän tai henkilötietojen suojaa, hänen 
etujaan tai oikeuksiaan taikka vaarantavan valtion turvallisuutta.

30 §

Tietojen luovuttaminen historialliseen ja tieteelliseen tutkimukseen sekä tilaston laatimiseen

Väestötietojärjestelmästä voidaan luovuttaa historialliseen ja tieteelliseen tutkimukseen, ti-
lastojen laatimiseen sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtäviin tutkimuksen, selvityk-
sen tai muun vastaavan tehtävän hoitamisessa tarpeelliset tiedot.

32 §

Tietojen luovuttaminen asiakkuuden hoitoon ja markkinointiin

Väestötietojärjestelmästä voidaan luovuttaa asiakas- tai markkinointirekisteriin tai vastaa-
vaan muuhun rekisteriin talletettujen tietojen ylläpitämisessä, tarkistamisessa ja korjaamisessa 
tarpeellisia tietoja rekisteröidyn etu- ja sukunimestä, syntymävuodesta, sukupuolesta, äidinkie-
lestä, osoitteesta ja muista yhteystiedoista sekä valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädet-
täviä henkilöön liittyviä kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotietoja sekä aluejakoa koskevia tie-
toja.

Väestötietojärjestelmästä voidaan luovuttaa henkilön nimi- sekä osoite- ja muita yhteystieto-
ja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia, mielipide- ja markkinatutkimuksen tekemistä 
tai muuta näihin rinnastettavaa toimintaa varten. Luovutettaessa tietoja näitä tarkoituksia var-
ten voidaan tietojen käsittelyn perusteena käyttää henkilön nimeä, vähintään kuuden viikon 
ikää, sukupuolta, äidin- tai asiointikieltä, ammattia tai ammattiluokkatietoa, osoite- ja muita 
yhteystietoja, yhtä henkilöön liitettävää muuta kuin 38—42 §:ssä tarkoitettua tunnistetietoa 
sekä valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettäviä henkilöön liittyviä kiinteistö-, raken-
nus- ja huoneistotietoja sekä aluejakoa koskevia tietoja. Jos kyseessä on mielipidetutkimuksen
tekeminen yhteiskunnallisia tarkoituksia varten, voidaan nimi-, osoite- ja yhteystietojen lisäksi 
tutkimuksen taustatiedoksi luovuttaa tieto henkilön sukupuolesta, ikäryhmästä ja äidinkielestä.
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34 §

Tietojen muu luovuttaminen

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Muuten väestötietojärjestelmän tietoja voidaan luovuttaa vain, jos hakijalla on oikeus käsi-

tellä luovutettavia tietoja tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain tai muun lain nojalla. Tietojen 
luovuttamisen yleisten edellytysten on kuitenkin täytyttävä.

35 §

Yleinen kielto-oikeus

Sen lisäksi, mitä tietosuoja-asetuksen 21 artiklassa säädetään, henkilöllä on oikeus kieltää 
omansa, samassa taloudessa asuvan puolisonsa ja huollossaan olevan lapsensa osoitteen ja 
muun yhteystiedon luovuttaminen tämän lain 32 §:ssä ja 34 §:n 1 momentissa säädettyihin 
käyttötarkoituksiin.

Henkilöllä on lisäksi oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen henkilömatrikkelia ja sukutut-
kimusta varten.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kielto ei koske sellaisia tapauksia, joissa tiedot luovutetaan 
32 §:n 1 momentin tai 34 §:n 1 momentin perusteella toimintaan, jossa tietoa käytetään henki-
lön, yrityksen tai yhteisön oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi. Lisäksi Väestöre-
kisterikeskus voi luovuttaa 1 momentissa tarkoitetun kiellon alaiset tiedot 32 §:n 2 momentin 
perusteella toimintaan, jossa on kyse yleiseen etuun tai henkilöiden oikeuksiin tai etuihin liit-
tyvästä selvityksestä tai tutkimuksesta.

Kieltoa koskeva ilmoitus tulee toimittaa väestötietojärjestelmään merkittäväksi Väestörekis-
terikeskuksen sähköisen asiointipalvelun välityksellä taikka maistraatille kirjallisesti tai muul-
la tarkoitukseen soveltuvalla ja luotettavalla tavalla.

37 §

Turvakiellon kohteena olevien tietojen käsittely

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Maistraatin on ennen yksittäisten turvakiellon kohteena olevien tietojen luovuttamista tämän 

lain tai tietosuoja-asetuksen 15 artiklan nojalla muulle kuin viranomaiselle selvitettävä turva-
kiellon peruste tai kuultava turvakiellon kohdetta tai hänen huoltajaansa. Päätös yksittäisten 
turvakiellon alaisten tietojen luovuttamisesta muulle kuin viranomaiselle on tehtävä kirjalli-
sesti. Päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, jos turvakiellon kohde tai 
hänen huoltajansa ei ole vastustanut tietojen luovuttamista.

43 §

Tunnuksen luovuttaminen

Väestötietojärjestelmään talletettu henkilötunnus voidaan luovuttaa, jos tiedon käyttäjällä on 
oikeus käsitellä tunnusta tietosuojalain tai henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansalli-
sen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain (/) perusteella. Väestötietojärjestel-
mään talletettua ulkomaista henkilönumeroa luovutettaessa sovelletaan, mitä tietosuojalaissa 
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tai henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhtey-
dessä annetussa laissa säädetään henkilötunnuksesta. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

44 §

Selvitys tietojen käytöstä ja suojauksesta

Ennen tietojen luovuttamista rekisterihallinnon viranomainen voi tarvittaessa vaatia käyttä-
jältä selvityksen siitä, kuinka luovutettujen tietojen käyttö ja suojaus on tarkoitus järjestää. 
Tällainen selvitys on vaadittava, jos:

1) tiedot luovutetaan teknisen käyttöyhteyden avulla tai luovuttaminen koskee laajaa tieto-
joukkoa ja kyseessä on 36—43 §:ssä säädettyjen tietojen luovuttaminen; tai

2) tietojen käytön voidaan muusta perustellusta syystä olettaa loukkaavan henkilön yksityis-
elämän tai henkilötietojen suojaa, hänen etujaan tai oikeuksiaan taikka vaarantavan valtion 
turvallisuutta.

Jos 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa on kyse 43 §:ssä säädettyjen tietojen 
luovuttamisesta, rekisterihallinnon viranomainen voi selvityksen sijaan asettaa tietojen käyttöä 
ja suojausta koskevat vähimmäisvaatimukset, joihin käyttäjän on sitouduttava tietojen luovu-
tuksen edellytyksenä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu selvitys on annettava kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava, 
kuinka luovutettavien tietojen hallinnollinen ja fyysinen turvallisuus sekä henkilöstö-, tietolii-
kenne-, ohjelmisto-, tietoaineisto-, käyttö- ja laitteistoturvallisuus on tarkoitus varmistaa.

47 §

Tietojen luovuttamisesta päättävä viranomainen

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Rekisterihallinnon viranomainen, joka 1 tai 2 momentin nojalla päättää väestötietojärjestel-

män tietojen luovuttamisesta, päättää vastaavasti sellaisten yleisesti tarpeellisten tietopalvelui-
den ja tilastomuotoisten palveluiden tuottamisesta, jotka mahdollistavat väestötietojärjestel-
män tietojen hyödyntämisen tämän lain mukaisesti.

50 a §

Tietojen luovuttamisen lopettaminen

Jos tässä laissa säädetyt edellytykset tietojen luovuttamiselle eivät enää täyty, rekisterihal-
linnon viranomainen voi lopettaa tietojen luovuttamisen. Luovutuksen lopettamisesta on teh-
tävä kirjallinen päätös.

64 §

Sähköisen asiointitunnuksen muuttaminen

Päätettäessä henkilötunnuksen muuttamisesta 12 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksis-
sa, muutetaan sähköinen asiointitunnus viran puolesta. Sähköisen asiointitunnuksen muutta-
misesta on ilmoitettava tunnuksen haltijalle.

