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Sisäasiainministeriölle 
 
Sisäasiainministeriö asetti 6.2.2007 työryhmän selvittämään, miten tietojen saantia tietyistä rekiste-
reistä tulisi voida rajoittaa väärinkäytösten estämiseksi ja rikosturvallisuuden parantamiseksi. Työ-
ryhmän asettaminen perustuu elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteisessä yritysturvallisuusstrate-
giassa vahvistettuun toimenpiteeseen1. 
 
Työryhmän tehtäväksi asetettiin selvittää, mitä henkilöturvallisuuden kannalta keskeisiä tietoja si-
sältyy eri rekistereihin ja millaisia tietokokonaisuuksia voidaan muodostaa yhdistelemällä rekiste-
reihin koottuja tietoja. Lisäksi työryhmän tuli arvioida riskit liittyen tietojen käyttämiseen rikosten 
tekemiseen tai väärinkäytösten toteuttamiseen erityisesti ottaen huomioon rikollisuuden uusimmat 
muodot.  
 
Työryhmän puheenjohtajana toimi poliisijohtaja Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriöstä ja vara-
puheenjohtajana yritysturvallisuusjohtaja Juha Härkönen, Elinkeinoelämän keskusliiton edustajana. 
Työryhmän jäseniksi määrättiin lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula oikeusministeriö, neuvotteleva 
virkamies Jussi Mäkinen liikenne- ja viestintäministeriö, hallitusneuvos Timo Pekkarinen kauppa- 
ja teollisuusministeriö, ylikomisario Mia Poutanen sisäasiainministeriö, asiamies Kaisa Saario Kes-
kuskauppakamari, jaostopäällikkö Jouko Koitto Patentti- ja rekisterihallitus, ylitarkastaja Taito von 
Konow, Verohallitus, ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi Tietosuojavaltuutetun toimisto, lakimies Nii-
na Hindrea Luottokunta, turvallisuusasiantuntija Tero Reponen Finanssialan keskusliitto ja rikos-
tarkastaja Pekka Vasara keskusrikospoliisi. 
 
Työryhmän sihteeristöön kuuluivat rikostarkastaja Ara Haikarainen, Helsingin kihlakunnan poliisi-
laitos (13.5.2007 saakka, jonka jälkeen Mia Poutanen) sekä ylitarkastaja Harri Hongisto, Väestöre-
kisterikeskus.  
 
Työryhmän toimikausi oli 1.2.–31.8.2007.  
 
Työryhmä kokoontui 8 kertaa.  
 
Työryhmän johtopäätökset ovat seuraavat: 

 
• Henkilörekistereiden suunnittelua parannettava 
• Turvakieltoja koskevaa lainsäädäntöä ja menettelytapoja yhdenmukaistettava  
• Turvakiellon saamisen edellytykset yhdenmukaistettava 
• Tietojen luovutusperiaatteita eri rekistereistä yhtenäistettävä 
• Rekisterinpitäjien tiedotettava henkilötunnuksen ja kotiosoitteen suojaamismahdollisuuksis-

ta aktiivisemmin 
• Yhden luukun periaatteen käyttöönottamisen mahdollisuuden ja vaikutukset arvioitava 
• Salassapitosäännösten tulkintaa selkiytettävä tai lainmuutoksia harkittava 
 
Työryhmän johtopäätöksiin liittyy yhteensä 13 toimenpidesuositusta. 

 
 

                                                 
1 Sisäasiainministeriön julkaisuja (15/2006): Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteinen strategia yrityksiin kohdistuvi-
en rikosten ja väärinkäytösten torjumiseksi. 



Työryhmä luovuttaa henkilötietoturvallisuus-työryhmän laatiman yksimielisen raportin sisäasiain-
ministeriölle. 
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1. JOHDANTO  
 
 
Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteinen strategia yrityksiin kohdistuvien rikosten ja 
väärinkäytösten torjumiseksi valmistui 3.11.2006. Strategiassa arvioidaan yrityksiin kohdis-
tuvia uhkia. Yhtenä uhkana tarkastellaan henkilöstöön kohdistuvia uhkia. Strategiassa on 
kiinnitetty huomiota myös vastuu- ja luottamushenkilöiden tietojen avoimeen saatavuuteen 
eri rekistereistä. Keskuskauppakamari ja keskusrikospoliisi ovat strategian yhtenä toimen-
piteenä laatineet ohjeet, joiden avulla yrityksen vastuu- tai luottamushenkilöön kohdistuvia 
turvallisuusriskejä voidaan vähentää. Henkilötietojen saatavuus rekistereistä on otettu esil-
le, koska henkilöstöstä kerättyjä tietoja voidaan myös käyttää rikoksen toteuttamisessa.  
 
Strategiassa esitetyn arvion mukaan yhteiskunnan avoimuus Suomessa ja Pohjoismaissa 
mahdollistaa henkilöä, hänen asumistaan ja läheisiään koskevien tietojen laajan keräämisen. 
Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on kattava väestötietojen rekisteröintijärjestelmä. Hen-
kilöä koskevia tietoja rekisteröidään lukuisiin muihinkin rekistereihin, kuten liikennetieto-
järjestelmään (ajoneuvoliikennerekisteri), palveluyritysten asiakasrekistereihin ja viran-
omaisten eri rekistereihin. Vastuuasemassa olevasta henkilöstä on tietoja muun muassa 
kaupparekisterissä ja luottotietorekisterissä. Nykyinen lainsäädäntö, muun muassa väestö-
rekisterilainsäädäntö, tarjoaa mahdollisuuksia henkilöä koskevien tietojen suojaamiseen. 
Lainsäädännössä on kuitenkin alueita, joissa henkilöturvallisuutta ei ole otettu riittävästi 
huomioon. Esimerkkeinä näistä on tuotu esille muun muassa asuin- ja liikerakennusten 
pohjapiirrosten suhteellisen avoin saatavuus sekä henkilötunnusten ja kotiosoitteiden julki-
nen saatavuus kaupparekisteristä.  
 
Aukoton henkilöllisyyden ja yksityiselämään liittyvien tietojen suojaaminen ei Suomen 
kokoisessa maassa ja toimintaympäristössä ole mahdollista. Tästä johtuen työryhmä on 
kiinnittänyt huomionsa keskeisiin henkilötietojen suojaamisfunktioihin, joita kehittämällä 
pyritään estämään esimerkiksi pikaistuksissa tehdyt henkilöturvallisuutta vaarantavat tai 
loukkaavat teot. Tällaiset hetken mielijohteesta tai muuten spontaanisti tehdyt teot on huo-
mattavasti helpompi toteuttaa, mikäli keskeisiin henkilö- tai yksityisyyden suojaan kuulu-
viin tietoihin pääsy on helppoa.  
 
Työryhmä otti työskentelynsä lähtökohdaksi henkilönäkökulman, jossa henkilöturvallisuut-
ta tarkastellaan yksittäisen henkilön kannalta. Henkilöturvallisuuden vaarantumisella voi 
kuitenkin olla kyseisen henkilön turvallisuusuhan lisäksi vaikutusta välillisesti esimerkiksi 
hänen työnantajaansa. Joissakin tapauksissa työntekijän uhkaamista, painostamista tai mui-
ta vaikutuskeinoja voidaan käyttää keinona vaikuttaa kyseisen henkilön työnantajayh-
teisöön tai muuten sen toimintaan.   
 
Työryhmä kohdensi työskentelynsä keskeisiin henkilötietoihin, joita ovat henkilötunnus, 
henkilön nimi-, osoite-, perhesuhde- ja työpaikkatiedot sekä tiedot henkilön lähisukulaisis-
ta. Tulevaisuudessa henkilötunnisteina tulevat huomioitavaksi myös uudet tunnistustekno-
logiat, kuten biometriset tunnisteet.   
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Työryhmässä keskusteltiin muun muassa kotiosoitteen ja henkilötunnuksen asemasta seu-
raavissa tilanteissa: 

• Pikaistuksissa tehdyt väkivallanteot, uhkaukset ja ilkivalta (kotiosoite) 
• Taloudelliset väärinkäytökset (henkilötunnus) 
• Kiusanteot (henkilötunnus ja kotiosoite)  

 
Työryhmä keskusteli myös yksittäisissä rekistereissä ilmenneistä ongelmatilanteista, joita 
tässä raportissa ei kuitenkaan arvioida yksityiskohtaisesti. Esiin tulleista ongelmista mainit-
takoon kuitenkin esimerkkinä se, että joihinkin rekistereihin voi valheellisesti laittaa tietoja 
toisesta henkilöstä ja valheellisesti rekisteriin laitettujen tietojen pois saaminen on joskus 
jopa maksullista. 
 
Tietojen saanti rekistereistä sekä erilaisten ilmoitusten tekeminen rekistereihin tulee olla 
riittävän helppoa ja yksinkertaista. Toisaalta kuitenkin rekisterien helppokäyttöisyys ja 
avoimuus lisäävät rekistereistä saatavien tietojen väärinkäytön mahdollisuuksia.   
 
Suojelun kohteena fyysinen turvallisuus, omaisuuden suoja tai henkilöllisyys 
 
Kun ulkopuolinen taho kerää toisten henkilötietoja, keräämisen tarkoituksena voi olla ky-
seisten henkilöiden identiteetin hyväksikäyttäminen kolmanteen osapuoleen nähden taikka 
rikoksen tai muunlaisen väärinkäytöksen kohdistaminen suoraan kyseiseen henkilöön taik-
ka hänen omaisuuteensa. Identiteettivarkauksia hyväksi käyttäen voidaan esiintyä toisena 
henkilönä, mikä mahdollistaa esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden tilaamisen hänen nimis-
sään. Kyseisen henkilön tietoja käytetään siten ainoastaan rikoksentekovälineenä. Suoraan 
henkilöön kohdistuvien tekojen tarkoituksena on sen sijaan yleensä ilkivallan tai rikollisen 
teon kohdistaminen henkilöön, hänen läheisiinsä taikka omaisuuteen.  
 
Fyysisessä suojautumisessa keskeistä on henkilön oleskelupaikkatiedon pitäminen salassa. 
Keskeistä tällöin on työntekopaikan sekä niiden paikkojen pitäminen salassa, joissa henkilö 
oleskelee vapaa-ajallaan.  
 
Tiedonsaannin rajoituksia pohdittaessa on arvioitava hallinnon avoimuutta ja kansalaisen 
tiedonsaantioikeutta suhteessa henkilön yksityisyyden suojaan ja turvallisuuteen. Tiedon 
julkisuutta rajoitettaessa on huomioitava, että viranomaisten toiminnan julkisuus on Suo-
messa keskeinen lähtökohta ja salassapito on siitä tehtävä poikkeus. On myös huomioitava, 
että nopea teknologinen kehitys on omalta osaltaan edistänyt tietojen saannin helppoutta.  
 
Kun henkilötietoja ja muita yksityiselämän suojaan liittyviä tietoja suojataan, on tärkeää 
kiinnittää huomiota siihen, miten ja mistä kyseisiä tietoja on mahdollista saada. Mikäli kes-
keisiä henkilötietoja on helposti saatavilla, voi se edistää spontaanisti ja muutoin hetken 
mielijohteesta tehtyjä tietopyyntöjä rikos- tai väärinkäytöstarkoituksessa. Niin sanotut iden-
titeettivarkaudet tai muutoin toisena henkilönä esiintyminen on mahdollista, mikäli keskei-
set henkilötiedot, kuten henkilötunnus, ovat helposti saatavilla. Jos taas yksittäisen henkilön 
tietoja selvitetään ammattimaisesti ja järjestelmällisesti useista eri tietolähteistä, ei henkilön 
anonymiteetin ja henkilötietojen aukoton suojaaminen ole mahdollista. Työryhmä ei ole 
työssään keskittynyt näihin tekomuotoihin, koska asiaan liittyvät erityiskysymykset vaati-
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vat huomattavasti syvällisempää pohdintaa esimerkiksi todistajansuojeluun liittyviä kysy-
myksiä arvioitaessa. 
 
Työnantajan suojaamisvelvoitteet 
 
Työnantajalla on käytössään työntekijöitä koskevia henkilötietoja. Siksi tietosuojaan liitty-
viin kysymyksiin tulisi myös yksityisellä sektorilla kiinnittää erityistä huomiota. Yksityisen 
sektorin asema poikkeaa julkishallinnosta siten, että julkisuusperiaate ei velvoita yksityisiä 
tahoja siten kuin viranomaisia. Lähtökohtana työnantajan velvollisuuksille voidaan pitää 
henkilötietolain (523/1999) mukaista yleistä henkilötietojen suojaamisvelvoitetta. Työnan-
tajan erityiset velvollisuudet koskettavat lähinnä tavanomaisesta toiminnasta poikkeavia 
erityistilanteita. 
 
Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työs-
sä. Työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaa työnantajaa tarpeellisilla toimenpiteillä ennal-
ta ehkäisemään ja torjumaan työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysiseen ja 
henkiseen terveyteen vaikuttavia haittoja. Työntekijöihin kohdistuvien uhkien ja riskien 
tunnistaminen sekä niihin puuttuminen ovat osa työnantajan huolehtimisvelvoitetta. 
 
Työnantajan suojaamisvelvoite rajoittuu kuitenkin työtehtäviin. Henkilön yksityiselämään 
liittyvissä ja niiden ennakoinnissa ensisijainen toimimisvelvoite on henkilöllä itsellään. 
Esimerkiksi turva- ja osoitteenluovutuskiellot vaativat henkilön omaa aktiivisuutta hakea 
tietojensa suojaamista.  
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2. TIETOJEN SUOJAAMISESTA  

2.1. Yleistä 

2.1.1. Lainsäädännöllinen tausta 
 
Henkilötietolain säätämisohjeena on ollut henkilötietodirektiivi (95/46/EY), joka sisältää 
puitteet henkilötietojen käsittelyä koskevalle sääntelylle. Puitteet on otettava huomioon niin 
yleis- kuin erityislainsäädäntöä säädettäessä. Erityislainsäädännössä voidaan säätää henki-
lötietolaista poikkeavasti tai sitä täydentävästi. 
 
Työryhmän työskentelyn kannalta keskeisiä säädöksiä ovat henkilötietolaki ja laki viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 (julkisuuslaki), joista jälkimmäisen sovelta-
misala koskee ainoastaan viranomaisia ja muita julkisia tehtäviä hoitavia tahoja. Molemmat 
säädökset ovat yleislakeja, joiden rinnalla tulevat sovellettavaksi erityislait, kuten yksittäis-
tä viranomaista tai henkilörekisteriä koskevat säädökset. Yleisten periaatteiden mukaisesti 
erityissäännökset syrjäyttävät asiaa mahdollisesti koskevat yleissäännökset.  
 
Julkisuuslain peruslähtökohtana on julkisuusperiaate, jonka mukaan viranomaisen asiakirjat 
ovat lähtökohtaisesti julkisia. Asiakirjan käsite on julkisuuslaissa laaja. Jokaisella on oikeus 
saada tieto viranomaisen asiakirjasta (ja sisällöstä), joka on julkinen. Lisäksi hakijalla, va-
littajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on 
lähtökohtaisesti oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muun-
kin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsitte-
lyyn. Julkisuuslain mukainen asianosaisuusjulkisuus on näin ollen laajempi kuin yleinen 
asiakirjoja koskeva julkisuus.  
 
Tietosuojalainsäädännön tavoitteena on toteuttaa henkilön yksityiselämän suojaa ja muita 
yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia. Tietosuojan yleislain, henkilötietolain, li-
säksi tietosuojasäännöksiä on lukuisissa erityislaeissa. 
 
Julkisuuden ja tietosuojan yhteensovittaminen saattaa joissain tilanteissa olla ongelmallista. 
Julkisuuslain ja tietosuojasäännösten välillä asia on ratkaistu siten, että viranomaisen henki-
lörekisteristä voidaan julkisuuslain 16 §:n 3 momentin mukaan luovuttaa tietoja vain, jos 
luovutuksensaajalla on oikeus käsitellä kyseessä olevia tietoja henkilötietolain tai muun 
tietosuojalainsäädännön nojalla. Henkilötietojen luovuttamista viranomaisen henkilörekis-
teristä suoramarkkinointiin ja markkina- tai mielipidetutkimukseen on rajattu säännöksessä 
tältäkin osin. 
 

2.1.2. Henkilötunnuksen erityisasema  
 
Henkilötietolain 13 §:n ja tietosuojavaltuutetun 15.11.2004 antaman ohjeistuksen (Asiaa 
tietosuojasta 1/2004) mukaan henkilötunnusta saa käsitellä ainoastaan seuraavissa tapauk-
sissa. 
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1) Rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella 
 
Oikeutus henkilötunnuksen käsittelemiseen voidaan saada rekisteröidyn yksiselitteisesti 
antamalla suostumuksella. Tällöin kuitenkin edellytetään, että rekisterinpitäjällä on erillinen 
tarve henkilötunnuksen käsittelyyn.  
 
2) Jos käsittelystä säädetään laissa  
 
Tällä perusteella henkilötunnusta saa käsitellä esimerkiksi väestötietojärjestelmässä, tielii-
kenteen tietojärjestelmässä, verotuksessa, rikosrekisterissä, kaupparekisterissä ja postiyri-
tyksen osoiterekisterissä. Lisäksi esimerkiksi postiyrityksellä on oikeus merkitä postiosoi-
tuksen ja kirjatun tai vakuutetun kirjelähetyksen luovutusasiakirjoihin vastaanottajan henki-
lötunnus ja asiakirja, josta henkilötunnus on tarkistettu. 
 
3) Jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää 
 
Tällä perusteella henkilötunnusta saa käsitellä laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi taik-
ka rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Kaikis-
sa mainituissa tapauksissa henkilötunnuksen käsittelyn perusedellytyksenä on, että rekiste-
röidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää. Tämän vuoksi esimerkiksi pelkkä laissa 
säädetyn tehtävän helpompi tai nopeampi suorittaminen henkilötunnuksen avulla ei oikeuta 
henkilötunnuksen käsittelyä.  
 
Perusteena voi olla myös historiallinen tai tieteellinen tutkimus taikka tilastointi. Tällöin 
tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä käsittelemään tietoja siten, etteivät rekisteröidyt ole 
niistä tunnistettavissa.  
 
Rekisteröidyn yksiselitteisen yksilöimisen tärkeys on säädetty henkilötunnuksen käsittelyn 
edellytykseksi myös historiallisen ja tieteellisen tutkimuksen sekä tilastoinnin osalta. Tarve 
henkilötunnuksen tallettamiseen tulee kysymykseen lähinnä silloin, kun eri henkilörekiste-
reistä saatuja henkilötietoja on tarpeen tutkimustarkoituksessa yhdistää. 
 
4) Tietyillä toimialoilla 
 
Henkilötunnuksen käsittely voi olla välttämätöntä luotonannossa tai saatavan perimisessä, 
vakuutustoiminnassa, luottolaitostoiminnassa, vuokraus- ja lainaustoiminnassa, luottotieto-
toiminnassa, terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja muun sosiaaliturvan toteuttamisessa, 
virka-, työ- ja muita palvelussuhteita ja niihin liittyviä etuja koskevissa asioissa. Näissä 
tapauksissa henkilön luotettava yksilöinti on usein välttämätöntä jo rekisteröidyn oikeus-
turvankin kannalta. Sääntely oikeuttaa esimerkiksi videovuokrausliikkeet, autovuokraamot, 
kirjastot, pankit, vakuutuslaitokset ja lääkärit keräämään ja tallettamaan asiakkaidensa hen-
kilötunnuksia. 
 
Lisäksi henkilötunnuksen saa luovuttaa osoitetietojen päivittämiseksi tai moninkertaisten 
postilähetysten välttämiseksi suoritettavaa tietojen käsittelyä varten, jos henkilötunnus jo on 
luovutuksensaajan käytettävissä. 
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Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että henkilötunnusta ei merkitä tarpeettomasti hen-
kilörekisterin perusteella tulostettuihin asiakirjoihin. Rekisterinpitäjän on siten huolehditta-
va esimerkiksi siitä, että henkilötunnuksia ei merkitä postilähetysten päälle näkyviin. Hen-
kilötunnuksia ei myöskään saa merkitä esimerkiksi kiertäviin työvuoro- tai lomalistoihin, 
eikä oppilaitoksen ilmoitustaululla nähtävillä oleviin koetuloslistoihin. Tietosuojavaltuute-
tun mukaan on suositeltavaa, ettei henkilötunnus sisältyisi laskun viitenumeroon. 
 
Tietosuojavaltuutetun kannanottojen mukaan henkilötunnusta ei saa käsitellä esimerkiksi 
vain siitä syystä, että tietojärjestelmän ominaisuudet niin vaativat tai, että tietojen käsittely 
henkilötunnuksen avulla on helpompaa tai nopeampaa. Myöskään yhdistystoiminnassa ei 
pääsääntöisesti ole tarpeen käsitellä jäsenen henkilötunnusta sillä jäsen voidaan yksilöidä 
esimerkiksi jäsennumerolla. 

2.2. Yleistä salassapitosäännöksistä   
 
Viranomaisten tietojen salassapidon perussäännös on julkisuuslain 24 §:n 1 momentissa. 
Momentin 32-kohtaisesta luettelosta voivat henkilöturvallisuuskysymyksiin liittyä ainakin 
kohdat 7 (henkilöiden, rakennusten, laitosten, rakennelmien sekä tieto- ja viestintäjärjes-
telmien turvajärjestelyt), 9 (valtion turvallisuus), 26 (rikosasiaan liittyvän henkilön yksi-
tyiselämään liittyvät arkaluonteiset seikat), 31 (jäljempänä erikseen käsiteltävä turvakielto) 
ja 32 (tiedot henkilön henkilökohtaisista oloista). Henkilöturvallisuuden varmistamisen 
kannalta on erityistä merkitystä tulkinnoilla säännöksen 7 kohdassa tarkoitettujen turvajär-
jestelyjen ja 31 kohdassa tarkoitetun turvakiellon sisällöllisestä ulottuvuudesta. 
 
Säännöksen 7 kohdan mukaan salassa pidettäviä ovat henkilöiden, rakennusten, laitosten, 
rakennelmien sekä tieto- ja viestintäjärjestelmien turvajärjestelyjä koskevat ja niiden toteut-
tamiseen vaikuttavat asiakirjat. Säännöksen perustelujen (HE 30/1998 vp) mukaan raken-
nusten ja laitosten turvajärjestelyjä koskevina ja niihin vaikuttavina asiakirjoina pidetään 
esimerkiksi sellaisia rakennuspiirustuksia ja muita asiakirjoja, joista ilmenee pääsy suojat-
tavaan kohteeseen ja suojauksen taso. 
 
Säännöksen 31 kohdan mukaan salassa pidettäviä ovat asiakirjat, jotka sisältävät tiedon 
henkilön ilmoittamasta salaisesta puhelinnumerosta tai tiedon matkaviestimen sijaintipai-
kasta, samoin kuin asiakirjat, jotka sisältävät tiedon henkilön kotikunnasta ja hänen siellä 
olevasta asuinpaikastaan tai tilapäisestä asuinpaikastaan samoin kuin puhelinnumerosta ja 
muista yhteystiedoista, jos henkilö on pyytänyt tiedon salassapitoa ja hänellä on perusteltu 
syy epäillä itsensä tai perheensä terveyden tai turvallisuuden tulevan uhatuiksi. On tulkin-
nanvaraista, mitä erilaisia oleskelupaikkatietoja voitaisiin mahdollisesti pitää säännöksessä 
tarkoitettuina muina yhteystietoina. 
 

2.3. Väestötietojärjestelmä 
 
Väestötietojärjestelmä on automaattisen tietojenkäsittelyn avulla pidettävä yhtenäinen tieto-
järjestelmä, joka muodostuu alueellisista rekistereistä. Maistraatti vastaa virka-alueensa 
rekisteritiedoista ja niiden ylläpidosta. Väestörekisterikeskus vastaa sen sijaan väestötieto-
järjestelmän yleisestä toimivuudesta ja rekisteritoimintojen yhtenäisyydestä. Väestötietojär-
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jestelmällä on Suomessa keskeinen asema henkilötietojen keräämisen näkökulmasta katsot-
tuna.   
 
Väestötietojärjestelmän henkilötietoja pidetään henkilön yksilöintiä sekä henkilö- ja perhe-
oikeudellisen aseman ja toimivaltaisuuden selvittämistä varten. Kiinteistö-, rakennus- ja 
huoneistotietoja pidetään kotikunnan ja siellä olevan asuinpaikan sekä tilapäisen asuinpai-
kan yksilöintiä samoin kuin rakennusten ja huoneistojen teknisten ominaisuuksien selvittä-
mistä varten.  
 
