KÄYTTÖLUPAHAKEMUKSEN LIITE

100 vuotta vanhojen ja sitä nuorempien
kirkonkirjojen ja siviilirekisterien käyttöön tutkijasalissa
TÄYTTÖOHJEITA LIITTEENÄ

SELVITYS TUTKIMUSHANKKEESTA
1. Käyttöluvan hakijan nimi

2. Tutkimushankkeen tiedot
Tutkimushankkeen nimi
Tutkimushankkeen nimi/lyhyt kuvaus tutkimushankkeen rajauksesta (esim. Niemisten sukukirja, Metsäpirtin
Kinnarit, Matti Meikäläisen vanhempien selvittäminen, Suomen apteekkarit -matrikkeli).

Tutkimuksen lähtötieto
Lähtötieto yhdistää tutkimushankkeen seurakuntaan tai siviilirekisteriin. Sen perusteella alkaa tietojen haku
100 vuotta vanhoista ja sitä nuoremmista kirkonkirjoista tai siviilirekistereistä. Tällainen tieto voi olla henkilön
nimi, syntymäaika, syntymäpaikka, tai mahdollinen muutto-, kuolin- tai vihkimisaika ja -paikka.

Lähteistä kerättävät tiedot
lähteistä ei kerätä tietoja, joista yksittäiset henkilöt ovat tunnistettavissa (esim. tilastointi tai muiden kuin
henkilöitä koskevien tietojen kerääminen)
TAI
Lähteistä kerätään henkilötietoja:
nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika, kuolinaika ja -paikka, arvo ja ammatti
muita tietoja, mitä (esim. muuttotieto, kummit, lukutaito):

3. Tutkimushankkeen käyttötarkoitus
omaan yksityiseen käyttöön tai oman lähipiirin käyttöön.
toisen yksityiseen käyttöön (tilaustutkimus). Tilaajan lähipiirin käyttöön.
julkaistavaksi, miten (esim. kirja, artikkeli, sukukokous):

Jos tutkimuksen tulokset julkaistaan siten, että henkilöt ovat tunnistettavissa, käyttölupahakemukseen on liitettävä henkilötietolain mukainen rekisteriseloste. Rekisteriselosteen malli sisältyy Sukututkimustoimialan henkilötietojen käsittelyä koskeviin käytännesääntöihin (2008)
(http://www.genealogia.fi/pdf/kaytannesaannot.pdf). Arkistolaitoksessa on tehty myös oma esimerkki rekisteriselosteesta.
muu tarkoitus:

Jatkuu kääntöpuolella

4. Henkilötietojen kerääminen, tallettaminen, käsittely ja suojaaminen
Olen perehtynyt Sukututkimustoimialan henkilötietojen käsittelyä koskeviin käytännesääntöihin (2008)
(http://www.genealogia.fi/pdf/kaytannesaannot.pdf).

ei

kyllä

Olen tietoinen, että henkilötietolaki (523/1999) ja julkisuuslaki (621/1999) säätelevät henkilötietojen keräämistä, tallentamista, käsittelyä ja suojaamista seuraavalla tavalla (rasti ruutuun).
En saa kerätä enkä tallettaa elossa olevista henkilöistä seuraavia arkaluonteisia henkilötietoja ilman henkilön lupaa:
Arkaluonteisia tietoja ovat tiedot, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan
•
rotua tai etnistä alkuperää
•
henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista
•
rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta
•
henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai
niihin verrattavia toimia
•
henkilön seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä; taikka
•
henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia ja muita sosiaalihuollon etuuksia.
En saa kerätä tietoja sellaisesta elossa olevasta henkilöstä, joka on kieltänyt tietojensa luovuttamisen. (Ei
koske tieteellistä tutkimusta.)
Salassa pidettävien henkilötietojen salassapitoaika on 50 vuotta henkilön kuolemasta.
Minun on aktiivisesti edistettävä tutkimukseni kohteena olevien henkilöiden mahdollisuutta saada tieto
henkilörekisteristä, jos tutkimuksen tulokset esitetään julkisesti tai julkaistaan henkilöiden tunnistamisen mahdollistavalla tavalla.
Henkilötietolain mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itsestään ja perheestään rekisteriin merkityt
tiedot.
Minun on käsiteltävä keräämiäni henkilötietoja huolellisesti ja huolehdittava niiden suojaamisesta myös
tutkimukseni valmistuttua.
Saan käyttää ja luovuttaa keräämiäni tietoja vain siihen tarkoitukseen, johon ne on alun perin kerätty.