Väestötietojärjestelmään talletettu sähköinen asiointitunnus voidaan lisäksi muuttaa, jos:
1) muuttaminen on ehdottoman välttämätöntä henkilön suojelemiseksi sellaisissa tilanteissa, 

joissa hänen terveyteensä tai turvallisuuteensa kohdistuu ilmeinen ja pysyvä uhka; tai

HE 19/2018 vp



48

2) muu kuin asiointitunnuksen haltija on toistuvasti väärinkäyttänyt tunnusta ja käytöstä on 
aiheutunut merkittävää taloudellista tai muuta haittaa tunnuksen oikealle haltijalle ja asiointi-
tunnuksen muuttamisella voidaan tosiasiallisesti estää väärinkäytön haitallisten seurausten jat-
kuminen.

Asianosaisen on haettava 2 momentissa tarkoitettua asiointitunnuksen muuttamista kirjalli-
sesti Väestörekisterikeskukselta.

66 §

Kansalaisvarmenteen hakeminen ja myöntäminen

Kansalaisvarmenne voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle sekä ulkomaalaiselle, jolla 
on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa, jonka tiedot on talletettu väestötietojärjes-
telmään ja jonka henkilöllisyys on luotettavasti todennettu. Lisäksi edellytetään, että ulkomaa-
laisella on voimassa oleva oleskelulupa tai oleskelukortti taikka että hänen oleskeluoikeutensa 
on rekisteröity. 

Henkilökorttiin sisältyvän kansalaisvarmenteen hakemiseen sovelletaan henkilökorttilakia. 
Muuhun viranomaisen asiakirjaan tai tekniseen alustaan sisältyvän kansalaisvarmenteen ha-
kemiseen sovelletaan 67 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyä menettelyä, tietosuoja-asetuksessa ja 
tietosuojalaissa säädettyjä henkilötietojen käsittelyä koskevia vaatimuksia sekä vahvasta säh-
köisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetussa laissa säädettyjä var-
menteen myöntämistä koskevia vaatimuksia.

Hakemuksen vastaanottajan on noudatettava tietosuoja-asetuksessa ja tietosuojalaissa sää-
dettyjä henkilötietojen käsittelyä koskevia vaatimuksia sekä vahvasta sähköisestä tunnistami-
sesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetussa laissa ja sähköisestä tunnistamisesta ja 
luottamuspalveluista annetussa EU:n asetuksessa säädettyjä varmenteen myöntämistä koske-
via vaatimuksia.

67 §

Muun varmenteen hakeminen ja myöntäminen

Väestörekisterikeskuksen tuottama muu luonnollisen henkilön varmenne kuin kansalaisvar-
menne voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle sekä kotikuntalain mukaisesti Suomessa 
vakinaisesti asuvalle ulkomaalaiselle, jonka tiedot on talletettu väestötietojärjestelmään ja jon-
ka henkilöllisyys on voitu luotettavasti todeta. Väestörekisterikeskuksen tuottama muu luon-
nollisen henkilön varmenne kuin kansalaisvarmenne voidaan erityisestä ja perustellusta syystä 
myöntää myös henkilölle, jonka henkilöllisyys on voitu luotettavasti todeta, mutta joka ei täy-
tä muita edellä tarkoitettuja varmenteen myöntämisen edellytyksiä. Tällainen varmenne voi 
hakijan pyynnöstä sisältyä sähköisessä asioinnissa käytettävään viranomaisen, yrityksen tai 
yhteisön myöntämään asiakirjaan, korttiin tai tekniseen alustaan. Väestörekisterikeskus voi 
sopia asiakirjan tai teknisen alustan myöntävän viranomaisen, yrityksen tai yhteisön kanssa, 
että varmennetta koskeva hakemus voidaan jättää tälle henkilökohtaisesti Väestörekisterikes-
kukselle edelleen toimitettavaksi. Väestörekisterikeskuksen on tällöin varmistettava, että ha-
kemuksen vastaanottaja noudattaa tietosuoja-asetuksessa ja tietosuojalaissa säädettyjä henkilö-
tietojen käsittelyä koskevia vaatimuksia sekä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköi-
sistä luottamuspalveluista annetussa laissa ja sähköisestä tunnistamisesta ja luottamuspalve-
luista annetussa EU:n asetuksessa säädettyjä varmenteen myöntämistä koskevia vaatimuksia.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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74 a §

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Tietosuoja-asetuksen 18 artiklaa ei sovelleta väestötietojärjestelmään eikä Väestörekisteri-
keskuksen varmentajan toimintaan liittyviin järjestelmiin.

76 §

Tiedon korjaaminen

Jos maistraatti korjaa 10 §:ssä tarkoitettua ulkomaan kansalaista koskevaa rekisterimerkin-
tää, maistraatin on ennen asian ratkaisemista pyydettävä asiasta lausunto Maahanmuuttoviras-
tolta.

Jos rekisterinpitäjä korjaa omasta aloitteestaan rekisterissä olevaa tietoa, rekisterinpitäjän on 
ennen tiedon korjaamista tarvittaessa varattava sille, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta 
merkintä koskee, tilaisuus antaa määräajassa selvitys. Rekisterinpitäjä voi korjata kuitenkin ti-
laisuutta varaamatta rekisterissä olevan ilmeisen virheen.

78 §

Viittaukset rangaistussäännöksiin

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Rangaistus väestötietojärjestelmään tai varmennetun sähköisen asioinnin tietojärjestelmään 

kohdistuvasta tietomurrosta säädetään rikoslain 38 luvun 8 §:ssä ja järjestelmiin kohdistuvasta 
tietosuojarikoksesta mainitun luvun 9 §:ssä.

———
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 20

—————
Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2018

Pääministeri

Juha Sipilä

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen
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Liite
Rinnakkaisteksti

Laki

väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 
muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista anne-

tun lain (661/2009) 33 §,
muutetaan 2 ja 4 §, 6 §:n 2 momentin ruotsinkielinen sanamuoto, 9 §, 13 §:n 1 momentin 21 

kohta, 22 §, 3 luvun otsikon, 23 §:n 1 momentin johdantokappaleen ja 2 momentin, 24 §:n 
1 momentin johdantokappaleen, 25 §:n, 26 §:n 1 momentin ja 27 §:n ruotsinkielinen sanamuo-
to, 28, 30 ja 32 §, 34 §:n 3 momentti, 35 §, 37 §:n 3 momentti, 43 §:n 1 momentti, 44, 64 ja 
66 §, 67 §:n 1 momentti, 70 §:n 1 momentin ja 75 §:n ruotsinkielinen sanamuoto, 76 § sekä 
78 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 § osaksi laissa 538/2016, 6 §:n 2 momentin ruotsinkielinen sa-
namuoto ja 67 §:n 1 momentti laissa 538/2016, 9 § ja 24 §:n 1 momentin johdantokappaleen 
ruotsinkielinen sanamuoto laissa 145/2014, 22 § laeissa 145/2014 ja 504/2016, 23 §:n 1 mo-
mentin johdantokappaleen ja 2 momentin sekä 26 §:n 1 momentin ruotsinkielinen sanamuoto, 
37 §:n 3 momentti, 75 §:n ruotsinkielinen sanamuoto ja 76 § laissa 670/2016 sekä 66 § laissa 
665/2016, sekä

lisätään 47 §:ään uusi 4 momentti sekä lakiin uusi 50 a ja 74 a § seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

2 §

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan väestötietojärjestel-
män, sen tietojen ja palvelujen sekä Väestö-
rekisterikeskuksen varmennetun sähköisen 
asioinnin ja sen palvelujen ylläpitämiseen, 
hyväksikäyttämiseen ja kehittämiseen.

Jollei tässä laissa toisin säädetä, sovelle-
taan:

1) väestötietojärjestelmän tietojen julkisuu-
teen ja salassapitoon viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) 
sekä henkilötietojen käsittelyyn henkilötieto-
lakia (523/1999); sekä

2) varmennetussa sähköisessä asioinnissa 
ja tässä laissa tarkoitetun varmennerekisterin 
tietojen käsittelyssä sähköisestä asioinnista 
viranomaistoiminnassa annettua lakia 
(13/2003) ja vahvasta sähköisestä tunnista-
misesta ja sähköisistä luottamuspalveluista 
annettua lakia (617/2009).

2 §

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan väestötietojärjestel-
män, sen tietojen ja palvelujen sekä Väestö-
rekisterikeskuksen varmennetun sähköisen 
asioinnin ja sen palvelujen ylläpitämiseen, 
hyväksikäyttämiseen ja kehittämiseen.