Väestötietojärjestelmän tiedot on tarkoitettu käytettäviksi tuomioistuinmenettelyssä, hallin-
nollisessa päätöksenteossa, tieteellisessä tutkimuksessa, tilastojen laatimisessa, asiakasre-
kisterien ajan tasalla pitämisessä, mielipide- ja markkinatutkimuksessa, suoramarkkinoin-
nissa sekä muussa osoitepalvelussa. Väestötietojärjestelmästä annettujen rekisteriotteiden 
lukumäärä oli vuonna 2006 yli 300 000 kappaletta, luvussa eivät ole mukana seurakuntien 
antamat rekisteriotteet. 
 
Väestötietolain turvakielto  
 
Väestötietolain (507/1993) 25 §:n 4 momentin mukaan jos henkilöllä on perusteltu syy 
epäillä oman tai perheensä turvallisuuden olevan uhattuna, maistraatti voi hänen pyynnös-
tään määrätä, ettei hänen kotikunta- tai osoitetietojaan saa antaa väestötietojärjestelmästä 
muutoin kuin viranomaisille tietyissä tapauksissa. Maistraatti edellyttää turvakiellon haki-
jalta kirjallista, perusteltua pyyntöä tai ainakin käyntiä virastossa. Turvakieltomääräys voi 
ensimmäisellä kerralla olla voimassa enintään viisi vuotta. Sitä voidaan jatkaa kaksi vuotta 
kerrallaan. Kun henkilöllä on turvakielto, hänen osoitettaan ei luovuteta useissa tapauksissa 
viranomaisillekaan. Ne viranomaiset, jotka saavat henkilön yhteystietoja järjestelmiinsä, 
saavat myös tiedon turvakiellosta. 
 
Tieto maistraatin myöntämästä turvakiellosta välittyy turvakiellon alaisten tietojen luovut-
tamisen yhteydessä ainakin seuraaville viranomaisille:  

• Ajoneuvohallintokeskus1 
• Evankelis-luterilaiset ja ortodoksiset seurakunnat 
• Kansaneläkelaitos 
• Kuntien eläkevakuutus 
• Oikeushallinto 
• Poliisihallinto  
• Pääesikunta 
• Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
• Tilastokeskus 
• Verohallinto  

 
Edellä todettu luettelo ei ole kattava muun muassa siitä syystä, että turvakiellon alaisia tie-
toja voidaan luovuttaa myös yksittäistapauksellisen harkinnan perusteella. Lainsäädännössä 
ei myöskään välttämättä ole yksityiskohtaisia erityissäännöksiä turvakiellon alaisten tieto-

 
1 Ajoneuvorekisteristä annettua lakia ja siihen liittyviä erityisiä turvakielto ja osoitteenluovutuskieltomahdol-
lisuuksia käsitellään jäljempänä erikseen.  
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jen luovuttamisesta tietylle viranomaiselle tilanteissa, joissa tietoja on mahdollista luovuttaa 
väestötietolain säännösten nojalla. Turvakiellon alaisten tietojen luovutuksensaajat määrit-
televät, keillä niiden työntekijöillä on oikeus käsitellä turvakiellon alaisia tietoja luovutuk-
sensaajien rekistereissä. Käytännössä väestötietojärjestelmästä välitetty Ajoneuvohallinto-
keskuksen rekisterissä oleva turvakiellonalainen kotiosoite näkyy muun muassa jokaisella 
virkailijalla, jolla on oikeus käsitellä ajoneuvotietoja.  
 
Turvakiellon ollessa voimassa henkilön osoitetietoja saa maistraatista ainoastaan viran-
omaisen laissa säädettyjä tehtäviä varten. Turvakielto-osoitetta ei myöskään käytetä suora-
mainontaan, sukututkimukseen tai henkilömatrikkeliin. Myönnetyn turvakiellon osalta on 
otettava huomioon, että turvakiellon alaiset tiedot, kuten henkilön kotiosoite, näkyvät edel-
leen väestötietojärjestelmästä tietyille maistraatin ja Väestörekisterikeskuksen virkailijoille 
sekä joillekin henkilöille muissa viranomaisissa, joille on annettu oikeus väestötietojärjes-
telmätietojen käyttöön niin sanotun suorakäyttöyhteyden avulla (näytöllä on lisämaininta: 
TURVAKIELTO, lisätietoja maistraatista).  
 
Väestötietojärjestelmään on vakinaisen osoitteen merkitsemisen lisäksi mahdollista merkitä 
tilapäinen osoite (jonka ilmoittaminen on tietyissä olosuhteissa pakollista) sekä erikseen 
myös postiosoite, joka voi olla Poste Restante -osoite. Kotikunta säilyy tilapäisosoitteesta ja 
postiosoitteesta huolimatta ennallaan. Myös muut yhteystiedot kuin vakinainen osoite ovat 
turvakiellon alaisia. 
 
Yksityinen taho ei voi koskaan saada turvakiellon alaista tietoa. Edelleen turvakiellon osal-
ta on huomioitava, että henkilön ammatti ei ole luovutusrajoituksen alainen tieto. Maistraat-
tia voidaan pyytää erikseen tekemään niin sanottu ammattinimikepoisto.  
 
Turvakiellon alaisten tietojen käsittely ei ole ongelmatonta viranomaisissa. Esimerkiksi 
kotikuntatieto on verotuksen kannalta oleellinen tieto eikä sen käsittelyä voida rajata. Li-
säksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 5 §:n mukai-
set julkisten verotustietojen luettelot laaditaan kunnittain, jolloin turvakieltoasiakkaankin 
kotikuntatieto on kaikkien saatavilla. Kotikuntatiedon suojaamista on selvitetty, mutta sen 
suojaaminen ei ole voimassa olevan lainsäädännön nojalla mahdollista. 
 
Väestötietojärjestelmän muut tietojenluovutuskiellot 
 
Väestötietolain 25 § 5 momentin mukaan henkilöllä on oikeus kieltää osoitetietojensa luo-
vuttaminen osoitepalveluna muuhun kuin viranomaisen käyttöön. Osoitepalvelulla tarkoite-
taan toimintaa, jossa henkilön osoitetietoja luovutetaan väestötietojärjestelmästä tietopalve-
luna. Tietopalvelulla tarkoitetaan muun muassa väestörekisteriviranomaisen valtakunnallis-
ta puhelinpalvelua, sähköisiä verkon palveluita ja eräin osin myös maistraattien antamaa 
kirjallista osoitepalvelua. 
 
Osoitepalvelukiellosta huolimatta väestötietojärjestelmästä voidaan luovuttaa yhteystietoja 
yksityisellekin oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamista varten. Tietoja luovutetaan 
mainituilla perusteilla muun muassa vakuutusyhtiöille ja pankeille sekä yksityishenkilöille-
kin esimerkiksi perunkirjoitusta tai velkomisasiaa varten. Jos maistraatti luovuttaa väestö-
tietojärjestelmästä yksittäin osoitepalvelukiellon alaisen tiedon, sen on syytä edellyttää 
pyyntö kirjallisena asian dokumentoimiseksi. Massamuotoisissa tietojenluovutuksissa asia 
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määritellään tietojenluovutusta koskevassa tietoluvassa. Jos tietoja luovutetaan, merkintää 
tietojenluovutuskiellon olemassa olosta ei kuitenkaan koskaan välitetä.   
 
Jokaisella on oikeus henkilötietolain perusteella kieltää henkilö- ja osoitetietojensa luovutus 
väestötietojärjestelmästä suoramarkkinointiin, suoramainontaan, etämyyntiin, markkina- ja 
mielipidetutkimukseen taikka sukututkimusta tai henkilömatrikkeleja varten.  
 
Tietojen luovutuksen tässä kohdassa käsiteltyihin tarkoituksiin voi kieltää ilmoittamalla 
asiasta puhelimitse, lomakkeella tai vapaamuotoisella kirjeellä maistraattiin tai Väestörekis-
terikeskukseen. 
 
Ote väestötietojärjestelmästä 
 
Väestötietojärjestelmästä voidaan pyytää henkilön tietoja koskevaa otetta (aiemmat virka- 
ja kotipaikkatodistukset) kirjallisesti tai suullisesti esimerkiksi puhelimitse. Otteen luovut-
tamisesta ei tällöin jää maistraatille välttämättä muuta dokumenttia kuin asiaan liittyvät 
laskutusmerkinnät. Väestötietojärjestelmän tiedot eivät ole julkisia, mutta otteen tilaaminen 
onnistuu yleensä puhelinkeskustelussa ilmoitetun käyttötarkoituksen perusteella. Otteella 
voidaan lähtökohtaisesti ilmoittaa kyseiseen käyttötarkoitukseen tarvittavat väestötietojär-
jestelmän tiedot. Luovutettavaksi tulee yleensä myös henkilötunnus. Otetta luovutettaessa 
otetaan huomioon väestötietolain 6 luvun ja väestötietoasetuksen 7 luvun sekä muun tie-
tosuojalainsäädännön säännökset.   
 

2.4. Ajoneuvoliikennerekisterin tietosisältö ja erityiset kieltomahdollisuudet 
 
Ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain (541/2003) 4 §:n mukaan luonnollisista henki-
löistä saa rekisteriin perustietoina tallettaa nimen, henkilötunnuksen taikka henkilötunnuk-
sen puuttuessa tiedon syntymäajasta, tiedon syntymäkotikunnasta, syntymävaltiosta ja kan-
salaisuudesta sekä muina perustietoina osoite- ja muun yhteystiedon, tiedon kotikunnasta, 
äidin- ja asiointikielestä ja henkilön kuolemasta samoin kuin tiedon siitä, että ajoneuvon 
omistaja tai haltija on luonnollinen henkilö. Tietyissä erityistilanteissa henkilöistä saa lisäk-
si tallettaa valokuvan ja nimikirjoitusnäytteen. 
 
Lisäksi lain 5 §:ssä on luettelo muista tiedoista, joita rekisteriin voidaan tallentaa perustie-
tojen lisäksi. Edellytyksenä on, että nämä säännöksessä luetellut tiedot ovat rekisterin käyt-
tötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Nämä tiedot kuvaavat lähinnä ajoneuvoa ja sen 
käyttöä, eikä tietoja voida pitää samalla tavalla henkilötietoina kuin mitä rekisteriin syötet-
tävät perustiedot edustavat.  
 
On huomioitava, että myös ajoneuvoliikennerekisteristä annettu laki sisältää sekä osoitteen 
luovutuskielto mahdollisuuden sekä mahdollisuuden turvakieltoon. Lain 20 §:n 1 momentin 
mukaan henkilöllä on oikeus henkilötietolaissa säädetyn kielto-oikeuden lisäksi oikeus kiel-
tää osoite- ja muiden yhteystietojensa luovuttaminen osoitepalveluna muuhun kuin viran-
omaisen, liikennevakuutuskeskuksen, liikennevakuutusyhtiön, liikenneonnettomuuksien 
tutkijalautakunnan, katsastuksen suorittajan, kuljettajatutkinnon vastaanottajan tai sopimus-
rekisteröijän käyttöön tai muuhun laissa säädettyyn käyttöön.  
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Lain 20 §:n 2 momentin mukaan jos henkilöllä on perusteltua syytä epäillä itsensä tai per-
heensä terveyden tai turvallisuuden tulevan uhatuksi, Ajoneuvohallintokeskus voi kirjalli-
sesta pyynnöstä päättää, ettei häntä koskevia henkilötietoja saa luovuttaa rekisteristä muille 
kuin viranomaisille, Liikennevakuutuskeskukselle, liikennevakuutusyhtiölle, katsastuksen 
suorittajalle, sopimusrekisteröijälle, kuljettajantutkinnon vastaanottajalle ja tieliikenteen 
valvontalaitteen korttien käsittelijälle laissa säädettyjen tehtävien hoitamista varten. 
 
Ajoneuvohallintokeskuksella oleva osoitetieto tulostuu ajoneuvon rekisteriotteelle normaa-
listi myös silloin kun henkilöllä on turvakielto.  
 
Ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 20 §:n mukaan väestötietojärjestelmään talletettu 
luovutusrajoitus tulee laajentaa vastaamaan ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 20 §:n 
2 momentin mukaista turvakieltoa. Luovutusrajoituksen laajentuminen ei kuitenkaan estä 
henkilötietojen luovuttamista niille tahoille, joita pykälän 2 momentissa on todettu. 
 

