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VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄN TIETOSUOJASELOSTE 

 
 

1 
Rekisterin nimi 

 

Väestötietojärjestelmä 

2 
Rekisterinpitäjä 

Nimi 

Väestörekisterikeskus, maistraatit ja osa kunnista,  
Kuntien sopimukset 

 

Osoite 

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki / Teknologiakatu 7, 67100 Kokkola  
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

Puhelin (vaihde) 0295 535 001, sähköposti kirjaamo(a)vrk.fi  
 

3 
Yhteyshenkilö re-
kisteriä koskevissa 
asioissa 

Tehtävänimike 

Sovellusasiantuntija Mervi Mannila 
Osoite 

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki / Teknologiakatu 7, 67100 Kokkola  
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

Puhelin (vaihde) 0295 535 001, sähköposti kirjaamo(a)vrk.fi; 
 

4 
Tietosuojavastaava 

Tehtävänimike 

Johtava asiantuntija Noora Kallio  
Osoite 

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

Puhelin (vaihde) 0295 535 001, etunimi.sukunimi(a)vrk.fi 

5 
Henkilötietojen kä-
sittelyn tarkoitus ja 
oikeusperuste 

 
Väestötietojärjestelmän henkilötietoja pidetään lain väestötietojärjestelmästä ja väestöre-
kisterikeskuksen varmennepalveluista 661/2009 nojalla.  Jäljempänä laista käytetään nimeä 
väestötietolaki.  
Väestötietojärjestelmää pidetään yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon sekä sen jäse-
nille kuuluvien oikeuksien ja velvollisuuksien mahdollistamiseksi, toteuttamiseksi ja turvaa-
miseksi.  
 

6 
Henkilörekisterin 
sisältämien henki-
lötietojen säilytys-
aika 

 
Väestötietojärjestelmän sisältämät henkilötiedot säilytetään pysyvästi lukuun ottamatta 
lapsen huostaanottoa koskevaa tietoa, joka poistetaan huostaanoton päätyttyä taikka vii-
meistään huostaanotetun täyttäessä 18 vuotta ja ulkomaan kansalaisen oleskelulupaa kos-
kevia tietoja, jotka poistetaan sen jälkeen, kun henkilö on saanut Suomen kansalaisuuden. 
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7 
Rekisterin  
tietosisältö 

Henkilöstä väestötietojärjestelmään talletettavat tiedot: 

Väestötietojärjestelmään talletetaan rekisteröinnin kohteena olevasta henkilöstä seuraavat 
tiedot: 

1) täydellinen nimi; 

2) henkilötunnus sekä tekninen tunnistetieto ja sähköinen asiointitunnus; 

3) kotikunta ja siellä oleva asuinpaikka, tilapäinen asuinpaikka sekä sellaiset tiedot kiinteis-
töstä, rakennuksesta ja huoneistosta, jotka yksilöivät henkilön kotikunnan ja siellä olevan 
asuinpaikan; 

4) vanhempien täydelliset nimet ja henkilötunnukset; 

5) siviilisääty sekä tieto avioliiton solmimisesta ja purkautumisesta tai parisuhteen rekiste-
röinnistä, rekisteröidyn parisuhteen purkautumisesta ja rekisteröidyn parisuhteen muutta-
misesta avioliitoksi;  

6) aviopuolison tai rekisteröidyn parisuhteen toisen osapuolen täydellinen nimi ja henkilö-
tunnus; 

7) lasten täydelliset nimet ja henkilötunnukset; 

8) lapsen ja vanhemman perheoikeudellista asemaa koskevat tiedot; 

9) lapsen huoltoa ja sen sisältöä koskevat tiedot; 

10) vahvistettua adoptiota koskevat tiedot;  

11) toimintakelpoisuuden rajoittamista, edunvalvontaa ja edunvalvontavaltuutusta koske-
vat tiedot sekä edunvalvojan tai valtuutetun yksilöintitiedot; 