Jollei tässä laissa toisin säädetä, sovelle-
taan:

1) väestötietojärjestelmän tietojen julkisuu-
teen ja salassapitoon viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annettua lakia (621/1999); 

2) varmennettuun sähköiseen asiointiin ja 
tässä laissa tarkoitetun varmennerekisterin 
tietojen käsittelyyn vahvasta sähköisestä tun-
nistamisesta ja sähköisistä luottamuspalve-
luista annettua lakia (617/2009);

3) henkilötietojen käsittelyyn: 
a) luonnollisten henkilöiden suojelusta 

henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tieto-
jen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 
95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-
asetus) annettua Euroopan parlamentin ja 

HE 19/2018 vp



51

Voimassa oleva laki Ehdotus

4 §

Väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä

Väestötietojärjestelmän päävastuullisia re-
kisterinpitäjiä ovat maistraatit ja Väestörekis-
terikeskus. Maistraattien ja Väestörekisteri-
keskuksen kesken rekisterinpitoon liittyvä 
vastuu jakautuu siten kuin tässä laissa tai 
muussa laissa taikka niiden nojalla tarkem-
min säädetään. Tämän lain 53 §:ssä tarkoite-
tun käyttäjärekisterin, 56 §:ssä tarkoitetun 
lokirekisterin ja 59 §:ssä tarkoitetun tapah-
tumatiedoston päävastuullinen rekisterinpitä-
jä on Väestörekisterikeskus.

Väestörekisterikeskus vastaa lisäksi auto-
maattisen tietojenkäsittelyn avulla pidetyn 
valtakunnallisen väestötietojärjestelmän ja 1 
momentissa tarkoitettujen rekistereiden ylei-
sestä toimivuudesta ja tietotekniikasta, tieto-
hallinnosta sekä rekisteritoimintojen yhtenäi-
syydestä.

9 §

Ulkomaan kansalaisen rekisteröinnin edelly-
tykset

Ulkomaan kansalaista koskevat tiedot talle-
tetaan väestötietojärjestelmään, jos hänellä 
on Suomessa kotikuntalain (201/1994) mu-
kaan määräytynyt kotikunta ja siellä oleva 
asuinpaikka. Muuta ulkomaan kansalaista 
koskevat tiedot voidaan tallettaa väestötieto-
järjestelmään, jos:

1) hänellä on Suomessa kotikuntalaissa tar-
koitettu tilapäinen asuinpaikka, ja tallettami-

neuvoston asetusta (EU) 2016/679, jäljem-
pänä tietosuoja-asetus; ja
b) tietosuojalakia (/).

4 §

Väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä

Väestötietojärjestelmän päävastuullisia re-
kisterinpitäjiä ovat maistraatit ja Väestörekis-
terikeskus. Maistraattien ja Väestörekisteri-
keskuksen kesken rekisterinpitoon liittyvä 
vastuu jakautuu siten kuin tässä laissa tai 
muussa laissa taikka niiden nojalla tarkem-
min säädetään. Tämän lain 53 §:ssä tarkoite-
tun käyttäjärekisterin, 56 §:ssä tarkoitetun 
lokirekisterin ja 59 §:ssä tarkoitetun tapah-
tumatiedoston päävastuullinen rekisterinpitä-
jä on Väestörekisterikeskus.

Väestörekisterikeskus vastaa lisäksi auto-
maattisen tietojenkäsittelyn avulla pidetyn 
valtakunnallisen väestötietojärjestelmän ja 1 
momentissa tarkoitettujen rekistereiden ylei-
sestä toimivuudesta ja tietotekniikasta, tieto-
hallinnosta sekä rekisteritoimintojen yhtenäi-
syydestä.

Maistraatti vastaa tietosuoja-asetuksen 15, 
16 ja 21 artiklan mukaisten rekisteröidyn oi-
keuksien toteuttamisesta väestötietojärjes-
telmässä suhteessa rekisteröityyn. Muuten 
tietosuoja-asetuksessa ja tietosuojalaissa 
säädettyjen rekisterinpitäjän velvollisuuksien 
jakautumisessa noudatetaan, mitä rekisterin-
pidon vastuista säädetään tässä laissa tai 
muussa laissa taikka niiden nojalla.

9 §

Ulkomaan kansalaisen rekisteröinnin edelly-
tykset

Ulkomaan kansalaista koskevat tiedot talle-
tetaan väestötietojärjestelmään, jos hänellä 
on Suomessa kotikuntalain (201/1994) mu-
kaan määräytynyt kotikunta ja siellä oleva 
asuinpaikka. Muuta ulkomaan kansalaista 
koskevat tiedot voidaan tallettaa väestötieto-
järjestelmään, jos:

1) hänelle on myönnetty ulkomaalaislaissa
(301/2004) tarkoitettu oleskelulupa tai oles-
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nen on tarpeen työskentelyyn, opiskeluun tai 
muuhun vastaavaan olosuhteeseen liittyvien 
velvollisuuksien tai oikeuksien toteuttamisen 
vuoksi;

2) tallettaminen johtuu Suomea sitovan 
kansainvälisen sopimuksen velvoitteiden 
täyttämisestä; tai

3) tallettaminen on hänelle kuuluvien oike-
uksien tai hänelle asetettujen velvollisuuksi-
en toteuttamisen tai muun vastaavan erityisen 
ja perustellun syyn vuoksi tarpeellista.

Ulkomaan kansalaisen on esitettävä tieto-
jen tallettamista koskeva perusteltu pyyntö 
sille maistraatille, jonka virka-alueella hän 
ilmoittaa asuvansa. Maistraatin on varmistut-
tava pyynnön esittäjän henkilöllisyydestä 
voimassa olevasta matkustusasiakirjasta tai 
sen puuttuessa 19 §:ssä säädettyä menettelyä 
noudattaen muusta asiakirjasta tai selvityk-
sestä.

Jos ulkomaan kansalaista koskevien tieto-
jen tallettaminen väestötietojärjestelmään 
edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa tapahtuu viranomaisen aloitteesta 
ilman ulkomaan kansalaisen myötävaikutus-
ta, on rekisterinpitäjän ilmoitettava henkilö-
tietolain 24 §:ssä tarkoitetulla tavalla henki-
lötietojen käsittelystä rekisteröinnin kohteel-
le.

13 §

Henkilöstä järjestelmään talletettavat tiedot

Väestötietojärjestelmään talletetaan rekiste-
röinnin kohteena olevasta henkilöstä seuraa-
vat tiedot:
— — — — — — — — — — — — — —

21) henkilötietolain ja tämän lain nojalla 
ilmoitetut rajoitukset luovuttaa väestötietojär-

kelukortti, hänen oleskeluoikeutensa on re-
kisteröity tai Maahanmuuttovirasto on tehnyt 
muun häntä koskevan myönteisen päätöksen 
oleskeluoikeudesta

2) hänellä on Suomessa kotikuntalaissa tar-
koitettu tilapäinen asuinpaikka ja tallettami-
nen on tarpeen työskentelyyn, opiskeluun tai 
muuhun vastaavaan olosuhteeseen liittyvien 
velvollisuuksien tai oikeuksien toteuttamisen 
vuoksi; 

3) tallettaminen johtuu Suomea sitovan 
kansainvälisen sopimuksen velvoitteiden 
täyttämisestä; tai

4) tallettaminen on hänelle kuuluvien oike-
uksien tai hänelle asetettujen velvollisuuksi-
en toteuttamisen tai muun vastaavan erityisen 
ja perustellun syyn vuoksi tarpeellista.

Jos ulkomaan kansalaisen tietoja ei ole tal-
letettu väestötietojärjestelmään 1 momentin 
1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa, hänen 
tulee esittää tietojen tallettamista koskeva 
perusteltu pyyntö sille maistraatille, jonka 
virka-alueella hän ilmoittaa asuvansa.

Ulkomaan kansalaisen tiedot väestötieto-
järjestelmään tallettavan viranomaisen on 
varmistuttava ulkomaan kansalaisen henki-
löllisyydestä voimassa olevasta matkustus-
asiakirjasta tai sen puuttuessa 19 §:ssä sää-
dettyä menettelyä noudattaen muusta asiakir-
jasta tai selvityksestä. 

