Henkilötietojen rekisteröinti
väestötietojärjestelmään

Viranomaisen merkinnät
Työjono

Diaarinumero

Työntekijä

Tutkinto-opiskelija

Perhesuhde

Muu:

Vaihto-opiskelija

Täytä lomake suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. HUOM! Käytä vain latinalaisia kirjaimia.
Ilmoittaja
1 Etunimet
2 Sukunimi
3 Syntymäaika

Suomalainen henkilötunnus on muotoa 131052-308T, jossa ensimmäiset kuusi numeroa kertovat syntymäpäiväsi. Välimerkki voi olla - tai A.
4 Onko sinulla suomalainen henkilötunnus?
Ei

Kyllä, mikä?

5 Sukupuoli
Mies

Nainen

6 Syntymävaltio (HUOM! Valtion nimi niin kuin se oli syntymäsi aikaan)

7 Syntymäpaikka

8 Oletko oleskellut Suomessa aiemmin? Milloin?

Rekisteröitävät henkilötiedot
9 Kansalaisuudet
10 Äidinkieli
11 Asiointikieli
Jos äidinkielesi ei ole suomi eikä ruotsi, voit valita kummalla kielellä haluat sellaiset viranomaisviestit, joita et voi saada omalla äidinkielelläsi.
Suomi

Ruotsi

12 Ammatti
13 Siviilisääty
Naimaton

Avioliitossa

Leski avioliitosta

Leski rekisteröidystä parisuhteesta

Eronnut avioliitosta

Eronnut rekisteröidystä parisuhteesta

Rekisteröidyssä parisuhteessa
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14 Entiset etunimet
15 Sukunimi ennen ensimmäistä avioliittoa/rekisteröityä parisuhdetta
16 Muut entiset sukunimet
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Osoite Suomessa
17 Katuosoite, myös huoneistotunnus (kirjain ja numero)
18 Postinumero ja -toimipaikka
19 Muuttopäivä tähän osoitteeseen

Maahanmuutto
20 Mistä muutat Suomeen?
21 Henkilönumero valtiossa, josta muutit
22 Kauanko aiot asua Suomessa?
Vähintään vuoden, ja haluan kotikunnan ja vakinaisen
osoitteen

Vähintään vuoden, mutta en halua kotikuntaa, vain
tilapäisen osoitteen

Alle vuoden, mihin saakka?

En asu Suomessa, tarvitsen vain henkilötunnuksen

Perheenjäsenet
23 Onko sinulla perheenjäseniä Suomessa tai onko perheenjäsenesi joskus asunut Suomessa?
Kyllä

Ei

Yhteystiedot
24 Puhelinnumero (Numeroa ei rekisteröidä väestötietojärjestelmään, vaan käytetään ainoastaan tätä lomaketta koskeviin yhteydenottoihin.)
25 Sähköpostiosoite

Sähköpostiosoitteen saa rekisteröidä väestötietojärjestelmään
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Sähköpostiosoitetta saa käyttää ainoastaan tätä lomaketta koskeviin yhteydenottoihin.
Allekirjoitus
Pyydän, että lomakkeella ilmoittamani tiedot rekisteröidään Suomen väestötietojärjestelmään. Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikeat.
Sitoudun ilmoittamaan rekisteriviranomaisille, jos tiedoissani tapahtuu muutoksia, jotka eivät ole viranomaisten tiedossa.
26 Päivämäärä ja allekirjoitus
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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 Digija väestötietoviraston paikallisyksikössä, Ahvenanmaan valtionvirastossa tai pyytämällä tarkastuksen kirjallisesti lomakkeella.
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.
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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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