12) lapsen huostaanottoa koskevat tiedot; 

13) syntymäkotikunta tai -paikka ja syntymävaltio; 

14) kansalaisuus; 

15) sukupuolen vahvistamista koskeva tieto; 

16) kuolinaikaa tai kuolleeksi julistamisaikaa koskeva tieto; 

17) paikallista rekisteriviranomaista koskevat tiedot; 

18) vaalien ja kansanäänestysten toimittamista varten tarvittavat tiedot ääni- ja äänestysoi-
keudesta; 
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19) tieto jäsenyydestä uskonnonvapauslaissa (453/2003) tarkoitetussa uskonnollisessa yh-
dyskunnassa; 

20) henkilön ilmoittama äidinkieli ja asiointikieli; 

21) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja väestötietolain nojalla ilmoitetut kiellot luovuttaa 
väestötietojärjestelmän sisältämiä tietoja: turvakielto, asiakasrekisterin päivityskielto, yh-
teystietojen luovutuskielto, suoramarkkinointikielto, sukututkimuskielto ja henkilömatrik-
kelikielto;   

22) henkilön ilmoittama postiosoite ja muu yhteystieto sekä ammatti;  

23) henkilön nimenomaisesta pyynnöstä henkilölle voidaan asettaa muuttoesto.;  

24) henkilön omistamiin kiinteistöihin ja määräaloihin liittyvä tiedot: kiinteistöyksikön tun-
nus, kiinteistöyksikön nimi ja osoite sekä henkilön omistamiin rakennuksiin liittyvät tiedot: 
pysyvä rakennustunnus, rakennustunnus ja osoite;  

25) henkilön mahdollinen ulkomainen henkilönumero;  

26) ulkomailla vakinaisesti asuvalle Suomen kansalaiselle tieto kotikuntalaissa tarkoitetusta 
väestökirjanpitokunnasta; 

27) sellaisen henkilön ulkomailla asuvan puolison, lapsen ja vanhemman, jolle ei ole annettu 
henkilötunnusta, täydellinen nimi, syntymäaika, sukupuoli, siviilisääty, kansalaisuus, osoite 
ja kuolinaika;  

28) ulkomaan kansalaisen oleskeluluvan lajia ja luvan kestoa koskevat tai muut vastaavat 
tiedot. 

 
8 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 
Tietoja saadaan laissa tai asetuksessa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden perusteella yksityi-
siltä kansalaisilta (esimerkiksi muuttoilmoitus) ja eri viranomaisilta. Näitä viranomaisia ovat: 
seurakunnat, Maahanmuuttovirasto, Suomen edustustot ulkomailla, tuomioistuimet, Vero-
hallinto, sosiaaliviranomaiset, Rikosseuraamuslaitos, sairaalat, terveydenhuollon muut toi-
mintayksiköt ja ammattihenkilöt, vihkimisviranomaiset, Maanmittauslaitos ja rakennusval-
vontaviranomaiset. Poliisi ja teleoperaattorit aktivoivat sähköisen asiointitunnuksen.  
 

9 
Tietojen siirto, luo-
vuttaminen ja vas-
taanottajat 

 
Väestötietolain nojalla valtion ja kuntien viranomaisille luovutetaan laissa tai asetuksessa 
säädetyt tiedot ja niille säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitamisessa tarpeelliset tie-
dot. Henkilölle ja yhteisölle luovutetaan väestötietojärjestelmästä tietoja, joita nämä tarvit-
sevat oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa toteuttamiseksi. Luovutettavan tiedon on oltava tar-
peellinen siihen käyttötarkoitukseen, johon se luovutetaan. Tietoja ei saa luovuttaa, jos luo-
vuttamisen voidaan perustellusta syystä epäillä loukkaavan henkilön yksityiselämän tai hen-
kilötietojen suojaa, hänen etujaan tai oikeuksiaan taikka vaarantavan valtion turvallisuutta. 
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Tietoja voidaan luovuttaa myös suoramarkkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimukseen, 
osoitepalveluna, asiakasrekisterin päivittämiseen, historialliseen tai tieteelliseen tutkimuk-
seen taikka muuhun näihin verrattavaan tarkoitukseen, mikäli väestötietojärjestelmästä ja 
Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain edellytykset tietojen luovutta-
miselle ovat olemassa ja jos henkilön oikeudesta kieltää tietojensa luovuttaminen ei muuta 
johdu. Suoramarkkinointikielto on kuitenkin rekisterikohtainen eli kielto ei välity, kun tietoja 
tallennetaan luovutuksensaajan rekisteriin, ja tämä käyttää myöhemmin tietoja suoramark-
kinointiin. 
 