Jos ulkomaan kansalaista koskevien tieto-
jen tallettaminen väestötietojärjestelmään 
1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuissa tapa-
uksissa tapahtuu viranomaisen aloitteesta il-
man ulkomaan kansalaisen myötävaikutusta, 
on rekisterinpitäjän ilmoitettava tietosuoja-
asetuksen edellyttämällä tavalla henkilötieto-
jen käsittelystä rekisteröinnin kohteelle.

13 §

Henkilöstä järjestelmään talletettavat tiedot

Väestötietojärjestelmään talletetaan rekiste-
röinnin kohteena olevasta henkilöstä seuraa-
vat tiedot:

— — — — — — — — — — — — — —
21) tietosuoja-asetuksen ja tämän lain no-

jalla ilmoitetut kiellot luovuttaa väestötieto-
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jestelmän tietoja; sekä
— — — — — — — — — — — — — —

22 §

Muiden viranomaisten toimivalta

Edellä 9 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa
tarkoitetuissa tapauksissa ulkomaan kansa-
lainen voi esittää tietojensa tallettamista kos-
kevan pyynnön maistraatin lisäksi Verohal-
linnolle. Pyynnön voi esittää myös Kansan-
eläkelaitoksen paikallistoimistolle, jos Kan-
saneläkelaitos ja Väestörekisterikeskus ovat 
niin sopineet.

Edellä 9 §:n 1 momentin 3 kohdassa tar-
koitetuissa tapauksissa ulkomaan kansalai-
nen voi esittää tietojensa tallettamista koske-
van pyynnön oleskelulupaa, oleskelukorttia 
tai oleskeluoikeuden rekisteröintiä koskevan 
hakemuksensa yhteydessä Maahanmuuttovi-
rastolle tai ulkomailla Suomen edustustolle.

Pyynnön vastaanottajan on 1 ja 2 momen-
tissa tarkoitetuissa tilanteissa varmistuttava 
pyynnön esittäjän henkilöllisyydestä ja var-
mistettava henkilötietojen tallettamisen pe-
rusteeksi esitettyjen asiakirjojen luotettavuus 
siten kuin tässä laissa säädetään. Kansanelä-
kelaitoksen paikallistoimiston on toimitettava 
pyyntö sekä sen yhteydessä esitetyt henkilö-
tiedot ja asiakirjat viipymättä väestötietojär-
jestelmään tallettamista varten sille maistraa-
tille, jonka virka-alueella ulkomaan kansalai-
nen ilmoittaa asuvansa. Kun ulkomaan kan-
salaista koskevan oleskelulupa-asian ratkai-
see Maahanmuuttovirasto, on Suomen edus-
tuston toimitettava sille viipymättä pyyntö 
tietojen tallettamisesta sekä pyynnön yhtey-
dessä esitetyt henkilötiedot ja asiakirjat väes-
tötietojärjestelmään tallettamista varten.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kempia säännöksiä pyynnön vastaanottajan 
tehtävistä.

Sen lisäksi, mitä 21 §:n 1 momentissa sää-
detään maistraatin toimivallasta, Verohallinto 
saa tallettaa ulkomaan kansalaista koskevat 
tiedot väestötietojärjestelmään 9 §:n 1 mo-
mentin 1—3 kohdassa tarkoitetuissa tapauk-
sissa. Maahanmuuttovirasto saa tallettaa ul-
komaan kansalaista koskevat tiedot väestötie-

järjestelmän tietoja; sekä
— — — — — — — — — — — — — —

22 §

Muiden viranomaisten toimivalta

Edellä 9 §:n 1 momentin 1—4 kohdassa
tarkoitetuissa tapauksissa ulkomaan kansa-
lainen voi esittää tietojensa tallettamista kos-
kevan pyynnön maistraatin lisäksi Verohal-
linnolle. Pyynnön voi esittää myös Kansan-
eläkelaitoksen toimistolle, jos Kansaneläke-
laitos ja Väestörekisterikeskus ovat niin so-
pineet.

Pyynnön vastaanottajan on 1 momentissa
tarkoitetuissa tilanteissa varmistuttava pyyn-
nön esittäjän henkilöllisyydestä ja varmistet-
tava henkilötietojen tallettamisen perusteeksi 
esitettyjen asiakirjojen luotettavuus siten 
kuin tässä laissa säädetään. Kansaneläkelai-
toksen toimiston on toimitettava pyyntö sekä 
sen yhteydessä esitetyt henkilötiedot ja asia-
kirjat viipymättä väestötietojärjestelmään tal-
lettamista varten sille maistraatille, jonka 
virka-alueella ulkomaan kansalainen ilmoit-
taa asuvansa. Valtioneuvoston asetuksella 
annetaan tarkempia säännöksiä pyynnön vas-
taanottajan tehtävistä.

Sen lisäksi, mitä 21 §:n 1 momentissa sää-
detään maistraatin toimivallasta, Verohallinto 
saa tallettaa ulkomaan kansalaista koskevat 
tiedot väestötietojärjestelmään 9 §:n 1 mo-
mentin 1—4 kohdassa tarkoitetuissa tapauk-
sissa. Maahanmuuttovirasto saa tallettaa ul-
komaan kansalaista koskevat tiedot väestötie-
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tojärjestelmään 9 §:n 1 momentin 3 kohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa, kun ulkomaan 
kansalainen on pyytänyt tietojensa talletta-
mista tämän pykälän 2 momentissa tarkoite-
tulla tavalla ja hänelle myönnetään oleskelu-
lupa tai oleskelukortti taikka hänen oleskelu-
oikeutensa rekisteröidään. Tiedot tallettanut 
viranomainen vastaa väestötietojärjestelmään 
tallettamistaan tiedoista.

Edellä 4 momentissa mainittua tehtävää 
hoidettaessa on noudatettava, mitä 2 luvussa 
säädetään ulkomaan kansalaisen rekisteröin-
nin edellytyksistä, henkilöllisyyden varmis-
tamisesta ja tietojen säilyttämisestä. Tiedot 
tämän pykälän 4 momentin nojalla tallettanut 
viranomainen huolehtii maistraatin sijasta 
47 §:n 2 momentissa tarkoitetusta jäljennök-
sen antamisesta ulkomaan kansalaisen rekis-
teröintiin liittyvistä asiakirjoista sellaisesta 
ulkomaan kansalaisesta, jonka tiedot se on 
tallettanut väestötietojärjestelmään. Valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkem-
pia säännöksiä tehtävää hoidettaessa nouda-
tettavista menettelytavoista.

Edellä 4 momentissa mainitut viranomaiset 
saavat tallettaa väestötietojärjestelmään ul-
komaan kansalaisesta henkilötunnuksen an-
tamiseksi tarvittavat tiedot sekä muut 13 ja 
17 §:ssä tarkoitetut, ulkomaan kansalaisesta 
tarvittavat välttämättömät tiedot. Tarkemmat
säännökset edellä tarkoitetuista tiedoista an-
netaan valtioneuvoston asetuksella.

Väestörekisterikeskus voi sopia kunnan 
kanssa, että kunta vastaa rekisterinpitäjänä 
alueensa rakennushankkeita, rakennuksia ja 
huoneistoja koskevien tietojen lisäämistä, 
muuttamista tai korjaamista koskevien rekis-
terimerkintöjen tekemisestä väestötietojärjes-
telmään siten kuin tässä laissa säädetään. 
Tämän tehtävän hoitamista varten Väestöre-
kisterikeskus voi antaa kunnalle oikeuden 
käyttää teknisen käyttöyhteyden avulla väes-
tötietojärjestelmään talletettuja rakennus-

tojärjestelmään 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa
tarkoitetuissa tapauksissa. Kun Maahanmuut-
tovirasto tallettaa ulkomaan kansalaista kos-
kevat tiedot, voi Suomen edustusto ottaa vas-
taan ulkomaan kansalaisen esittämät henki-
lötiedot ja asiakirjat väestötietojärjestelmään 
tallettamista varten. Suomen edustuston on 
varmistuttava ulkomaan kansalaisen henki-
löllisyydestä voimassa olevasta matkustus-
asiakirjasta tai sen puuttuessa 19 §:ssä sää-
dettyä menettelyä noudattaen muusta asiakir-
jasta tai selvityksestä sekä toimitettava henki-
lötiedot ja asiakirjat viipymättä Maahan-
muuttovirastolle. Tiedot tallettanut viran-
omainen vastaa väestötietojärjestelmään tal-
lettamistaan tiedoista.

