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VANGIN OSOITETIEDON MERKITSEMINEN VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄÄN
1
KANTELU
Kantelija arvostelee Helsingin maistraatin ja Helsingin ulosottoviraston menettelyä hänen
osoitetietojensa merkitsemistä ja tarkistamista koskevassa asiassa. Hän kertoi lähettäneensä
asianmukaisen muuttoilmoituksen joutumisestaan vankilaan Helsingin maistraattiin. Kantelijan
mukaan maistraatti ei toimittanut ulosottomiehelle tarvittavaa selvitystä hänen olinpaikastaan.
Kantelija toteaa, että vaikka ulosottomiehellä ei ollut tarkastaessaan väestötietojärjestelmän
rekisteritietoja mahdollisuutta saada tätä kautta tietoa hänen olinpaikastaan, ulosottomiehellä
olisi ollut pääsy vankirekisteriin (nyk. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön vankitietokantaan). Koska hänen osoitteensa oli jäänyt tuntemattomaksi, hänen täytäntöönpanoasiansa oli varattomuus- ja tuntemattomuusesteellä palautettu velkojalle ja seurauksena
oli ollut maksuhäiriömerkintä luottotietorekisterissä. Kantelija viittaa siihen, että hänelle ei ollut
annettu ulosottokaaren 3 luvun 32 §:n mukaista mahdollisuutta tulla kuulluksi häneen kohdistuvassa ulosottomenettelyssä.
--3
RATKAISU
3.1
Tapahtumat
Helsingin maistraatille saapui kantelijan tekemä muuttoilmoitus, jonka mukaan hän oli muuttanut entisestä asuinosoitteestaan Vantaan vankilaan osoitteeseen Siltaniitynkuja 2, 01260
Vantaa. Muuttoilmoituksessa kantelija ei ollut ilmoittanut erillistä postiosoitetta, jonne hän halusi postilähetykset toimitettavaksi. Ilmoituksen perusteella maistraatti teki väestötietojärjestelmään merkinnän kantelijan olemisesta rangaistuslaitoksessa site n, että kantelijan kotikunnan oli kotikuntalain 3 §:n nojalla katsottu säilyneen e nnallaan.
Kantelija teki maistraatille puhelimitse muuttoilmoituksen, jolloin hän ilmoitti asuinosoitteekseen Suomenlinna C 86, 00190 Helsinki. Ilmoitettu asuinosoite tallennettiin väestötietojärjestelmään. Osoite oli väestötietojärjestelmästä täällä tulostetun otteen mukaan kirjattuna hänen
asuinosoitteekseen. Huoneisto C 86 oli tuolloin merkittynä väestötietojärjestelmässä asuinhuoneistoksi. Kantelun tutkimisen yhteydessä kuitenkin ilmeni, että kyseistä rakennusta koskeva Suomenlinnan hoitokunnan ilmoitus rakennusten omistajatietoja ja asukkaita koskevasta
korjauspyynnöstä oli jäänyt epähuomiossa ottamatta rekisteriin. Rakennus oli Helsingin vankilan työsiirtolan toimistona , ei asuntona. Maistraatti muutti 15.12.2009 väestötietojärjestelmän

tietoa rakennuksen käyttötarkoituksesta ja kantelijan suostumuksella osoite merkittiin hänen
osoite- ja yhteystiedokseen.
3.2
Oikeusohjeet
Hyvä hallinto ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti
Suomen perustuslain 21 §:ssä on taattu jokaisen oikeus saada asiansa käsitellyksi asianm ukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai
muussa viranomaisessa. Oikeus hyvään hallintoon, johon kuuluu muun muassa oikeus tulla
kuulluksi, turvataan lailla . Perustuslain 22 §:n noja lla julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.
Hallintolain (434/2003) 6 §:n mukaan viranomaisen toimien on suojattava oikeusjärjestyksen
perusteella oikeutettuja odotuksia. Lain 7 §:n mukaan asian käsittely viranomaisessa on pyrittävä järjestämään siten, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita.
Lain 22 §:n mukaan jos viranomaiselle toimitettu asiakirja on puutteellinen, viranomaisen on
kehotettava lähettäjää määräajassa täydentämään asiakirjaa, jollei se ole tarpeetonta asian
ratkaisemiseksi.
Väestötietolainsäädäntö
Väestötietolain (507/1993) 12 §:n 1 momentissa säädetään, että hoito-, huolto - ja rangaistuslaitosten on ilmoitettava henkilön kotikunnan ja siellä olevan asuinpaikan tarkistamista varten
tammikuun aikana rekisteritoimistolle laitoksessa ilmoitushetkellä yli kolme kuukautta olleista
henkilöistä. Rekisteritoimisto voi määrätä muunkin ajankohdan tietojen ilmoittamiselle.
Säännöksessä siis edellytetään, että maistraatti tutkii, onko ilmoituksen perusteella aihetta
muuttaa henkilöä koskevaa kotikunta- taikka asuinpaikkatietoa. Sen sijaan laissa ei säädetä,
miten tämä tieto muutoin rekisteröidään, jos kotikunta tai asuinpaikka ei muutu.
Kotikuntalain (201/1994) 9 §:n 2 momentissa säädetään, että jos rekisteritoimisto on saanut
muulta kuin henkilöltä itseltään kotikunnan tai siellä olevan asuinpaikan muuttamista koskevan tiedon taikka tiedon vakinaisesta muutosta ulkomaille, se voi tehdä tämän tiedon mukaisen merkinnän väestötietojärjestelmään, jos on ilmeistä, että tietoa voidaan pitää luotettavana. Tällöin rekisteritoimiston eli maistraatin on lain 11 §:n nojalla ilmoitettava asianomaiselle
merkinnästä ja siitä, kuinka siinä mahdollisesti oleva asia- tai kirjoitusvirhe voidaan korjata.
Väestötietolain 25 §:n 3 momentin mukaan hoito-, huolto- ja rangaistuslaitoksen maistraatille
väestötietolain 12 §:n 1 momentin nojalla ilmoittamat tiedot voidaan luovuttaa ainoastaan asianomaisille viranomaisille.
Erään toisen kantelun (dnro 419/4/05) tutkinnan yhteydessä Väestörekisterikeskukselta saadun selvityksen mukaan edellä mainitun säännöksen nojalla Väestörekisterikeskus ei ole toimittanut muun muassa veroviranomaisille kyseisten henkilöiden olinpaikkatietoa, koska se on
tulkinnut säännöstä siten, että asianomaisella viranomaisella tarkoitetaan ainoastaan niitä
viranomaisia, joilla virkatehtäviensä perusteella on tai voi olla tieto henkilön laitoksessa olosta.

