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PERUSTELUT (myös erityiset syyt, mikäli haetaan toistaiseksi voimassa olevaa turvakieltoa. Jatka tarvittaessa sivulla 2)

YHTEYSOSOITE (rekisteröidään väestötietojärjestelmään)
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LIITTEET

ALLEKIRJOITUKSET JA YHTEYSTIEDOT
Päiväys
Allekirjoitus ja nimenselvennys (yhteystietona puhelinnumero tai sähköpostiosoite)

Päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys (yhteystietona puhelinnumero tai sähköpostiosoite)

Päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys (yhteystietona puhelinnumero tai sähköpostiosoite)

1/4

DIGI- JA VÄESTÖTIETOVIRASTO
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Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimet

Turvakieltoa haetaan
määräaikaisena
Henkilötunnus

toistaiseksi voimassa olevana
Sukunimi ja etunimet

Turvakieltoa haetaan
määräaikaisena
Henkilötunnus

toistaiseksi voimassa olevana
Sukunimi ja etunimet

Turvakieltoa haetaan
määräaikaisena

toistaiseksi voimassa olevana

DVV07.02.05.00A_FI_05/2020

PERUSTELUT (Jatkoa sivulta 1)
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Tietoa turvakiellosta
Turvakielto
Turvakielto voidaan myöntää, jos henkilöllä on perusteltu ja ilmeinen syy epäillä itsensä tai perheensä terveyden tai turvallisuuden
tulevan uhatuksi. Turvakiellon myöntämisen perusteena olevan uhkan tulee olla ilmeinen.
Turvakielto koskee asianomaisen henkilön kotikuntaa, asuinpaikkaa ja muita yhteystietoja sekä tietyin edellytyksin hänen
omistuksessa tai hallinnassa olevaa kiinteistöä, rakennusta ja huoneistoa koskevia tietoja. Turvakiellon myöntöön viranomaisen
on selvitettävä hakijalle turvakiellon välittömät vaikutukset.
Turvakielto on ensimmäisen kerran voimassa enintään viisi vuotta, ja sen voimassaoloa voidaan tämän jälkeen hakemuksesta
jatkaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Erityisestä syystä turvakielto voi olla voimassa toistaiseksi. Kun turvakielto on päättynyt, sen
ei katsota taannehtivasti koskevan myöskään kiellon voimassaoloajan tietoja.
Turvakiellon hakeminen
Turvakieltoa haetaan Digi- ja väestötietovirastosta tai Ahvenanmaan valtionvirastosta kirjallisesti tai muulla todistettavalla tavalla.
Palauta lomake Digi- ja väestötietovirastoon. Yhteystiedot: dvv.fi/yhteystiedot. Ahvenanmaalla lomake palautetaan Ahvenanmaan
valtionvirastoon.
Turvakiellon hakija voi hakea turvakieltoa sekä omalta osaltaan, että samassa taloudessa asuvaa puolisoa ja lapsia koskevana,
jos sama uhka kohdistuu kaikkiin perheenjäseniin. Jos turvakieltohakemus tehdään muiden täysi-ikäisten perheenjäsenten
osalta, tulee muiden osalta liittää kirjallinen valtuutus, elleivät he allekirjoita hakemusta. Kuitenkin laillinen edustaja voi hakea
henkilön puolesta turvakieltoa. Henkilö, jolle on myönnetty turvakielto, voi milloin tahansa kiellon voimassa ollessa pyytää sen
voimassaolon päättämistä Digi- ja väestötietovirastolta tai Ahvenanmaan valtionvirastolta.
Turvakiellon ja osoitteen luovuttaminen
Kun henkilöllä on turvakielto, hänen osoitteensa voidaan luovuttaa hänen itsensä lisäksi vain viranomaisille. Turvakiellon alaisia
tietoja ei luovuteta useissa tapauksissa viranomaisillekaan. Ne viranomaiset, jotka saavat henkilön yhteystietoja järjestelmiinsä,
saavat myös tiedon turvakiellon olemassaolosta.
Suomessa ei ole mitään keskitettyä turvakieltorekisteriä. Väestötietojärjestelmästä välittyy kuitenkin turvakieltotieto mm.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ajoneuvoliikennerekisteriin, jonka tietojenluovutuksessa turvakielto otetaan huomioon
ajoneuvoliikennerekisteriä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Henkilörekistereitä, joihin ei pääsääntöisesti välity tietoa väestötietojärjestelmään merkityistä turvakielloista, ovat muun muassa
kaikki yksityissektorin, kuten Posti Oyj:n (posti), pankkien, vakuutusyhtiöiden, teleoperaattoreiden, lehtitalojen ja muiden yritysten
sekä yhdistysten ylläpitämät omat rekisterit, joista mainittakoon erityisesti Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n niin kutsutut
Robinson-rekisterit (osoite- ja puhelinkieltorekisteri).
Mainittuihin rekistereihin henkilön tulee siis itse ilmoittaa tietojenluovutuskielto.
Yhteysosoite