Edellä 3 momentissa mainittua tehtävää 
hoidettaessa on noudatettava, mitä 2 luvussa 
säädetään ulkomaan kansalaisen rekisteröin-
nin edellytyksistä, henkilöllisyyden varmis-
tamisesta ja tietojen säilyttämisestä. Tiedot 
3 momentin nojalla tallettanut viranomainen 
huolehtii maistraatin sijasta 47 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetusta jäljennöksen antamisesta 
ulkomaan kansalaisen rekisteröintiin liittyvis-
tä asiakirjoista sellaisesta ulkomaan kansalai-
sesta, jonka tiedot se on tallettanut väestötie-
tojärjestelmään. Valtioneuvoston asetuksella 
voidaan antaa tarkempia säännöksiä tehtävää 
hoidettaessa noudatettavista menettelytavois-
ta.

Edellä 3 momentissa mainitut viranomaiset 
saavat tallettaa väestötietojärjestelmään ul-
komaan kansalaisesta henkilötunnuksen an-
tamiseksi tarvittavat tiedot sekä muut 13 ja 
17 §:ssä tarkoitetut, ulkomaan kansalaisesta 
tarvittavat välttämättömät tiedot. Tarkemmat 
säännökset edellä tarkoitetuista tiedoista an-
netaan valtioneuvoston asetuksella.

Väestörekisterikeskus voi sopia kunnan 
kanssa, että kunta vastaa rekisterinpitäjänä 
alueensa rakennushankkeita, rakennuksia ja 
huoneistoja koskevien tietojen lisäämistä, 
muuttamista tai korjaamista koskevien rekis-
terimerkintöjen tekemisestä väestötietojärjes-
telmään siten kuin tässä laissa säädetään. 
Tämän tehtävän hoitamista varten Väestöre-
kisterikeskus voi antaa kunnalle oikeuden 
käyttää teknisen käyttöyhteyden avulla väes-
tötietojärjestelmään talletettuja rakennus-
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hankkeita, rakennuksia ja huoneistoja koske-
via tietoja.

4 luku

Väestötietojärjestelmän tietojen julkisuus 
ja niiden luovuttaminen

28 §

Tietojen luovuttamisen yleiset edellytykset

Väestötietojärjestelmän tietoja voidaan 
luovuttaa vain, jos tässä laissa säädetyt edel-
lytykset tietojen luovuttamiselle ovat olemas-
sa eikä henkilön oikeudesta kieltää tietojensa 
luovuttaminen muuta johdu. Väestötietojär-
jestelmästä luovutettavan tiedon tulee olla 
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 tur-
vallisuutta.

30 §

Tietojen luovuttaminen historialliseen ja tie-
teelliseen tutkimukseen sekä tilaston laatimi-

seen

Väestötietojärjestelmästä voidaan luovuttaa 
historialliseen ja tieteelliseen tutkimukseen, 
tilastojen laatimiseen sekä viranomaisen 
suunnittelu- ja selvitystehtäviin tutkimuksen, 
selvityksen tai muun vastaavan tehtävän hoi-
tamisessa tarpeelliset tiedot siten kuin siitä 
säädetään henkilötietolaissa.

hankkeita, rakennuksia ja huoneistoja koske-
via tietoja.

4 luku

Väestötietojärjestelmän tietojen julkisuus 
ja niiden luovuttaminen

28 §

Tietojen luovuttamisen yleiset edellytykset

Väestötietojärjestelmän tietoja voidaan 
luovuttaa vain, jos tässä laissa säädetyt edel-
lytykset tietojen luovuttamiselle ovat olemas-
sa eikä henkilön oikeudesta kieltää tietojensa 
luovuttaminen muuta johdu. Väestötietojär-
jestelmästä luovutettavan tiedon tulee olla 
tarpeellinen siihen käyttötarkoitukseen, johon 
se luovutetaan. Luovutettaessa erityisiin hen-
kilötietoryhmiin kuuluvia tietoja on varmis-
tettava, että vastaanottajalla on tietosuoja-
asetuksen tai tietosuojalain mukainen oikeus 
käsitellä tietoja.

Tietoja ei saa luovuttaa, jos luovuttamisen 
tai luovutuksen saajan toiminnan voidaan pe-
rustellusta syystä epäillä loukkaavan henki-
lön yksityiselämän tai henkilötietojen suojaa, 
hänen etujaan tai oikeuksiaan taikka vaaran-
tavan valtion turvallisuutta.

30 §

Tietojen luovuttaminen historialliseen ja tie-
teelliseen tutkimukseen sekä tilaston laatimi-

seen

Väestötietojärjestelmästä voidaan luovuttaa 
historialliseen ja tieteelliseen tutkimukseen, 
tilastojen laatimiseen sekä viranomaisen 
suunnittelu- ja selvitystehtäviin tutkimuksen, 
selvityksen tai muun vastaavan tehtävän hoi-
tamisessa tarpeelliset tiedot.
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32 §

Tietojen luovuttaminen asiakkuuden hoitoon 
ja markkinointiin

Väestötietojärjestelmästä voidaan luovuttaa 
asiakas- tai markkinointirekisteriin tai vas-
taavaan muuhun rekisteriin talletettujen tieto-
jen ylläpitämisessä, tarkistamisessa ja kor-
jaamisessa tarpeellisia tietoja rekisteröidyn 
etu- ja sukunimestä, syntymävuodesta, suku-
puolesta, äidinkielestä, osoitteesta ja muista 
yhteystiedoista sekä valtioneuvoston asetuk-
sella tarkemmin säädettäviä henkilöön liitty-
viä kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotietoja 
sekä aluejakoa koskevia tietoja.

Väestötietojärjestelmästä voidaan luovuttaa 
henkilön nimi- sekä osoite- ja muita yhteys-
tietoja suoramainontaa ja muuta suoramark-
kinointia, mielipide- ja markkinatutkimuksen 
tekemistä tai muuta näihin rinnastettavaa 
toimintaa varten. Luovutettaessa tietoja näitä 
tarkoituksia varten voidaan tietojen käsittelyn 
perusteena käyttää henkilön nimeä, vähintään 
kuuden viikon ikää, sukupuolta, äidin- tai 
asiointikieltä, ammattia tai ammattiluokkatie-
toa, osoite- ja muita yhteystietoja, yhtä hen-
kilöön liitettävää muuta kuin 38—42 §:ssä 
tarkoitettua tunnistetietoa sekä valtioneuvos-
ton asetuksella tarkemmin säädettäviä henki-
löön liittyviä kiinteistö-, rakennus- ja huo-
neistotietoja sekä aluejakoa koskevia tietoja.

33 §

Tietojen luovuttaminen sukututkimukseen ja 
henkilömatrikkelin laatimiseen

Väestötietojärjestelmästä voidaan luovut-
taa sukututkimukseen ja henkilömatrikkelin 
laatimiseen tarpeelliset tiedot siten kuin siitä 
säädetään henkilötietolaissa.

32 §

Tietojen luovuttaminen asiakkuuden hoitoon 
ja markkinointiin

Väestötietojärjestelmästä voidaan luovuttaa 
asiakas- tai markkinointirekisteriin tai vas-
taavaan muuhun rekisteriin talletettujen tieto-
jen ylläpitämisessä, tarkistamisessa ja kor-
jaamisessa tarpeellisia tietoja rekisteröidyn 
etu- ja sukunimestä, syntymävuodesta, suku-
puolesta, äidinkielestä, osoitteesta ja muista 
yhteystiedoista sekä valtioneuvoston asetuk-
sella tarkemmin säädettäviä henkilöön liitty-
viä kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotietoja 
sekä aluejakoa koskevia tietoja.

