Tulosta lomake

Tyhjennä lomake
Saapumispäivä (vastaanottaja täyttää):

Ote väestötietojärjestelmästä ja syntymätodistus -tilauslomake

Info

Henkilö, josta ote
tilataan

Sukunimi, etunimet sekä mahdolliset entiset nimet:

Henkilötunnus/syntymäaika:

Otteen tiedot

Käyttötarkoitus:

Valtio, jossa ote esitetään (ellei Suomi):

Jos käyttötarkoitus on perunkirjoitusta varten, kenen perunkirjoituksesta on kyse (nimi):

Info

Valitse otteen tyyppi:
Ote henkilö- ja perhesuhdetiedoilla
Ote asumistiedoilla. Kuinka monelta viime vuodelta tiedot halutaan:

Syntymätodistus
Lisätietoja (Tässä voit mm. ilmoittaa mitä tietoja haluat otteelle perustietojen lisäksi. Katso info):

Otteen kieli
suomi
ruotsi
englanti
Manuaalisesti laadittavat otteet henkilö- ja perhesuhdetiedoilla
espanja
italia
ranska
saksa (korkeampi hinta)
Tarvitsen Apostille -todistuksen ulkomailla esitettävälle otteelle:
Kyllä
Ei
(Selvitä ensin onko valtio ratifioinut Haagin yleissopimuksen ja onko Suomen ja asianomaisen valtion välillä
Apostille-vaatimus. Apostille-todistusta ei tarvita mm. Virossa esitettävään englanninkieliseen otteeseen,
pohjoismaiden välillä eikä 16.2.2019 alkaen toisessa EU-maassa esitettävään otteeseen. Apostille on maksullinen.

Tarvitsen vakiolomakkeen EU:n jäsenvaltiossa esitettävän otteen liitteeksi:
Kyllä
Ei
Vakiolomake:

Tilaaja

Vakiolomakkeen kieli:

Tilaajan nimi (yritys/yhteyshenkilö tai yksityishenkilö):

Tilaajan henkilötunnus /
Yrityksen y-tunnus:

Kuolinpesän nimi, mikäli lasku halutaan kuolinpesän nimellä:

Laskutus-/toimitusosoite:

Postinumero ja postitoimipaikka (valtio, jos osoite on ulkomailla):

Puhelinnumero: *

Tilauksen päiväys ja Päivämäärä:
allekirjoitus
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Sähköposti: *

Allekirjoitus:

1/2

Lomakkeen alkuun
*Puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta käytetään ainoastaan mahdolliseen tilaukseen liittyvään yhteydenottoon.
Ote on maksullinen. Ulkomaan toimituksissa voidaan käyttää ennakkolaskutusta.

Tällä lomakkeella voit tilata otteen väestötietojärjestelmästä. Väestötietojärjestelmästä luovutettavan tiedon tulee olla
tarpeellinen ilmoitettuun käyttötarkoitukseen (Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista
28 § 1 ja 2 mom.) Tilauksesta kirjataan otteen tekemisen yhteydessä väestötietojärjestelmän seurantatiedostoon luovutettujen
tietojen kohde, käyttötarkoitus, luovutusajankohta ja luovutettujen tietojen tilaajan tiedot.
Otetilaus käsitellään mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään viikon sisällä. Manuaalisesti laadittava otetilaus
käsitellään neljän viikon sisällä. Postitse toimitettavassa tilauksessa on huomioitava postin toimitusaika.
Otteen sisältö
Ote henkilö- ja perhesuhdetiedoilla sisältää henkilöstä seuraavat tiedot: sukunimi, etunimet, henkilötunnus, (ja/tai
syntymäaika), mahdollinen kuolinpäivä, syntymäkotikunta, syntymävaltio, kansalaisuus, rekisteriviranomainen, kotikunta ja
mahdollinen edunvalvonta ja edunvalvojan nimi, edunvalvontavaltuutus.
Lisäksi voit lisätietoja -kentässä pyytää otteelle seuraavia tietoja, jos otteen käyttötarkoitus niitä edellyttää:
siviilisääty, avioliitto/rekisteröity parisuhde, edelliset avioliitot, edelliset rekisteröidyt parisuhteet, lapset, huollettavat lapset,
vanhemmat, huoltajat, entiset nimet/entiset nimet yli 15 v/entiset sukunimet, entiset rekisteriviranomaiset, entiset kotikunnat,
vanhemmuuden vahvistaminen, adoptiolapsisuhde, voimassa olevat osoitteet, puolison osoite, lapsen osoite, uskontokunta,
henkilötunnus ja/tai syntymäaika, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuuden saamispäivä.
Ote asumistiedoilla sisältää henkilöstä seuraavat tiedot: sukunimi, etunimet, henkilötunnus ellei sitä korvata syntymäajalla,
kotikunta ja voimassa olevat osoitteet.
Lisäksi voit lisätietoja -kentässä pyytää otteelle seuraavia tietoja, jos otteen käyttötarkoitus niitä edellyttää:
syntymäaika, jos henkilötunnusta ei haluta käytettävän, entiset kotikunnat, entiset vakinaiset osoitteet, entiset tilapäiset
osoitteet, entiset nimet/entiset nimet yli 15 v/entiset sukunimet. Ilmoita kuinka monelta vuodelta tarvitset entisiä asumistietoja.
Syntymätodistus ulkomaiseen käyttöön. Sisältää seuraavat tiedot henkilöstä ja hänen vanhemmistaan: sukunimi, etunimet,
syntymäaika, sukupuoli, syntymäkotikunta, syntymävaltio, kansalaisuus, entiset sukunimet (yli 15 v).
Lisäksi voit lisätietoja -kentässä pyytää otteelle seuraavia tietoja, jos otteen käyttötarkoitus niitä edellyttää:
henkilötunnus, vanhempien henkilötunnus, kotikunta.
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