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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi henkilörekisterilain ja 
yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:n muuttami
sesta sekä laiksi tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henki
lörekisterilakia niin, että tiedotusvälineiden niin 
sanottuihin toimituksellisiin rekistereihin sovel
lettaisiin henkilörekisterilakia vain rekisterin 
suojaamista ja tähän liittyvää valvontaa koske
vin osin. Toimituksellisella rekisterillä tarkoite
taan yksinomaan tiedotusvälineen toimitus
työssä käytettäväksi tarkoitettua henkilörekis
teriä, joka ei ole muiden kuin toimitustyötä 
tekevien käytettävissä. Henkilörekisterilakia ei 
sovellettaisi lainkaan sellaiseen henkilörekiste
riin, joka sisältää vain tiedotusvälineessä jul
kaistua aineistoa sellaisenaan. Tietosuojaviran
omaisten toimivalta toimituksellisten rekisterei
den osalta rajoittuisi tietosuojavaltuutetun vel
vollisuuteen valvoa, että rekisterinpitäjä suojaa 
nämä rekisterinsä. 

Henkilörekisterilakia ehdotetaan muutetta-

331673S 

vaksi myös niin, että henkilömatrikkelia ja 
sukututkimusta varten pidettävään henkilöre
kisteriin saisi laissa säädetyn yhteysvaatimuk
sen estämättä kerätä ja tallettaa asetuksella 
tarkemmin määriteltyjä henkilötietoja. 

Edelleen ehdotetaan, että henkilörekisterila
kia ja yleisten asiakirjain julkisuudesta annet
tua lakia muutettaisiin siten, että henkilörekis
teristä voidaan luovuttaa henkilötietoja henki
lömatrikkelia ja sukututkimusta varten, jollei 
rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. 

Lisäksi ehdotetaan uudistettavaksi laki tie
tosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetus
ta. Muutokset johtuvat lähinnä valtion virka
mieslainsäädännöstä. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen kun ne on 
hyväksytty ja vahvistettu. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Henkilörekisterilainsäädäntö 

Tietosuojan yleislaki, henkilörekisterilaki 
(471187) tuli voimaan vuoden 1988 alusta. Lain 
keskeisenä tavoitteena on 1 §:n 1 momentin 
mukaan henkilön yksityisyyden sekä hänen 
etujensa ja oikeuksiensa suojaaminen. Yksityi
syyteen kuuluu muun muassa oikeus tietää ja 
päättää itseään koskevien tietojen käytöstä 
sekä oikeus järjestää yksityiselämänsä ilman 
perusteetonta ulkopuolisten puuttumista. Hen
kilörekisterilain tavoitteena on myös hyvän 
rekisteritavan luominen henkilötietojen käsitte
lyssä. Laki osoittaa, minkälainen henkilötieto
jen kerääminen, tallettaminen ja käyttö voi
daan eri tilanteissa sallia ja millä edellytyksillä 
talletettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa 
edelleen. 

Henkilörekisterilaki ei sen 1 §:n 3 momentin 
mukaan aiheuta muutosta oikeuteen julkaista 
painokirjoituksia. Sen sijaan painokirjoitusten 
tausta-aineistona oleva henkilörekisterinpito on 
lain sääntelyn alaista. 

Henkilörekisterilaissa ei ole nimenoma!Sla 
säännöksiä tiedotusvälineiden toimituksellisista 
rekistereistä ja arkistoista. Tämän vuoksi nii
den asema määräytyy lain yleisten säännösten 
mukaan, jotka taas ovat tässä suhteessa tulkin
nanvaraisia. Vaikka henkilörekisterilaki kos
keekin tiedotusvälineiden toimitustyön tausta
aineistolla olevia rekistereitä, tilanne on käy
tännössä avoin, koska rekisterinpitäjiä veivoit
tavia ennakkopäätöksiä asiasta ei ole annettu 
eikä tietosuojavaltuutettu ole tähän mennessä 
kohdistanut valvontakeinojaan täysimääräisesti 
näihin rekistereihin. 

Henkilörekisterilain 5 §:ssä säädetään siitä, 
milloin henkilörekisterin pitäminen on sallittua. 
Henkilörekisterin laajuus eli se, kenestä saa 
kerätä ja tallettaa tietoja henkilörekisteriin, 
määräytyy pääsääntöisesti 5 §:n 1 momentin 
yhteysvaatimuksen perusteella. Sen mukaan 
henkilörekisterilakiin saa ilman rekisteröidyn 
suostumusta tai tietosuojalautakunnan lupaa 
kerätä ja tallettaa tietoja vain sellaisista henki
löistä, joilla asiakas- tai palvelussuhteen, jäse
nyyden tai muun niihin verrattavan suhteen 
vuoksi on asiallinen yhteys rekisterinpitäjän 

toimintaan. Henkilörekisterin pitäminen on si
ten ensisijaisesti sallittua vain, jos se perustuu 
rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn molemmin
puoliseen yhteydenpitoon ja jos rekisteriä käy
tetään tämän yhteydenpidon hallinnointiin. 

Henkilörekisterilain kattavista määritelmistä 
johtuu, että myös henkilömatrikkelia ja suku
tutkimusta varten kerättävät tiedot ovat yleen
sä henkilörekisterilaissa tarkoitettuja henkilö
tietoja ja niistä muodostuu henkilörekistereitä. 
Henkilörekisterilain säännöksiä sovelletaan tä
män vuoksi myös kerättäessä ja talletettaessa 
tietoja henkilömatrikkelia tai sukututkimusta 
varten. Lain soveltamisalan ulkopuolelle jää 
sen 1 §:n 2 momentin nojalla vain sellainen 
harrastusluonteinen sukututkimus, jossa tietoja 
käytetään vain henkilökohtaisiin tarkoituksiin. 

Henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentissa sää
detty yhteysvaatimus ei yleensä täyty henkilö
matrikkelin tai sukututkimuksen Iaatijan ja 
rekisteröitävien henkilöiden välillä. Henkilömat
rikkelia tai sukututkimusta varten tarvittavia 
henkilötietoja kerätään sekä rekisteröidyiltä it
seltään että muista tietolähteistä. Ensin maini
tussa tapauksessa rekisteröidyt suostuvat tieto
ja antaessaan samalla myös niiden keräämiseen 
ja tallettamiseen rekisteriin eikä henkilörekiste
rilain 5 §:n 1 momentissa säädetty yhteysvaati
mus ole tällöin esteenä rekisteritoiminnalle. Jos 
tiedot sen sijaan saadaan muista lähteistä, 
tietojen kerääminen ja tallettaminen edellyttää 
yhteysvaatimuksen puuttuessa tietosuojalauta
kunnan poikkeuslupaa. Henkilömatrikkeleita 
ja sukututkimusta koskevia poikkeuslupa-asioi
ta onkin ollut runsaasti tietosuojalautakunnas
sa. 

Tiedon luovuttaminen yksityisen pitämästä 
henkilörekisteristä on henkilörekisterilain 
18 §:n mukaan mahdollista muun muassa re
kisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta 
taikka edellyttäen, että tietojen luovuttaminen 
on tavanomainen osa rekisterinpitäjän toimin
taa ja että rekisteröidyn voidaan olettaa tietä
vän tietojen tällaisesta luovuttamisesta. Henki
lötietojen massaluovutus yksityisen pitämästä 
henkilörekisteristä määräytyy lain 19 §:n mu
kaan. Massaluovutus, jota lain 2 §:n mukaan 
on muun muassa suurehkon henkilötietomää
rän luovuttaminen tai tietojen luovuttaminen 
teknisen käyttöyhteyden avulla, on 19 §:n mu
kaan mahdollista muun muassa rekisteröidyn 
suostumuksella tai tietosuojalautakunnan Iu-
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valla. Massaluovutus on mahdollista myös, jos 
luovutuksensaajalla on henkilörekisterilain mu
kainen oikeus tallettaa luovutettavat henkilö
tiedot henkilörekisteriin eikä tietojen luovutus 
ja käyttö vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden 
suojaa tai hänen etujaan tai oikeuksiaan. 

Viranomaisten henkilörekisterit ovat yleisiä 
asiakirjoja, ja tietojen luovuttaminen niistä 
määräytyy joko erityislainsäädännön tai yleis
ten viranomaistietojen julkisuutta ja salassapi
toa koskevan sääntelyn mukaan. Yleisten asia
kirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:ssä 
(472/87) säädetään viranomaisten automaatti
sen tietojenkäsittelyn avulla ylläpitämien rekis
teritietojen luovuttamisesta massaluovutukse
na. Massaluovutus on pykälän mukaan mah
dollista vain, jos rekisteröity on antanut siihen 
suostumuksensa tai tietosuojalautakunta luvan, 
jos luovuttaminen tapahtuu lain tai asetuksen 
nojalla tai jos tietoja luovutetaan tieteellistä 
tutkimusta tai tilastointia varten ja luovutus 
täyttää henkilörekisterilain 19 §:n 1 momentin 3 
kohdan vaatimukset. 

Sananvapaus ja siihen liittyvä lainsäädäntö 

Sananvapaus ja siihen asiallisesti liittyvä 
painovapaus määritellään yleisiksi perusoike
uksiksi Suomen Hallitusmuodon 10 §:ssä. Sään
nöksen mukaan "Suomen kansalaisella on sa
nanvapaus sekä oikeus kirjoituksen ja kuvalli
sen esityksen painosta julkaisemiseen kenen
kään niitä ennakolta estämättä". Säännöksen 
määrittelemä sananvapaus turvaa oikeuden il
maista mielipiteitä, oikeuden julkaista painosta 
tai muuten levittää mielipiteitä ja myös oikeu
den vastaanottaa toisten ilmaisuja. Niin ikään 
sellaiset viestinnän muodot kuin elokuvat ja 
videot sekä yleisradio- ja kaapelilähetystoimin
ta kuuluvat sanavapauden piiriin. 

Sananvapauden keskeisenä tarkoituksena on 
suojata mielipiteen ilmaisua ja viestintää enna
kolliselta sensuurilla, tarkastukselta, vaivonnai
ta ja muilta etukäteen toteutettavilta rajoituk
silta. Sananvapauteen kuuluu oikeus julkaista 
viestejä tai ilmaista mielipiteitä ilman etukäteen 
hankittavaa lupaa ja vapaana muista vastaa
vanlaisista rajoituksista. 

Sananvapauden käyttämisestä annetaan hal
litusmuodon 10 §:n 2 momentin sisältämän 
lakivarauksen mukaan säännöksiä lailla. Sa
nanvapauden käyttämiseen voidaan kuitenkin 
kohdistaa vain järjestysluonteisia ja yleisestä 

laista aiheutuvia rajoituksia. Tällaisia sanan
tai painovapauden käyttämistä määritteleviä, 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä säädetty
jä säännöksiä sisältyy muun muassa rikos- ja 
tekijänoikeuslainsäädäntöön. 

Vireillä on perusoikeusuudistus perusoikeus
komitean (komiteanmietintö 1992:3) ja perus
oikeustyöryhmä 1992:n (oikeusministeriön lain
valmisteluosaston julkaisu 2/1993) ehdotusten 
pohjalta. Olennaisin muutos sananvapauteen 
olisi se, että se ulotettaisiin kaikkiin, ei vain 
Suomen kansalaisiin. 

Erityisesti painovapauden sisältöä ja käyttä
mistä keskeisesti määrittelevä säädös on nykyi
sin painovapauslaki. Lain 1 §:n (308/93) mu
kaan jokaisella on oikeus viranomaisten ennal
ta estämättä julkaista painokirjoituksia noudat
taen, mitä tässä laissa säädetään. Lain 4 luvus
sa säädetään julkaisuoikeuden sisällöstä ja 
käyttämisestä, 5 luvussa julkisten asiakirjojen 
julkaisemisesta ja 6 luvussa oikeudellisen vas
tuun perusteista. 

Painovapauslaki sääntelee vain painokirjoi
tusten varsinaista julkaisemista. Sen sijaan pai
novapauden käyttämiseen mahdollisesti koh
distuvat järjestyssäännökset eivät voi koskea 
sananvapauden sisällöllistä käyttämistä, muun 
muassa tiedon vastaanottamista ja viestin kä
sittelyä ja muodostamista painokirjoituksen 
julkaisemiseksi, koska ennakollisten esteiden 
asettaminen sananvapauden käyttämiselle on 
nimenomaisesti kielletty hallitusmuodon 10 §:n 
1 momentissa. 

Yksityisyyden suojaa joukkotiedotusvälinei
den toiminnassa on perinteisesti pyritty turvaa
maan erityisin sääntelyin ja muin järjestelyin. 
Rikoslaissa säädetään rangaistavaksi kunnian
loukkaukset eli herjaus, solvaus ja kuolleen 
muiston häpäiseminen (RL 27 luvun 1-3 ja 4 §). 
Rikoslain 27 luvun 3 a §:ssä (908/74) säädetään 
rangaistus yksityiselämän loukkaamisesta sille, 
joka ilman laillista oikeutta joukkotiedotusvä
linettä käyttäen tai muulla sen kaltaisella ta
valla julkisesti levittää toisen yksityiselämästä 
tiedon, vihjauksen tai kuvan, joka on omiaan 
aiheuttamaan hänelle vahinkoa tai kärsimystä. 

Tietolähteen yksityisyyden suoja on turvattu 
oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 24 §:ssä ja 
esitutkintalain (449/87) 27 §:n säännöksin. Näi
den säännösten mukaan muun muassa päätoi
mittaja, toimittaja, kustantaja ja vastaava oh
jelmatoimittaja saavat kieltäytyä vastaamasta 
lähteen henkilöllisyyttä koskevaan kysymyk
seen, jollei asia koske rikosta, josta saattaa 
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seurata vankeutta vähintään kuusi vuotta, tai 
rangaistavaa salassapitovelvollisuuden rikko
mista. 

Arvostelun tai loukkauksen kohteeksi joutu
neella on oikeus painovapauslain 25 §:n mu
kaan vastineen antamiseen. Pykälän mukaan 
henkilöllä, joka pitää itseään aikakautisessa 
painokirjoituksessa loukattuna tai tahtoo oi
kaista jonkin hänestä siinä julkaistun tiedonan
non, on oikeus saada vastineensa painokirjoi
tukseen. 

Vastaava säännös vastineoikeudesta yleisra
diotoiminnassa sisältyy radiovastuulain 
6 a §:ään (1148/92). Asianomaisen yleisradiotoi
minnan harjoittaja on pykälän 1 momentin 
mukaan velvollinen oikaisemaan ohjelmaan si
sältyneen virheellisen asiatiedon. Tämä Euroo
pan talousalueesta tehtyyn sopimukseen (ETA
sopimus) liittyvä säännös tulee voimaan ase
tuksella säädettävänä ajankohtana. 

Painovapauslain mukainen vastuujärjestelmä 
koostuu kahdesta osasta. Pääsääntönä on nor
maali rikosoikeudellinen vastuu, mutta järjes
telmää on täydennetty erityisellä päätoimitta
jan vastuulla. Jos päätoimittaja on ollut rikok
sessa tekijänä, yllyttäjänä tai avunantajana, 
ratkaistaan asia yleisten rikosoikeudellisten 
säännösten mukaan. Mikäli päätoimittaja ei 
tätä kautta joudu vastuuseen, tulee painovapa
uslain mukainen vastuujärjestelmä sovelletta
vaksi. Tällöin voidaan esimerkiksi jutun kirjoit
taja tuomita rikoslain mukaan ja päätoimittaja 
painovapauslain mukaan. Vastaavan ohjelma
toimittajan rikosoikeudellisesta vastuusta sää
detään saman sisältöisesti radiovastuulaissa. 

Rikoslaissa ja painovapauslaissa säädetyn 
rangaistusseuraamuksen lisäksi yksityisyyden 
suojan loukkaamisesta joukkotiedotusvälinettä 
käyttäen voi seurata vanhingonkorvauslain 
( 412/74) mukainen vahingonkorvausvelvolli
suus. 