Väestötietojärjestelmästä voidaan luovuttaa 
henkilön nimi- sekä osoite- ja muita yhteys-
tietoja suoramainontaa ja muuta suoramark-
kinointia, mielipide- ja markkinatutkimuksen 
tekemistä tai muuta näihin rinnastettavaa 
toimintaa varten. Luovutettaessa tietoja näitä 
tarkoituksia varten voidaan tietojen käsittelyn 
perusteena käyttää henkilön nimeä, vähintään 
kuuden viikon ikää, sukupuolta, äidin- tai 
asiointikieltä, ammattia tai ammattiluokkatie-
toa, osoite- ja muita yhteystietoja, yhtä hen-
kilöön liitettävää muuta kuin 38—42 §:ssä 
tarkoitettua tunnistetietoa sekä valtioneuvos-
ton asetuksella tarkemmin säädettäviä henki-
löön liittyviä kiinteistö-, rakennus- ja huo-
neistotietoja sekä aluejakoa koskevia tietoja. 
Jos kyseessä on mielipidetutkimuksen teke-
minen yhteiskunnallisia tarkoituksia varten, 
voidaan nimi-, osoite- ja yhteystietojen lisäk-
si tutkimuksen taustatiedoksi luovuttaa tieto 
henkilön sukupuolesta, ikäryhmästä ja äidin-
kielestä.

(kumotaan)
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34 §

Tietojen muu luovuttaminen

— — — — — — — — — — — — — —
Muuten väestötietojärjestelmän tietoja voi-

daan luovuttaa vain, jos hakijalla on oikeus 
käsitellä luovutettavia tietoja henkilötietolain 
tai muun lain perusteella.

35 §

Yleinen kielto-oikeus

Sen lisäksi, mitä henkilötietolain 30 §:ssä
säädetään, henkilöllä on oikeus kieltää oman-
sa, samassa taloudessa asuvan puolisonsa ja 
huollossaan olevan lapsensa osoitteen ja 
muun yhteystiedon luovuttaminen tämän lain 
32 §:ssä ja 34 §:n 1 momentissa säädettyihin 
käyttötarkoituksiin. Kielto ei kuitenkaan kos-
ke sellaisia tapauksia, joissa tiedot luovute-
taan tämän lain 32 §:n 1 momentin perusteel-
la toimintaan, jossa tietoa käytetään henkilön, 
yrityksen tai yhteisön oikeuksien tai velvolli-
suuksien toteuttamiseksi.

Kieltoa koskeva ilmoitus tulee toimittaa 
Väestörekisterikeskukselle tai maistraatille 
kirjallisesti tai muulla tarkoitukseen soveltu-
valla ja luotettavalla tavalla.

34 §

Tietojen muu luovuttaminen

— — — — — — — — — — — — — —
Muuten väestötietojärjestelmän tietoja voi-

daan luovuttaa vain, jos hakijalla on oikeus 
käsitellä luovutettavia tietoja tietosuoja-
asetuksen, tietosuojalain tai muun lain nojal-
la. Tietojen luovuttamisen yleisten edellytys-
ten on kuitenkin täytyttävä.

35 §

Yleinen kielto-oikeus

Sen lisäksi, mitä tietosuoja-asetuksen 21 
artiklassa säädetään, henkilöllä on oikeus 
kieltää omansa, samassa taloudessa asuvan 
puolisonsa ja huollossaan olevan lapsensa 
osoitteen ja muun yhteystiedon luovuttami-
nen tämän lain 32 §:ssä ja 34 §:n 1 momen-
tissa säädettyihin käyttötarkoituksiin.

Henkilöllä on lisäksi oikeus kieltää tieto-
jensa luovuttaminen henkilömatrikkelia ja 
sukututkimusta varten.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kielto ei 
koske sellaisia tapauksia, joissa tiedot luovu-
tetaan 32 §:n 1 momentin tai 34 §:n 1 mo-
mentin perusteella toimintaan, jossa tietoa 
käytetään henkilön, yrityksen tai yhteisön oi-
keuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi. 
Lisäksi Väestörekisterikeskus voi luovuttaa 
1 momentissa tarkoitetun kiellon alaiset tie-
dot 32 §:n 2 momentin perusteella toimin-
taan, jossa on kyse yleiseen etuun tai henki-
löiden oikeuksiin tai etuihin liittyvästä selvi-
tyksestä tai tutkimuksesta.

Kieltoa koskeva ilmoitus tulee toimittaa 
väestötietojärjestelmään merkittäväksi Väes-
törekisterikeskuksen sähköisen asiointipalve-
lun välityksellä taikka maistraatille kirjalli-
sesti tai muulla tarkoitukseen soveltuvalla ja 
luotettavalla tavalla.
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37 §

Turvakiellon kohteena olevien tietojen käsit-
tely

— — — — — — — — — — — — — —
Maistraatin on ennen yksittäisten turvakiel-

lon kohteena olevien tietojen luovuttamista 
tämän lain tai henkilötietolain 26 §:n nojalla 
muulle kuin viranomaiselle selvitettävä tur-
vakiellon peruste tai kuultava turvakiellon 
kohdetta tai hänen huoltajaansa. Päätös yksit-
täisten turvakiellon alaisten tietojen luovut-
tamisesta muulle kuin viranomaiselle on teh-
tävä kirjallisesti. Päätös voidaan panna täy-
täntöön muutoksenhausta huolimatta, jos tur-
vakiellon kohde tai hänen huoltajansa ei ole 
vastustanut tietojen luovuttamista.

43 §

Tunnuksen luovuttaminen

Väestötietojärjestelmään talletettu henkilö-
tunnus voidaan luovuttaa, jos tiedon käyttä-
jällä on oikeus käsitellä tunnusta henkilötie-
tolain tai muun lain perusteella. Väestötieto-
järjestelmään talletetun ulkomaisen henkilö-
numeron luovuttamisessa noudatetaan sovel-
tuvin osin henkilötietolain henkilötunnuksen 
käsittelyä koskevia säännöksiä. Väestötieto-
järjestelmästä annettavaan todistukseen tai 
otteeseen voidaan henkilötunnus tai ulko-
mainen henkilönumero merkitä vain, jos to-
distus tai ote annetaan laissa tai sen nojalla 
annetussa asetuksessa säädetyn yksilöidyn 
tehtävän tai toimenpiteen toteuttamiseksi.
— — — — — — — — — — — — — —

44 §

Selvitys tietojen käytöstä ja suojauksesta

Ennen tietojen luovuttamista rekisterihal-
linnon viranomainen voi tarvittaessa vaatia 
käyttäjältä selvityksen siitä, kuinka luovutet-
tujen tietojen käyttö ja suojaus on tarkoitus 
järjestää. Tällainen selvitys on vaadittava, 
jos:

1) tiedot luovutetaan teknisen käyttöyhtey-

37 §

Turvakiellon kohteena olevien tietojen käsit-
tely

— — — — — — — — — — — — — —
Maistraatin on ennen yksittäisten turvakiel-

lon kohteena olevien tietojen luovuttamista 
tämän lain tai tietosuoja-asetuksen 15 artik-
lan nojalla muulle kuin viranomaiselle selvi-
tettävä turvakiellon peruste tai kuultava tur-
vakiellon kohdetta tai hänen huoltajaansa. 
Päätös yksittäisten turvakiellon alaisten tieto-
jen luovuttamisesta muulle kuin viranomai-
selle on tehtävä kirjallisesti. Päätös voidaan 
panna täytäntöön muutoksenhausta huolimat-
ta, jos turvakiellon kohde tai hänen huolta-
jansa ei ole vastustanut tietojen luovuttamis-
ta.

43 §

Tunnuksen luovuttaminen

Väestötietojärjestelmään talletettu henkilö-
tunnus voidaan luovuttaa, jos tiedon käyttä-
jällä on oikeus käsitellä tunnusta tietosuoja-
lain tai henkilötietojen käsittelystä rikosasi-
oissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitä-
misen yhteydessä annetun lain (/) perusteel-
la. Väestötietojärjestelmään talletettua ulko-
maista henkilönumeroa luovutettaessa sovel-
letaan, mitä tietosuojalaissa tai henkilötieto-
jen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen 
turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä an-
netussa laissa säädetään henkilötunnuksesta. 
— — — — — — — — — — — — — —

44 §

Selvitys tietojen käytöstä ja suojauksesta

Ennen tietojen luovuttamista rekisterihal-
linnon viranomainen voi tarvittaessa vaatia 
käyttäjältä selvityksen siitä, kuinka luovutet-
tujen tietojen käyttö ja suojaus on tarkoitus 
järjestää. Tällainen selvitys on vaadittava, 
jos:

1) tiedot luovutetaan teknisen käyttöyhtey-
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den avulla tai luovuttaminen koskee laajaa 
tietojoukkoa ja kysymys on 36—43 §:ssä
säädettyjen tietojen luovuttamisesta; tai

2) tietojen käytön voidaan muusta perustel-
lusta syystä olettaa loukkaavan henkilön yk-
sityiselämän tai henkilötietojen suojaa, hänen 
etujaan tai oikeuksiaan taikka vaarantavan 
valtion turvallisuutta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu selvitys on 
annettava kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava, 
kuinka luovutettavien tietojen hallinnollinen 
ja fyysinen turvallisuus sekä henkilöstö-, tie-
toliikenne-, ohjelmisto-, tietoaineisto-, käyt-
tö- ja laitteistoturvallisuus on tarkoitus var-
mistaa.