Lomakkeen täyttöohjeet
Lomake täytetään selvästi tekstaten. Tämä helpottaa asian käsittelemistä.
1. Käyttöluvan hakijan nimi
Merkitse tähän oma nimesi.
2. Tutkimushankkeen tiedot
Tutkimushankkeen nimi
Kerro tässä kohdassa, mikä on käynnissä oleva tutkimus, johon tarvitset sata vuotta nuorempia kirkonkirjoja tai
siviilirekistereitä. Tutkimushankkeen määrittelee aina tutkimuksen tekijä itse. Tutkimushanke voi olla esimerkiksi
Antti Eerikinpojan (k. 1678 Kauhajoki) jälkeläiset 1600-luvulta nykypäivään -sukukirja, Matti Meikäläisen (s. 1917
Muolaa) ja Regina Saksalaisen (s. 1921 Helsinki) suvut, Karjalan veturinkuljettajat -matrikkeli, Amerikan siirtolaisuus Pohjois-Karjalassa v. 1917-1939.
Tutkimuksen lähtötieto
Antamallasi lähtötiedolla yhdistät tutkimuksesi siihen sata vuotta nuorempaan aineistoon, jota pyydät käyttöösi.
Lähtötiedon avulla myös tarkistetaan, että tutkimuksessa tarvittavaa sata vuotta nuorempaa aineistoa todella on
käytettävissä arkistolaitoksessa. Digitoidun aineiston osalta lähtötiedon perusteella avataan ensimmäiset aineistot
käyttöön Digitaaliarkistossa.
Lähtötiedon pitäisi olla 1900-luvulta. Sukututkijoilla lähtötieto on yleensä henkilön nimi, syntymä-, vihkimä-,
muutto- tai kuolinaika ja –paikka. Muussa tutkimuksessa lähtötiedon määrittelee tutkimuksen kysymyksenasettelu. Tarvittaessa lähtötiedon voi antaa erillisellä liitteellä.
Jos olet merkinnyt käyttölupahakemuksen kohdassa 3 hakevasi lupaa useisiin aineistoryhmiin, on lähtötieto annettava niihin kaikkiin. Esimerkiksi jos sukututkijan tutkimushankkeena on Matti Meikäläisen (k. 1698 Kaukola) jälkeläiset nykypäiviin asti ja käyttölupaa haetaan sekä luovutetun alueen aineistoihin että Turun maakunta-arkistossa
oleviin muihin kirkonkirjoihin.
Lähtötiedoksi annetaan tällöin
• Mauno Meikäläinen, kuolinaika 13.12.1937 Kaukola
• Mirja Meikäläinen, muutti 1.3.1927 Sauvon seurakuntaan
Lähteistä kerättävät tiedot
Jos et kerää kirkonkirjoista tai siviilirekistereistä tietoja, joista yksittäiset henkilöt ovat tunnistettavissa (eli teet
esimerkiksi vain tilastoja), niin rastita osion ylempi kohta.
TAI
Jos keräät henkilötietoja, niin merkitse osion alempaan kohtaan, mitä tietoja keräät.
3. Tutkimushankkeen käyttötarkoitus
Merkitse tähän, teetkö tutkimusta omaan tai toisen yksityiseen käyttöön vai aiotko julkaista keräämäsi tiedot.
Tutkimusrekisterin rekisteriseloste liitetään mukaan hakemukseen, mikäli rekisteri sisältää tietoja elossa olevista
henkilöistä ja tutkimus julkaistaan. Rekisteriseloste toimitetaan arkistolaitokseen jälkikäteen, mikäli alun perin
yksityiseen käyttöön tehty tutkimus päätetään julkaista käyttöluvan voimassaolon aikana. Suomen Sukututkimusseuran kotisivulla (www.genealogia.fi) olevasta rekisteriselostepalvelusta löytyy apua sukututkimusrekisteriselosteen tekemiseen. Myös arkistolaitoksessa on tehty sukututkimusrekisteriselosteesta esimerkki, joka löytyy käyttölupahakemuslomakkeiden yhteydestä.
4. Henkilötietojen kerääminen, tallettaminen, käsittely ja suojaaminen
Tässä kohdassa sinua muistutetaan henkilötietojen vastuullisen käsittelyn periaatteista ja edellytetään tutustumaan Sukututkimustoimialan henkilötietojen käsittelyä koskeviin käytännesääntöihin (2008).