2.5. Muita kielto-oikeuksia ja henkilötietojen käsittelystä informointi  
 
Henkilötietolain mukainen kielto-oikeus 
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittele-
mästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia 
sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta 
varten. Tämä kielto-oikeus koskee erityisesti yritysten, esimerkiksi lehtiyhtiöiden toimesta 
tapahtuvaa suoramarkkinointia. Lainkohdan mukainen kielto-oikeus koskee myös väestö-
tietojärjestelmää sekä ajoneuvoliikennerekisteriä  
 
Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukainen kielto-oikeus 
Sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 25 §:n 4 momentin mukaan teleyrityksen on 
annettava tilaajana olevalle luonnolliselle henkilölle mahdollisuus maksutta kieltää tietojen-
sa merkitseminen kokonaan tai osittain puhelinluetteloon, muuhun tilaajaluetteloon ja nu-
merotiedotuspalveluun. Edellä mainitun lain 25 §:n 5 momentin mukaan tilaajana olevalla 
luonnollisella henkilöllä on myös oikeus kieltää yhteystietojensa edelleen luovuttaminen. 
 
Salassapitosäännökset erityislaeissa 
Tietojen salassapidon osalta julkisuuslain ohella salassapitoa koskevia säännöksiä on esi-
merkiksi laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) sekä laissa sosiaalihuollon asi-
akkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Myös vakuutusyhtiöillä, pankeilla ja rahoitus-
laitoksilla on omat velvoitteensa asiakkaidensa tietojen salassapitoon.  
 
Informoiminen henkilötietojen käsittelystä 
Useat arkipäivän toiminnot edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietoja kerätään 
esimerkiksi kauppojen kanta-asiakasrekistereihin, erilaisiin etukorttiohjelmiin, isännöitsijä-
toimistoille, yhdistyksille vapaa-ajan harrastuksiin, kuntosaleille, kerhoihin jne.  
 
Henkilötietoja käsiteltäessä on hyvä muistaa se, että henkilötietolain 24 §:n mukaan rekiste-
rinpitäjän on henkilötietoja kerätessään huolehdittava siitä, että rekisteröity voi saada tiedon 
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rekisterinpitäjästä ja tarvittaessa tämän edustajasta, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta 
ja siitä, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan, samoin kun ne tiedot, jotka ovat tar-
peen rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi. Rekisterinpitäjän on pidettävä henkilötieto-
lain 10 §:ssä tarkoitettu rekisteriseloste rekisteröityjen saatavilla. Tietoja henkilötietojen 
suojaamisesta on saatavilla tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta: www.tietosuoja.fi.
 

2.6. Julkisuuslain turvakielto  
 
Väestötietojärjestelmän ja Ajoneuvoliikennerekisterin turvakieltoja vastaavasta luovutusra-
joituksesta on säädetty myös viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa. Salas-
sapitovelvollisuus koskee tällöin kuitenkin vain sitä viranomaista, jolle henkilö on esittänyt 
pyynnön tietojensa luovutuskiellosta. Julkisuuslain mukaisen turvakiellon osalta on kuiten-
kin huomioitava, että viranomaisen, jolta henkilö pyytää julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 
31 kohdan mukaan osoitetietojensa salassapitoa, tulisi ohjata tai neuvoa (informointivelvol-
lisuus) henkilö tekemään maistraatille myös väestötietolaissa tarkoitettu luovutusrajoitusta 
koskeva pyyntö (HE 192/1998 vp.). Julkisuuslain mukainen turvakielto poikkeaa väestötie-
tolaissa säädetystä turvakiellosta muun muassa voimassaolon osalta. Julkisuuslain mukai-
nen turvakielto on voimassa toistaiseksi kun taas väestötietolain mukainen turvakielto on 
määräaikainen. Lainsäädäntö mahdollistaa kahden turvakiellon samanaikaisen olemassa-
olon. 
 
Esimerkiksi verohallinnossa on sekä väestötietolain nojalla myönnettyjä että verohallinnon 
julkisuuslain nojalla myöntämiä turvakieltoja. Tiedot väestötietolain mukaisesta turvakiel-
losta tulee verohallinnolle päivittäin. Lähtökohtana on, että asiakas ohjataan hakemaan kat-
tavampaa turvakieltoa väestötietoviranomaisilta. Jos asiakas kuitenkin haluaa turvakiellon 
vain verohallinnolta, voidaan asiakkaalle myöntää julkisuuslain mukainen turvakielto. Tä-
mä turvakielto ei poistu vaikka asiakas tämän jälkeen hakisi turvakieltoa väestötietoviran-
omaisilta.  
 
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:ssä säädetään viranomaisten sa-
lassa pidettävistä asiakirjoista. Säännöksen 1 momentin 31 kohdan mukaan salassa pidettä-
viä asiakirjoja ovat asiakirjat, jotka sisältävät tiedon henkilön ilmoittamasta salaisesta puhe-
linnumerosta sekä asiakirjat, jotka sisältävät tiedon henkilön kotikunnasta ja hänen siellä 
olevasta asuinpaikastaan tai tilapäisestä asuinpaikastaan samoin kuin puhelinnumerosta ja 
muista yhteystiedoista, jos henkilö on pyytänyt tiedon salassapitoa ja hänellä on perusteltu 
syy epäillä itsensä tai perheensä terveyden tai turvallisuuden tulevan uhatuksi. Julkisuuslain 
perusteella toistaiseksi myönnetty ja viranomaiskohtainen turvakielto on sisällöltään käy-
tännössä vastaava kuin väestötietolain perusteella myönnetty turvakielto.  

2.7 Turvakiellot - yhden luukun periaate? 
 
Ajatus keskitetystä valtakunnallisesta tietojenluovutuskieltorekisteristä on tiettävästi ollut 
esillä useissa eri yhteyksissä, esimerkiksi laadittaessa parhaillaan nykyistä väestötietolakia 
korvaavaa uutta lainsäädäntöä. Keskitetty tietojenluovutuskieltorekisteri olisi monen mie-
lestä hyödyllinen erityisesti turvakieltotilanteissa. Norjassa ja Islannissa on toteutettu keski-
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tetyt valtakunnalliset suoramarkkinointikieltorekisterit, joiden hyödyntämiseen suoramark-
kinoijat on tietyin edellytyksin velvoitettu. 
 
Tällä hetkellä väestötietojärjestelmään merkitty turvakielto voidaan ottaa huomioon kaikis-
sa väestötietojärjestelmän (VTJ) tietojenluovutuksissa. Jos jokin instanssi ei ota väestötieto-
järjestelmästä tietoa, turvakieltoon liittyvä turvaamisratkaisu ei luonnollisestikaan voi välit-
tyä instanssille. Väestötietojärjestelmän ja ajoneuvohallintokeskuksen turvakieltojen lisäksi 
on olemassa viranomaiskohtainen julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 31 kohdan turvakielto.  
 
Esimerkiksi väestötietojärjestelmään merkitty osoite on julkinen, jollei henkilö ole kieltänyt 
sen luovuttamista. Sama periaate on pitkään ollut käytäntönä puhelinnumeroiden julkisuu-
den suhteen. Olisi hyödyllistä, jos henkilö voisi yhteen paikkaan ilmoittamalla kieltää eri 
tietojensa luovuttamisen kaikista eri henkilörekistereistä. Postilla on esimerkiksi käytössä 
osoitteenmuutoslomake, johon asiakas voi merkitä ne tahot, joihin hän toivoo postin välit-
tävän tiedon osoitteenmuutoksestaan. 
 
Tällä hetkellä suoramarkkinointia koskeva tietojenluovutuskielto on henkilörekisterikohtai-
nen. Suoramarkkinoinnin saa sangen kattavasti loppumaan, kun tekee ilmoituksen väestö-
tietojärjestelmään, Ajoneuvohallintokeskukselle ja Suomen Suoramarkkinointiliiton Robin-
son-rekistereihin (”kirje-Robinson” ja ”puhelin-Robinson”). Robinson-rekisterit ovat taval-
laan keskitettyjä Suomen Suoramarkkinointiliiton jäseniä koskevia suoramarkkinointikiel-
torekistereitä, joita liiton jäsenet ovat sitoutuneet hyödyntämään.     
 
Yhden keskitetyn tietojenluovutuskieltorekisterin toteuttamiseen ei ole Suomessa lähdetty, 
ja asiaan liittyy ainakin seuraavia ongelmia:  
 

• Esimerkiksi väestötietojärjestelmään on mahdollista merkitä turvakiellon lisäksi 
neljä erilaista tietojenluovutuskieltoa (suoramarkkinointi sekä markkina- ja mielipi-
detutkimuskielto, osoitepalvelukielto, sukututkimuskielto ja henkilömatrikkelikiel-
to). Keskitetyn kieltorekisterin osalta tulisi määritellä, mitä tietojenluovutustilanteita 
rekisteri koskisi (esimerkiksi vain suoramarkkinointia, kuten Norjassa ja Islannissa). 

 
• Eri henkilörekistereissä on eri tietosisällöt. Esimerkiksi väestötietojärjestelmässä ei 

ole puhelinnumeroita ja joistain muista keskeisistä rekistereistä ei välttämättä luovu-
teta lainkaan osoitteita. Pitäisi määritellä, mitä tietoja tietojenluovutuskiellot koski-
sivat. 

 
• Henkilörekisterinpitäjät tulisi lainsäädännöllä velvoittaa päivittämään rekisterinsä 

aika ajoin kieltorekisterin tiedoilla.  
 
Tärkeä kysymys on, kuinka usein henkilörekisterinpitäjän tulisi päivittää rekisterinsä keski-
tetyn tietojenluovutuskieltorekisterin tiedoilla ja miten se olisi teknisesti toteutettavissa?  
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3. REKISTEREIDEN TIETOSISÄLLÖSTÄ 

3.1. Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämät rekisterit 
 
Patentti- ja rekisterihallitus ylläpitää muun muassa kaupparekisteriä, säätiörekisteriä, yhdis-
tysrekisteriä ja yrityskiinnitysrekisteriä. Yrityskiinnitysrekisteriin ei tallenneta henkilötieto-
ja. Kunkin rekisterin pitämisestä säädetään erillislailla, jotka sisältävät myös säännöksiä 
henkilötietojen rekisteröimisestä. Väestötietojärjestelmään tallennettu turvakielto välittyy 
sellaisenaan kaikkiin patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämiin rekistereihin säätiörekiste-
riä lukuun ottamatta.  
 
Yhdistysrekisteri 
 
Yhdistyslain (503/1989) 48 §:n 2 momentin mukaan yhdistyksen perusilmoituksessa on 
ilmoitettava yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja yhdistyksen nimenkirjoittajan täy-
dellinen nimi, osoite, kotikunta ja henkilötunnus. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilö-
tunnusta, ilmoitetaan syntymäaika. Yhdistyslain 52 §:n mukaan muutosilmoituslomakkeella 
on ilmoitettava vastaavat tiedot. 
 
Yhdistysrekisteriasetuksen (506/1989) 4 §:n mukaan yhdistyksistä pidettävään luetteloon 
merkitään hallituksen puheenjohtajan ja muun henkilön, jolla on oikeus yhdistyksen nimen 
kirjoittamiseen, täydellinen nimi, osoite ja kotikunta ja henkilötunnus tai syntymäaika. Yh-
distyksen hallituksen muiden jäsenten henkilötietoja ei ilmoiteta rekisteriin. Vaikka henki-
lötunnus on merkitty yhdistysrekisteriin, ei se kuitenkaan näy luovutettavalla rekisteriot-
teella. Yhdistystoiminta on katsottu yksityiseksi toiminnaksi, jonka johdosta henkilötun-
nuksen liittäminen rekisteriotteelle on katsottu julkisuuslain mukaisesti tarpeettomaksi. 
Tästä huolimatta henkilötunnus on saatavilla patentti- ja rekisterihallituksessa säilytettävistä 
kyseistä yhdistystä koskevista asiapaperista, jotka ovat julkisia.  
 
Yhdistysrekisteriasetuksen 47 §:n 2 momentin mukaan yhdistysrekisteri siihen kuuluvine 
asiakirjoineen on julkinen. Jokaisella on oikeus saada otteita ja todistuksia yhdistysrekiste-
ristä ja siihen kuuluvista asiakirjoista siten kuin julkisuuslaissa säädetään. 
 