47 §

Tietojen luovuttamisesta päättävä viran-
omainen

— — — — — — — — — — — — — —

den avulla tai luovuttaminen koskee laajaa 
tietojoukkoa ja kyseessä on 36—43 §:ssä 
säädettyjen tietojen luovuttaminen; tai

2) tietojen käytön voidaan muusta perustel-
lusta syystä olettaa loukkaavan henkilön yk-
sityiselämän tai henkilötietojen suojaa, hänen 
etujaan tai oikeuksiaan taikka vaarantavan 
valtion turvallisuutta.

Jos 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa 
tapauksessa on kyse 43 §:ssä säädettyjen tie-
tojen luovuttamisesta, rekisterihallinnon vi-
ranomainen voi selvityksen sijaan asettaa tie-
tojen käyttöä ja suojausta koskevat vähim-
mäisvaatimukset, joihin käyttäjän on sitou-
duttava tietojen luovutuksen edellytyksenä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu selvitys on 
annettava kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava, 
kuinka luovutettavien tietojen hallinnollinen 
ja fyysinen turvallisuus sekä henkilöstö-, tie-
toliikenne-, ohjelmisto-, tietoaineisto-, käyt-
tö- ja laitteistoturvallisuus on tarkoitus var-
mistaa.

47 §

Tietojen luovuttamisesta päättävä viran-
omainen

— — — — — — — — — — — — — —
Rekisterihallinnon viranomainen, joka 1 tai 

2 momentin nojalla päättää väestötietojärjes-
telmän tietojen luovuttamisesta, päättää vas-
taavasti sellaisten yleisesti tarpeellisten tie-
topalveluiden ja tilastomuotoisten palvelui-
den tuottamisesta, jotka mahdollistavat väes-
tötietojärjestelmän tietojen hyödyntämisen 
tämän lain mukaisesti.

50 a §

Tietojen luovuttamisen lopettaminen

Jos tässä laissa säädetyt edellytykset tieto-
jen luovuttamiselle eivät enää täyty, rekiste-
rihallinnon viranomainen voi lopettaa tieto-
jen luovuttamisen. Luovutuksen lopettamises-
ta on tehtävä kirjallinen päätös.
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64 §

Sähköisen asiointitunnuksen korjaaminen ja
muuttaminen

Jos sähköinen asiointitunnus on virheelli-
nen tai tunnuksen luontimenettelyssä on ta-
pahtunut virhe, Väestörekisterikeskuksen on 
viipymättä korjattava virhe ja annettava hen-
kilölle tarvittaessa uusi asiointitunnus. Asias-
ta on ilmoitettava tunnuksen haltijalle.

Väestötietojärjestelmään talletettu sähköi-
nen asiointitunnus voidaan muuttaa, jos:

1) muuttaminen on ehdottoman välttämä-
töntä henkilön suojelemiseksi sellaisissa ti-
lanteissa, joissa hänen terveyteensä tai turval-
lisuuteensa kohdistuu ilmeinen ja pysyvä uh-
ka; tai

2) muu kuin asiointitunnuksen haltija on 
toistuvasti väärinkäyttänyt tunnusta ja käy-
töstä on aiheutunut merkittävää taloudellista 
tai muuta haittaa tunnuksen oikealle haltijalle 
ja asiointitunnuksen muuttamisella voidaan 
tosiasiallisesti estää väärinkäytön haitallisten 
seurausten jatkuminen.

Asianosaisen on haettava edellä 2 momen-
tissa tarkoitettua asiointitunnuksen muutta-
mista kirjallisesti Väestörekisterikeskukselta.

66 §

Kansalaisvarmenteen hakeminen ja myöntä-
minen

Kansalaisvarmenne voidaan myöntää vain 
Suomen kansalaiselle sekä ulkomaalaiselle, 
jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta 
Suomessa, jonka tiedot on talletettu väestö-
tietojärjestelmään ja jonka henkilöllisyys on 
luotettavasti todennettu. Lisäksi edellytetään, 
että ulkomaalaisella on voimassa oleva oles-
kelulupa tai oleskelukortti taikka että hänen 
oleskeluoikeutensa on rekisteröity. 

Henkilökorttiin sisältyvän kansalaisvar-
menteen hakemiseen sovelletaan henkilökort-
tilakia. Muuhun viranomaisen asiakirjaan tai 
tekniseen alustaan sisältyvän kansalaisvar-
menteen hakemiseen sovelletaan 67 §:n 2 ja 
3 momentissa säädettyä menettelyä sekä 

64 §

Sähköisen asiointitunnuksen muuttaminen

Päätettäessä henkilötunnuksen muuttami-
sesta 12 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa ta-
pauksissa, muutetaan sähköinen asiointitun-
nus viran puolesta. Sähköisen asiointitun-
nuksen muuttamisesta on ilmoitettava tun-
nuksen haltijalle.

Väestötietojärjestelmään talletettu sähköi-
nen asiointitunnus voidaan lisäksi muuttaa, 
jos:

1) muuttaminen on ehdottoman välttämä-
töntä henkilön suojelemiseksi sellaisissa ti-
lanteissa, joissa hänen terveyteensä tai turval-
lisuuteensa kohdistuu ilmeinen ja pysyvä uh-
ka; tai

2) muu kuin asiointitunnuksen haltija on 
toistuvasti väärinkäyttänyt tunnusta ja käy-
töstä on aiheutunut merkittävää taloudellista 
tai muuta haittaa tunnuksen oikealle haltijalle 
ja asiointitunnuksen muuttamisella voidaan 
tosiasiallisesti estää väärinkäytön haitallisten 
seurausten jatkuminen.

Asianosaisen on haettava 2 momentissa 
tarkoitettua asiointitunnuksen muuttamista 
kirjallisesti Väestörekisterikeskukselta.

66 §

Kansalaisvarmenteen hakeminen ja myöntä-
minen

Kansalaisvarmenne voidaan myöntää vain 
Suomen kansalaiselle sekä ulkomaalaiselle, 
jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta 
Suomessa, jonka tiedot on talletettu väestö-
tietojärjestelmään ja jonka henkilöllisyys on 
luotettavasti todennettu. Lisäksi edellytetään, 
että ulkomaalaisella on voimassa oleva oles-
kelulupa tai oleskelukortti taikka että hänen 
oleskeluoikeutensa on rekisteröity. 

Henkilökorttiin sisältyvän kansalaisvar-
menteen hakemiseen sovelletaan henkilökort-
tilakia. Muuhun viranomaisen asiakirjaan tai 
tekniseen alustaan sisältyvän kansalaisvar-
menteen hakemiseen sovelletaan 67 §:n 2 ja 
3 momentissa säädettyä menettelyä, tie-
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henkilötietolaissa säädettyjä henkilötietojen 
käsittelyä sekä vahvasta sähköisestä tunnis-
tamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista 
annetun lain mukaisia varmenteen myöntä-
mistä koskevia vaatimuksia.

Hakemuksen vastaanottajan on noudatetta-
va henkilötietolaissa säädettyjä henkilötieto-
jen käsittelyä sekä vahvasta sähköisestä tun-
nistamisesta ja sähköisistä luottamuspalve-
luista annetussa laissa ja sähköisestä tunnis-
tamisesta ja luottamuspalveluista annetussa 
EU:n asetuksessa asetettuja varmenteen 
myöntämistä koskevia vaatimuksia.