Tiedotusvälineiden henkilörekisterit 

Tiedotusvälineiden sisäiset henkilörekisterit 
voidaan yleisesti ottaen jakaa toimitustyötä 
palveleviin rekistereihin ja muihin rekistereihin. 
Tyypillisiä toimitustyötä palvelevia rekistereitä 
ovat erilaiset teksti- ja kuva-arkistot sekä toi
mittajien työtään varten pitämät omat rekiste
rit. Muita kuin toimitustyötä palvelevia rekis
tereitä voivat olla esimerkiksi erilaiset hallin
nolliset rekisterit, kuten henkilöstö-, palkka- ja 

taloushallinnon rekisterit sekä asiakasrekisterit. 
Toimitustyötä palvelevista rekistereistä kes

keisiä ovat tekstiarkistot, jotka sisältävät artik
keleita, uutisia ynnä muita sellaisia julkaistuja 
tietoja. Tekstiarkistoihin voidaan kerätä ja 
tallettaa joko pelkästään omassa tiedotusväli
neessä julkaistuja tai myös muiden tiedotusvä
lineiden julkaisemia tietoja. Tekstiarkistoja on 
perinteisesti pidetty manuaalisesti niin sanottui
na leikearkistoina. Kun toimitustyössä on ny
kyään yhä enemmän siirrytty automaattisen 
tietojenkäsittelyn avulla pidettäviin toimitusjär
jestelmiin, myös julkaistujen tietojen arkistoin
nissa on siirrytty tai tullaan siirtymään sähköi
siin menetelmiin. Esimerkiksi sanomalehdissä 
lehtituotannon kehittyminen siten, että toimit
tajat kirjoittavat juttunsa suoraan toimitusjär
jestelmän näyttöpäätteillä, on mahdollistanut 
juttujen sähköisen arkistoinnin. Toimittajat 
voivat olla kaksisuuntaisessa yhteydessä toimi
tusten sähköisiin arkistointijärjestelmiin. He 
voivat käyttää arkistoa jutun taustatietojen 
etsimiseen ja lähettää valmiit jutut suoraan 
arkistoitaviksi. 

Manuaalisesti ylläpidettäviin tekstiarkistoi
hin tietoja talletetaan yleensä joko asia- tai 
henkilöperusteisesti taikka molemmilla tavoilla. 
Automaattisen tietojenkäsittelyn avulla pidettä
västä tekstiarkistosta tietoja voidaan hakea 
myös henkilön nimellä. Tekstiarkiston tietoja 
käytetään toimituksellisessa työssä usein taus
ta-aineistona valmisteltaessa uusia juttuja. 

Kuva-arkistot voivat sisältää sekä julkaistua 
että julkaisematonta kuva-aineistoa. Kuvat ar
kistoidaan sekä asiaperusteisesti että henkilö
perusteisesti. Usein arkistoidaan myös kuva
tekstejä, jos kuva on julkaistu aikaisemmin, 
sekä henkilötietoja, jos kysymys on henkilöku
vasta. Kuva-arkistossa voi olla myös sellaista 
kuva-aineistoa, joka ei sisällä henkilötietoja sen 
vuoksi, etteivät yksittäiset henkilöt ole tunnis
tettavissa kuvista. 

Myös kuva-arkistojen pitämisessä ollaan siir
tymässä elektronisiin menetelmiin. Kuvia voi
daan syöttää ja arkistoida tulevaa julkaisua 
varten. Kuva-arkistoon talletetaan yleensä 
myös tiedot kuvausajankohdasta, kuvaajasta, 
kuvauspaikasta ja kuvassa olevista henkilöistä 
sekä kuvaan julkaistaessa liitetty teksti. Kuvaa 
voidaan myös kuvailla vapaasti, jolloin se 
voidaan hakea arkistosta vapaan kuvailun 
asiasanoilla. 

Yksittäisillä toimittajilla ja toimitusosastoilla 
on lisäksi omia arkistoja ja rekistereitä erikois-
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alueiltaan. Nämä rekisterit ovat toimittajien 
omaa käyttöä varten kehittämiä ja pitämiä 
tiedostoja. Ne voivat olla manuaalisia tai au
tomaattisen tietojenkäsittelyn avulla pidettäviä. 

Henkilömatrikkeli- ja sukututkimusrekisterit 

Tietosuojalautakunta on myöntänyt poik
keuslupia sekä henkilömatrikkeli- että sukutut
kimusrekistereitä varten. Poikkeusluvan myön
tämisen edellytyksenä on, että luvan myöntä
miseen on painava syy ja rekisteröidyn yksityi
syyden sekä hänen etujensa ja oikeuksiensa ja 
valtion turvallisuuden vaarantuminen voidaan 
estää. Poikkeusluvan myöntämisen edellytykse
nä olevana painavana syynä on henkilömatrik
keli- ja sukututkimustapauksissa voitu pitää 
esimerkiksi sitä, että keräämällä ja tallettamalla 
henkilötietoja näihin tarkoituksiin hakija tallet
taa arvokasta henkilöhistoriatietoa esimerkiksi 
suvun jäsenistä tai ammattikunnasta. 

Tietosuojalautakunnan käytännössä on kat
sottu, että tietojen keräämiseksi toimitettuun 
kyselyyn vastaamatta jättäneistä saa kerätä ja 
tallettaa tietyt tavanomaiset perustiedot. Kuol
leiden henkilöiden osalta on menetelty siten, 
että jos omaiset eivät toimita pyydettyjä tietoja, 
saa kuolleesta henkilöstä kerätä ja tallettaa 
tietoja kuten muista toimitettuun kyselyyn vas
taamatta jättäneistä henkilöistä. 

Tietosuojalautakunnan käsiteltävinä olleiden 
poikkeuslupahakemusten mukaan tavallisimpia 
henkilömatrikkeleita laadittaessa tarvittavia 
tietoja ovat rekisteröidyn nimitiedot, kotipaik
ka, syntymäaika ja -paikka, arvo ja ammatti, 
puolison nimitiedot, avioliiton solmimisvuosi, 
puolison arvo ja ammatti, omien vanhempien 
ja puolison vanhempien nimitiedot, arvot ja 
ammatit sekä lasten nimi- ja syntymäaikatie
dot. Lisäksi henkilömatrikkelirekisterit sisältä
vät sen muodostajan mielestä tarpeellisen mää
rän tietoja, jotka liittyvät matrikkelin käyttö
tarkoitukseen, esimerkiksi ammattikunta tai 
koulun entiset oppilaat. Tämä tietosisältö voi 
olla hyvin laaja, esimerkiksi henkilön julkaisut, 
luottamustoimet ja kunniamerkit. Henkilömat
rikkelissa on usein myös asianomaisen henkilön 
valokuva. Usein rekisteriin otetaan myös tieto 
rekisteröidyn kuolinajasta ja -paikasta. Henki
lömatrikkelirekistereitä muodostetaan tietojen 
julkaisemiseksi ja yleensä kuolleista henkilöistä 
julkaistaan omaisten lähettämät tiedot sellaise
naan. 

Sukututkimusrekisterit voivat sisältää esi-

merkiksi seuraavia tietoja sukututkimuksen pii
rissä olevista henkilöistä: nimitiedot, sukupuoli, 
syntymäaika ja -paikka, kasteaika ja -paikka, 
paikkakuntatieto, arvo ja ammatti, kuolinaika 
ja -paikka, kuolinsyy (yleensä viime vuosisadal
la tai aikaisemmin kuolleista), hautausaika ja 
-paikka, vanhemmat, isovanhemmat, aviopuo
liso tai aviopuolisot, avioliittojen lukumäärä, 
lapset, sisarukset sekä sisarusten puolisot. Kos
ka sukututkimus usein kohdistuu edesmennei
siin sukupolviin, suurin osa rekisterin sisältä
mistä tiedoista voi koskea kuolleita. 

Rekisterin käyttötarkoitus rajaa sen tietosi
sältöä. Esimerkiksi osoite- ja puhelinnumero
tietoja on tietosuojalautakunnan päätösten mu
kaan saanut kerätä ja tallettaa matrikkeli- tai 
sukututkimusrekisteriin vain henkilömatrikke
lin tai sukututkimuksen laatimista varten tar
peellista yhteydenottoa varten. Näitä tietoja ei 
siten saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuten 
esimerkiksi suoramainontaan. 

Tietosuojalautakunta on lupapäätöksissään 
rajoittanut lähinnä rekisteröitävien henkilöiden 
vanhempien ja puolison tietojen keräämistä ja 
tallettamista. Erityisesti henkilömatrikkeleita 
koskevissa lupapäätöksissä edellytykseksi on 
voitu asettaa tiettyjen tietojen osalta myös 
rekisteröitävän nimenomainen suostumus. 

Tietosuojalautakunta on ratkaisukäytännös
sään katsonut, ettei henkilömatrikkeli- ja suku
tutkimusrekisterien pitäminen ole siten välttä
mätöntä, että niihin tulisi voida kerätä ja 
tallettaa sellaisten henkilöiden tietoja, jotka 
ovat sen kieltäneet. Lupapäätöksiin on otettu 
lupaehtona tämän sisältöinen kielto-oikeus. Sa
ma on koskenut niiden kuolleiden henkilöiden 
tietoja, joiden omaiset ovat kieltäneet tietojen 
rekisteröimisen. Lautakunnan käsittelemissä lu
pahakemuksissa on usein mainittu, ettei henki
lömatrikkeliin tai sukututkimukseen oteta sel
laisten henkilöiden tietoja, jotka ovat kieltäneet 
tietojensa keräämisen ja tallettamisen näihin 
tarkoituksiin. 

1.2. Oikeusvertailevia näkökohtia 

Yleistä 

Yksityisyyden suojan suhde tiedotusvälinei
den toimituksellisiin rekistereihin on järjestetty 
eri maiden tietosuojalainsäädännössä vaihtele
villa tavoin. Useissa maissa tietosuojalainsää
däntöä sovelletaan kaikilta osin myös tiedotus-
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välineiden toimituksellisiin rekistereihin. Eräis
sä maissa taas nämä rekisterit on rajattu 
kokonaan tietosuojalainsäädännön sovelta
misalan ulkopuolelle. Muutamissa maissa asia 
on ratkaistu niin, että toimitukselliset rekisterit 
kuuluvat lähtökohtaisesti lain soveltamisalaan, 
mutta eräitä lain säännöksiä ei kuitenkaan 
sovelleta näihin rekistereihin. On myös maita, 
joissa toimituksellisiin rekistereihin sovelletaan 
vain määrättyjä tietosuojalain säännöksiä esi
merkiksi tietoturvaa koskevia säännöksiä. 

Myös henkilömatrikkeli- ja sukututkimusre
kistereihin suhtaudutaan eri maiden tietosuoja
lainsäädännössä vaihtelevasti. Useiden maiden 
tietosuojalainsäädännössä ei ole nimenomaisia 
säännöksiä henkilömatrikkeli- ja sukututki
musrekistereistä. Muutamissa maissa nämä 
henkilörekisterit on rajattu lain soveltamisalan 
ulkopuolelle. Yleisenä lähtökohtana eri maiden 
lainsäädännössä on, että yksinomaan yksityistä 
tarkoitusta palveleva rekisteritoiminta on sal
littua. 

Ruotsi 

Ruotsin tietosuojalakia (Datalagen 1973:287; 
painettu uudelleen 1982:446) sovelletaan kaikil
ta osin tiedotusvälineiden henkilörekistereihin. 
Laissa ei ole nimenomaisia säännöksiä henki
lömatrikkeli- ja sukututkimusrekistereistä. Lain 
2 §:n mukaan henkilörekisteritoiminnan edelly
tyksenä yleensä oleva ilmoitus- tai lupamenet
tely ei koske yksinomaan yksityistä tarkoitusta 
varten ylläpidettyjä henkilörekistereitä. Ruot
sissa on katsottu, että tällaista rekisteritoimin
taa on esimerkiksi yksityinen sukututkimus, 
joka ei tapahdu ammattimaisesti tai elinkeino
toimintana. 

Ruotsissa on valmistunut mietintö tie
tosuojalain kokonaisuudistuksesta (En ny data
lag. SOU 1993:10). Mietinnössä on käsitelty 
myös julkaisutoimintaan liittyvän henkilötieto
jen käsittelyn sääntelyä. Mietintö on ollut 
lausunnolla. Uudistuksen jatko on vielä avoin. 

Norja 

Norjan henkilörekisterilakia (Lov om person
registre m.m. 1978:48) sovelletaan myös tiedo
tusvälineiden henkilörekistereihin. Säännösten 
soveltamiskäytäntö voi kuitenkin olla näiden 
rekistereiden osalta väljempi kuin mihin sään-

nökset antaisivat mahdollisuuden. Oikeusmi
nisteriö on muun muassa vapauttanut lehdistön 
toimitustyössä käytettävät henkilörekisterit lain 
yleisestä lupavelvollisuudesta. Jos ulkopuolisil
la on suorakäyttöyhteys tiedotusvälineiden re
kistereihin, siihen tarvitaan tietosuojaviran
omaisen lupa. Norjassa on lain nojalla asetuk
sella säädetty, ettei henkilörekisterilakia sovel
leta kirjoihin ja aikakausjulkaisuihin. Tästä 
huolimatta lakia sovelletaan kyseisten julkaisu
jen laatimiseksi muodostettaviin henkilörekiste
reihin. 

Norjan henkilörekisterilaissa ei ole nimen
omaisia säännöksiä henkilömatrikkeleista ja 
suku tutkimuksesta. 

Tanska 

Tanskassa lehdistön rekistereistä säädetään 
yksityisiä rekistereitä koskevassa tietosuojalais
sa (Lov om private registre 1987:622). Lakia 
sovelletaan sekä automaattisen tietojenkäsitte
lyn avulla pidettäviin että manuaalisiin rekiste
reihin. 

Lain 2 c luvun mukaan mainittua lakia ei 
sovelleta sellaisiin atk-henkilörekistereihin, jot
ka sisältävät yksinomaan aikakautisissa kirjoi
tuksissa, kuten sanoma- ja aikakauslehdissä 
julkaistuja tietoja (pressens informationsregist
re). Tällaisesta rekisteristä on kuitenkin ilmoi
tettava tietosuojaviranomaiselle (registertilsy
net), joka voi antaa tarkempia määräyksiä 
rekisterinpidosta henkilön yksityisyyden suo
jaamiseksi. Rekisterinpitäjän on pyynnöstä il
moitettava henkilölle, mitä tietoja hänestä on 
rekisteröity. Lehdistön arkistorekisteristä saa 
luovuttaa tietoja ilman rekisteröidyn tai hänen 
puolestaan toimivan suostumusta vain aika
kautisessa kirjoituksessa julkaisemista varten 
tai jos tietojen luovuttamisesta erikseen sääde
tään. 

Yksityisiä rekistereitä koskevan lain sovelta
misalan ulkopuolelle jäävät rekisterit, joita 
ylläpidetään henkilöhistoriallisten tutkimusten 
ja hakuteosten julkaisemista varten. Lain esi
töissä on katsottu, että henkilöhistoriaan liit
tyvät tiedot ovat usein osa tieteellistä tutkimus
ta, mutta tällaisia rekistereitä voidaan pitää 
myös muihin käyttötarkoituksiin, kuten haku
teosten julkaisemiseksi osana elinkeinotoimin
taa. 

Tanskassa on pyritty uudistamaan lehdistön 
rekistereitä koskevia säännöksiä. Asiaa koske-
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va lakiehdotus on ollut kansankäräjien käsitel
tävänä. Saatujen tietojen mukaan kansankärä
jät ei kuitenkaan ole hyväksynyt lakiehdotusta 
siitä esitetyn kritiikin vuoksi, ja uudistuksen 
jatkovalmistelu on vireillä. 