DVV07.02.05.00A_FI_05/2020

Henkilö, jolle on myönnetty turvakielto, voi ilmoittaa yhteysosoitteen merkittäväksi väestötietojärjestelmään. Yhteysosoite
on sellainen osoite, jota turvakiellon luovutusrajoitukset eivät koske. Yhteysosoitteen avulla turvakiellon omaava henkilö on
tavoitettavissa turvallisesti. Yhteysosoitteen tulee olla sellainen postilähetyksien vastaanottamiseen tarkoitettu osoite, josta ei
ilmene henkilön asumista koskevia tietoja (esim. postilokero-osoite). Ilmoittaja on vastuussa siitä, että hänen yhteysosoitteekseen
ilmoittama osoite on käytettävissä hänen postilähetyksiensä vastaanottamiseen.
Yhteysosoite voidaan luovuttaa kaikille sitä tarvitseville tahoille, ellei henkilö ole ilmoittanut väestötietojärjestelmään merkittäväksi
tietojenluovutuskieltoja, jotka koskevat myös yhteysosoitetta (suoramarkkinointi-, yhteystietojen luovutus- ja asiakasrekisterin
päivitys-, sekä henkilömatrikkeli- ja sukututkimuskielto; laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston
varmennepalveluista 28 §). Henkilö voi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle tai Ahvenanmaan valtionvirastolle
tietojenluovutuskiellot samalla, kun ilmoittaa yhteysosoitteen. Mikäli henkilöllä on edellä mainitut tietojenluovutuskiellot jo
entuudestaan merkittynä väestötietojärjestelmään, koskevat nämä automaattisesti yhteysosoitetta. Kiellot ovat voimassa
toistaiseksi ja ne on mahdollista poistaa toivotuilta osin. Lisätietoja tietojenluovutuskielloista saa Digi- ja väestötietovirastosta ja
Ahvenanmaan valtionvirastosta.
Yhteysosoite tulee voimaan, kun se on merkitty väestötietojärjestelmään, ja se on voimassa enintään turvakiellon päättymiseen
asti. Yhteysosoite on mahdollista muuttaa turvakiellon voimassaoloaikana. Haettaessa turvakiellolle jatkoa, tulee samalla ilmoittaa
yhteysosoite uudelleen.
Sähköpostiosoite
Väestötietojärjestelmään talletetaan rekisteröinnin kohteena olevan henkilön ilmoituksen perusteella sähköpostiosoite. Turvakielto
koskee myös väestötietojärjestelmään rekisteröityä sähköpostiosoitetta. Mikäli henkilö käyttää sähköisen asioimisen palveluita,
joihin on kytketty asiointitili, tallentuu sähköpostiosoite myös siellä käytettäväksi henkilön niin halutessa.
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EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 13 artiklan mukainen
informointi tietojen käsittelystä väestötietojärjestelmässä
Rekisterin nimi: Väestötietojärjestelmä
Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot: Digi- ja väestötietovirasto ja Ahvenanmaan valtionvirasto
Digi- ja väestötietovirasto, www.dvv.fi/yhteystiedot, puhelin (vaihde) +358 295 536 000, sähköposti kirjaamo@dvv.fi
Ahvenanmaan valtionvirasto, www.ambetsverket.ax, puhelin + 358 18 635 270, sähköposti info@ambetsverket.fi
Tietosuojavastaava: Digi- ja väestötietoviraston tietosuojavastaavan yhteystiedot: tietosuoja@dvv.fi. Yhteystiedot löytyvät myös osoitteesta:
https://dvv.fi/tietosuoja.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste: Väestötietojärjestelmää pidetään väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston
varmennepalveluista annetun lain nojalla. Väestötietojärjestelmää pidetään yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon sekä sen jäsenille kuuluvien
oikeuksien ja velvollisuuksien mahdollistamiseksi, toteuttamiseksi ja turvaamiseksi.
Tietojen luovuttaminen: Valtion ja kuntien viranomaisille luovutetaan laissa tai asetuksessa säädetyt tiedot ja niille säädettyjen tai määrättyjen
