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Rekisterin nimi 

Todistustilaukset ja tiedustelut. 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Kirkon jäsenten ja entisten jäsenten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen ja lasku-

tus. 

Jäsenrekisterin käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.c ar-

tikla ja 9.2.d artikla. Jäsenrekisterin pidosta ja tietojen käsittelystä säädetyn uskontokun-

tien jäsenrekistereistä annetussa laissa (614/1998), kirkkolain (1054/1993) 16 luvussa 

sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista anne-

tussa laissa (661/2009). 

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö 

Kirkon jäsenet ja entiset jäsenet, joista on tilattu todistuksia/tiedusteltu sekä tilaajan/tiedus-

telijan tiedot. 

- henkilön nimi, kenestä todistus tilattu 

- henkilötunnus / syntymäaika 

- syntymäkotikunta (jos tiedossa) 

- elää, kuollut ja kuolinaika (jos tiedossa) 

- nykyinen/viimeisin kotikunta (jos tiedossa) 

- käyttötarkoitus, johon todistus tilataan 

- henkilön perustietojen lisäksi todistukseen tarvittavat tiedot 

- todistuksen tekemistä helpottavat lisätiedot, kuka on kuollut, tilaajan sukulaissuhde 

edelliseen (jos sukulainen), muuttotiedot seurakuntaan tai seurakunnasta pois. 

Tilaajaa koskevat tiedot: 

- henkilön tai tilaajayrityksen nimi 
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- puhelinnumero 

- osoite 

- laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite) 

- sähköposti (kiireellinen toimitus) 

 

Tilaustietoja ja tiedusteluja ei ylläpidetä. 

 

Tietolähteet 

Tilaajalta / tiedustelijalta asiakaspalvelun yhteydessä, puhelimitse, sähköpostilla tai nettiti-

lauslomakkeella saadut tiedot.  

 

Tietojen luovutukset 

Seurakuntien viranomaistehtävästä säädetään väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisteri-

keskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 48 §:ssä, jonka mukaan jäsenre-

kisteristä voidaan luovuttaa jäsenestä yksittäisiä tietoja kirjallisesti henkilön oikeuksien ja 

velvollisuuksien toteuttamiseksi. 

Tietojen luovuttamisessa on noudatettava soveltuvin osin väestötietojärjestelmästä ja Vä-

estörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 4 luvun säännöksiä. 

Tämän perusteella jäsenrekisterin tietoja luovutetaan muun muassa perunkirjoituksen toi-

mittajille, pankeille, eri viranomaisille ja sukututkijoille. Tietoja ei luovuteta sivullisille, jollei 

se ole virkatehtävän vuoksi välttämätöntä. 

 

Henkilötietojen säilytysaika 

Todistustilaukset ja tiedustelut säilytetään 5 vuotta ja tuhotaan tietosuoja-astiaan laitta-

malla. Vuoden 2020 alusta tilauksia ei enää tule, koska Vantaan aluekeskusrekisteri tekee 

todistukset. Tiedusteluita tulee edelleen. 

 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus:  

 

• Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus 

pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. 

 

• Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoitta-

mista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. 

 

• Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oi-

keus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen pe-

rusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

 

• Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos re-

kisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n 



yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain 

(1054/1993) mukaisia muutoksenhakukeinoja.  

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki 

p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi 

www.tietosuoja.fi 
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