Islanti 

Islannissa tietosuojalakia ( 1989: 121) sovelle
taan kaikilta osin tiedotusvälineiden pitämiin 
henkilörekistereihin. Sen sijaan henkilömatrik
kelit sekä sukututkimus- ja henkilöhistorialliset 
rekisterit jäävät tietosuojalain soveltamisalan 
ulkopuolelle. Tällainen rekisteritoiminta on Is
lannissa yleistä ja on pidetty tarkoituksenmu
kaisena jättää se tietosuojalain ulkopuolelle. 

Eräät muut maat 

Yhdistyneiden Kuningaskuntien tietosuojala
kia (1984) sovelletaan kaikilta osin tiedotusvä
lineiden henkilörekistereihin. Laissa ei ole ni
menomaisia säännöksiä henkilömatrikkeli- ja 
sukututkimusrekistereistä. Lakia ei sovelleta 
yksityisten henkilöiden yksinomaan henkilö
kohtaisiin tarkoituksiin pitämiin henkilörekis
tereihin. 

Itävallan tietosuojalakia (1978) sovelletaan 
tiedotusvälineiden henkilörekistereihin rajoite
tusti niin, että näihin rekistereihin sovelletaan 
vain rekistereiden suojaamista ja tietoturvaa 
koskevia säännöksiä. Itävallan tietosuojalaissa 
säädetään tietojen kerääruisestä ja käsittelystä 
yksityiseen tarkoitukseen siten, että henkilötie
toja saadaan kerätä siinä määrin kuin se on 
oikeutetusti välttämätöntä ja ottaen huomioon 
rekisteröidyn ja hänen perheensä yksityisyyden 
suoja. Tietoja voidaan kerätä ja käyttää esteet
tä yksinomaan yksityiseen tarkoitukseen. 

Alankomaiden tietosuojalakia (1988) ei sovel
leta miltään osin sellaisiin henkilörekistereihin, 
joita käytetään yksinomaan lehdistön, radion 
tai television toimitustyössä. 

Ulkomaiden tietosuojalainsäädännön suh
detta tiedotusvälineiden rekistereihin on selos
tettu laajemmin Lehdistörekisterityöryhmän 
mietinnössä (1 0.5.1993). 

Kansainväliset sopimukset 

Euroopan neuvoston puitteissa ihmisoikeuk-

sien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
yleissopimuksen (SopS 19/90), jäljempänä Eu
roopan ihmisoikeussopimus, 8 artiklan 1 kap
paleessa turvataan jokaiselle yksityiselämän 
suoja. Myös tietosuojan on katsottu kuuluvan 
artiklassa turvatun yksityiselämän suojan pii
riin. Yksityiselämän suojaa voidaan artiklan 2 
kappaleen mukaan rajoittaa lainsäädännöllä 
muun muassa silloin, kun se on välttämätöntä 
muiden oikeuksien tai vapauksien suojelemi
seksi. 

Sananvapauden sisältöä ja alaa määrittelee 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan 1 
kappale, joka nimenomaisesti turvaa muun 
muassa oikeuden vastaanottaa tietoja ilman 
viranomaisten asettamia ennakkoesteitä. Tä
män artiklan keskeisenä sisältönä on viran
omaisten suorittaman ennakkotarkastuksen ja 
-sensuurin kielto: "Jokaisella on sananvapaus. 
Tämä oikeus sisältää vapauden pitää mielipi
teitä sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja 
ajatuksia alueellisista rajoista riippumatta ja 
viranomaisten siihen puuttumatta. Tämä artik
la ei estä valtioita tekemästä radio-, televisio- ja 
elokuvayhtiöitä luvanvaraisiksi." 

Euroopan neuvoston puitteissa yksilöiden suo
jelusta henkilötietojen automaattisessa tietojen
käsittelyssä vuonna 1981 tehty yleissopimus 
(SopS 36/92), jäljempänä tietosuojasopimus, 
tuli Suomen osalta voimaan huhtikuussa 1992. 
Tietosuojasopimus edellyttää muun muassa 
käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatteen ja 
tarpeellisuusvaatimuksen noudattamista henki
lötietojen käsittelyssä (5 artikla). Tiedot eivät 
myöskään saa olla virheellisiä tai vanhentunei
ta. Edelleen sopimus sisältää muun muassa 
määräykset arkaluonteisten tietojen käsittelystä 
(6 artikla), tietoturvasta (7 artikla) ja rekiste
röidyn tarkastusoikeudesta (8 artikla) sekä 
kansainvälisestä tietojen siirrosta (12 artikla). 

Tietosuojasopimuksessa ei ole nimenomaisia 
määräyksiä tiedotusvälineiden toimituksellisista 
rekistereistä. Lähtökohtana on, että siltä osin 
kuin nämä rekisterit ovat sopimuksessa tarkoi
tettuja automaattisen tietojenkäsittelyn avulla 
pidettäviä henkilörekistereitä, ne kuuluvat so
pimuksen soveltamisalaan samalla tavoin kuin 
muutkin henkilörekisterit. Sopimuksen 9 artik
la sallii kuitenkin poikkeamisen sopimuksen 
määräyksistä muun muassa silloin, kun poik
keamisesta on säädetty sopimusvaltion lainsää
dännössä ja kun se on demokraattisessa yhteis
kunnassa välttämätöntä rekisteröityjen tai mui
den oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi. 
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Sopimuksen perustelumuistion mukaan "mui
den vapaudet ja oikeudet" sisältää muun mu
assa sananvapauden. Tietosuojasopimus antaa 
sopimusvaltioille edellä mainituilla edellytyksil
lä mahdollisuuden poiketa sopimuksen määrä
yksistä sananvapauden ja tietosuojan välisen 
suhteen järjestämiseksi. Sopimus ei sääntele 
sitä, millä tavoin sopimusvaltiot järjestävät 
tämän asian lainsäädännössään. 

Henkilömatrikkeli- ja sukututkimusrekisterit 
eivät ole olleet kansainvälisen huomion kohtee
na. Niistä ei ole mainintaa Euroopan neuvos
ton tietosuojasopimuksessa. Euroopan neuvos
to ei myöskään ole antanut tällaista rekisteri
toimintaa koskevia suosituksia. Tämänkaltaisia 
rekistereitä koskevat tavanomaiset tietosuoja
periaatteet. 

Euroopan yhteisössä (EY) valmisteltavana 
olevan tietosuojaa koskevan direktiivin (Amen
ded proposal for a Council Directive on the 
protection of individuals with regard to the 
processing of personai data and on the free 
movement of such data COM(92) 422 final
SYN 287 15.10.1992) tarkoituksena on turvata 
toisaalta henkilöiden yksityisyyden suoja hen
kilötietojen käsittelyssä ja toisaalta henkilötie
tojen vapaa liikkuminen EU:n jäsenvaltioiden 
sisällä. Direktiiviä sovellettaisiin sekä auto
maattisen tietojenkäsittelyn avulla että manu
aalisesti toteutettavaan henkilötietojen käsitte
lyyn. 

Direktiiviluonnoksen 6 artikla sisältää käsi
teltävien henkilötietojen laatua koskevia peri
aatteita. Artiklan 1 kohdan a alakohdan mu
kaan jäsenvaltioiden tulisi huolehtia siitä, että 
henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja 
laillisesti. Asianmukaisuuden vaatimus tarkoit
taa muun muassa, ettei tietoja saa kerätä siten, 
ettei henkilö ole keräämisestä tietoinen. 

Direktiiviluonnokseen sisältyvä 9 artikla kos
kee henkilötietojen käsittelyä ja sananvapautta. 
Artikla ei sääntelisi yksityisyyden suojan ja 
sananvapauden välistä suhdetta, vaan veivoit
taisi jäsenmaat sisäisessä lainsäädännössään 
sovittamaan yhteen yksityisyyden suojan ja 
sananvapauden. Tässä tarkoituksessa jäsenval
tioiden tulisi säätää tiedotusvälineiden toimi
tuksellisia rekistereitä koskevia poikkeuksia tie
tosuojadirektiivin säännöksistä. Tietosuojadi
rektiiviluonnos ei anna kansainvälistä mallia 
siitä, miten tietosuojan ja sananvapauden väli
nen suhde tulisi järjestää, vaan jättää tämän 
asian jokaisen jäsenvaltion ratkaistavaksi. 

Luonnoksen 12 artikla veivoittaisi jäsenmaat 
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turvaamaan, että sille, jota tiedot koskevat, 
ilmoitetaan tietojen 1uovuttamisesta sivulliselle. 
Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan olisi, jos 
asianomaiselle on jo aiemmin ilmoitettu tieto
jen luovuttamisesta. Ilmoitusvelvollisuudesta 
voitaisiin myös säätää poikkeuksia ja tietoja 
luovuttaa siitä asianomaiselle ilmoittamatta 
muun muassa silloin, kun tietojen luovuttami
nen on tarpeen toisen henkilön vastaavan 
oikeuden puolustamiseksi tai muiden henkilöi
den etujen tai oikeuksien puolustamiseksi. Li
säksi valvontaviranomainen voisi artiklan 3 
kohdan mukaan myöntää poikkeuksen ilmoi
tusvelvollisuudesta, jos ilmoittamista voidaan 
pitää mahdottomana tai sen katsotaan vaati
van kohtuuttomasti vaivaa taikka olevan vas
toin tietojen käsittelystä vastaavan tai sivullisen 
tärkeämpää etua. 

Luonnoksen 15 artikla koskee asianomaisen 
kielto-oikeutta. Artiklan 1 kohdan mukaan 
jäsenvaltioiden olisi turvattava asianomaiselle 
oikeus milloin tahansa laillisin perustein vas
tustaa häneen liittyvien tietojen käsittelyä. Lail
linen peruste tarkoittaa muun muassa tilannet
ta, jossa tietojen käsittely ei ole oikeutettua sen 
vuoksi, ettei se täytä lailliselle henkilötietojen 
käsittelylle direktiiviluonnoksen 2 luvussa ase
tettuja vaatimuksia (muun muassa 6 artiklassa 
säädetty asianmukaisuuden vaatimus). 

Tietosuojaa koskeva direktiiviluonnos on 
parhaillaan EU:n ministerineuvoston käsiteltä
vänä. Sen lopullista hyväksymistä ja voimaan
tulon ajankohtaa on tässä vaiheessa vielä vai
kea arvioida. 

1.3. Nykytilan arviointi 

Tiedotusvälineiden rekisterit 

Joukkoviestinten toimituksellisten arkistojen 
asemaan kiinnitettiin huomiota jo henkilörekis
terilain säätämisvaiheessa. Lainsäätäjä ei kui
tenkaan halunnut asettaa mainittuja rekisterei
tä erityisasemaan ja sen vuoksi niiden asema jäi 
henkilörekisterilain yleisten säännösten varaan. 
Henkilörekisterilain säännöksiin ja esitöihin 
viitaten on yleensä katsottu, että henkilörekis
terilakia sovelletaan periaatteessa kaikkiin sel
laisiin henkilörekistereihin, joita pidetään jul
kaisutoimintaa varten. Joukkoviestinten laa
jempaa oikeutta henkilörekisterin muodostavi
en toimituksellisten arkistojen hallussapitoon 
on tosin pidetty aiheellisena korostaa. Tältä 
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osin soveltamisen laajuuden arviointi on kui
tenkin viime kädessä jäänyt tietosuojaviran
omaisten harkintaan. 

Henkilörekisterilain säännösten soveltaminen 
näihin rekistereihin on käytännössä kuitenkin 
osoittautunut ongelmalliseksi. Tietosuojaviran
omaisten mahdollisuus valvoa ja puuttua tie
dotusvälineiden henkilörekistereihin esimerkik
si tarkastamaila rekistereitä ja asettamalla 
poikkeuslupiin määräyksiä rekisterien käytöstä 
tai sisällöstä on ristiriidassa sananvapauden ja 
painovapauden kanssa. Lehdistön piirissä on 
katsottu, että oikeus julkaista vapaasti tietoja 
edellyttää myös, että tietoja voidaan etukäteen 
vapaasti kerätä ja tallettaa. Esimerkiksi poik
keusluvan edellyttäminen tiedotusvälineiden re
kistereille voi käytännössä merkitä sitä, että 
etukäteen määrätään, mitä lehti saa julkaista. 

Tietosuojan kannalta tiedotusvälineiden toi
mitustyössä käytettäviä rekistereitä arvioitaessa 
on otettava huomioon niiden mahdollinen uh
ka yksityisyydelle. Henkilörekisterilain yksi ta
voite on nimenomaan suojata henkilön yksityi
syyttä ja hänen etujaan ja oikeuksiaan. Yksi
tyisyyden suojaan kuuluu lähtökohtaisesti oi
keus tietää ja päättää itseään koskevien tietojen 
käytöstä sekä oikeus järjestää yksityiselämänsä 
ilman perusteetonta ulkopuolisten puuttumista. 
Erityisesti tiedotusvälineiden arkistoihin sisäl
tyy hyvin laaja tietomassa ja monenlaisia tie
toja. Niihin voi sisältyä myös arkaluonteisina 
pidettäviä tietoja. Tietojen joukossa voi olla 
myös virheellisiä tai vanhentuneita tietoja. Jul
kaistavaksi tuleva osa tiedotusvälineiden kerää
mistä tiedoista ei ole niinkään tietosuojan 
kannalta ongelmallinen, koska tietojen julkai
semisen jälkeen yksityisyyden suojaa loukkaa
vaan toimeen on mahdollista puuttua muiden 
kuin henkilörekisterilain säännösten nojalla. 
Kuitenkin vain osa rekisteröidyistä tiedoista 
tulee julkaistavaksi ja siten jälkikäteisvalvon
nan piiriin. 

Henkilörekisterilain kirjaimellinen noudatta
minen edellyttää henkilörekisterilain mukaisten 
lupa-, tarkastus- ja valvontatoimenpiteiden 
kohdistamista tiedotusvälineiden toimitustyös
sä käytettäviin rekistereihin. Tämän voidaan 
katsoa olevan ristiriidassa sananvapauteen liit
tyvän ennakkovalvonnan kiellon kanssa. Sään
nösten tulkinnanvaraisuuden vuoksi lain nou
dattaminen ja valvonta koetaan ongelmallisek
si. Koska kysymys on hallitusmuodossa sääde
tystä perusoikeudesta ja toisaalta henkilörekis
terilain ja tietosuojaa sääntelevien kansainvä-

Iisten sopimusten tavoittelemasta henkilön 
yksityisyyden suojasta, oikeusvarmuuden kan
nalta olisi asianmukaista ratkaista mahdollinen 
säännösten välinen ristiriita muuttamalla lain
säädäntöä. 

Henkilömatrikkeli- ja sukututkimusrekisterit 

Kun henkilörekisterilaki ei 1 §:n 3 momentin 
mukaan aiheuta muutosta oikeuteen julkaista 
painokirjoituksia, henkilörekisterin käyttö jul
kaisemiseen ei voi edellyttää tietosuojalauta
kunnan myöntämää poikkeuslupaa. Tie
tosuojalautakunta on jättänyt tätä tarkoittavat 
lupahakemukset tutkimatta. Käytännössä tie
tosuojalautakunta on kuitenkin katsonut, että 
henkilörekisterilakia on sovellettava muun mu
assa julkaistavien henkilömatrikkeleiden ja su
kututkimusten tausta-aineistona oleviin henki
lörekistereihin. Tällainen soveltamiskäytäntö 
on saanut vahvistuksensa myös korkeimman 
hallinto-oikeuden päätöksissä (esim. KHO 
21.11.1989 T 4218). 

Henkilömatrikkeleita ja sukututkimusta var
ten laaditut rekisterit ovat muodostaneet mer
kittävän osan henkilörekisterilain mukaisesta 
poikkeuslupakäytännöstä. Henkilömatrikkelei
ta koskevia poikkeuslupahakemuksia oli vuo
den 1992 loppuun mennessä tehty tietosuoja
lautakunnalle yhteensä 40 ja sukututkimusta 
koskevia poikkeuslupahakemuksia 16. Yhdessä 
nämä asiat ovat muodostaneet 32 (y,, eli noin 
kolmasosan tietosuojalautakunnan ratkaisu
käytännöstä. 

