
Käsikirjoitus 
Mitä laki tarkoittaa minulle? 
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista. 

Laissa säädetään siitä: 

1. mikä on väestötietojärjestelmä 
2. mitä oikeuksia ja velvollisuuksia minulla on kansalaisena 
3. mitä palveluja minulle on tarjolla 

Väestötietojärjestelmä on rekisteri jossa on: 

1. henkilötiedot kaikista Suomen kansalaisista, sekä Suomessa että ulkomailla asuvista 
2. henkilötiedot sellaisista ulkomaan kansalaisista, jotka asuvat Suomessa tai joilla on muu 

riittävä kytkös suomalaiseen yhteiskuntaan 
3. tietoja kiinteistöistä, rakennuksista ja huoneistoista. 

Väestötietojärjestelmään tallennettavia tietoja ovat esimerkiksi: 

• Henkilötunnus (sisältää syntymäajan ja sukupuolen) 
• Täydellinen nimi 
• Kotikunta ja kotiosoite sekä tiedot asunnosta jossa henkilö asuu 
• Siviilisääty ja aviopuolison ja lasten tiedot 
• Vanhempien tiedot 
• Kansalaisuus ja äidinkieli 
• Syntymäpaikka ja syntymävaltio 
• Edunvalvontaa koskevat tiedot 
• Sekä monia muita henkilöön, kiinteistöön, rakennukseen tai asuinhuoneistoon liittyviä 

tietoja. 
• Henkilöä koskevista tiedoista säilytetään pääosin myös aiemmat tiedot. 

Tietojen ylläpitämisestä vastaavat: 

• Väestörekisterikeskus, maistraatit ja kansalaiset itse. 
• Suomeen muuttavan ulkomaalaisen tietoja voivat tietyissä tapauksissa rekisteröidä myös 

Maahanmuuttovirasto ja Verohallinto. 
• Kiinteistöjen, rakennusten ja huoneistojen tietoja voivat ylläpitää myös Suomen kunnat. 

Väestötietojärjestelmässsä olevia henkilötietoja pidetään lähtökohtaisesti luotettavana. Tietoja 
käytetäänkin erittäin laajasti koko yhteiskunnassa, niin viranomaisten kuin yritystenkin toimesta. 
Kun sinulta kysytään henkilötunnusta tai tunnistaudut johonkin sähköiseen verkkopalveluun, on 
taustalla oleva tieto yleensä saatu väestötietojärjestelmästä. 

Kansalaisen velvollisuudet 
Jokaisella, jonka tietoja on väestötietojärjestelmässä, on velvollisuus: 



• ilmoittaa osoitteenmuutoksesta. 
• ilmoittaa kun tiedot muuttuvat ulkomailla oleskelun tai asumisen aikana esimerkiksi lapsen 

syntymän tai avioliiton johdosta. Suomessa muuttuvat tiedot ilmoittaa 
väestötietojärjestelmään se viranomainen, josta tieto on peräisin, eikä niitä tarvitse ilmoittaa 
itse. 

• vastata ja toimittaa tarvittavat asiakirjat mikäli saa viranomaiselta johonkin tietoon liittyvän 
selvityspyynnön. 

Kansalaisen oikeudet 
Jokaisella, jonka tietoja on väestötietojärjestelmässä, on oikeus: 

• Kieltää omien, samassa taloudessa asuvan puolison tai lasten yhteystietojen jakaminen 
markkinointi- ja mainontatarkoituksiin, sukututkimukseen tai henkilömatrikkeliin. 

• Hakea maistraatilta turvakieltoa, jolloin tietojen luovuttaminen tapahtuu vain niille 
viranomaisille joilla tietoihin on aina lakisääteinen oikeus. Turvakiellon myöntäminen 
edellyttää, että henkilöllä on perusteltu ja ilmeinen syy pelätä itsensä tai perheensä 
terveyden tai turvallisuuden puolesta. 

• Tarkastaa omat tietonsa joko verkkopalvelussa (suomi.fi tai Tarkasta tietosi! -palvelu) tai 
maistraatissa. 

• Vaatia mahdollisten virheellisten tietojen korjaamista. Korjaaminen vaatii kuitenkin yleensä 
asiakirjaselvitystä, eikä esimerkiksi osoitteita tai perhesuhteita koskevia vanhoja tietoja 
korjata kaikissa tapauksissa. 

• Mahdollisuus pyytää selvitystä omien henkilötietojen käsittelystä väestötietojärjestelmässä 
on lähinnä, kun henkilöllä on perusteltu väärinkäytösepäily. Omien tietojen tarkastusoikeus 
väestötietojärjestelmän lokitietoihin on henkilöllä, joka on kysellyt suorakäyttö-kyselyllä 
väestötietojärjestelmän tietoja. 

Kansalaisen palvelut 
Väestötietojärjestelmään liittyviä palveluja ovat esimerkiksi: 

• Muuttoilmoitus eli ilmoittaminen uudesta kotiosoitteesta kun muutat. Tämän voit tehdä joko 
verkkopalvelussa tai käymällä maistraatissa tai Postissa. 

• Tarkasta tietosi! -verkkopalvelu, jossa voit tarkistaa sinusta väestötietojärjestelmään 
rekisteröidyt tiedot ja halutessasi ilmoittaa uuden ammatin, sähköpostiosoitteen, 
kutsumanimen tai äidinkielen. Palvelussa voit myös lisätä tai poistaa 
tietojenluovutuskieltoja. Tarkastamisen tai ilmoittamisen voit tehdä myös maistraatissa. 

• Nimipalvelu, josta voit tarkistaa, monellako henkilöllä on jokin tietty etu- tai sukunimi. 
• Osoitepalvelu, josta voit saada henkilön voimassa olevan osoitteen, ellei hän ole kieltänyt 

sen luovuttamista. 
• Erilaiset otteet tai todistukset väestötietojärjestelmästä. Näitä voi tilata useilla eri tavoilla, eri 

sisällöillä ja myös eri kielillä. Otteet ovat pääosin maksullisia. Asioidessasi suomalaisen 
viranomaisen kanssa, et tarvitse kuitenkaan otteita, koska viranomaiset saavat tietosi suoraan 
väestötietojärjestelmästä. Yleisimmin otteita ja todistuksia tarvitaan vainajan perillisten 
todistamiseen perunkirjoituksessa sekä ulkomaan viranomaisia varten. 
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