Säätiörekisteri 
 
Säätiölain (109/1930) 7 §:n ja 22 §:n mukaan säätiörekisteriin on merkittävä säätiön halli-
tuksen puheenjohtajan sekä jokaisen jäsenen ja varajäsenen samoin kuin säätiön jokaisen 
nimenkirjoittajan täydellinen nimi, osoite, asuinpaikka ja henkilötunnus tai syntymäaika. 
 
Lainmuutoksen 1172/1994 yhteydessä säädettiin henkilötunnuksen ilmoittamisesta. Halli-
tuksen esityksessä (217/1994 vp.) ehdotettiin henkilön kotipaikan ilmoittamista, mutta talo-
usvaliokunta esitti mietinnössään (30/1994 vp.) henkilötunnuksen käyttöönottamista. Perus-
teluina todettiin seuraavaa: 
 

”Hallituksen esityksessä yhdistyslain muuttamisesta ehdotetaan, et-
tä yhdistysrekisteriin tulisi ilmoittaa yhdistyksen puheenjohtajasta 
ja nimenkirjoittajasta nykyisin rekisteröitävien tietojen lisäksi osoite 
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ja henkilötunnus tai, jos suomalaista henkilötunnusta ei ole, synty-
mäaika. Muutosta on pidettävä perusteltuna jo siksi, että yhdistys 
saattaa harjoittaa merkittävääkin yhteiskunnallista tai taloudellista 
toimintaa. Sekä viranomaisille että yhdistysten sopimuskumppaneil-
le on tärkeää, että yhdistyksen johtohenkilöiden henkilöllisyydet 
ovat yksiselitteisesti tiedossa. Samoin perustein tulee myös säätiö-
lain säännöksiä täydentää.” 

 
Kun otetaan huomioon edellä todetut perustelut, voidaan kysyä, onko henkilötunnuksen 
merkitseminen välttämätöntä tai tarpeellista liiketoimintaa harjoittamattomien säätiöiden 
osalta. Henkilöiden henkilötunnusta ja osoitetietoja ei tällä hetkellä tarkisteta eikä päivitetä 
väestötietojärjestelmästä.  
 
Säätiöasetuksen (1045/1989) 9 a §:n mukaan Patentti- ja rekisterihallitus antaa otteita sää-
tiörekisteristä ja jäljennöksiä siihen liittyvistä asiakirjoista, lukuun ottamatta säätiölain 24 
§:ssä tarkoitettuja tase-erittelyjä ja tietoja. Tietoja säätiörekisteriin tehdyistä merkinnöistä ja 
siihen kuuluvista asiakirjoista voidaan luovuttaa myös kirjallisena poimintana, teknisen 
käyttöyhteyden avulla tai muussa koneellisesti käsiteltävässä muodossa. 
 
Kaupparekisteri 
 
Kaupparekisterilain (129/1979) 3 a §:n mukaan kaupparekisteriin merkittävistä luonnolli-
sista henkilöistä rekisteriin merkitään henkilötietoina täydellinen nimi, henkilötunnus, osoi-
te ja kansalaisuus. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, merkitään rekisteriin 
syntymäaika. Mainittujen tietojen tarkoituksena on parantaa kyseisen henkilön tavoitetta-
vuutta ja henkilötunnuksen merkitsemisellä varmistetaan henkilön identifiointi. Vaikka 
henkilötunnus on kaupparekisterissä lähtökohtaisesti julkinen tieto, on sen ensisijaisena 
käyttötarkoituksena kuitenkin palvella rekisteriviranomaisen omien tarkastustoimien suorit-
tamista. Samoin se on tarpeen yksityisen elinkeinonharjoittajan ja yhteisön edustajana toi-
mivan henkilön luottokelpoisuuden arvioinnissa luottokauppaan, ennakkomaksuihin ja 
muuhun rahoitukseen liittyen. Luotto- ja rahoitustoiminnan kannalta kaupparekisteriin 
merkittyjen henkilötietojen luotettavuudella onkin keskeinen merkitys. Samaten taloudellis-
ta rikollisuutta tutkiville viranomaisille henkilötunnustiedot ovat ensiarvoisen tärkeitä (HE 
246/1993 vp.). 
 
Kaupparekisterilain 21 a §:n mukaan patentti- ja rekisterihallitus on oikeutettu tarvittaessa 
väestötietojärjestelmästä päivittämään tiedostojaan ja tarkistamaan ilmoituksissa ja niiden 
liitteissä mainittujen henkilöiden henkilötiedot niiden oikeellisuuden toteamiseksi. Patentti- 
ja rekisterihallitus on oikeutettu yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä päivittämään yritysten 
yhteystiedot. Ennen 3 a §:n voimaantuloa kaupparekisteriin merkittiin pääsääntöisesti rekis-
teröitävien henkilöiden täydellinen nimi, kotipaikka ja kansalaisuus. Kaupparekisteriviran-
omaisen valvontavelvollisuudesta johtuen on kuitenkin tärkeää, että kaupparekisterin perus-
ilmoituksessa mainittaisiin henkilön täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite ja kansalaisuus. 
Näistä henkilötunnus on ainoa tieto, jolla voidaan varmistaa yksittäisen henkilön henkilölli-
syys. Henkilötunnusvaatimus estää muun muassa vajaavaltaisten tai tekaistujen henkilöiden 
merkitsemistä kaupparekisteriin ja mahdollistaa samannimisten henkilöiden erottamisen 
toisistaan. Kaupparekisteriin merkittävillä tiedoilla kaupparekisteri toteuttaa yleistä valvon-
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tavelvollisuutta sekä omalta osaltaan myös liiketoimintakiellon valvontaa (HE 246/1993 
vp.). 
 
Eduskunnan talousvaliokunta piti kyseistä hallituksen esitystä puoltaessaan tärkeänä mie-
tinnössään (46/1993 vp.), että kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Patentti- ja rekisterihalli-
tus seuraavat, aiheutuuko koko henkilötunnuksen julkisuudesta epäkohtia ja mahdollisesti 
väärinkäytöksiä. Jos ongelmia havaitaan, viranomaisten tulee ryhtyä asianmukaisiin toi-
menpiteisiin, esimerkiksi rekisteriin merkityn henkilötunnuksen tunnusosan sulkemiseksi 
julkisuuden ulkopuolelle. 
  
Kaupparekisterilaki 2001 -työryhmän ehdotukset  
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön asettama työryhmä julkaisi 11.4.2002 raportin Kauppare-
kisteri kohti sähköistä asiointia (Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä- ja toimikunta-
raportteja 5/2002). Raportissa on käsitelty myös kysymystä yksityisyyden suojan ja jul-
kisuusperiaatteen vaikutuksesta henkilötietoihin kaupparekisterissä. Mietinnössä on käsitel-
ty yleisen tietosuojadirektiivin ja henkilötietolain soveltuvuutta kaupparekisteriin sekä nii-
den pääasiallista sisältöä.  
 
Työryhmän keskeiset henkilötietojen julkisuutta koskevat johtopäätökset ja ehdotukset oli-
vat seuraavat:   
 

• Yrityksen osoitteen osalta työryhmä katsoi, että osoitetiedon tulisi pysyä kauppare-
kisteriin merkittävänä tietona, myös silloin kun elinkeinotoimintaa harjoitetaan ko-
tiosoitteessa vaikka kyseessä olisi samalla henkilön kotiosoite. Perusteena mainit-
tiin, että elinkeinonharjoittajan on katsottava hyväksyneen menettelyn, kun hän on 
valinnut elinkeinon harjoittamisen kotiosoitteessaan. 

 
• Yrityksen vastuuhenkilöiden osoitetietojen vaatiminen perustuu EU:n ensimmäisen 

yhtiöoikeudellisen direktiivin eli ns. julkistamisdirektiivin tulkintaan. Siinä tarkoitet-
tuihin henkilötietoihin on katsottu useimpien muiden EU-maiden tapaan kuuluvan 
myös osoitetiedot. Kaupparekisteriin osoitetiedot saadaan suoraan väestötietojär-
jestelmästä. Työryhmä ei pitänyt järjestelyä ongelmallisena ja päätyikin toteamaan, 
ettei nykykäytännön muuttamiselle ole kiireellistä tarvetta. Työryhmä ehdotti kui-
tenkin vielä, että jatkoselvityksessä tutkittaisiin mahdollisuutta poistaa kotiosoite-
tiedot kaupparekisteristä sekä mitä vaikutuksia tällä olisi.  

 
• Henkilötunnuksen osalta työryhmä piti tarpeellisena tunnustiedon rekisteröintiä 

kaupparekisteriin jatkossakin, jotta rekisteröidyt luonnolliset henkilöt pystytään yk-
silöimään ja heidän olemassaolonsa varmistamaan. Sen lisäksi, että kaupparekiste-
riviranomainen tarvitsee henkilötunnustietoa muun muassa henkilön olemassaolon 
varmistamiseksi, tunnusta käytetään laajalti sekä julkishallinnossa että yksityisellä 
sektorilla, erityisesti pankeissa ja kaupan piirissä, pyrittäessä asiakkaiden luotetta-
vaan identifiointiin.  

 
• Henkilötunnuksen ja kotiosoitteen saatavuutta ja käyttöä työryhmä piti perusteltuna 

rajoittaa tietyissä tapauksissa. Koska kotiosoitteet ja henkilötunnukset jatkossakin 
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rekisteröitäisiin kaupparekisteriin, näkyisivät nämä henkilötiedot myös paperilla 
saatavissa kaupparekisteriotteissa. Työryhmän mielestä henkilötietoja ei kuitenkaan 
tarvitsisi välittää kaikilla tietopalvelun muodoilla yhtä laajoina. Teknisesti olisi 
mahdollista toteuttaa kaupparekisteritietojen sähköinen siirto siten, että eri käyttö-
tavoilla saadaan erilaajuiset tiedot näkyviin. Näin ollen työryhmä näki mahdollisek-
si säätää, että esimerkiksi vain tietyt viranomaiset ja luottolaitokset saisivat henki-
lötiedot massaluovutusten yhteydessä. Työryhmä esitti myös yleisten tietoverkkojen 
käyttöön liittyen, että henkilötunnusta ja kotiosoitetta ei tultaisi näyttämään interne-
tin kautta selattavissa rekisteritiedoissa. 

 

3.2. Kiinteistöjen ja rakennusten tiedot  

Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ) 

Kiinteistötietojärjestelmään kuuluu kiinteistörekisterin lisäksi kirjaamisosa eli lainhuuto- ja 
kiinnitysrekisteri.  

Kiinteistörekisteriasetuksen (970/1996) 8 §:n 3 momentin mukaan määräalaa koskevina 
tietoina kiinteistörekisteriin merkitään muun muassa sen rekisteriyksikön tai määräalan, 
josta määräala on ensimmäisen kerran luovutettu, luovutuksen aikaisen omistajan nimi ja 
henkilötunnus tai liike- ja yhteisötunnus ja määräalan ensimmäisen omistajan nimi ja hen-
kilötunnus tai liike- ja yhteisötunnus. Kiinteistöstä luovutettua yhteisalueosuutta koskevina 
tietoina kiinteistörekisteriin merkitään soveltuvin osin tiedot, jotka määräalastakin merki-
tään.  

Kiinteistörekisterilain (392/1985) 10 §:n mukaan viranomaisella on oikeus saada tarvitse-
miaan kiinteistörekisteritietoja ja muille kuin viranomaisille kiinteistörekisterin pitäjä voi 
sopivalla tavalla antaa kiinteistörekisteritietoja. 

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun lain (353/1987) 15 §:n mukaan lainhuuto- ja 
kiinnitysrekisterin pitäjänä on oikeusministeriö. Rekisterin tietoja ylläpitävät käräjäoikeu-
det. 

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun asetuksen (960/1996) 11 §:n mukaan lainhuudon 
saajasta, panttikirjan haltijasta ja muusta rekisteriin merkittävästä henkilöstä merkitään nimi 
ja henkilötunnus tai kaupparekisterinumero taikka muu vastaava tunnus sekä mahdollinen 
liike- ja yhteisötunnus. 