Tietosuojalautakunnan ratkaisukäytännön 
perusteella voidaan katsoa, että sekä henkilö
matrikkeleita että sukututkimusta varten on 
tarpeen muodostaa henkilörekistereitä, jotka 
edellyttävät nykyisen sääntelyn mukaan poik
keuslupaa yhteysvaatimuksesta. Poikkeuslupa 
on yleensä myönnetty, mutta on myös poikke
uksia. Poikkeusluvan myöntäminen edellyttää 
painavaa syytä. Mikäli rekisteröidyllä ja hen
kilömatrikkelin tai sukututkimuksen laatijana 
ei esimerkiksi ole ollut muuta yhteyttä keske
nään kuin rekisterin Iaatijan kiinnostus, ei 
poikkeuslupaa ole myönnetty. 

Vakiintuneen ratkaisukäytännön perusteella 
voidaan katsoa, että tavanomaiset henkilömat
rikkelirekisterit ja sukututkimusrekisterit eivät 
sillä tavoin vaaranna rekisteröityjen yksityi
syyttä, etuja tai oikeuksia, että nykyisen kal
tainen poikkeuslupamenettely olisi näissä ta-
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pauksissa tarpeen. Henkilömatrikkeleita ja su
kututkimusta palveleva rekisterinpito on yh
teiskunnallisesti hyväksyttävää toimintaa, jolle 
henkilörekisterilain ilmaisema itseohjautuvuu
den periaate sekä henkilörekisterilain ja -ase
tuksen (476/87) säännökset luovat oikeudelliset 
puitteet. Kuten tietosuojalautakunta on ratkai
sukäytännössään katsonut, henkilömatrikkeli
ja sukututkimusrekistereiden pitäminen ei kui
tenkaan ole siten välttämätöntä, että niihin 
tulisi voida kerätä ja tallettaa sellaisten henki
löiden henkilötietoja, jotka haluavat sen kiel
tää. Henkilöllä tulee olla yksityisyyteen kuulu
van tiedollisen itsemääräämisperiaatteen mu
kainen oikeus tietää itseään koskevien tietojen 
käyttämisestä ja luovuttamisesta henkilömat
rikkelia ja sukututkimusta varten sekä niin 
halutessaan kieltää tietojensa käyttäminen ja 
Juovutus näihin tarkoituksiin. 

Henkilötietojen Juovuttaminen yksityisen re
kisteristä on mahdollista henkilörekisterilain 
18 §:ssä säädetyillä edellytyksillä. Käytännössä 
rekisterissä olevia tai sitä varten kerättyjä 
henkilötietoja ei yleensä saa luovuttaa henkilö
matrikkelia tai sukututkimusta varten, koska 
rekisteritoiminnan kannalta riittävän kattavaa 
rekisteröityjen suostumusta ei yleensä voida 
helposti hankkia eivätkä muutkaan pykälän 
Juovutusedellytyksistä ole välttämättä sellaise
naan sovellettavissa henkilömatrikkeleihin ja 
suku tutkimukseen. 

Jollei erityissäännöksistä muuta johdu, hen
kilötietojen massaluovutus viranomaisen auto
maattisen tietojenkäsittelyn avulla pitämästä 
rekisteristä henkilömatrikkelia tai sukututki
musta varten edellyttää yleisten asiakirjain jul
kisuudesta annetun lain 18 a §:n mukaan joko 
rekisteröidyn suostumusta tai tietosuojalauta
kunnan lupaa. Matrikkeli- tai sukututkimus
rekisterin pitäjällä ei yleensä ole mahdollisuuk
sia helposti hankkia rekisteröidyiltä riittävän 
kattavaa suostumusta rekisterissä olevien tie
tojen Juovuttamiseen. Myös viranomaiselle re
kisteröityjen suostumuksen hankkiminen tie
tojen Juovuttamiseen henkilömatrikkeli- tai su
kututkimustarkoituksiin voi toisinaan olla han
kalaa. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

Esityksen lähtökohtana on, ettei ole perus
teltua jättää tiedotusvälineiden rekistereitä ko-

konaan tietosuojasääntelyn ulkopuolelle. Hen
kilörekisterilain soveltaminen sellaisenaan näi
hin rekistereihin taas tarkoittaisi, että ristiriita 
sananvapauden ja henkilörekisterilain välillä 
jäisi edelleen ratkaisematta. Tämän vuoksi eh
dotetaan, että henkilörekisterilakia sovellettai
siin osittain tiedotusvälineiden rekistereihin. 

Esityksessä on jaettu tiedotusvälineiden hen
kilörekisterit kolmentyyppisiin rekistereihin: 

1. toimitukselliset rekisterit, joita käytetään 
yksinomaan tiedotusvälineiden toimitustyössä, 

2. arkistot, jotka muodostuvat tiedotusväli
neessä julkaistusta aineistosta sellaisenaan sekä 

3. muut tiedotusvälineiden rekisterit, kuten 
henkilöstöhallinnon rekisterit ja asiakasrekiste
rit. 

Esityksen mukaan toimituksellisiin rekisterei
hin sovellettaisiin henkilörekisterilakia vain re
kisterin suojaamista (26 §) ja tähän liittyvää 
valvontaa (29 §) koskeviita osin. Näin ratkais
taan sananvapauden ja henkilörekisterilain vä
linen ristiriita sekä varmistetaan, että tiedotus
välineidenkin rekisterit suojataan sekä teknises
ti että muutoin asiattomalta ulkopuoliselta 
puuttumiselta. Pelkästään se, että rekisteri si
sältää paljon tietoa, ei aiheuta tietosuojariskiä, 
kunhan rekisteri on asianmukaisesti suojattu. 
Yksilön suoja joukkoviestinnässä on järjestetty 
erikseen. Lisäksi on otettu huomioon, ettei 
toimituksellisia rekistereitä käytetä muuhun 
kuin toimitustyöhön eikä niiden perusteella 
tehdä rekisteröityjen etuja, oikeuksia tai velvol
lisuuksia koskevia päätöksiä. 

Tiedotusvälineessä julkaistun aineiston tallet
taminen sellaisenaan rekisteriin (arkisto) ehdo
tetaan rajattavaksi kokonaan henkilörekisteri
lain soveltamisalan ulkopuolelle. Julkaistua ai
neistoa sisältäviin rekistereihin liittyvät yksityi
syyden suojaamisen ja yksilön oikeusturvan 
tarpeet voidaan turvata muilla säännöksillä. 

Sen sijaan muihin tiedotusvälineiden rekiste
reihin sovellettaisiin henkilörekisterilakia sellai
senaan. Nämä rekisterit, esimerkiksi henkilös
töhallinnon rekisterit ja asiakasrekisterit, eivät 
poikkea muiden rekisterinpitäjien vastaavanlai
sista rekistereistä eikä lainsäädännön muutta
misen tarvetta näiltä osin sen vuoksi ole. 

Henkilömatrikkeleita ja sukututkimusta var
ten tarpeellista henkilörekisterinpitoa ehdote
taan helpotettavaksi niin, että henkilömatrik
kelia ja sukututkimusta varten pidettävään 
henkilörekisteriin saisi henkilörekisterilain 5 §:n 
1 momentissa säädetyn yhteysvaatimuksen es
tämättä kerätä ja tallettaa asetuksella tarkem-
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min määriteltyjä henkilötietoja. Rekisteröidylle 
olisi pääsäännön mukaan ilmoitettava henkilö
tietojen käyttämisestä näihin tarkoituksiin, jos 
tiedot kerätään muualta kuin häneltä itseltään. 
Rekisteröidyllä olisi myös oikeus kieltää hen
kilötietojensa käyttäminen ja luovuttaminen 
näihin tarkoituksiin. 

Henkilörekisterilain ja yleisten asiakirjain 
julkisuudesta annetun lain säännöksiä henkilö
tietojen luovuttamisesta ehdotetaan väljennet
täväksi siten, että henkilörekisteristä voidaan 
luovuttaa henkilötietoja henkilömatrikkelia ja 
sukututkimusta varten, jollei henkilö ole ni
menomaisesti kieltänyt tietojensa luovuttamista 
näihin tarkoituksiin. Henkilöllä olisi kielto
oikeus vain itseään koskeviin tietoihin. Näin 
ollen henkilö ei voisi kieltää tietojen keräämistä 
ja tallettamista kuolleesta omaisestaan. 

Esityksessä ei ehdoteta muutettavaksi arka
luonteisten tietojen keräämistä ja tallettamista 
koskevia säännöksiä. Näitä tietoja saisi siten 
edelleen kerätä ja tallettaa vain rekisteröidyn 
suostumuksella tai tietosuojalautakunnan lu
valla. Nimenomaan sukututkimuksessa saattaa 
olla tarvetta kerätä myös arkaluonteisia tietoja. 
Yleensä tällaisia tietoja kerätään vain kuolleis
ta. 

Henkilörekisterilaissa ei suoranaisesti sääde
tä kuolleiden tietosuojasta. Sekä tietosuojalau
takunnan että korkeimman hallinto-oikeuden 
käytännössä on katsottu, että laki koskee myös 
kuolleita henkilöitä (esim. KHO 21.11.1989 T 
4218 ja KHO 9.11.1992 T 4018). Kysymys 
kuolleiden tietosuojasta on tullut esille muissa
kin kuin vain henkilömatrikkeli- ja sukututki
mustapauksissa. Tämän vuoksi siihen ei ole 
katsottu olevan syytä puuttua tässä esityksessä. 
Kysymys kuolleiden tietosuojasta tulee koko 
laajuudessaan arvioitavaksi suunnitteilla olevan 
henkilörekisterilain kokonaisuudistuksen yh
teydessä. 

Yksityisyyden suojaamiseksi on lainsäädän
nössämme lukuisa joukko salassapitosäännök
siä. Salassapitovelvollisuus kestää yleensä mää
räajan sen henkilön kuolemasta, jonka suojaksi 
salassapitovelvollisuus on säädetty. Ottaen 
huomioon henkilörekisterilain tarkoituksen ja 
sen, että yksityisyyden suojaksi säädetty salas
sapitovelvollisuuskin päättyy määrätyn ajan 
kuluttua asianomaisen kuolemasta, voidaan 
katsoa, että myös henkilörekisterilain turvaa
man yksityisyyden suojan tarve vähenee, kun 
tietoja kerätään kauan sitten kuolleista. Arvi
oitaessa yksityisyyden suojan ajallista ulottu-

vuutta kuolleisiin voivat salassapitosäännökset 
olla suuntaa-antavina. 

Tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuu
tetusta annetut säännökset ehdotetaan tarkis
tettaviksi korvaamalla niistä annettu laki uu
della lailla ja siirtämällä nykyään laissa olevia 
säännöksiä asetukseen. Ehdotettu laki sisältää 
vain muutamia asiallisia muutoksia nykyisiin 
säännöksiin. Suurin osa niistä on lakiteknisiä 
tarkistuksia. Ehdotetut muutokset johtuvat 
osaksi siitä, että eräät nykyisen lain säännökset 
ovat käyneet valtion virkamieslainsäädännön 
voimaantulon jälkeen tarpeettomiksi, ja osaksi 
tarpeesta muutoinkin selkiyttää nykyistä sään
telyä. 

3. Esityksen vaikutukset 

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole mainittavia taloudellisia 
vaikutuksia. 

3.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 

Esityksellä ei ole organisaatio- tai henkilös
tövaikutuksia. Tiedotusvälineiden rekistereitä 
koskeva ehdotus vaikuttaisi tietosuojavaltuute
tun tehtäviin siten, että tämän toimivalta tie
dotusvälineiden toimituksellisiin rekistereihin 
nähden rajoittuisi vain velvollisuuteen valvoa 
toimituksellisten rekistereiden suojaamisvel
voitteen noudattamista ja mahdollisuuteen an
taa rekistereiden suojaamista koskevia ohjeita. 
Tietosuojavaltuutetulla ei olisi muutoin oikeut
ta valvoa toimituksellisten rekistereiden pitä
mistä eikä puuttua niiden tietosisältöön. Jul
kaistusta aineistosta sellaisenaan koostuviin 
henkilörekistereihin tietosuoja viranomaisilla ei 
olisi henkilörekisterilain nojalla toimivaltaa 
miltään osin, koska tällaiset rekisterit jäisivät 
kokonaan lain soveltamisalan ulkopuolelle. 

Henkilömatrikkeleita ja sukututkimusta kos
keva ehdotus ohjaisi ja yhtenäistäisi mainittuja 
aloja koskevaa rekisterikäytäntöä ja yksinker
taistaisi näin tietosuojaviranomaisten työtä. 
Poikkeuslupamenettelystä luopuminen henkilö
matrikkeli- ja sukututkimustapauksissa vaikut
taisi lisäksi tietosuojalautakunnan työhön niin, 
että se voisi entistä enemmän keskittyä muiden 
tietosuoja-asioiden käsittelyyn. 
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3.3. Vaikutukset tiedotusvälineiden ja kansalais
ten kannalta 

Tiedotusvälineiden rekistereitä koskeva eh
dotus merkitsee sananvapauden kannalta sitä, 
ettei sananvapauden käyttämiselle tiedotusväli
neiden avulla voitaisi henkilörekisterilain nojal
la asettaa sellaisia ehtoja, jotka edes välillisesti 
voisivat merkitä sananvapauden rajoittamista 
ennakolta. Tämä edellyttää kuitenkin, etteivät 
tietosuojavaltuutetun antamat ohjeet toimituk
sellisten rekistereiden suojaamisesta ole sellai
sia, että ne voivat välillisesti vaikuttaa sanan
vapauden käyttämiseen. 

Rekisteröidyn kannalta tiedotusvälineiden 
rekistereitä koskeva ehdotus merkitsee, ettei 
tämä voisi käyttää henkilörekisterilaissa sää
dettyjä oikeuksiaan silloin, kun on kysymys 
tiedotusvälineessä julkaistua aineistoa sellaise
naan sisältävästä henkilörekisteristä tai tiedo
tusvälineen toimitustyötä palvelevasta henkilö
rekisteristä. Rekisteröidyllä ei siten olisi oikeut
ta esimerkiksi tarkistaa, mitä tietoja hänestä on 
talletettu tällaiseen rekisteriin. Hän ei myös
kään voisi tarkistaa rekisterissä olevien itseään 
koskevien tietojen oikeellisuutta eikä vaatia 
mahdollisten virhellisten tietojen oikaisemista. 
Tiedotusvälineiden julkaisutoimintaan liittyviin 
mahdollisiin henkilön yksityisyyden suojan 
loukkauksiin voitaisiin puuttua sen jälkeen kun 
tiedot on julkaistu. Mahdollisten yksityiselä
män loukkausten varalta olisivat tällöin käy
tettävissä muun muassa vahingonkorvauslain 
ja rikoslain säännökset. 

Henkilömatrikkeleita ja sukututkimusta kos
keva ehdotus helpottaisi henkilömatrikkelien ja 
sukututkimusten laatimista sallimalla henkilö
tietojen keräämisen, tallettamisen ja luovutta
misen näihin tarkoituksiin ilman tietosuojalau
takunnan poikkeuslupaa suoraan säännösten 
nojalla. Samalla ehdotus ohjaisi ja yhtenäistäisi 
henkilömatrikkelien ja sukututkimusten laati
miseen liittyvää rekisterikäytäntöä. 

4. Asian valmistelu 

4.1. Tiedotusvälineiden henkilörekistereitä kos
keva ehdotus 

Sanomalehtien Liitto teki lokakuussa 1992 
yhdessä Aikakauslehtien Liiton ja Suomen 
Sanomalehtimiesten Liiton kanssa oikeusminis
teriölle aloitteen henkilörekisterilainsäädännön 

uudistamisesta niin, että sananvapauden ja 
henkilörekisterilainsäädännön välinen ristiriita 
voidaan mahdollisimman pian poistaa. 