Käyttöpalvelutoimittaja (käsittelijä) Valtori vastaa väestötietojärjestelmän ylläpidosta 
VRK:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.  Käyttöpalvelutoimittaja on sopimuksin hank-
kinut Tieto Oyj:ltä ylläpitoon liittyviä palveluja.  
Yksityisen sektorin massamuotoisten tietopalveluiden alihankkijat (käsittelijät) ovat Posti 
oy, Fonecta oy ja Bisnode Marketing oy.  
Julkisen sektorin tietopalvelun alihankkijat (käsittelijät) ovat CGI 1.10.2018 saakka ja Tieto 
Oyj.  
 

10 
Tietojen siirto EU:n 
tai ETA:n ulkopuo-
lelle 

 
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Mahdollinen tietojen siirto 
Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tehdään asiaa koskevan lainsää-
dännön mukaisesti, erityisesti kiinnittäen huomiota kyseisen maan tietosuojan tasoon. 
 

11 
Rekisterin suojauk-
sen periaatteet 

 
Tietoaineisto on suojattu teknisillä tietoturvaratkaisuilla sekä tietoturvaa varmistavilla toi-
menpiteillä kuten riskienhallinta, jatkuvuudenhallinta ja häiriötilanteiden hallinnalla. Manu-
aalinen aineisto sijaitsee kulunvalvonnalla suojatuissa, lukituissa tiloissa.  

12 
Mahdollisen auto-
maattisen päätök-
senteon olemassa-
olo 

 
Henkilörekisterin tietojen perusteella ei suoriteta automaattista päätöksentekoa.  

14 
Tarkastusoikeus 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot väestötietojärjestelmästä. Rekis-
teröity voi itse käydä tarkastamassa omat tietonsa osoitteessa  
https://verkkopalvelu.vrk.fi/omat/Etusivu.aspx tai www.suomi.fi/rekisterit. Palvelun kautta 
näkyvät henkilötiedot, osoitetiedot ja kiinteistö- ja rakennusomistukset, lisätiedot huol-
losta, väestökirjanpitokunta, oleskelulupatiedot, sukupuolen vahvistaminen, sukupuoli, 
avioliittohistoria, rekisteröity parisuhde, uskonnollinen yhdyskunta sekä vakinaisen osoit-
teen asukkaiden lukumäärätieto.  
 
Palvelun kautta rekisteröity voi myös itse ilmoittaa seuraavat tiedot: äidinkieli ja asiointi-
kieli (kun äidinkieli muu kuin suomi tai ruotsi), ammatti, kutsumanimi, sähköpostiosoite, 
tietojenluovutuskiellot (lukuun ottamatta turvakieltoa) sekä uskonnollisesta yhdyskunnasta 
eroaminen.  
 
Rekisteröity voi tarkastaa hänestä väestötietojärjestelmään tallennetut tiedot myös asioi-
malla henkilökohtaisesti maistraatissa tai pyytämällä tarkastuksen maistraatin lomakkeella 
http://www.maistraatti.fi/fi/lomakkeet/  
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Lokitietojen osalta Väestötietojärjestelmän lokitietojen tietosuojaseloste http://vrk.fi/tieto-
suoja. 
 