tehtävien hoitamisessa tarpeelliset tiedot. Henkilölle ja yhteisölle luovutetaan väestötietojärjestelmästä tietoja, joita nämä tarvitsevat oikeuksiensa
ja velvollisuuksiensa toteuttamiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa myös suoramarkkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimukseen, osoitepalveluna,
asiakasrekisterin päivittämiseen, historialliseen tai tieteelliseen tutkimukseen taikka muuhun näihin verrattavaan tarkoitukseen.
Väestötietojärjestelmän tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle.
Henkilötietojen säilytysaika: Väestötietojärjestelmän sisältämät henkilötiedot säilytetään pysyvästi lukuun ottamatta lapsen huostaanottoa
koskevaa tietoa, joka poistetaan huostaanoton päätyttyä taikka viimeistään huostaanotetun täyttäessä 18 vuotta ja ulkomaan kansalaisen
oleskelulupaa koskevia tietoja, jotka poistetaan sen jälkeen, kun henkilö on saanut Suomen kansalaisuuden.
Koska väestötietojärjestelmän tiedot säilytetään pysyvästi, sinulla ei ole oikeutta pyytää tietojesi poistamista väestötietojärjestelmästä.
Pääsy tietoihin: Sinulla on oikeus saada tietää, mitä sinua koskevia tietoja väestötietojärjestelmään on tallennettu. Voit itse käydä tarkastamassa
omat tietosi osoitteessa www.suomi.fi/omat-tiedot. Voit tarkastaa tietosi myös asioimalla henkilökohtaisesti Digi- ja väestötietoviraston
paikallisyksikössä, Ahvenanmaan valtionvirastossa tai pyytämällä tarkastuksen kirjallisesti lomakkeella.
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Tietojen oikaisu ja käsittelyn rajoittaminen: Sinulla on oikeus vaatia, että väestötietojärjestelmässä oleva virheellinen tietosi korjataan.
Korjausvaatimus on tehtävä Digi- ja väestötietovirastolle tai Ahvenanmaan valtionvirastolle. Et voi vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista
oikaisuvaatimuksen käsittelyn ajaksi.
Kirjautumalla omiin tietoihisi www.suomi.fi/omat-tiedot voit itse ilmoittaa seuraavat tiedot: äidinkieli ja asiointikieli (kun äidinkieli on muu
kuin suomi tai ruotsi), ammatti, kutsumanimi, sähköpostiosoite, tietojenluovutuskiellot (lukuun ottamatta turvakieltoa) sekä uskonnollisesta
yhdyskunnasta eroaminen.
Vastustamisoikeus: Sinulla ei ole oikeutta vastustaa tietojesi käsittelyä väestötietojärjestelmässä, koska tietojasi käsitellään lain nojalla.
Sinulla on kuitenkin oikeus kieltää tietojesi luovuttaminen väestötietojärjestelmästä suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia
sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Voit myös kieltää osoitetietojesi luovuttamisen
osoitepalveluna. Tietojen luovutuskiellot voit ilmoittaa tunnistautumista edellyttävässä verkkopalvelussa www.suomi.fi/omat-tiedot tai puhelimitse
tai kirjallisesti Digi- ja väestötietovirastolle tai Ahvenanmaan valtionvirastolle. Lisätietoja ja lomakkeita on saatavissa Digi- ja väestötietoviraston
verkkosivuilta osoitteesta www.dvv.fi.
Tietojenluovutuskiellot ovat rekisterikohtaisia. Toisin sanoen väestötietojärjestelmään rekisteröity kielto ei välity eteenpäin muihin rekistereihin,
esim. Postille, vaan sinun on tehtävä tietojenluovutuskiellot erikseen itse kaikkiin haluamiisi rekistereihin.
Oikeus siirtää tiedot toiseen järjestelmään: Koska väestötietojärjestelmän tietojen käsittely perustuu lakiin eikä suostumukseesi, sinulla ei ole
oikeutta saada henkilötietojasi väestötietojärjestelmästä sähköisesti siirrettävässä muodossa toiseen järjestelmään.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Valitus
tehdään valvontaviranomaiselle: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, sähköposti: tietosuoja@om.fi
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