Oikeusministeriö asetti joulukuussa 1992 
työryhmän (lehdistörekisterityöryhmä), jonka 
tehtävänä oli selvittää ja arvioida sananvapau
den ja erityisesti tiedotusvälineiden toimituksel
listen arkistojen suhdetta tietosuojalainsäädän
töön sekä laatia tarvittavat säännösehdotukset. 
Lehdistörekisterityöryhmän mietintö valmistui 
toukokuussa 1993. 

Mietinnöstä pyydettiin lausunnot keskeisiltä 
tiedotusalan järjestöiltä sekä tiedotusvälineiden 
edustajilta. Lausuntonsa ovat antaneet muun 
muassa Aikakauslehtien Liitto, Sanomalehtien 
Liitto, Suomen Journalistiliitto ry, 
Aamulehti, Sanoma Osakeyhtiö, Suomen Tie
totoimisto Ab sekä Oy Yleisradio Ab ja MTV 
Oy. Lausunnoissa suhtauduttiin myönteisesti 
työryhmän ehdotuksiin. Tiedotusvälineiden 
henkilörekistereitä koskeva ehdotus on valmis
teltu lehdistörekisterityöryhmän mietinnön ja 
siitä saatujen lausuntojen pohjalta virkatyönä 
oikeusministeriössä. 

4.2. Henkilömatrikkeleita ja sukututkimusta 
koskeva ehdotus 

Tietosuojalautakunta teki vuonna 1989 oi
keusministeriölle aloitteen henkilörekisterilain 
ja -asetuksen muuttamisesta niin, että henkilö
tietojen kerääminen ja tallettaminen tiettyjä 
ammattikuntia koskevien ja niihin verrattavien 
henkilömatrikkelien julkaisemista varten olisi 
mahdollista samaa sääntelytekniikkaa noudat
taen kuin mitä on noudatettu henkilörekisteri
lain 5 §:n 4 momentissa mainittujen rekisteri
tyyppien osalta. Tietosuojalautakunta uudisti 
aloitteensa vuonna 1991 ja esitti, että matrik
kelirekistereitä vastaava sääntely ulotettaisiin 
koskemaan myös sukuluetteloita. 

Henkilömatrikkeleita ja sukututkimusta kos
keva ehdotus valmisteltiin virkatyönä oikeus
ministeriössä. Siitä antoivat lausuntonsa ope
tusministeriö, kirkkohallitus, Suomen ortodok
sisen kirkkokunnan kirkollishallitus, väestöre
kisterikeskus, Helsingin yliopisto (Suomen val
tiokalenterin toimitus), tietosuojavaltuutettu 
sekä Suomen Sukututkimusseura, Sukuseuro
jen Keskusliitto, Sukutietotekniikka ry ja Suo
men Historiallinen Seura. Lausunnonantajat 
suhtautuivat myönteisesti siihen, että henkilö
rekisterilainsäädäntöön otettaisiin nimenomai-
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set säännökset sukututkimusta ja henki1öma
trikke1ia varten pidettävistä rekistereistä. Lau
sunnonantajien esittämät huomautukset on 
mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon eh
dotuksen jatkovalmistelussa oikeusministeriös
sä. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

5.1. Riippuvuus muista esityksistä 

Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen esi
tys rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen 
toisen vaiheen käsittäviksi rikoslain ja eräiden 
muiden lakien muutoksiksi (HE 9411993 vp). 
Siinä ehdotetaan muun ohella, että yksityisen 
salassapitorikosta koskeva rangaistussäännös 
otettaisiin rikoslain 38 lukuun ja että muualla 
lainsäädännössä olevat rangaistussäännökset, 
muun muassa nykyiseen tietosuojalautakunnas
ta ja tietosuojava1tuutetusta annetun lain 10 §:n 
2 momenttiin sisältyvä rangaistussäännös, 
muutettaisiin viittaussäännöksiksi rikoslakiin. 
Eduskunnan hyväksyessä rikoslain uudistuksen 
myös tietosuojalautakunnasta ja tietosuojaval
tuutetusta annettuun lakiin sisältyvä rangais
tussäännös voidaan muuttaa kaikilta osin viit
taussäännökseksi rikoslakiin. 

5.2. Riippuvuus kansainvälisistä sopimuksista ja 
velvoitteista 

Euroopan neuvoston tietosuojasopimus sallii 
poikkeamisen sopimuksen määräyksistä muun 
muassa silloin, kun siitä on säädetty sopimus
valtion lainsäädännössä ja poikkeaminen on 
välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa 
rekisteröityjen tai muiden oikeuksien ja vapa
uksien turvaamiseksi. Muiden oikeuksiin ja 
vapauksiin kuuluu myös sananvapaus. Tie
tosuojasopimus ei aseta vaatimuksia sille, miten 
jäsenvaltiot järjestävät sananvapauden ja yksi
tyisyyden suojan välisen suhteen lainsäädän
nössään. Voitaneen myös katsoa, että henkilö-

matrikkeli- ja sukututkimusrekistereiden rajaa
minen ehdotetuna tavalla henkilörekisterilain 
yhteysvaatimuksen ulkopuolelle on tietosuoja
sopimuksen kannalta mahdollista. Maat, jotka 
ovat rajanneet henkilömatrikkeli- ja sukututki
musrekisterit tietosuojalakiensa soveltamisalan 
ulkopuolelle, eivät ole tehneet Euroopan neu
voston tietosuojasopimukseen sen 3 artiklan 
mukaisia soveltamisalaa koskevia ilmoituksia. 

EY :ssä valmisteilla oleva tietosuojadirektiivi 
ei sääntele yksityisyyden suojan ja sananvapau
den välistä suhdetta. Sen sijaan se velvoittaa (9 
artikla) jäsenvaltiot sovittamaan yhteen yksityi
syyden suojan ja sananvapauden sisäisessä lain
säädännössään. Direktiiviluonnos sallii jäsen
valtioiden tässä tarkoituksessa säätää tiedotus
välineiden toimituksellisia rekistereitä koskevia 
poikkeuksia direktiivin säännöksistä. 

Tietosuojaa koskevassa direktiiviluonnokses
sa ei ole nimenomaisia määräyksiä henkilötie
tojen käsittelystä henkilömatrikkelia tai suku
tutkimusta varten. Kun direktiivin tarkoitukse
na on luonnoksen mukaan suojella yksilöitä 
henkilötietojen käsittelyssä ja kun tämän suo
jan tulee koskea - luonnollisen henkilön yk
sinomaan yksityistä ja henkilökohtaista rekis
teritoimintaa lukuun ottamatta - kaikkea 
tietojenkäsittelytoimintaa, voitaneen katsoa, et
tä direktiivin yleiset henkilötietojen käsittelyä 
koskevat periaatteet olisivat sovellettavissa 
myös silloin, kun henkilötietoja käsitellään 
henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten. 

5.3. Henkilörekisterilain kokonaisuudistus 

Oikeusministeriössä on tarkoitus erikseen sel
vittää henkilörekisterilain kokonaisuudistuksen 
tarve lain soveltamisesta saatujen kokemusten 
pohjalta ja ottaen huomioon myös valmisteilla 
oleva EY:n tietosuojadirektiivi. Tässä yhteydes
sä voidaan tarkastella muiden kuin tiedotusvä
lineiden julkaisutoimintaa varten pitämien hen
kilörekistereiden asemaa sekä tietosuojan suh
detta sananvapauteen ja painovapauteen koko 
laajuudessaan. Tällöin tulee arvioitavaksi myös 
kysymys kuolleiden tietosuojasta. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Henkilörekisterilaki 

1 §. Lain soveltamisala. Henkilörekisterilain 
suhde toimituksellisiin rekistereihin ilmaistai
siin lain soveltamisalaa koskevan 1 §:n uudessa 
3 momentissa luettelemalla siinä tyhjentävästi 
ne henkilörekisterilain säännökset, jotka sovel
tuvin osin koskisivat toimituksellisia rekisterei
tä. Tällaisia säännöksiä olisivat lain 2 §, jossa 
määriteltäisiin toimituksellinen rekisteri, 26 §, 
jossa säädetään rekisterin suojaamisvelvollisuu
desta, sekä 29 §, jossa säädettäisiin tietosuoja
valtuutetun velvollisuudesta valvoa toimituk
sellisten rekistereiden suojaaruisvelvoitteen 
täyttämistä ja oikeudesta saada rekisterinpitä
jältä valvontaa varten tarpeellisia tietoja. Eh
dotuksen mukaan henkilörekisterilakia sovel
lettaisiin toimituksellisiin rekistereihin vain re
kistereiden suojaamista koskeviita osin. 

Henkilörekisterilaki ei sääntele henkilötieto
jen julkaisemista painokirjoituksena. Tämä il
maistaan nykyisessä 1 §:n 3 momentissa lausu
malla, ettei laki aiheuta muutosta oikeuteen 
julkaista painokirjoituksia. Muuttamatta sään
nöstä asiallisesti ehdotetaan sen sanamuotoa 
selvyyden vuoksi tarkistettavaksi niin, että siinä 
todetaan, että painokirjoitusten julkaisemisesta 
säädetään erikseen. Säännös viittaa hallitus
muodon 10 §:ään, jossa painovapaus on turvat
tu kansalaisten perusoikeudeksi, sekä painova
pauslakiin, jossa säädetään tarkemmin paino
vapaudesta. 

Henkilörekisterit, joihin kerätään ja tallete
taan yksinomaan tiedotusvälineessä julkaistua 
aineistoa sellaisena kuin se on julkaistu, eivät 
ole niinkään henkilörekisterilain kannalta on
gelmallisia, vaikka ne voivat muodostaa laissa 
tarkoitettuja henkilörekistereitä. Kun kysymys 
on julkaistusta aineistosta, siihen liittyvät yksi
tyisyyden suojaamisen ja yksilön oikeusturvan 
tarpeet voidaan turvata muilla säännöksillä 
muun muassa rikoslain 27 luvun 3 a §:n sään
nöksillä. 

Edellä mainitusta syystä ehdotetaan, että 
henkilörekisterit, jotka sisältävät yksinomaan 
tiedotusvälineessä julkaistua aineistoa sellaise
naan, rajattaisiin 1 §:ään otettavassa uudessa 4 
momentissa kokonaan henkilörekisterilain so
veltamisalan ulkopuolelle. Tällaisia rekistereitä 
ovat esimerkiksi tiedotusvälineiden tekstiarkis-

tot, joihin kerätään ja talletetaan uutisia, artik
keleita ja muuta julkaistua aineistoa. Myös 
sellaiset kuva-arkistot, jotka sisältävät yksin
omaan julkaistuja kuvia, jäisivät ehdotetun 
säännöksen nojalla lain soveltamisalan ulko
puolelle. Julkaistun aineiston tallettaminen sel
laisenaan ei välttämättä edellyttäisi esimerkiksi 
koko artikkelin tai uutisen tallettamista. Ai
neistoa voitaisiin siten tallettaa myös pienem
pinä osina. Edellytyksenä olisi kuitenkin, ettei 
osia eroteta alkuperäisestä asiayhteydestään. 
Säännös ei siten oikeuttaisi esimerkiksi yksit
täisten tietojen tallettamiseen irrotettuna siitä 
asiayhteydestä, jossa ne on alunperin julkaistu. 

Säännös koskisi sekä perinteisiä paperipoh
jaisia manuaalisia tekstiarkistoja, niin sanottuja 
leikearkistoja, että automaattisen tietojenkäsit
telyn avulla pidettäviä tekstiarkistoja. Säännös 
rajaisi henkilörekisterilain soveltamisalan ulko
puolelle myös muiden kuin tiedotusvälineiden 
pitämät sellaiset henkilörekisterit, jotka sisältä
vät vain tiedotusvälineessä julkaistua aineistoa 
sellaisenaan. 

2 §. Määritelmät. Toimituksellinen rekisteri 
määriteltäisiin 2 §:ään lisättävässä uudessa 2 a 
kohdassa. Toimituksellisella rekisterillä tarkoi
tetaan ehdotuksessa sellaista henkilörekisteriä, 
joka on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan 
tiedotusvälineen toimitustyössä ja joka ei ole 
muiden käytettävissä. Tiedotusvälineellä tar
koitetaan ehdotuksessa lehdistöä, radiota ja 
televisiota. Myös uutistoimistojen sellaiset hen
kilörekisterit, jotka palvelevat lehdistön, radion 
tai television julkaisutoimintaa tai uutistoimis
ton omaa julkaisutoimintaa, olisivat ehdotuk
sessa tarkoitettuja toimituksellisia rekistereitä 
edellyttäen, että ne täyttävät toimitukselliselle 
rekisterille asetetut vaatimukset. Uutistoimisto, 
esimerkiksi Suomen Tietotoimisto olisi rinnas
tettavissa tiedotusvälineeseen silloin, kun se itse 
julkaisee uutisia. 

Toimituksellisen rekisterin tietoja voitaisiin 
käyttää kaikissa toimitustyöhön liittyvissä teh
tävissä, myös esimerkiksi taustatietaina haas
tatteluja tehtäessä. Sen sijaan rekisterin tietoja 
ei saisi käyttää muihin tarkoituksiin, kuten 
tiedotusvälineen hallinto- tai markkinointiteh
tävissä. Toimituksellisen rekisterin rekisterinpi
täjällä olisi 26 §:ssä säädetty velvollisuus huo
lehtia rekisterin suojaamisesta. Myös toimituk
sellisen rekisterin määritelmään sisältyvä vaati
mus siitä, ettei tällainen rekisteri saa olla 
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muiden käytettävissä, korostaa rekisterinpitä
jän velvollisuutta huolehtia rekisterin suojaami
sesta. 

Säännös ei määrittele toimituksellisen rekis
terin pitäjää. Rekisterinpitäjä määräytyisi vas
taavalla tavalla kuin henkilörekisterilaissa. Toi
mituksellinen rekisteri voisi olla tiedotusväli
neen, esimerkiksi sanomalehden, hallinnollisesti 
pitämä rekisteri taikka yksittäisen toimittajan 
tai free Iance -toimittajan pitämä rekisteri. 

Henkilörekisterilain 2 §:ään ehdotetaan myös 
lisättäväksi uusi 7 a kohta, jossa määritellään 
henkilömatrikkelin käsite. Henkilömatrikkelilla 
tarkoitetaan ehdotuksessa julkaistavaksi tar
koitettua henkilörekisteriä, johon rekisteröityjä 
yhdistävänä tekijänä on tietty ammatti tai 
koulutus, työ- tai muun yhteisön jäsenyys 
taikka asema tai saavutukset kulttuurin, urhei
lun, talouselämän tai muulla yhteiskuntaelä
män alalla tai muu näihin rinnastettava seikka. 
Henkilömatrikkelin määritelmä kattaa sekä au
tomaattisen tietojenkäsittelyn avulla että manu
aalisesti pidettävät henkilörekisterit, jotka on 
tarkoitettu julkaistaviksi. Määritelmä ei sään
tele sitä, millä tavoin henkilömatrikkeli on 
tarkoitus julkaista. Se soveltuu siten paitsi 
perinteisillä painatusmenetelmillä julkaistaviin 
henkilömatrikkeleihin, myös uudemmilla tekni
sillä menetelmillä, kuten esimerkiksi CD-ROM 
-levynä julkaistaviin henkilömatrikkeleihin. Mi
kä tahansa henkilörekisteri, johon kerätään ja 
talletetaan 7 a kohdassa mainittuja henkilötie
toja, ei kuitenkaan olisi tässä laissa tarkoitettu 
henkilömatrikkeli. Täyttääkseen määritelmän 
mukaisen henkilömatrikkelin tunnusmerkit 
henkilörekisterin tulisi olla tarkoitettu julkais
tavaksi. 