15 
Oikeus vaatia tie-
don korjaamista 

 
Maistraatit vastaavat rekisteröidyn oikeudesta saada virheelliset tietonsa korjatuiksi väestö-
tietojärjestelmään. Väestörekisterikeskus ei tee väestötietojärjestelmään yksittäisten rekis-
teröityjen henkilötietoja koskevia korjauksia.  
 
Mikäli henkilötiedoissa on virhe, ota yhteyttä paikalliseen maistraattiisi, jossa virhe voidaan 
korjata. Maistraattien yhteystiedot löydät täältä www.maistraatti.fi.  Kirjautumalla omiin 
tietoihin https://verkkopalvelu.vrk.fi/omat/Etusivu.aspx voit itse korjata itse ilmoitettavat 
tiedot: äidinkieli ja asiointikieli (kun äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi), ammatti, kutsu-
manimi, sähköpostiosoite, tietojenluovutuskiellot (lukuun ottamatta turvakieltoa) sekä us-
konnollisesta yhdyskunnasta eroaminen.   
 
Mikäli havaitset virheen rakennuksen omistajatietojen oikeellisuudessa, ota yhteyttä rekis-
terinpitäjäkuntaan tai maistraattiin ja pyydä virheen korjausta. Mikäli havaitset virheen kiin-
teistön omistajatietojen oikeellisuudessa, ota yhteyttä maistraattiin ja pyydä virheen kor-
jausta. 
 

16 
Rekisteröidyn suos-
tumuksen peruut-
taminen 

 
Rekisteröidyltä ei tarvita suostumusta tietojensa käsittelyyn väestötietojärjestelmässä, 
vaan tietoja käsitellään lain nojalla. 
 
 

17 
Muut henkilötieto-
jen käsittelyyn liit-
tyvät rekisteröidyn 
oikeudet 

 
Väestötietojärjestelmän tiedot säilytetään lain nojalla pääsääntöisesti pysyvästi. Väestötie-
tolaissa säädetään niistä tilanteista, joissa tiedot tulee lain nojalla poistaa väestötietojärjes-
telmästä (ks. kohta 6). Rekisteröidyllä ei ole siten oikeutta pyytää tietojensa poistamista vä-
estötietojärjestelmästä. 
 
Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vastustaa tietojensa käsittelyä väestötietojärjestelmässä, 
koska tietoja käsitellään lain nojalla. Rekisteröidyllä on kuitenkin aina oikeus vastustaa hen-
kilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin tai suoramarkkinointiin liittyvään 
profilointiin. Rekisteröity voi ilmoittaa suoramarkkinointikiellon väestötietojärjestelmään 
verkkopalvelun kautta https://verkkopalvelu.vrk.fi/omat/Etusivu.aspx tai ilmoittamalla siitä 
puhelimitse tai kirjallisesti maistraattiin.  
 
Rekisteröidyllä ei ole oikeutta siirtää väestötietojärjestelmään antamiaan tietoja toiselle re-
kisterinpitäjälle, koska väestötietojärjestelmän tietoja käsitellään lain nojalla.  
Rekisteröidyllä ei ole oikeutta rajoittaa väestötietojärjestelmässä olevien henkilötietojen kä-
sittelyä. Väestötietolain 74 a §:n mukaan EU:n tietosuoja-asetuksessa säädettyä rekiste-
röidyn oikeutta käsittelyn rajoittamiseen koskevaa 18 artiklaa ei sovelleta väestötietojärjes-
telmään. 
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18 
Rekisteröidyn vali-
tusoikeus valvonta-
viranomaiselle 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn 
liittyen. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle:  
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki  
Sähköposti: tietosuoja@om.fi  
 

19 
Muu informaatio 

 
Tietosuojaseloste on nähtävillä Väestörekisterikeskuksen verkkosivuilla ja kirjaamossa.   
 
Väestörekisterikeskuksen yleiseen tietosuojainformaatioon voit tutustua osoitteessa 
http://vrk.fi/tietosuoja  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


