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väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista anne-

tun lain (661/2009) 8 ja 16 §, 17 §:n 1 momentin 3 kohta, 23 §:n 1 momentin 1 kohta, 36 § ja
80 §:n 1 momentti seuraavasti:

8 §

Rekisteröinnin kohteita koskevat rajaukset

Väestötietojärjestelmään ei talleteta tietoja:
1) vieraan valtion Suomessa olevan diplo-

maattisen tai muun edustuston taikka lähete-
tyn konsulin viraston palveluksessa olevasta
ulkomaan kansalaisesta;
2) Yhdistyneiden Kansakuntien, sen eri-

tyisjärjestön tai sellaiseen rinnastettavan
muun kansainvälisen järjestön palveluksessa
olevasta ulkomaan kansalaisesta;
3) 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun henkilön

perheenjäsenestä eikä hänen yksityisessä pal-
veluksessaan olevasta ulkomaan kansalai-
sesta;
4) sellaisesta kiinteistöstä tai muusta rekis-

teriyksiköstä, rakennushankkeesta, rakennuk-
sesta tai huoneistosta, jonka tietoja ei lain,
asetuksen tai niiden nojalla annetun määräyk-
sen mukaan talleteta väestötietojärjestelmään.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoite-
tuista yksiköistä.
Edellä 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoi-

tetun henkilön tiedot voidaan kuitenkin hä-
nen omasta pyynnöstään tallettaa väestötieto-
järjestelmään siten kuin siitä tässä laissa sää-
detään.

16 §

Huoneistosta järjestelmään talletettavat
tiedot

Väestötietojärjestelmään talletetaan rekis-
teröinnin kohteena olevasta asuin- ja toimiti-
lahuoneistosta seuraavat tiedot:
1) huoneistotunnus tai muu huoneiston yk-

silöivä tunnistetieto;
2) huoneistoa ja sen ominaisuuksia kuvaa-

vat tiedot;
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3) asuinhuoneiston hallintaperustetta ja
käytössäoloa koskevat tiedot.
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tietojen

ja niitä koskevien lisäysten, muutosten ja kor-
jausten tallettamisesta sekä tietojen yksityis-
kohtaisesta sisällöstä annetaan tarkempia
säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

17 §

Muut järjestelmään talletettavat tiedot

Väestötietojärjestelmään voidaan tallettaa
rekisteröinnin kohteena olevaa henkilöä kos-
kevina myös seuraavat tiedot:
— — — — — — — — — — — — —
3) sellaisen 13 §:ssä tarkoitetun henkilön

ulkomailla asuvan puolison, lapsen ja van-
hemman, jolle ei ole annettu henkilötunnusta,
täydellinen nimi, syntymäaika, sukupuoli, si-
viilisääty, kansalaisuus, osoite ja kuolinaika;
— — — — — — — — — — — — —

23 §

Tiedonsaantioikeus viranomaisilta

Rekisterinpitäjällä on oikeus salassapito-
säännösten estämättä saada tietoja väestötie-
tojärjestelmän tietojen ylläpitoa ja muuta kä-
sittelyä varten seuraavasti:
1) tuomioistuimelta tieto tuomioistuimen

ratkaisusta, joka koskee henkilön siviilisää-
tyä, perheoikeudellista asemaa, lapsen huol-
toa ja sen sisältöä, toimikelpoisuuden rajoi-
tusta, edunvalvontaa ja kuolleeksi julista-
mista, kiinteistön saantoa, lainhuutoa ja käyt-
töoikeutta sekä Rikosseuraamuslaitokselta
tieto henkilön yli kolme kuukautta kestävästä
oleskelusta rangaistuslaitoksessa;
— — — — — — — — — — — — —

36 §

Turvakielto ja tiedonantovelvollisuus

Jos henkilöllä on perusteltu ja ilmeinen syy
epäillä itsensä tai perheensä terveyden tai

turvallisuuden tulevan uhatuksi, voidaan vä-
estötietojärjestelmään hakemuksesta tallettaa
turvakielto. Kun turvakielto on talletettu jär-
jestelmään, tämän henkilön kotikunta, asuin-
paikka, osoite ja muu yhteystieto voidaan
luovuttaa vain sellaiselle viranomaiselle,
jonka oikeus näiden tietojen käsittelyyn pe-
rustuu lain tai sen nojalla säädetyn tai määrä-
tyn tämän henkilön oikeutta tai velvollisuutta
koskevan tehtävän, toimenpiteen tai toimek-
siannon hoitamiseen. Turvakielto koskee
myös edellä mainitun henkilön omistuksessa
tai hallinnassa olevan kiinteistön, rakennuk-
sen ja huoneiston yksilöinti- ja sijaintitietoja,
jos niitä ei voida käsitellä erillään turvakiel-
lon kohteena olevista tiedoista, kun hänen
tietojaan luovutetaan väestötietojärjestel-
mästä.
Sen henkilön, jota asia koskee, tai hänen

laillisen edustajansa tulee hakea turvakieltoa
maistraatilta kirjallisesti tai muulla todistetta-
valla tavalla. Kun henkilö hakee turvakieltoa,
maistraatin on varattava hänelle mahdollisuus
ilmoittaa väestötietojärjestelmään talletetta-
vaksi sellainen yhteysosoite, joka voidaan
luovuttaa myös muille kuin 1 momentissa
tarkoitetuille viranomaisille.
Turvakielto voi ensimmäisen kerran olla

voimassa enintään viisi vuotta ja sen voimas-
saoloa voidaan tämän jälkeen hakemuksesta
jatkaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Erityi-
sestä syystä turvakielto voi olla voimassa
toistaiseksi.
Maistraatin on selvitettävä hakijalle turva-

kiellon välittömät vaikutukset.

80 §

Siirtymäsäännökset

1. Väestörekisterikeskuksen on saatettava
väestötietojärjestelmän automaattisen tieto-
jenkäsittelyn avulla pidetty tietojärjestelmä ja
varmennetun sähköisen asioinnin tekninen
palvelujärjestelmä tämän lain mukaisiksi nel-
jän vuoden kuluessa tämän lain voimaantu-
losta.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2013.
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Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen
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