Tyypillisiä henkilömatrikkeleita ovat esimer
kiksi tiettyyn ammattikuntaan kuuluvien hen
kilöiden luettelot ja kalenterit, kuten Suomen 
Lakimiehet, Suomen Hammaslääkärit, Suomen 
Metsänhoitajat, Diplomi-insinöörit ja Arkki
tehdit, Ekonomimatrikkeli ja Rakentajain Ka
lenteri sekä työ- tai muuhun yhteisöön kuulu
vien tai kuuluneiden henkilöluettelot, kuten 
oppilaitosten ja virastojen juhlamatrikkelit, yh
distysten matrikkelit ja valtiokalenteri. Henki
lömatrikkeleita ovat myös tieteen, taiteen sekä 
talous- ja yhteiskuntaelämän vaikuttajista laa
ditut henkilöhakemistot, kuten teokset "Kuka 
kukin on" ja "Vem och Vad". Näiden tyypil
listen henkilömatrikkeleiden lisäksi matrikke
leita on laadittu esimerkiksi tietyn paikkakun
nan sotaveteraaneista ja tietyn kylän vuoden 

1939 siirtoväkeen kuuluvista asukkaista. Sen 
sijaan verotuksen julkisia tietoja eli tietoja 
verovelvollisten verotettavasta tulosta ja varal
lisuudesta sekä maksuunpannuista veroista ja 
maksuista, aikaisemmin niin kutsutut veroluet
telot, ei voida pitää sellaisina henkilöluetteloi
na, joita henkilömatrikkelilla tässä tarkoite
taan. Niistä säädetään erikseen verotuslaissa 
(482/58). 

5 §. Henkilötietojen tallettaminen henkilöre
kisteriin. Henkilörekisterilain 5 §:n 4 moment
tiin ehdotetaan lisättäväksi henkilömatrikkelit 
ja sukututkimus niiden momentissa lueteltujen 
tarkoitusten joukkoon, joita varten henkilötie
toja saisi pykälän 1 momentin estämättä kerätä 
ja tallettaa henkilörekisteriin. Henkilötiedoista, 
joita henkilömatrikkelia tai sukututkimusta 
varten saisi lain 5 §:n 1 momentin estämättä 
kerätä ja tallettaa rekisteriin, säädettäisiin tar
kemmin henkilörekisteriasetuksessa. 

Sukututkimusrekisteriin saisi kerätä ja tallet
taa tiedon sukuun kuuluvan henkilön ja tämän 
aviopuolison nimestä, syntymäajasta ja -pai
kasta, vihkimisajasta ja -paikasta, kuolinajasta 
ja -paikasta sekä arvosta ja ammatista. Suku
tutkimuksessa tarvittavia yhteydenottoja varten 
sukututkimusrekisteriin saisi kerätä ja tallettaa 
myös osoitetiedot. Luetellut tiedot ovat tyypil
lisiä tietosuojalautakunnan ratkaisukäytännös
sä esiintyneitä henkilötietoja, joiden keräämi
seen ja tallettamiseen sukututkimusta varten on 
haettu ja saatu tietosuojalautakunnan poik
keuslupa. Lisäksi sukututkimusta varten saisi 
kerätä ja tallettaa muut sukututkimuksen kan
nalta tarpeelliset henkilötiedot. A viopuolisolla 
tarkoitetaan ehdotuksessa sekä nykyistä että 
entistä aviopuolisoa. Avopuolisosta tietoja saisi 
edelleen kerätä ja tallettaa vain tämän nimen
omaisella suostumuksella tai tietosuojalauta
kunnan luvalla. 

Muiden sukututkimuksen kannalta tarpeel
listen henkilötietojen arvioiminen edellyttää ta
pauskohtaista harkintaa. Sukututkimuksessa 
käytettävien henkilötietojen tarpeellisuutta ar
vioitaessa olisi siten esimerkiksi arvioitava, 
mikä merkitys kerättävillä tiedoilla on juuri sen 
sukututkimuksen kannalta. Sukututkimusrekis
teriin kerättävien ja talletettavien tietojen tar
peellisuutta harkittaessa on lisäksi otettava 
huomioon henkilörekisterilain 5 §:n 2 momen
tissa säädetty yleinen rekisterinpidon ja rekis
teriin talletettavien tietojen tarpeellisuusvaati
mus. Sekä laissa säädetty yleinen tarpeellisuus
vaatimus että ehdotettu tarpeellisuuden vaati-
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mus ohjaavat toisaalta rekisterinpitäjän toimin
taa ja antavat toisaalta tietosuojaviranomaiselle 
mahdollisuuden arvioida rekisterinpidon lain
mukaisuutta. 

Henkilömatrikkelia varten saisi rekisteriin 
kerätä ja tallettaa tiedon rekisteröidyn ja tämän 
aviopuolison nimestä, syntymäajasta ja -pai
kasta, vihkimisajasta, kuolinajasta ja -paikasta 
sekä arvosta ja ammatista. Edelleen henkilö
matrikkelia varten saisi tallettaa tiedon rekis
teröidyn lasten ja vanhempien nimestä, synty
mäajasta ja -paikasta, kuolinajasta ja -paikasta 
sekä arvosta ja ammatista. Henkilömatrikkeli
rekisteriin saisi lisäksi tallettaa tiedon 2 §:n 7 a 
kohdassa tarkoitetusta rekisteröityjä yhdistä
västä tekijästä. Tällainen tieto voi olla esimer
kiksi työ- tai muun yhteisön jäsenyyden perus
teella laadittavissa henkilömatrikkeleissa tieto 
siitä, milloin henkilö on ollut asianomaisen 
yhteisön jäsenenä, tai ammattikuntaan kuulu
vien henkilömatrikkeleissa tieto ammattiin val
mistumisen ajasta. Henkilömatrikkelirekisteriin 
saisi myös tallettaa rekisteröidyn osoitetiedot 
yhteydenottoa varten. A viopuolisolla tarkoite
taan ehdotuksessa sekä nykyistä että entistä 
aviopuolisoa. Toisin kuin sukututkimuksen 
osalta, henkilömatrikkelirekisterin tietosisältö 
lueteltaisiin asetuksessa tyhjentävästi. Muita 
kuin lueteltuja tietoja saisi kerätä ja tallettaa 
vain rekisteröidyn suostumuksella tai tie
tosuojalautakunnan luvalla. 

Vaikka henkilömatrikkelia ja sukututkimus
ta varten pidettävään rekisteriin saisi ehdotuk
sen mukaan kerätä ja tallettaa henkilötietoja 
suoraan säännösten nojalla, voidaan katsoa, 
että henkilörekisterilain 3 §:ssä säädetty hyvä 
rekisteritapa edellyttää, että tarvittavat tiedot 
kerätään ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. 
Näin tiedot voidaan tallettaa rekisteröidyn 
suostumuksella yleensä niin laajasti kuin tämä 
on ne ilmoittanut. Tietojen kerääminen rekis
teröidyltä itseltään helpottaa myös rekisterin
pitäjän velvollisuutta varmistaa, että rekisteröi
tävät tiedot ovat virheettömiä ja ajan tasalla. 

18 §. Tiedon luovuttaminen henkilörekisteristä. 
Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 mo
mentti, jossa säädettäisiin henkilörekisterissä 
olevien tai sitä varten kerättyjen henkilötietojen 
luovuttamisesta henkilömatrikkelia tai sukutut
kimusta varten. Näihin tarkoituksiin saisi eh
dotuksen mukaan luovuttaa sellaisia henkilö
tietoja, jotka rekisterinpitäjällä olisi asetuksen 
mukaan oikeus kerätä ja tallettaa henkilömat
rikkeli- tai sukututkimusrekisteriin. Kysymyk-
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seen tulisivat siten edellä 5 §:n perusteluissa 
mainitut tiedot, jotka henkilömatrikkeli- ja 
sukututkimusrekisterin pitäjällä olisi 5 §:n 1 
momentin yhteysvaatimuksen estämättä oikeus 
kerätä ja tallettaa tällaiseen rekisteriin. Edelly
tyksenä tietojen luovutukselle olisi lisäksi, ettei 
rekisteröity ole kieltänyt tietojensa luovutta
mista näihin tarkoituksiin. 

Ehdotettu säännös koskisi yksittäisen tiedon 
luovuttamista yksityisen pitämästä henkilöre
kisteristä. Henkilötietojen massaluovutus yksi
tyisen rekisteristä henkilömatrikkelia ja suku
tutkimusta varten määräytyy lain 19 §:n mu
kaan. Se on ilman rekisteröidyn suostumusta 
tai tietosuojalautakunnan lupaa mahdollista 
pykälän l momentin 3 kohdan nojalla eli 
silloin, jos luovutuksensaajalla on oikeus tallet
taa luovutettavat tiedot henkilörekisteriin eikä 
tietojen luovutus ja käyttö vaaranna rekiste
röidyn yksityisyyden suojaa eikä hänen etujaan 
tai oikeuksiaan. Ehdotettu säännös mahdollis
taisi edellyttäen, että tietojen massaluovutus 
olisi lain 19 §:n mukaan mahdollista, muun 
muassa sen, että sukututkimusta varten pide
tystä henkilörekisteristä voitaisiin luovuttaa 
henkilötietoja toista sukututkimusta varten. 

23 §. Kielto-oikeus. Henkilömatrikkeleiden ja 
sukututkimusten joukkoon kuuluu mitä erilai
simpia henkilötiedostoja. Henkilömatrikkeleita 
laaditaan toisinaan myös puhtaasti kaupallisiin 
tarkoituksiin. Kun henkilötietoja saisi ehdote
tun 5 §:n 4 momentin nojalla kerätä ja tallettaa 
henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten 
ilman rekisteröidyn myötävaikutusta, on rekis
teröidyn yksityisyyden suojan kannalta perus
teltua, että hänellä on oikeus saada tietää 
itseään koskevien tietojen käyttämisestä tällai
siin tarkoituksiin ja niin halutessaan kieltää 
tietojensa käyttäminen ja luovutus näihin tar
koituksiin. Tämän vuoksi ehdotetaan, että py
kälässä säädetty kielto-oikeus koskisi myös 
henkilötietojen käyttämistä tai luovuttamista 
henkilömatrikkeli- ja sukututkimustarkoituk
siin. Kielto-oikeus ulottuisi vain rekisteröityä 
itseään koskeviin tietoihin. Henkilötiedon mää
ritelmästä johtuu, ettei kielto-oikeus estäisi 
keräämästä ja tallettamasta esimerkiksi viras
ton matrikkelia varten henkilöstöstä sellaisia 
tietoja, jotka liittyvät julkisen viran tai toimen 
hoitamiseen. 

Sukututkimuksessa lienee harvinaisempaa 
kuin henkilömatrikkelitapauksissa, että rekiste
röity kieltää tietojensa keräämisen ja talletta
misen tähän tarkoitukseen. Tästä huolimatta 
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on perusteltua, että henkilöllä on oikeus niin 
halutessaan kieltää tietojensa ottaminen myös 
sukututkimukseen. Joissakin tapauksissa hen
kilö ei välttämättä tunne kiinteää yhteyttä 
sukuun, vaikka siihen juridisesti kuuluisikin, 
esimerkiksi adoptiolapset. 

24 §. Henkilörekisterin käytöstä ilmoittaminen 
tietyissä tapauksissa. Kuten edellä on mainittu, 
henkilörekisterilain turvaamaan yksityisyyteen 
kuuluu muun ohella oikeus tietää ja päättää 
itseään koskevien tietojen käytöstä rekisterin
pidossa. Kun henkilötietoja voitaisiin ehdotuk
sen mukaan kerätä myös muista tietolähteistä 
kuin rekisteröidyltä itseltään, ehdotetaan 
24 §:ään olettavassa uudessa 3 momentissa 
säädettäväksi, että rekisterinpitäjän on sopivin 
tavoin ilmoitettava rekisteröidylle henkilötieto
jen tallettamisesta henkilömatrikkelia tai suku
tutkimusta varten silloin, kun henkilötietoja 
kerätään muualta kuin rekisteröidyltä itseltään. 
Ilmoituksessa olisi myös mainittava, mistä tie
dot on kerätty. Ehdotettu ilmoitusvelvollisuus 
tehostaa myös rekisteröidyn mahdollisuutta 
käyttää 23 §:n mukaista kielto-oikeuttaan. 

Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitsisi tehdä, jos 
se on mahdotonta tai jos sitä ei voitaisi tehdä 
ilman kohtuutonta vaivaa. Arvoitaessa sitä, 
milloin ilmoituksen tekemisestä voitaisiin kat
soa aiheutuvan kohtuutonta vaivaa, olisi otet
tava huomioon muun muassa rekisteröityjen 
määrä sekä se, onko rekisterinpitäjällä jo tie
dossaan rekisteröityjen yhteystiedot vai olisiko 
ne hankittava ilmoituksen tekemistä varten 
erikseen. Ilmoitusvelvollisuudesta voisi aiheu
tua kohtuutonta vaivaa esimerkiksi silloin, kun 
henkilötiedot on kerätty pelkästään muista 
lähteistä kuin rekisteröidyiltä itseltään, eikä 
rekisterinpitäjällä ole rekisteröityjen osoitetie
toja, eivätkä ne ole helposti hankittavissa. 
Mahdotonta ilmoitusvelvollisuuden noudatta
minen on esimerkiksi silloin, kun tietoja kerä
tään kuolleista. 

29 §. Tietosuojaviranomaiset. Toimituksellisen 
rekisterin pitäjällä olisi lain 26 §:n mukaan 
velvollisuus huolehtia siitä, että henkilörekisteri 
ja sen tiedot on asianmukaisesti suojattu luva
tonta käsittelyä, käyttöä, tuhoamista ja muut
tamista sekä anastusta vastaan. Rekisterin 
käyttäjien piiri on siten teknisesti rajattava 
niin, etteivät ulkopuoliset pääse sinne. Rekiste
rin suojaamisesta huolehtiminen edellyttää 
myös, että henkilökunnalle annetaan riittävät 
ohjeet rekisterin suojaamisesta. 

Tietosuojavaltuutettu valvoisi toimituksellis-

ten rekistereiden suojaamisvelvoitteen noudat
tamista. Säännös tästä ehdotetaan lisättäväksi 
29 §:ään uudeksi 2 momentiksi. Tietosuojaval
tuutettu voisi myös antaa ohjeita toimituksel
listen rekistereiden suojaamisesta. Valvontateh
täväänsä varten tietosuojavaltuutetulla olisi oi
keus saada tarpeellisia tietoja tällaisista rekis
tereistä. Tietojensaantioikeus rajoittuisi toimi
tuksellisten rekistereiden rekisterinpitoa koske
viin seikkoihin. Se ei sen sijaan ulottuisi 
toimituksellisten rekistereiden tietosisältöön. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi 
esitykseen sisältyvästä tietosuojalautakuntaa ja 
tietosuojavaltuutettua koskevasta lakiehdotuk
sesta johtuvat tarkistukset. 

1.2. Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta 

Yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun 
lain 18 a §:ää ehdotetaan muutettavaksi niin, 
että viranomaisen automaattisen tietojenkäsit
telyn avulla pitämästä henkilörekisteristä saisi 
luovuttaa massaluovutuksena asetuksella sää
dettävät tiedot henkilömatrikkelia ja sukutut
kimusta varten. Viittaus asetukseen tarkoittaa 
henkilörekisteriasetuksen 2 a ja 2 b §:ää. Näissä 
lueteltaisiin ne tiedot, jotka saisi henkilörekis
terilain 5 §:n 1 momentin estämättä kerätä ja 
tallettaa sukututkimus- tai henki1ömatrikkelire
kisteriin. Edellytyksenä henkilötietojen massa
luovutukselle henkilömatrikkelia tai sukututki
musta varten olisi lisäksi, että luovutus täyttää 
henkilörekisterilain 19 §:n 1 momentin 3 koh
dan vaatimukset. Tietojen massaluovutus edel
lyttäisi siten, että tietojen saajalla on henkilö
rekisterilain mukainen oikeus tallettaa tiedot 
henkilörekisteriin, eikä tietojen luovutus ja 
käyttö vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden 
suojaa tai hänen etujaan tai oikeuksiaan taikka 
valtion turvallisuutta. Henkilötietojen massa
luovutus henkilömatrikkelia ja sukututkimusta 
varten edellyttäisi lisäksi, ettei rekisteröity ole 
henkilörekisterilain 23 §:n mukaisesti kieltänyt 
tietojensa luovuttamista näihin tarkoituksiin. 