Asetuksen 36 §:n mukaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä saa teknisen käyttöyhteyden 
avulla luovuttaa tietoja tuomioistuimelle, kunnalle, kiinteistönmuodostamistehtäviä hoita-
valle viranomaiselle sekä ulosotto- ja veroviranomaiselle. Oikeusministeriö voi lisäksi ha-
kemuksen perusteella myöntää luvan tietojen saamiseen teknisen käyttöyhteyden avulla 
yhdyskuntasuunnittelua, kiinteistönvälitystä, luoton myöntämistä ja valvontaa taikka muuta 
näihin verrattavaa kiinteistöihin liittyvää tarkoitusta varten.  
 
Maanmittauslaitoksen ylläpitämän KTJ-tietopalvelun kautta voi selata kiinteistörekisterin ja 
lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietoja. Palvelu on tarkoitettu viranomaisille ja sellaisille 
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yrityskäyttäjille, joille voidaan myöntää käyttölupa. KTJ-palvelun käyttö edellyttää sopi-
musta ja Maanmittauslaitoksen myöntämän käyttöluvan. Lupa myönnetään, mikäli tietoja 
tarvitaan yhdyskuntasuunnittelua, kiinteistönvälitystä, luotonantoa taikka muuta näihin ver-
rattavaa toimintaa varten.2

Yksityishenkilöt saavat tarvitsemansa kiinteistötietojärjestelmän tiedot otteina muun muas-
sa maanmittaustoimistoista, kunnista, käräjäoikeuksista ja maistraateista. Otteissa näkyy 
muun muassa henkilön nimi, henkilötunnus ja osoitetieto.  

Rakennusten pohjapiirustukset 

Rakennuspiirustukset ovat julkisia asiakirjoja, jotka jokaisella on oikeus saada nähtäväksi 
ja kopioitavaksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella. Tiedon 
pyytäjän ei tarvitse selvittää henkilöllisyyttään eikä perustella pyyntöään. 

Yksittäisen piirustuksen saannin perusteena olevat käytännöt vaihtelevat kunnittain. Jois-
sain kunnissa rakennuspiirustukset on järjestetty/diarioitu tai arkistoitu ja saatavilla henki-
lön nimen perusteella, osassa kunnista taas rakennuspaikkatietojen perusteella (kunta, kau-
punginosa, kortteli). Joidenkin kuntien tietojärjestelmien hakuominaisuudet ovat sellaiset, 
että piirustukset ovat löydettävissä useiden eri hakukriteerien perusteella.   

Rakennuspiirustusten hankkiminen edellyttää tarvitsijaltaan aktiivisuutta ja pitkäjänteisyyt-
tä, jossain määrin myös suunnitelmallisuutta, joten pikaistuksissa tehtyihin väärinkäytösta-
pauksiin rakennuspiirustuksia tuskin juurikaan on hyödynnetty.   

3.3. Verkkotunnusrekisteri  
 
Viestintävirasto pitää yllä fi-päätteisten verkkotunnuksien ylläpitoon liittyen kahta rekiste-
riä. Verkkotunnuksen hakijasta rekisteröitäviä henkilötietoja säilytetään kahdessa eri rekis-
terissä, joista toinen on saatavilla internetissä (verkkotunnusrekisteri) ja toinen on lähtökoh-
taisesti vain Viestintäviraston käytössä (asiakasrekisteri). Asiakasrekisteristä ei saa luovut-
taa tietoa henkilön henkilötunnuksesta. Muut rekisteriin merkityt tiedot saadaan luovuttaa, 
jos se on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen turvaamiseksi. 
 
Verkkotunnusrekisteri mahdollistaa yleisölle tietojen saamisen vähintään myönnetyistä 
verkkotunnuksista, niiden haltijoista yhteystietoineen sekä tunnuksen teknisestä ylläpitäjäs-
tä yhteystietoineen. Luonnollinen henkilö voi kieltää tiettyjen yhteystietojen julkaisemisen 
verkkotunnusrekisterissä. Kieltomahdollisuus ei koske oikeushenkilöitä tai sitä edustavia 
luonnollisia henkilöitä. Oikeushenkilön yhteystiedot tulee tietosuojaviranomaisten ratkai-
sukäytännön ja ohjeistuksen mukaan merkitä rekistereihin siinä muodossa, että ne eivät 
paljasta yksittäisen työntekijän omia yhteystietoja, esimerkiksi tämän asuinpaikan osoitetta. 
Jos yrittäjä harjoittaa elinkeinoaan kotoaan käsin, tulee myös kotiosoite tällöin julkiseksi. 
 
Verkkotunnuslain (228/2003) uudistuksen yhteydessä (2005) laajennettiin mahdollisuutta 
muodostaa luonnollisen henkilön nimeen perustuva verkkotunnus. Uudistetun lain mukaan 

 
2 www.ktj.fi 
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henkilöitä ei tarvitse tunnistaa verkkotunnusta haettaessa. Verkkotunnuksen hakijan on kui-
tenkin hakemuksessaan annettava luotettavat ja paikkansa pitävät henkilötiedot itsestään, 
mukaan lukien henkilötunnuksensa. Koska hakijan tunnistaminen ei ole aukoton, on peri-
aatteessa mahdollista rekisteröidä verkkotunnus toisen nimissä tämän siitä tietämättä.   
 
Henkilöllä on aina oikeus jälkikäteen pyytää Viestintävirastoa sulkemaan tai peruuttamaan 
verkkotunnus, jos se on hankittu oikeudettomasti toisen luonnollisen henkilön nimeen pe-
rustuen. Suomalaisella verkkosivulla olevaan laittomaan aineistoon voidaan puuttua myös 
muun muassa rikoslain, sananvapauslain, tietoyhteiskunnan palveluista annetun lain sekä 
muiden erityislakien nojalla. Yksityishenkilö voi mahdollisissa ongelmatilanteissa pyytää 
Viestintävirastolta omaan nimeensä perustuvan verkkotunnuksen sulkemista määräajaksi 
tai sen peruuttamista lopullisesti. 
 

3.4. Kuntien verkkoviestintä 

Kuntaliitto on ohjeistanut kuntien verkkoviestintää henkilötietojen käsittelyn osalta muun 
muassa yleiskirjeellä 16.9.2005 (19/80/2005) ja todennut, että henkilötietojen käsittelyssä 
yksityiselämän suojan vaatimukset ovat julkisuusperiaatetta painavampia perusteita.  

Yleiskirjeen mukaan henkilötietojen merkitsemistä kokous- ja muihin asiakirjoihin ja jul-
kaisemista internetissä on syytä välttää. Yksityiselämän suojaa painottavassa intressivertai-
lussa on perusteltua arvioida, milloin ja kuinka pitkän aikaa tehokas tiedottaminen ja viran-
omaisten toiminnan valvonta edellyttävät yksityisten henkilöiden henkilötietojen julkaise-
mista internetissä.  

Yleiskirjeessä todetaan myös, että yksityishenkilöiden nimien, osoitteiden ja muiden henki-
lötietojen merkitsemistä esityslistoihin, pöytäkirjoihin ja muihin asiakirjoihin sekä julkai-
semista internetissä ja muussa viestinnässä tulee välttää, jollei asian käsittely, tehokas tie-
dottaminen ja viranomaisten toiminnan valvonta sitä vaadi.   

Lisäksi kirjeessä todetaan, ettei yksityiselämän tietoja, lailla salassa pidettäväksi säädettyjä 
tietoja, henkilötunnuksia, yksityishenkilöiden henkilötietoja sisältäviä erillisiä luetteloita ja 
muita henkilörekistereitä sekä yksityishenkilöiden osoite-, puhelinnumero- ja muita yhteys-
tietoja saa laittaa internetiin. Jos kyseisiä tietoja katsottaisiin poikkeuksellisesti tarpeellisek-
si julkaista internetissä, siihen olisi oltava asianomaisen suostumus tai muu laillinen perus-
te.  

Eduskunnan oikeusasiamiehen 28.3.2007 antamassa ratkaisussa (eoae 441/2005) todetaan, 
että oikeustila henkilötietojen käsittelyssä kuntien verkkotiedottamisessa on epätyydyttävä. 
Ratkaisun mukaan huolimatta henkilötietolain ja julkisuuslain määräyksistä sekä Kuntalii-
ton kuntien verkkotiedottamista koskevista ohjeista, käytännössä on havaittavissa, että eräi-
den kuntien verkkotiedottamisessa on selkeitä puutteita henkilötietojen käsittelemisessä. 
Ratkaisun mukaan kuntien tulisi omassa sisäisessä ohjeistuksessaan määritellä, miten ne 
toteuttavat verkkoviestinnässään asukkaidensa ja asiakkaidensa tietosuojan. Asiasta saattai-
si tämän vuoksi olla syytä laatia menettelyä selkeyttäviä säännöksiä. 
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Lisäksi Eduskunnan oikeusasiamies on esittänyt ratkaisussaan sisäasiainministeriön harkit-
tavaksi, tulisiko tietosuojan toteutuminen kuntien verkkotiedottamisessa varmistaa lainsää-
däntötoimenpitein. Tämä voisi oikeusasiamiehen mukaan tapahtua esimerkiksi siten, että 
kuntalain (365/1995) 50 §:ssä tarkoitetussa valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä 
voitaisiin edellyttää annettavan tarkentavat määräykset tietosuojasta kunnan verkkotiedot-
tamisessa juuri henkilötietojen käsittelyn osalta. Kunnat voisivat sisällyttää omiin hallinto-
sääntöihinsä Kuntaliiton suositusten ja ohjeiden sekä tietosuojavaltuutetun kannanottojen 
keskeiset periaatteet henkilötietojen käsittelyssä. 
 

3.5. Eräitä muita rekistereitä  
 
Luottotiedot - luottotietolaki (527/2007) 
 
Henkilöluottotiedoista säännellään tällä hetkellä henkilötietolaissa. Tällä hetkellä laissa on 
tarkempia säännöksiä ainoastaan kuluttajaa koskevista luottotiedoista ja niiden käsittelystä. 
Henkilötietolain 20 §:ssä säännellään henkilöluottotietojen käsittelystä. Luottotoiminnan 
harjoittaja saa tallettaa luottotietorekisteriin henkilön nimen ja yhteystiedon lisäksi tiedon 
maksun tai suorituksen laiminlyönnistä, jos se on esimerkiksi todettu lainvoimaisella tuo-
miolla, johtuu konkurssihakemuksen jättämisestä tai yli 60 päivää suorittamatta olleesta 
maksusta tai suorituksesta. Lisäksi rekisteriin saadaan tallettaa merkitä tietyistä velkajärjes-
telyrekisterissä olevista merkinnöistä.  
 
Henkilötunnuksen tallettamisesta säännellään henkilötietolaissa erikseen. Lain 13 §:ssä 
mainitaan ne tapaukset, joissa henkilötunnuksen käsittely on sallittu. Pääsääntöisesti henki-
lötunnusta saadaan käsitellä rekisteröidyn omalla suostumuksella tai jos käsittelystä sääde-
tään laissa. Henkilötunnuksen käsittely on kuitenkin sallittu 13 §:n 2 momentin mukaan 
mm. luotonannossa tai saatavan perinnässä sekä vakuutus-, luottolaitos-, vuokraus-, laina-
us- sekä luottotietotoiminnassa.   
 
Uusi luottotietolaki astuu voimaan 1.11.2007. Uudella luottotietolailla on laaja sovelta-
misala, sillä sen säännökset kohdistuvat paitsi luottotietorekisterin pitäjään, myös luottotie-
tojen käyttäjään. Lakia sovelletaan sekä kuluttajien että yrityksien ja niiden vastuuhenkilöi-
den luottotietojen rekisteröintiin, käsittelyyn ja käyttämiseen. Laissa on muun muassa sään-
nöksiä luottotietorekisteriin tallennettavista tiedoista sekä tiedon säilytysajoista. Säilyttä-
misaikoja täsmennetään ja joiltakin osin lyhennetään. Lisäksi henkilöluottotiedon luovutus-
ta ja käyttöä koskevat säännökset tarkentuvat. Luonnollista henkilöä koskevien tietojen 
käsittelyyn sovelletaan henkilötietolakia, jollei luottotietolaissa ole sääntelyä asiasta.  
 