67 §

Muun varmenteen hakeminen ja myöntämi-
nen

Väestörekisterikeskuksen tuottama muu 
luonnollisen henkilön varmenne kuin kansa-
laisvarmenne voidaan myöntää vain Suomen 
kansalaiselle sekä kotikuntalain mukaisesti 
Suomessa vakinaisesti asuvalle ulkomaalai-
selle, jonka tiedot on talletettu väestötietojär-
jestelmään ja jonka henkilöllisyys on voitu 
luotettavasti todeta. Väestörekisterikeskuksen 
tuottama muu luonnollisen henkilön varmen-
ne kuin kansalaisvarmenne voidaan erityises-
tä ja perustellusta syystä myöntää myös hen-
kilölle, jonka henkilöllisyys on voitu luotet-
tavasti todeta, mutta joka ei täytä muita edel-
lä tarkoitettuja varmenteen myöntämisen 
edellytyksiä. Tällainen varmenne voi hakijan 
pyynnöstä sisältyä sähköisessä asioinnissa 
käytettävään viranomaisen, yrityksen tai yh-
teisön myöntämään asiakirjaan, korttiin tai 
tekniseen alustaan. Väestörekisterikeskus voi 
sopia asiakirjan tai teknisen alustan myöntä-
vän viranomaisen, yrityksen tai yhteisön 
kanssa, että varmennetta koskeva hakemus 
voidaan jättää tälle henkilökohtaisesti Väes-
törekisterikeskukselle edelleen toimitettavak-
si. Väestörekisterikeskuksen on tällöin var-
mistettava, että hakemuksen vastaanottaja 
noudattaa henkilötietolain henkilötietojen kä-
sittelyä sekä sähköisestä tunnistamisesta ja 

tosuoja-asetuksessa ja tietosuojalaissa sää-
dettyjä henkilötietojen käsittelyä koskevia 
vaatimuksia sekä vahvasta sähköisestä tun-
nistamisesta ja sähköisistä luottamuspalve-
luista annetussa laissa säädettyjä varmen-
teen myöntämistä koskevia vaatimuksia.

Hakemuksen vastaanottajan on noudatetta-
va tietosuoja-asetuksessa ja tietosuojalaissa 
säädettyjä henkilötietojen käsittelyä koskevia 
vaatimuksia sekä vahvasta sähköisestä tun-
nistamisesta ja sähköisistä luottamuspalve-
luista annetussa laissa ja sähköisestä tunnis-
tamisesta ja luottamuspalveluista annetussa 
EU:n asetuksessa säädettyjä varmenteen 
myöntämistä koskevia vaatimuksia.

67 §

Muun varmenteen hakeminen ja myöntämi-
nen

Väestörekisterikeskuksen tuottama muu 
luonnollisen henkilön varmenne kuin kansa-
laisvarmenne voidaan myöntää vain Suomen 
kansalaiselle sekä kotikuntalain mukaisesti 
Suomessa vakinaisesti asuvalle ulkomaalai-
selle, jonka tiedot on talletettu väestötietojär-
jestelmään ja jonka henkilöllisyys on voitu 
luotettavasti todeta. Väestörekisterikeskuksen 
tuottama muu luonnollisen henkilön varmen-
ne kuin kansalaisvarmenne voidaan erityises-
tä ja perustellusta syystä myöntää myös hen-
kilölle, jonka henkilöllisyys on voitu luotet-
tavasti todeta, mutta joka ei täytä muita edel-
lä tarkoitettuja varmenteen myöntämisen 
edellytyksiä. Tällainen varmenne voi hakijan 
pyynnöstä sisältyä sähköisessä asioinnissa 
käytettävään viranomaisen, yrityksen tai yh-
teisön myöntämään asiakirjaan, korttiin tai 
tekniseen alustaan. Väestörekisterikeskus voi 
sopia asiakirjan tai teknisen alustan myöntä-
vän viranomaisen, yrityksen tai yhteisön 
kanssa, että varmennetta koskeva hakemus 
voidaan jättää tälle henkilökohtaisesti Väes-
törekisterikeskukselle edelleen toimitettavak-
si. Väestörekisterikeskuksen on tällöin var-
mistettava, että hakemuksen vastaanottaja 
noudattaa tietosuoja-asetuksessa ja tie-
tosuojalaissa säädettyjä henkilötietojen käsit-

HE 19/2018 vp



62

Voimassa oleva laki Ehdotus

luottamuspalveluista annetun EU:n asetuksen
varmenteen myöntämistä koskevia säännök-
siä.
— — — — — — — — — — — — — —

76 §

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta vii-
vytystä oma-aloitteisesti tai sen vaatimukses-
ta, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta re-
kisterimerkintä koskee, oikaistava, poistetta-
va tai täydennettävä väestötietojärjestelmäs-
sä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta 
virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai 
vanhentunut tieto. Jos rekisterinpitäjä korjaa 
omasta aloitteestaan rekisterissä olevaa tie-
toa, rekisterinpitäjän on ennen tiedon kor-
jaamista tarvittaessa varattava sille, jonka oi-
keutta, etua tai velvollisuutta merkintä kos-
kee, tilaisuus antaa määräajassa selvitys. Re-
kisterinpitäjä voi korjata kuitenkin tilaisuutta 
varaamatta rekisterissä olevan ilmeisen vir-
heen. 

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy 1 momentis-
sa tarkoitettua vaatimusta tai jos tietoa kor-
jataan asianosaisen antaman selvityksen vas-
taisesti, rekisterinpitäjän on tehtävä kirjalli-
nen päätös ja ilmoitettava rekisteröidylle rat-
kaisustaan ja mahdollisuudesta hakea siihen 
oikaisua. 

Jos tiedon korjaaminen koskee 10 §:ssä 
tarkoitettua ulkomaan kansalaista koskevaa 
rekisterimerkintää, maistraatin on ennen asi-
an ratkaisemista pyydettävä asiasta lausunto 
Maahanmuuttovirastolta.

telyä koskevia vaatimuksia sekä vahvasta 
sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä 
luottamuspalveluista annetussa laissa ja säh-
köisestä tunnistamisesta ja luottamuspalve-
luista annetussa EU:n asetuksessa säädettyjä 
varmenteen myöntämistä koskevia vaatimuk-
sia.
— — — — — — — — — — — — — —

74 a §

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Tietosuoja-asetuksen 18 artiklaa ei sovelle-
ta väestötietojärjestelmään eikä Väestörekis-
terikeskuksen varmentajan toimintaan liitty-
viin järjestelmiin.

76 §

Tiedon korjaaminen

Jos maistraatti korjaa 10 §:ssä tarkoitettua 
ulkomaan kansalaista koskevaa rekisterimer-
kintää, maistraatin on ennen asian ratkaise-
mista pyydettävä asiasta lausunto Maahan-
muuttovirastolta.

Jos rekisterinpitäjä korjaa omasta aloittees-
taan rekisterissä olevaa tietoa, rekisterinpitä-
jän on ennen tiedon korjaamista tarvittaessa 
varattava sille, jonka oikeutta, etua tai velvol-
lisuutta merkintä koskee, tilaisuus antaa mää-
räajassa selvitys. Rekisterinpitäjä voi korjata 
kuitenkin tilaisuutta varaamatta rekisterissä 
olevan ilmeisen virheen.
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78 §

Viittaukset rangaistussäännöksiin

— — — — — — — — — — — — — —
Rangaistus väestötietojärjestelmään tai 

varmennetun sähköisen asioinnin tietojärjes-
telmään kohdistuvasta tietomurrosta sääde-
tään rikoslain 38 luvun 8 §:ssä ja järjestel-
miin kohdistuvasta henkilörekisteririkoksesta
mainitun luvun 9 §:ssä sekä henkilörekisteri-
rikkomuksesta henkilötietolain 48 §:n 2 mo-
mentissa.

78 §

Viittaukset rangaistussäännöksiin

— — — — — — — — — — — — — —
Rangaistus väestötietojärjestelmään tai 

varmennetun sähköisen asioinnin tietojärjes-
telmään kohdistuvasta tietomurrosta sääde-
tään rikoslain 38 luvun 8 §:ssä ja järjestel-
miin kohdistuvasta tietosuojarikoksesta mai-
nitun luvun 9 §:ssä.

———
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20
—————
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