Ehdotus ei sääntele yksittäisten henkilötieto
jen luovutusta viranomaisen henkilörekisteristä 
sukututkimusta tai henkilömatrikkelia varten. 
Tämä määräytyy tietojen julkisuutta ja salas
sapitoa koskevien säännösten mukaan. 

Henkilömatrikkeleita laadittaessa ja sukutut
kimuksessa tietolähteinä käytettäviä viran
omaisten rekistereitä ovat esimerkiksi väestö
tietojärjestelmä ja varsinkin sukututkimuksessa 
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evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen 
kirkkokunnan pitämät kirkonkirjat. Henkilö
matrikkeleita laadittaessa keskeisenä tietoläh
teenä voivat olla myös viranomaisten pitämät 
nimikirjat. 

Tietojen luovuttamisesta väestötietojärjestel
mästä säädetään väestötietolain (507/93) 6 lu
vussa. Luvussa säädetään muun muassa tieto
jen luovuttamisen yleisistä edellytyksistä ja 
siitä, mihin tarkoituksiin tietoja voidaan luo
vuttaa, sekä tietojen massaluovutuksesta. Kun 
yleisten asiakirjain julkisuudesta annettua lakia 
sovelletaan väestötietolain 1 §:n 2 momentin 
mukaan väestötietojärjestelmään vain asian
osaisjulkisuuden osalta, tietojen luovutus väes
tötietojärjestelmästä sukututkimusta tai henki
lömatrikkelia varten määräytyy väestötietolain 
säännösten mukaan. 

1.3. Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuoja
vaituotetusta 

1 §. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin tie
tosuojaviranomaisista. Säännöksen 1 momentti 
vastaa nykyisen lain 1 §:ää. Pykälän 2 momen
tiksi on otettu nykyisen lain 8 §:n 1 momentti 
sanonnallisesti tarkistettuna. 

2 §. Tietosuojalautakunnan tehtävistä säädet
täisiin 2 §:ssä. Säännös vastaa nykyisen lain 
3 §:ää, jota on tarkistettu sanonnallisesti. 

3 §. Nykyisen lain 2 §:ään sisältyvät säännök
set tietosuojalautakunnan kokoonpanosta ja 
asettamisesta ehdotetaan siirrettäviksi asetuk
seen. Lain 3 §:ään otettaisiin tästä viittaussään
nös. 

4 §. Pykälässä säädettäisiin tietosuojalauta
kunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten 
virkavastuusta. Säännös vastaa nykyisen lain 
4 §:n l momenttia. 

5 §. Pykälässä säädettäisiin tietosuojavaltuu
tetun tehtävistä. Säännös vastaa asiallisesti 
nykyisen lain 7 §:ää ja tietosuojalautakunnasta 
ja tietosuojavaltuutetusta annetun asetuksen 
2 §:ää. Säännöksiin on tehty sanonnallisia tar
kistuksia. 

6 §. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin tie
tosuojavaltuutetun nimittämisestä. Säännös 
vastaa sisällöltään nykyisen lain 6 §:n l mo
menttia. Tietosuojavaltuutetusta ja tietosuoja
valtuutetun toimistosta säädettäisiin pykälän 2 
momentin mukaan asetuksella. 

7 §. Pykälässä säädettäisiin tietosuojalauta
kunnan ja tietosuojavaltuutetun oikeudesta 

käyttää asiantuntijoita. Nykyisen lain 5 §:n 
mukaan tietosuojalautakunnalla on oikeus 
kuulla asiantuntijoita sekä pyytää näiltä lau
suntoja. Tietosuojavaltuutetulla on henkilöre
kisterilain 32 §:n nojalla oikeus käyttää henki
lörekistereiden tarkastuksessa tietosuojalauta
kunnan hyväksymiä asiantuntijoita. Tie
tosuojavaltuutetulla on kuitenkin käytännössä 
tarvetta käyttää asiantuntijoita muissakin yh
teyksissä kuin rekistereitä tarkastettaessa. Tä
män vuoksi 7 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi, 
että tietosuojavaltuutetulla olisi oikeus käyttää 
asiantuntijoita muulloinkin kuin tarkastusteh
tävissä. 

8 §. Poliisin velvollisuudesta antaa virka-
apua tietosuojavaltuutetulle säädettäisiin 
8 §:ssä. Säännös vastaa nykyisen lain 9 §:ää. 

9 §. Pykälä sisältäisi tietosuojaviranomaisen 
salassapitosäännöksen. Tietosuojaviranomaisen 
salassapitovelvollisuudesta säädetään nykyisen 
lain l 0 §:ssä. Säännös suojaa yksityisen henki
lökohtaisia oloja ja taloudellista asemaa sekä 
liike- ja ammattisalaisuutta ja rekistereiden 
teknistä suojausta. Tietosuojalainsäädännön ta
voitteena on henkilörekisterilain 1 §:n mukaan 
paitsi yksityisyyden suojaaminen myös valtion 
turvallisuuden varmistaminen rekisterinpidos
sa. Tästä syystä ehdotetaan, että tietosuojavi
ranomaisen salassapitovelvollisuutta koskevaa 
säännöstä yhdenmukaisuuden vuoksi täyden
nettäisiin niin, että siinä säädetyn salassapito
velvollisuuden piiriin kuuluisivat myös valtion 
turvallisuuteen liittyvät tiedot. 

Tietosuojaviranomaisen salassapitosäännöstä 
ehdotetaan lisäksi täydennettäväksi niin, että 
salassapitovelvollisuus ulottuisi myös niihin ul
kopuolisiin henkilöihin, jotka suorittavat tie
tosuojaviranomaisen tehtäviä. Salassapitovel
vollisuuden piiriin kuuluisivat siten esimerkiksi 
huoltosopimusten perusteella atk-laitteita käsit
televät tai tietojärjestelmiä suunnittelevat hen
kilöt. 

l 0 §. Pykälä sisältäisi rangaistussäännöksen 
9 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden rik
komisesta. Säännöstä sovellettaisiin yksityisen 
salassapitovelvollisuuden rikkomiseen. Virka
miehen ja julkisyhteisön työntekijän osalta py
kälässä viitattaisiin rikoslain 40 luvun 5 §:ään 
(792/89), jossa säädetään virkamiehen ja jul
kisyhteisön työntekijän salassapitorikoksesta. 

Eduskunnan hyväksyessä käsiteltävänään 
olevan rikoslainsäädännön kokonaisuudistuk
sen toisen vaiheen käsittävään esitykseen sisäl
tyvän rikoslain muutoksen myös tietosuojalau-
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takunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annet
tuun lakiin sisältyvä rangaistussäännös voidaan 
muuttaa kaikilta osin viittaussäännökseksi ri
koslakiin. 

11 §. Pykälä sisältäisi asetuksenantovaltuu
den. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Henkilötiedoista, joita henkilömatrikkelia tai 
sukututkimusta varten saisi henkilörekisterilain 
5 §:n 1 momentin estämättä kerätä ja tallettaa 
rekisteriin, säädettäisiin tarkemmin henkilöre
kisteriasetuksessa. 

Tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuu
tet11Sta annetun lain 3 §:n, 6 §:n 2 momentin ja 
11 §:n nojalla annettaisiin asetus, jossa säädet
täisiin tietosuojalautakunnan kokoonpanosta 

1. 

ja asettamisesta sekä jäsenten kelpoisuusvaati
muksista ja asian käsittelystä lautakunnassa. 
Edelleen asetuksessa säädettäisiin muun muas
sa tietosuojavaltuutetun toimiston viroista ja 
niiden täyttämisestä. 

Asetusluonnokset ovat tämän esityksen liit
teenä 2. 

3. Voimaantu1o 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdolli
simman pian sen jälkeen kun ne on hyväksytty 
ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
henkilörekisterilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun henkilörekisterilain (471/87) 1 §:n 3 momentti, 

5 §:n 4 momentti, 23 § ja 29 §:n 3 momentti sekä 
lisätään 1 §:ään uusi 4 momentti, 2 §:ään uusi 2 aja 7 a kohta, 18 §:ään uusi 4 momentti, jolloin 

nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, 24 §:ään uusi 3 momentti sekä 29 §:ään uusi 2 
momentti, jolloin nykyinen 2 momentti ja muutettu 3 momeritli siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, 
seuraavasti: 

1 § 

Lain soveltamisala 

Toimituksellisia rekistereitä koskevat sovel
tuvin osin ainoastaan tämän lain 2, 26 ja 29 §. 

Oikeudesta julkaista painokirjoituksia sääde
tään erikseen. Tätä lakia ei sovelleta henkilö
rekisteriin, joka sisältää vain tiedotusvälineessä 
julkaistua aineistoa sellaisenaan. 

2§ 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 

2 a) toimituksellisella rekisterillä yksinomaan 
tiedotusvälineen toimitustyössä käytettäväksi 
tarkoitettua henkilörekisteriä, joka ei ole mui
den käytettävissä; 
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7 a) henkilömatrikkelilla julkaistavaksi tar
koitettua henkilörekisteriä, johon rekisteröityjä 
yhdistävänä tekijänä on tietty ammatti tai 
koulutus, työ- tai muun yhteisön jäsenyys 
taikka asema tai saavutukset kulttuurin, urhei
lun, talouselämän tai muulla yhteiskuntaelä
män alalla tai muu näihin rinnastettava seikka; 

5§ 

Henkilötietojen tallettaminen henkilörekisteriin 

Luottotietotoimintaa sekä suoramainontaa, 
puhelinmyyntiä ja muuta suoramarkkinointia, 
osoitepalvelua, mielipide- ja markkinatutki
musta sekä tieteellistä tutkimusta, tilastointia, 
henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten 
saa 1 momentin estämättä kerätä ja tallettaa 
henkilötietoja henkilörekisteriin. Tällaisten 
henkilörekisterien käytöstä sekä niihin talletet
tavista tiedoista säädetään tarkemmin asetuk
sella. 

18 § 

Tiedon luovuttaminen henkilörekisteristä 

Henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten 
saa henkilörekisteristä luovuttaa, jollei rekiste
röity ole kieltänyt tiedon luovuttamista, tiedot, 
jotka rekisterinpitäjällä on asetuksen mukaan 
oikeus kerätä ja tallettaa tällaiseen rekisteriin. 

23 § 

Oikeus kieltää tiedon käyttö tai luovutus 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterin-

pitäjää käyttämästä tai luovuttamasta häntä 
itseään koskevia tietoja suoramainontaan, pu
helinmyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin, 
osoitepalveluun, markkina- ja mielipidetutki
mukseen sekä henkilömatrikkelia tai sukutut
kimusta varten. 

24 § 

Henkilörekisterin käytöstä ilmoittaminen 
tietyissä tapauksissa 

Jollei tietoja ole kerätty rekisteröidyltä itsel
tään, rekisterinpitäjän on sopivin tavoin ilmoi
tettava rekisteröidylle henkilötietojen talletta
misesta henkilömatrikkelia tai sukututkimusta 
varten. Ilmoituksessa on myös mainittava, mis
tä tiedot on kerätty. Ilmoitusta ei kuitenkaan 
tarvitse tehdä, jos se on mahdotonta tai jos sitä 
ei voida tehdä ilman kohtuutonta vaivaa. 

29 § 

Tietosuojaviranomaiset 

Tietosuojavaltuutettu valvoo toimituksellis
ten rekistereiden suojaamisvelvollisuuden nou
dattamista ja voi antaa ohjeita rekistereiden 
suojaamisesta. Tietosuojavaltuutetulla on oi
keus tässä tarkoituksessa saada rekisterinpitä
jältä tarpeellisia tietoja rekistereistä. 

Tietosuojaviranomaisista ja niiden tehtävistä 
säädetään tietosuojalautakunnasta ja tie
tosuojavaltuutetusta annetussa laissa ( 1 ). 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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2. 
Laki 

yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain (83/51) 18 a §:ään, sellaisena kuin se on 

30 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (472/87), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 
momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti: 

18 a § 

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta henkilöre
kisteristä saa henkilörekisterilaissa tarkoitettu
na massaluovutuksena luovuttaa henkilömat
rikkelia tai sukututkimusta varten asetuksella 
tarkemmin säädettyjä henkilötietoja, jos luovu-

3. 

tus täyttää henkilörekisterilain 19 §:n 1 momen
tin 3 kohdan vaatimukset eikä rekisteröity ole 
kieltänyt tiedon luovuttamista. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Laki 
tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Henkilörekisterilaissa ( 4 71/87) tarkoitettujen 

asioiden käsittelemistä varten oikeusministe
riön yhteydessä on tietosuojalautakunta ja tie
tosuojavaltuutetun virka. 

Tietosuojavaltuutetulla on toimisto, jossa on 
esittelijöinä toimivia virkamiehiä ja muuta hen
kilökuntaa. Tietosuojavaltuutettua avustaa ja 
hänen sijaisenaan on tietosuojavaltuutetun toi
miston toimistopäällikkö, joka voi tietosuoja
valtuutetun määräyksestä käyttää tämän puhe
valtaa. 

Tietosuojalautakunta 

2 § 
Tietosuojalautakunnan tehtävänä on: 
1) käsitellä ja ratkaista asiat, jotka henkilö

rekisterilain mukaan kuuluvat sen päätettävik
si; 

2) käsitellä henkilörekistereihin liittyviä, lain 
soveltamisalan kannalta periaatteellisesti tär
keitä kysymyksiä; sekä 

3) seurata henkilörekisterilainsäädännön ke-

hittämistarvetta sekä tehdä tarpeelliseksi katso
miaan aloitteita. 

3 § 
Tietosuojalautakunnan kokoonpanosta ja 

asettamisesta säädetään asetuksella. 

4 § 
Tietosuojalautakunnan puheenjohtaja ja 

muut jäsenet toimivat virkamiehen vastuulla. 

Tietosuojavaltuutettu 

5 § 
Tietosuojavaltuutetun tehtävänä on: 
1) käsitellä ja ratkaista henkilörekistereitä 

koskevat asiat siten kuin henkilörekisterilain 
33-36 §:ssä säädetään sekä hoitaa muut hen
kilörekisterilaista johtuvat tehtävät; 

2) seurata henkilörekisterikäytännön yleistä 
kehitystä ja tehdä tarpeelliseksi katsomiaan 
aloitteita; 

3) huolehtia toimialaansa kuuluvasta tiedo
tustoiminnasta; sekä 
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4) huolehtia henkilörekistereihin liittyvästä 
kansainvälisestä yhteistyöstä. 

6 § 
Tietosuojavaltuutetun nimittää tasavallan 

presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa 
haettavaksi julistamatta määräajaksi, enintään 
viideksi vuodeksi kerrallaan. Tietosuojavaltuu
tetuksi nimitetty vapautuu hoitamasta muuta 
virkaa tai tointa siksi ajaksi, jonka hän toimii 
tietosuojavaltuutettuna. 

Tietosuojavaltuutetusta ja tietosuojavaltuute
tun toimistosta säädetään asetuksella. 

Erinäisiä säännöksiä 

7 § 
Tietosuojalautakunnalla ja tietosuojavaltuu

tetulla on oikeus kuulla asiantuntijoita sekä 
pyytää näiltä lausuntoja. 

8 § 
Poliisi on velvollinen tarvittaessa antamaan 

tietosuojavaltuutetulle virka-apua hänelle kuu
luvien tehtävien suorittamiseksi. 