Luottotietoina saa luottotietolain 6 §:n mukaan käyttää ja käsitellä vain sellaisia tietoja, 
jotka on saatu luotettavista lähteistä ja jotka ovat tarpeellisia ja asianmukaisia rekisteröidyn 
maksukyvyn tai maksuhalukkuuden kuvaamisessa. Henkilötietolain 11 §:n mukaisia arka-
luonteisia henkilötietoja saadaan käyttää tai käsitellä vain, jos oikeudesta tietojen käyttöön 
säädetään laissa tai määrätään lain nojalla tehdyssä päätöksessä. Luottotietoina käytettävät 
henkilötiedot on hankittava rekisteröidyltä itseltään, luottotietorekisteristä tai viranomaisten 
yleistä käyttöä varten olevista rekistereistä. Lisäksi luotonantajat saavat tallettaa rekiste-
röidystä tietoja omiin asiakasrekistereihinsä.   
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Luonnollisesta henkilöstä saadaan luottotietorekisteriin tallettaa henkilön yksilöintitietona 
henkilön nimi, yhteystiedot sekä henkilötunnus. Luonnollisesta henkilöstä saadaan myös 
yrityskytkentätietona tallettaa tieto siitä, missä yrityksissä rekisteröity toimii tai on toiminut 
yrityksen vastuuhenkilönä. Lisäksi luottotietorekisteriin saadaan tallettaa tieto henkilön 
toimintakelpoisuudesta, jos se on holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 67 §:n mukai-
sesti sallittua. Yksilöintitiedot on poistettava rekisteristä heti, kun rekisteröityä koskevat 
muut merkinnät on poistettava rekisteristä. Tämä ei koske yrityskytkentätietoa, vaan sitä 
voidaan säilyttää niin pitkään kuin yritysluottotietorekisterissä on maksuhäiriömerkintä, 
joka viittaa vastuuhenkilöön. 
 
Luottotietolain 39 §:n mukaan henkilö, joka käsittelee luottotietoja, ei saa luottotietolain 
vastaisesti ilmaista mitä hän tehtäviään hoitaessa on saanut tietää rekisteröityä koskevista 
asioista tai luottotietojen käsittelyn suojauksesta. Tämän estämättä saadaan poliisi- ja esi-
tutkintaviranomaisille antaa tietoja rikoksen selvittämistä varten. Lisäksi tietojen luovutus 
on sallittu silloin, kun velvollisuudesta tietojen antamiseen säädetään laissa. 
 
Henkilöluottotietoja saa lain mukaan luovuttaa käytettäviksi ja käyttää vain luoton myön-
tämistä ja luoton valvontaa varten. Henkilöluottotietoja saadaan luovuttaa ja käyttää, jos 
muun muassa laissa niin säädetään tai tietojenluovutus perustuu viranomaiselle laissa sää-
dettyyn tiedonsaantioikeuteen, perinnän suunnitteluun, takauksen tai vierasvelkapantin hy-
väksymistä tai antamista varten, huoneenvuokrasopimuksen tekemistä varten, työnhakijan 
ja työntekijän arvioimiseksi siten kuin siitä muualla laissa säädetään tai arvioitaessa yrityk-
sen ja sen vastuuhenkilön kykyä vastata sitoumuksistaan sopimusosapuolena sekä valittaes-
sa henkilö yrityksen vastuuhenkilöksi. Henkilöluottotietoja saadaan tietyin edellytyksin 
luovuttaa myös sähköisesti. Edellä mainitut säännökset eivät koske yrityskytkentätietojen 
luovutusta, vaan niitä saadaan käyttää esimerkiksi aina henkilöyhtiöiden luottokelpoisuu-
den arviointiin.   
 
Luottotietorekisterin pitäjä luovuttaa henkilöluottotietoja vain asiakassopimuksen perusteel-
la elinkeinonharjoittajille tai luottotietotoimintaa harjoittavalle rekisterinpitäjälle. Yksityiset 
henkilöt voivat tarkistaa omat luottotietonsa kirjallisen pyynnön perusteella. Pyyntöön tulee 
liittää kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta. Koska tietoja ei luovuteta puhelimitse tai 
sähköpostitse, ei nopea tiedon saaminen luottotietorekisteristä ole mahdollista. Näin ollen 
tietojen kysely pikaistuksissa ei onnistu vaivattomasti yksityiseltä henkilöltä. Ainoastaan 
yritysasiakkaat saavat tietoja nopeasti teknisen käyttöyhteyden kautta, mutta palvelu edel-
lyttää yritysten välistä sopimusta, ja on käytettävissä ainoastaan henkilökohtaisten käyttäjä-
tunnusten ja salasanojen kautta. Jokaisesta teknisen käyttöyhteyden kautta tehdystä kyselys-
tä jää lokitieto rekisterinpitäjälle.  
 
 
Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmä 

 
Kauppa- ja teollisuusministeriö ylläpitää yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmää sekä sii-
hen kuuluvaa työvoima- ja elinkeinokeskusten yrityspalvelurekisteriä. Laissa yrityspalvelu-
jen asiakastietojärjestelmästä (240/2007) säädetään myös asiakasta koskevien tietojen käsit-
telystä tarjottaessa asiakkaalle yrityspalveluja. Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialan 
yhteisellä yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmällä pyritään tehostamaan eri viranomais-
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organisaatioiden ja viranomaisten palveluja tukevien organisaatioiden toimintaa. Tietojär-
jestelmä on hyvä esimerkki siitä, että henkilötietoja sisältävän järjestelmän tietojen käyttö 
on rajattu vain tietyille tahoille eikä rekisterin tietoja voida luovuttaa yksityishenkilöille.  

Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmä on tietojärjestelmä, johon talletetaan asiakasta kos-
kevia perustietoja ja jonka kyselyjärjestelmän kautta välitetään asiakasta koskevia tietoja 
yrityspalveluja hoitavien viranomaisten sekä valtion erityisrahoitusyhtiön välillä. Yritys-
palvelujen asiakastietojärjestelmään kuuluu työvoima- ja elinkeinokeskusten yhteinen yri-
tyspalvelurekisteri, joka sisältää tietoja yrityspalvelujen toteuttamisen yhteydessä saaduista 
ja laadituista tiedoista.  

Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain 6 §:n mukaan yrityspalvelujen 
asiakastietojärjestelmän kautta voidaan käsitellä muun muassa tietoja, joista ilmenee yrityk-
sen nimi, yritys- ja yhteisötunnus sekä muut yksilöinti- ja yhteystiedot, tiedot siitä, ketkä 
toimivat yrityksen vastuuhenkilöinä, sekä tiedot henkilöistä, jotka yritys on nimennyt yh-
teyshenkilöikseen tässä laissa tarkoitettuja yrityspalveluja varten. Asiakastietojärjestelmän 
kautta voidaan yrityksen arviointiin käytettävinä tietoina välittää myös yrityksestä ja sen 
vastuuhenkilöistä luottotietorekisteriin, konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteriin sekä ulosot-
torekisteriin talletetut tiedot.  

Saman lain 6 §:n 3 momentin mukaan luonnollisesta henkilöstä, joka toimii yrityksen vas-
tuuhenkilönä tai sen 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna yhteyshenkilönä, saa tietojärjes-
telmään tallettaa ja sen kautta välittää yksilöintitietoina tiedot, jotka lain mukaan saadaan 
tallettaa luottotietorekisteriin. Lisäksi tietojärjestelmään saa tallettaa ja sen kautta välittää 
tiedot voimassa olevasta liiketoimintakiellosta sekä väestötietolain 4 §:n 1 momentin 1, 3 ja 
4 kohdassa mainittuja tietoja. 

Tietojärjestelmän kautta saadut yrityksen ja sen vastuuhenkilöitä koskevat luottotiedot ovat 
salassa pidettäviä. Tietojärjestelmästä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille. Sen sijaan tietojär-
jestelmän tietoja saa teknisen käyttöyhteyden avulla luovuttaa kauppa- ja teollisuusministe-
riölle, maa- ja metsätalousministeriölle, työministeriölle, työvoima- ja elinkeinokeskuksille, 
teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskukselle, valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera 
Oyj:lle sekä Maaseutuvirastolle ja työvoimatoimistoille. Lisäksi tietojärjestelmän tietoja saa 
käyttää Finpro ry neuvontapalvelujen toteuttamista varten 
 
Omien tietojen julkaiseminen internetiin 
 
Internetissä toimii lukuisia vapaaseen kirjainmerkkijonoon perustuvia hakujärjestelmiä 
(mm. Google), joilla hakutuloksena voidaan saada myös luonnollista henkilöä koskevat 
asiakirjat tai muut internet-merkinnät. Tästä johtuen tietosuojan riskit ja mahdollisuudet 
tietojen väärinkäytöksiin lisääntyvät. 
 
Ihmisten tulisi tiedostaa, että laittaessaan itseään tai perhettään koskevia tietoja internetiin, 
tiedot ovat kaikkien käytettävissä. Tietojen pois saaminen internetistä on hyvin hankalaa tai 
jopa mahdotonta. Huomiota olisi kiinnitettävä myös erilaisen harrastus- tai järjestötoimin-
nan kautta internetiin syötettävien tietojen laatuun ja tarpeellisuuteen. 
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Internetin käytössä on otettava huomioon, ettei viranomaisella ole mahdollisuutta estää sii-
nä julkaistujen henkilötietojen käyttämistä henkilötietolain vaatimusten vastaisesti periaat-
teessa mihin tahansa tarkoitukseen. 
 
Salaiset puhelinnumerot  
 
Salaista puhelinnumeroa ei ole määritelty lainsäädännössä, joten teleyritysten tarjoamat 
puhelinnumeron salaisuuteen liittyvät palvelut saattavat vaihdella sisällöltään. Liittymäso-
pimuksen solmimisen yhteydessä on hyvä varmistaa, mitä ominaisuuksia teleyrityksen sa-
laista puhelinnumeroa koskeva palvelu sisältää. Tilaajalla on oikeus estää liittymästään 
otettujen yhteyksien tunnistus puhelun vastaanottavassa päässä sekä pysyvästi että yhteys-
kohtaisesti (sähköisen viestinnän tietosuojalaki 22 §). Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, 
ettei soittajan puhelinnumero välity vastaanottajalle asti.  
 
Teleyritys voi määritellä estopalvelun liittymän pysyväksi ominaisuudeksi tai tilaaja voi 
yhteyskohtaisesti estää numeronsa välittymisen näppäilemällä ennen puhelua tietyn merkki-
jonon. Numeron välittymisen estopalvelu on maksuton. 
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4. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDESUOSITUKSET 
 
 
Työryhmä on laatinut johtopäätökset ja toimenpidesuositukset yleisellä tasolla eikä ole ot-
tanut kantaa yksittäisten rekistereiden muutostarpeisiin. Yksittäisten rekistereiden muutos-
tarpeiden arviointi ja muutosten toteuttaminen on tarkoituksenmukaista jättää kunkin rekis-
terin vastuuviranomaisen tai rekisterinpitäjän harkittavaksi. Alla olevat suositukset on tar-
koitettu huomioitaviksi kaikkien henkilötietoja sisältävien rekisterien suunnittelussa ja käy-
tössä. Suosituksia voidaan hyödyntää myös mahdollisia lainsäädäntömuutostarpeita arvioi-
taessa. Osa suosituksista on kohdennettu rekisterinpitäjien ja viranomaisten toimintaan. Osa 
suosituksista edellyttää kansalaisten oman harkinnan ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnin 
tehostamista. 

4.1. Henkilörekisterien suunnittelua parannettava 
 

• Suositus; Tietojärjestelmien ja henkilörekisterien suunnittelu- ja perustamisvaihees-
sa tulee arvioida järjestelmiin sisällytettävien henkilötietojen tarpeellisuus ja käyttö-
tarkoitus. 

 
Henkilörekistereitä suunniteltaessa tulee erityisesti arvioida, mitä henkilöitä yksilöiviä 
tietoja (henkilötunnus, kotiosoite, biometriset tunnisteet) rekisteriin on tarpeen tallentaa. 
Suunnitteluvaiheessa tulisi myös huomioida tässä raportissa esiin tuodut muut suosituk-
set sekä niiden vaikutus rekisterin teknisessä toteuttamisessa. Tarpeellisten tietojen laa-
juutta arvioitaessa huomiota tulisi kiinnittää erityisesti väärinkäytösten ehkäisemiseen ja 
henkilöturvallisuuteen. 
 

4.2 Turvakieltoja koskevaa lainsäädäntöä ja menettelytapoja yhdenmukaistettava 
 

• Suositus; Turvakieltoja koskevien menettelytapojen tulee olla selkeitä, jotta kansa-
laisilla on mahdollisuus helposti hahmottaa, mitä turvakiellolla tarkoitetaan. 