9 § 
Tietosuojalautakunnan jäsen tai sihteeri, tie

tosuojavaltuutettu tai hänen palveluksessaan 
oleva taikka näiden tehtäviä suorittava ei saa 
sivulliselle luvattomasti ilmaista eikä käyttää 
yksityiseksi hyödykseen, mitä hän siinä tehtä-

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993 

vässään on saanut tietää toisen henkilökohtai
sista oloista, taloudellisesta asemasta, liike- tai 
ammattisalaisuudesta taikka valtion turvalli
suuteen liittyvästä asiasta tai rekisterien tekni
sestä suojauksesta. Sama koskee tämän lain 
7 §:ssä ja henkilörekisterilain 32 §:ssä tarkoitet
tua asiantuntijaa. 

Edellä 1 momentissa säädetty ei estä rekis
terin teknistä suojausta koskevien tietojen an
tamista rikoksen selvittämistä ja syytteeseenpa
noa varten. 

10 § 
Joka vastoin 9 §:n säännöksiä ilmaisee tai 

käyttää siinä tarkoitettuja tietoja, on tuomitta
va tietosuojaviranomaisen salassapitovelvollisuu
den rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enin
tään yhdeksi vuodeksi. Virkamiehen ja jul
kisyhteisön työntekijän salassapitovelvollisuu
den rikkomiseen sovelletaan kuitenkin rikoslain 
40 luvun 5 §:n säännöksiä. 

11 § 
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän

töönpanosta annetaan asetuksella. 

12 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 19 
päivänä 

Tällä lailla kumotaan tietosuojalautakunnas
ta ja tietosuojavaltuutetusta 30 päivänä huhti
kuuta 1987 annettu laki (474/87). 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Hannele Pokka 
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Liite 1 

1. 
Laki 

henkilörekisterilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun henkilörekisterilain (471187) 1 §:n 3 momentti, 

5 §:n 4 momentti, 23 § ja 29 §:n 3 momentti sekä 
lisätään 1 §:ään uusi 4 momentti, 2 §:ään uusi 2 aja 7 a kohta, 18 §:ään uusi 4 momentti, jolloin 

nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, 24 §:ään uusi 3 momentti sekä 29 §:ään uusi 2 
momentti, jolloin nykyinen 2 momentti ja muutettu 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 § 

Lain soveltamisala 

Toimituksellisia rekistereitä koskevat soveltu
vin osin ainoastaan tämän lain 2, 26 ja 29 §. 

Tämä laki ei aiheuta muutosta oikeuteen 
julkaista painokirjoituksia. 

Oikeudesta julkaista painokirjoituksia sääde
tään erikseen. Tätä lakia ei sovelleta henkilöre
kisteriin, joka sisältää vain tiedotusvälineessä 
julkaistua aineistoa sellaisenaan. 

2§ 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 

2 a) toimituksellisella rekisterillä yksinomaan 
tiedotusvälineen toimitustyössä käytettäväksi 
tarkoitettua henkilörekisteriä, joka ei ole muiden 
käytettävissä; 

7 a) henkilömatrikkelilla julkaistavaksi tar
koitettua henkilörekisteriä, johon rekisteröityjä 
yhdistävänä tekijänä on tietty ammatti tai kou
lutus, työ- tai muun yhteisön jäsenyys taikka 
asema tai saavutukset kulttuurin, urheilun, ta
louselämän tai muulla yhteiskuntaelämän alalla 
tai muu näihin rinnastettava seikka. 

5 § 

Henkilötietojen tallettaminen 
henkilörekisteriin 

Luottotietotoimintaa sekä suoramainontaa, 
puhelinmyyntiä ja muuta suoramarkkinointia, 

Luottotietotoimintaa sekä suoramainontaa, 
puhelinmyyntiä ja muuta suoramarkkinointia, 
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Voimassa oleva laki 

osoitepalvelua, mielipide- ja markkinatutki
musta sekä tieteellistä tutkimusta ja tilastointia 
varten saa 1 momentin estämättä kerätä ja 
tallettaa henkilötietoja henkilörekisteriin. Täl
laisten henkilörekisterien käytöstä sekä niihin 
talletettavista tiedoista säädetään tarkemmin 
asetuksella. 

Ehdotus 

osoitepalvelua, mielipide- ja markkinatutki
musta sekä tieteellistä tutkimusta, tilastointia, 
henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten saa 
1 momentin estämättä kerätä ja tallettaa hen
kilötietoja henkilörekisteriin. Tällaisten henki
lörekisterien käytöstä sekä niihin talletettavista 
tiedoista säädetään tarkemmin asetuksella. 

18 § 

Tiedon luovuttaminen henkilörekisteristä 

23 § 

Oikeus kieltää tiedon 
käyttö tai luovutus 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterin
pitäjää käyttämästä tai luovuttamasta häntä 
itseään koskevia tietoja suoramainontaan, pu
helinmyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin, 
osoitepalveluun sekä markkina- ja mielipidetut
kimukseen. 

Henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten 
saa henkilörekisteristä luovuttaa, jollei rekiste
röity ole kieltänyt tiedon luovuttamista, tiedot, 
jotka rekisterinpitäjällä on asetuksen mukaan 
oikeus kerätä ja tallettaa tällaiseen rekisteriin. 

23 § 

Oikeus kieltää tiedon 
käyttö tai luovutus 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterin
pitäjää käyttämästä tai luovuttamasta häntä 
itseään koskevia tietoja suoramainontaan, pu
helinmyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin, 
osoitepalveluun, markkina- ja mielipidetutki
mukseen sekä henkilömatrikkelia tai sukututki
musta varten. 

24§ 

4 331673S 

Henkilörekisterin käytöstä ilmoittaminen 
tietyissä tapauksissa 

Jollei tietoja ole kerätty rekisteröidyltä itsel
tään, rekisterinpitäjän on sopivin tavoin ilmoitet
tava rekisteröidylle henkilötietojen tallettamises
ta henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten. 
Ilmoituksessa on myös mainittava, mistä tiedot 
on kerätty. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse 
tehdä, jos se on mahdotonta tai jos sitä ei voida 
tehdä ilman kohtuutonta vaivaa. 

29 § 

Tietosuojaviranomaiset 

Tietosuojavaltuutettu valvoo toimituksellisten 
rekistereiden suojaamisvelvollisuuden noudatta-
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Voimassa oleva laki 

Tietosuojavaltuutetun toimistosta sekä tie
tosuojalautakunnan kokoonpanosta ja asian 
käsittelystä lautakunnassa säädetään tie
tosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 
annetussa laissa (474/87). 

2. 

Ehdotus 

mista ja voi antaa ohjeita rekistereiden suojaa
misesta. Tietosuojavaltuutetulla on oikeus tässä 
tarkoituksessa saada rekisterinpitäjältä tarpeel
lisia tietoja rekistereistä. 

Tietosuojaviranomaisista ja niiden tehtävistä 
säädetään tietosuojalautakunnasta ja tie-
tosuojavaltuutetusta annetussa laissa ( 1 ). 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 

Laki 
yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain (83/51) 18 a §:ään, sellaisena kuin se on 

30 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (472/87), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 
momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

18 a § 

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta henkilöre
kisteristä saa henkilörekisterilaissa tarkoitettuna 
massaluovutuksena luovuttaa henkilömatrikkelia 
tai sukututkimusta varten asetuksella tarkemmin 
säädettyjä henkilötietoja, jos luovutus täyttää 
henkilörekisterilain 19 §:n 1 momentin 3 kohdan 
vaatimukset eikä rekisteröity ole kieltänyt tiedon 
luovuttamista. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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Luonnokset Liite 2 

1. 
Asetus 

henkilörekisteriasetuksen muuttamisesta 

Oikeusministerin esittelystä 
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun henkilörekisteriasetuksen (476/87) 13 §, 

sellaisena kuin se on 3 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa asetuksessa (479/88), sekä 
lisätään asetukseen uusi 2 a ja 2 b § seuraavasti: 

2 a § 

Sukututkimusrekisterit 

Henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentin estä
mättä saa sukututkimusta varten tarkoitettuun 
henkilörekisteriin kerätä ja tallettaa tiedon su
kuun kuuluvan henkilön ja tämän aviopuolison 
nimestä, syntymäajasta ja -paikasta, vihki
misajasta, kuolinajasta ja -paikasta ja arvosta 
tai ammatista sekä osoitetiedot yhteydenottoa 
varten. Lisäksi rekisteriin saa kerätä ja tallettaa 
muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset 
henkilötiedot. Tietoja kerättäessä ja talletetta
essa on huolehdittava siitä, ettei rekisteri tieto
sisältönsä vuoksi vaaranna rekisteröidyn yksi
tyisyyden suojaa. 

2 b § 

Henkilömatrikkelirekisterit 

Henkilörekisterilain 5 §:n 1 momentin estä
mättä saa henkilömatrikkelia varten kerätä ja 
tallettaa tiedon rekisteröidyn ja tämän avio
puolison nimestä, syntymäajasta ja -paikasta, 

vihkimisajasta, kuolinajasta ja -paikasta ja ar
vosta tai ammatista sekä rekisteröidyn lasten ja 
vanhempien nimestä, syntymäajasta ja -paikas
ta, kuolinajasta ja -paikasta ja arvosta tai 
ammatista sekä tiedon henkilörekisterilain 2 §:n 
7 a kohdassa tarkoitetusta rekisteröityjä yhdis
tävästä tekijästä ja osoitetiedot yhteydenottoa 
varten. Tietoja kerättäessä ja talletettaessa on 
huolehdittava siitä, ettei rekisteri tietosisältönsä 
vuoksi vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden 
suojaa. 

13§ 

Henkilötiedon luovuttaminen ulkomaille 

Ilman henkilörekisterilain 22 §:ssä tarkoitet
tua lupaa saa henkilötietoja luovuttaa niihin 
maihin, jotka ovat liittyneet yksilöiden suojelua 
henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsitte
lyssä koskevaan yleissopimukseen (SopS 
36/92). 

Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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2. 
Asetus 

tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 

Oikeusministerin esittelystä säädetään tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 
päivänä kuuta 19 annetun lain ( 1 ) 3 §:n, 6 §:n 2 momentin ja 11 §:n nojalla: 

Tietosuojalautakunnan kokoonpano 

1 § 
Tietosuojalautakunnassa on puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä, 
jotka valtioneuvosto määrää kolmeksi vuodek
si kerrallaan. Kullekin heistä on lisäksi mää
rättävä henkilökohtainen varajäsen. 

Lautakunnan jäsenten ja varajäsenten tulee 
olla rekisteritoimintaa tuntevia. Sen lisäksi pu
heenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja yhdellä 
jäsenellä ja tämän varajäsenellä tulee olla oi
keustieteen kandidaatin tutkinto. Lautakunnas
sa tulee myös olla edustettuna hyvä tietotek
niikan asiantuntemus. 

Jos lautakunnan puheenjohtaja, varapuheen
johtaja, muu jäsen tai varajäsen eroaa tai 
kuolee kesken toimikauden, oikeusministeriö 
määrää hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimi
kaudeksi uuden jäsenen sekä tarvittaessa sa
malla puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

2 § 
Lautakunnalla on päätoiminen sihteeri ja 

sillä voi olla myös sivutoimisia sihteereitä. 

3 § 
Lautakunnan kutsuu koolle puheenjohtaja 

tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjoh
taja. 

Lautakunta on päätösvaltainen, kun koko
uksen puheenjohtajan lisäksi läsnä on vähin
tään kolme muuta jäsentä. 

Asioiden käsittely tietosuojalautakunnassa 

4 § 
Asioiden käsittely tietosuojalautakunnassa 

tapahtuu lautakunnan sihteerin esittelystä. 
Lautakunnan päätökseksi tulee se mielipide, 

jota enemmistö on kannattanut. Äänten men
nessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota 
kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. 

Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, josta il
menee, ketkä ovat osallistuneet asian käsitte-

lyyn, sekä asiassa mahdollisesti toimitettu 
äänestys. Pöytäkirjan allekirjoittaa sihteeri. 

5 § 
Lautakunnan toimituskirjat allekirjoittaa pu

heenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va
rapuheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. 

Virkojen kelpoisuusvaatimukset ja 
täyttäminen sekä virkavapaus 

6§ 
Tietosuojavaltuutetun kelpoisuusvaatimukse

na on oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja 
hyvä perehtyneisyys tietosuoja-asioihin. 

Tietosuojavaltuutetun toimiston toimisto
päällikön ja tietosuojalautakunnan päätoimisen 
sihteerin kelpoisuusvaatimuksena on oikeustie
teen kandidaatin tutkinto. 

Toimiston ylitarkastajan, tarkastajan ja esit
telijän kelpoisuusvaatimuksena on virkaan so
veltuva ylempi korkeakoulututkinto. 

Muun henkilöstön kelpoisuusvaatimuksena 
on virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi 
korkeakoulututkinto taikka muu viran tai teh
tävän edellyttämä koulutus. 

7 § 
Tietosuojavaltuutetun toimiston toimisto

päällikön nimittää valtioneuvosto. 
Toimiston muun henkilöstön nimittää tai 

ottaa tietosuojavaltuutettu. 
Tietosuojalautakunnan päätoimisen sihteerin 

ottaa oikeusministeriö ja sivutoimisen sihteerin 
tietosuojalautakunta. 

8 § 
Tietosuojavaltuutetulle myöntää virkavapa

utta oikeusministeriö. Yli vuoden kestävän 
virkavapauden myöntää kuitenkin valtioneu
vosto, jollei virkavapaus perustu lakiin tai 
virkaehtosopimukseen. 

Toimistopäällikölle myöntää virkavapautta 
tietosuojavaltuutettu. Yli vuoden kestävän vir-
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kavapauden myöntää kuitenkin oikeusministe
riö, jollei virkavapaus perustu lakiin tai virka
ehtosopimukseen. 

Virkavapauden muille kuin 1 ja 2 momen
tissa tarkoitetuille toimiston virkamiehille 

·myöntää tietosuoja valtuutettu. 
Tietosuojalautakunnan sihteerille myöntää 

virkavapautta tietosuojalautakunta. Yli vuoden 
kestävän virkavapauden myöntää kuitenkin oi
keusministeriö, jollei virkavapaus perustu la
kiin tai virkaehtosopimukseen. 

9 § 
Viran hoidosta virkavapauden aikana ja 

avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ot
tamisesta päättää se viranomainen, joka myön
tää siitä virkavapauden. 

Palkkiot 

10 § 
Tietosuojalautakunnan puheenjohtaja ja 

muut jäsenet saavat palkkiota oikeusministeri
ön vahvistamien yleisten perusteiden mukaan. 
Ennen palkkioiden vahvistamista asiasta tulee 
pyytää valtiovarainministeriön lausunto. 

11 § 
Tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuu-

tetusta annetun lain ( 1 ) 7 §:ssä tarkoite
tuilla asiantuntijoilla on oikeus saada korvaus 
oikeusministeriön vahvistamien yleisten perus
teiden mukaan. Ennen perusteiden vahvista
mista tulee asiassa pyytää valtiovarainministe
riön lausunto. 

Erinäiset säännökset 

12 § 
Tietosuojavaltuutetun on vuosittain annetta

va toiminnastaan oikeusministeriölle kertomus, 
joka sisältää tietoja kertomusvuonna tie
tosuojavaltuutetun toimistossa ja tietosuojalau
takunnassa käsitellyistä asioista. Kertomukses
sa tulee myös olla selostus havainnoista henki
lörekisterilainsäädännön noudattamisesta ja 
sen uudistamistarpeista. 

13§ 
Tietosuojalautakunta voi tarvittaessa vahvis

taa itselleen ja tietosuojavaltuutettu toimistol
leen työjärjestyksen. 

14 § 
Tämä asetus tulee voimaan päivänä 

kuuta 19 
Tällä asetuksella kumotaan tietosuojalauta

kunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 30 päivänä 
huhtikuuta 1987 annettu asetus (477/87). 