 
Nykytilanteessa turvakiellolla voidaan tarkoittaa monia eri rekistereihin tallennettavia 
kieltoja. Kansalaiselle saattaa jäädä mielikuva siitä, että esimerkiksi ajoneuvoliikenne-
rekisterin osoitteenluovutuskielto välittyy muihin viranomaisrekistereihin.  
 
Viranomaisten tulisi harkita yhden yhteisen informaation antamista eri järjestelmien 
turvakielloista. 
 

4.3 Turvakiellon saamisen edellytykset yhdenmukaistettava 
 

• Suositus; Turvakieltoja myöntäville tahoille yhtenäiset ohjeet turvakiellon myöntä-
misen harkintaan.  
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Turvakieltoa voi hakea kirjallisesti maistraatista, jos henkilö voi olettaa perustellusti 
oman tai perheensä turvallisuuden olevan vaarassa. Jos henkilöllä on perusteltu syy 
epäillä oman tai perheensä turvallisuuden olevan uhattuna, maistraatti voi hänen pyyn-
nöstään määrätä, ettei hänen kotikunta- tai osoitetietojaan saa antaa väestötietojärjes-
telmästä muille kuin viranomaisille. Maistraattien käytännöt turvakiellon myöntämises-
sä kuitenkin vaihtelevat. Esimerkiksi turvakiellon saaminen edellyttää joissain maistraa-
teissa perusteltua näyttöä jo konkretisoituneesta uhasta ja joissakin maistraateissa salli-
taan ammattinimikkeen poisto väestötietojärjestelmästä. Koska käytännöt eivät ole yh-
tenäiset saattaa syntyä tilanteita, että toisen kaupungin alueella turvakieltoa tietyllä pe-
rusteella haettaessa se myönnetään, toisen kaupungin alueella ei.  
 

4.4 Tietojen luovutusperiaatteita eri rekistereistä yhtenäistettävä  
 

• Suositus; Eri viranomaisen käytännöt siitä, mitä ja miten turvakiellon alaisesta hen-
kilöstä voidaan luovuttaa tietoja, tulisi olla yhtenevät. Lisäksi kaikki toteutetut tieto-
jen luovutukset kiellon alaisista henkilöistä tulisi dokumentoida. 

 
Jos henkilötietojen tallentaminen rekisteriin on perusteltua ja välttämätöntä, tulisi rekis-
terinpitäjän kiinnittää erityistä huomiota näiden tietojen edelleen luovuttamiseen rekis-
teristä. Esimerkiksi henkilötunnuksen tai henkilön kotiosoitteen ja tulevaisuudessa 
myös biometristen tunnisteiden luovuttaminen ei ole kaikissa tapauksissa tarpeellista.  
 
Henkilötietolain mukaan rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että henkilötunnusta ei 
merkitä tarpeettomasti henkilörekisterin perusteella tulostettuihin tai laadittuihin asia-
kirjoihin vaan näitä luovutettaessa tulisi olla olemassa erityiset edellytykset. Rekisterin-
pitäjän tulee tapauskohtaisesti arvioida, missä tapauksissa rekisteriin tallennettu henki-
lötunnus voidaan luovuttaa rekisteristä tietoja pyytävälle taholle. Turvallisuuden kan-
nalta keskeisten henkilötietojen luovuttamista voitaisiin rajoittaa esimerkiksi ottamalla 
käyttöön suppea rekisteriote, jossa henkilötunnuksia tai kotiosoitetietoja ei ole ja laaja 
ote, johon kaikki tiedot voitaisiin sisällyttää. Suppean rekisteriotteen tietosisällöstä esi-
merkkinä voisi olla, että yritystä koskevassa viranomaisrekisteriotteessa ei lähtökohtai-
sesti olisi yrityksen vastuuhenkilön kotiosoitetietoja. 
 
• Suositus; Rekisterinpitäjän on varmistettava, että henkilötunnusta ja kotiosoitetta ei 

luovuteta perusteettomasti sähköisesti ylläpidettävästä arkistosta. 
 
Varsinaisen rekisterin tietosisällön ja sieltä tapahtuvan tiedon luovutuksen lisäksi on 
tärkeää kiinnittää huomiota vastaaviin seikkoihin yksittäisten asiakirjojen luovuttamisen 
ja arkiston osalta. Käytännössä manuaaliset arkistot tulevat muuttumaan sähköisiksi, 
jolloin yksittäisen tiedon luovuttamiseen sähköisestä arkistosta tulee kiinnittää erityistä 
huomiota.  
 
• Suositus; Rekisteriotteen pyytäjän henkilöllisyys on varmistettava, jos tietojen luo-

vuttaminen on sidottu tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tällaiset luovutukset on myös 
dokumentoitava. 
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Rekistereistä ei tulisi nykyiseen tapaan luovuttaa otteita pelkän puhelinkeskustelussa 
ilmoitetun käyttötarkoituksen perusteella ilman, että otteen tilaajan henkilöllisyydestä 
varmistutaan. Väestökirjahallinnon ja postin yhteisessä muuttoilmoituspuhelimessa tar-
kastetaan väestötietojärjestelmään muuttoa ilmoittavan henkilön henkilöllisyys väestö-
tietojärjestelmän tietojen avulla tehtävillä tarkastuskysymyksillä. Vastaavasti ennen ot-
teen toimittamista voitaisiin varmistua puhelimitse rekisteriotteen pyytäjän henkilölli-
syydestä, jos tietojen luovuttaminen on sidottu tiettyyn käyttötarkoitukseen. Jos henki-
löllisyyttä ei voitaisi kuvatulla tavalla varmistaa, otteen luovuttamista koskeva pyyntö 
tulisi esittää kirjallisesti tai paikan päällä henkilökohtaisesti. Myös virastoon saapuneen, 
otetta pyytävän henkilön henkilöllisyys tulisi tarkastaa.  
 
• Suositus; Henkilön osoitetiedon luovuttamista tulisi keskittää.  
 
Henkilön pelkän osoitetiedon luovuttamisen keskittämisellä tosiasiallisesti väestötieto-
viranomaisille parannettaisiin väestötietolaissa säädettyjen tietojen luovutusrajoitusten 
merkitystä ja yhdenmukaistettaisiin luovutuskäytäntöä. Keskittäminen tarkoittaisi, että 
viranomaiset siirtäisivät väestötietoviranomaisille sellaiset tietopyynnöt, jotka koskevat 
pelkästään osoitetietoja. 

 

4.5 Rekisterinpitäjien tiedotettava henkilötunnuksen ja kotiosoitteen suojaamismahdolli-
suuksista aktiivisemmin  

 
Henkilötietolain 24 § edellyttää, että rekisterinpitäjän on henkilötietoja kerätessään huo-
lehdittava siitä, että rekisteröity voi saada tiedon rekisterinpitäjästä ja tarvittaessa tämän 
edustajasta, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä siitä, mihin tietoja säännön-
mukaisesti luovutetaan, samoin kuin ne tiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn oikeuk-
sien käyttämiseksi asianomaisessa henkilötietojen käsittelyssä. Pykälässä on erikseen 
mainittu, missä tapauksissa säädetystä tiedonantovelvollisuudesta voidaan poiketa. Li-
säksi henkilötietolaki edellyttää, että rekisterinpitäjän on pidettävä rekisteriseloste jo-
kaisen saatavilla.  
 
• Suositus: Kansalaisten tietoisuutta lisättävä henkilötietojen luovuttamiseen liittyvis-

tä riskeistä 
 
Henkilötietojen kerääminen ja luovuttaminen kaupallisissa palveluissa on lisääntynyt ja 
tulee lisääntymään myös tulevaisuudessa (esimerkiksi puhelutietoja yhdistetään kartta-
palveluihin). Tietoja yhdistetään eri lähteistä ja niitä myydään muokattuna pakettina tie-
tylle kohderyhmälle esimerkiksi internetin välityksellä, jolloin ilman luovutusrajoituk-
sia olevat henkilötiedot saattavat helposti päätyä muuhun tarkoitukseen, johon ne on 
alun perin luovutettu. 
 
Kansalaisten oman toiminnan huolellisuus korostuukin palvelujen ja kaupankäynnin se-
kä kaikenlaisen yhteydenpidon sähköistyessä. Kansalaisen tulisi tapauskohtaisesti aina 
harkita, mille taholle hän tietojaan luovuttaa. Kuitenkaan yksittäisellä ihmisellä ei ole 
aina mahdollisuutta olla esimerkiksi tekemättä sopimusta tietyn tahon kanssa, jolloin 
hänen on luovutettava henkilötietojaan (mukaan lukien turvallisuuden kannalta merkit-
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täviä tietoja, kuten kotiosoite) tälle taholle, esimerkiksi sähkösopimusta tehtäessä säh-
kön käyttöpaikkaa ei voi salata.  
 
Lisäksi on huomattava, että esimerkiksi henkilön itsensä internetiin jättämät tai harras-
tus- tai yhdistystoiminnan yhteydessä internetiin tallennetut tiedot ovat helposti kaikki-
en saatavilla ja käytettävissä. Lisäksi näitä tietoja voi olla mahdotonta myöhemmin 
poistaa.  
 
• Suositus; Kansalaisten tietoisuutta lisättävä henkilötietojen suojaamisen mahdolli-

suuksista sekä turvakieltojen vaikutuksista 
 
Kansalaisilla tulisi olla mahdollisuus helposti ja kattavasti saada tietoa siitä, miten ja 
millä perusteilla omia tietoja on mahdollista suojata sekä mitä suojaus merkitsee käy-
tännössä. Tätä helpottaisi esimerkiksi yksinkertainen ja helposti saatavilla oleva tarkas-
tuslista, jonka avulla henkilö voisi selvittää mahdollisuudet tietojensa suojaamiseen.  
 
• Suositus; Kun henkilö hakee tietojen luovutuskieltoa, tämän tulisi automaattisesti 

saada tiedot myös muista henkilötietojen luovutusrajoituksista ja -kielloista, joita 
hänen on mahdollisuus hakea.  

 
Nykytilanteessa henkilö saattaa mieltää, että hakiessaan esimerkiksi väestötietolain mu-
kaista turvakieltoa, on kielto muidenkin luovutusrajoitusten osalta kattava.  

4.6 Yhden luukun periaatteen käyttöönottamisen mahdollisuudet ja vaikutukset arvioita-
va 
 

• Suositus; Yhden luukun periaatteen käyttöönottoa on harkittava.  
 
Yhden luukun periaatteen mukaan henkilön tulisi voida ilmoittaa suojansa tarpeesta 
(turvakielto tai osoitteenluovutuskielto) yhdelle taholle, josta tieto välittyisi keskitetyn 
rekisterin kautta tai muutoin kaikille tarvittaville tahoille. Tällöin henkilö voisi päättää 
hyvin informoituna haluamansa suojan laajuudesta.  
 
Arvioitaessa keskitetyn tietojenluovutuskieltorekisterin käyttökelpoisuutta olisi erityi-
sesti arvioitava, kuinka usein henkilörekisterinpitäjän tulisi päivittää rekisterinsä keski-
tetyn tietojenluovutuskieltorekisterin tiedoilla ja miten se olisi teknisesti toteutettavissa. 
 
• Suositus; Viranomaiskohtaisten turvakieltojen tulisi rakentua väestötietojärjestel-

män yleisen turvakiellon pohjalle ja julkisuuslaissa tarkoitettujen turvakieltojen tuli-
si olla asiakohtaisia. 

 
Suosituksen toteuttaminen selkiyttäisi luovutusrajoitusten ja turvakieltojen välistä suh-
detta. 
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4.7 Salassapitosäännösten tulkintaa selkiytettävä tai lainmuutoksia harkittava  
 

• Suositus; Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettujen turvajärjestely-
jen ja 31 kohdassa tarkoitetun turvakiellon sisältöä tulisi selkeyttää. 

 
Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 31 kohdan turvakieltosäännöksen tulkinnan osalta on 
epäselvää kattaako kohdan sanamuoto ”henkilön kotikunta ja hänen siellä oleva asuin-
paikka tai tilapäinen asuinpaikka, puhelinnumero ja muut yhteystiedot” asumisolosuh-
teet yleensä ja kuinka pitkälle tulkinta voidaan ulottaa.  

 
Momentin 7 kohdan osalta on epäselvää, miten laajasti kohta koskee esimerkiksi raken-
nuspiirustuksia. 
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