Tieto rangaistuslaitoksessa olosta rekisteröidään väestötietojärjestelmään erillisellä rangaistuslaitoksen tunnuksella ilman selväkielistä osoitetta. Tieto rangaistuslaitoksessa olosta on
tuolloin voimassa olevan väestötietolain 25 §:n 3 momentin nojalla luovutusrajoituksen alainen tieto. Väestötietolain 25 §:n 3 momentin nojalla tieto rangaistuslaitoksessa olosta voidaan
luovuttaa asianomaiselle viranomaiselle. Tiedon luovuttaminen edellyttää kuitenkin tiedonluovutuspyyntöä.
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009)
tuli voimaan 1.3.2010. Kyseisen lain 13 §:n 1 momentin 22 kohdan ja 41 §:n 2 momentin mukaan, jos henkilö on itse ilmoittanut hoito- tai huoltolaitoksen osoitteen myös henkilökohtaisessa käytössä olevaksi osoite- ja yhteystiedokseen, tällainen osoite voidaan tallettaa väestötietojärjestelmään ja luovuttaa edelleen. Laissa säädetty menettely ei 41 §:n 2 momentin sanamuodon eikä kyseisen säännöksen perustelujen mukaan koske rangaistuslaitoksia eikä
vankeusrangaistusta suorittavalla henkilöllä siten ole mahdollista ilmoittaa väestötietojärjestelmään rangaistuslaitoksen osoitetta henkilökohtaisessa käytössä olevaksi osoite- tai yhteystiedoksi.
Ulosottolainsäädäntö
Ulosoton asianmukaisuuden vaatimuksesta säädettiin ennen 1.1.2008 voimassa olleen ulosottolain 1 luvun 19 §:ssä (679/2003). Sen mukaan ulosottomiehen tulee toimia virkatehtävissään asianmukaisesti ja puolueettomasti. Täytäntöönpanotehtävät tulee suorittaa joutuisasti,
tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti aiheuttamatta vastaajalle tai sivulliselle suurempaa haittaa kuin täytäntöönpanon tarkoitus vaatii. Ulosottomiehen tulee edistää vastaajan omatoimisuutta ja asianosaisten välistä sovinnollisuutta ulosottoasiassa sopivalla tavalla.
Vireilletuloilmoituksesta säädettiin tuolloin voimassa olleessa ulosottolain 3 luvun 33 §:ssä
(679/2003). Sen 1 momentin mukaan kun hakemus on saapunut vastaavalle ulosottomiehelle, vastaajalle on viipymättä annettava vireilletuloilmoitus. Ilmoitusta ei tarvitse antaa, jos vastaajan olinpaikkaa ei ole saatu selville tai on aihetta olettaa, että ilmoitus tuntuvasti vaikeuttaa
täytäntöönpanoa.
Lain 3 luvun 32 §:n mukaan ulosottomiehen tulee muissakin kuin erikseen säädetyissä tilanteissa varata asianosaiselle tai sivulliselle tilaisuus tulla ennakolta sopivalla tavalla kuulluksi,
jos asialla arvioidaan olevan tälle huomattava merkitys eikä kuulemiselle ole estettä. asianomaiselle on varattava tilaisuus tulla uudelleen kuulluksi, jos asiassa saadaan olennaista uutta selvitystä.
Ulosottomiehen etsimisvelvollisuutta koskeneen ulosottolain 3 luvun 48 §:n (679/2003) 1 momentin mukaan ulosottomiehen tulee olosuhteiden edellyttämässä laajuudessa etsiä velalliselle kuuluvaa omaisuutta suorituksen saamiseksi hakijalle. Säännöksen 2 momentin mukaan
omaisuuden etsimistä ja vastaajan olinpaikan selvittämistä koskevista vähimmäistoimista
säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Ulosottomenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen (680/2003) 5 §:ssä säädettiin perusselvityksen sisällöstä. Sen mukaan ulosottohakemuksen saavuttua paikalliselle ulosottoviranomaiselle selvitetään ulosottorekisterissä olevat vastaajaa koskevat tiedot. Jos ulosottorekisterissä ei ole vastaajaa koskevia tietoja tai ne eivät ole ajan tasalla, ulosoton tietojärjestelmässä olevan teknisen käyttöyhteyden avulla selvitetään väestötietojärjestelmään sekä veroviranomaisten, työvoimaviranomaisten, Kansaneläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen tietojärjestelmiin merkityt vastaajan olinpaikkaa ja omaisuutta koskevat tiedot.

Asetuksen 6 §:n mukaan edellä 5 §:ssä tarkoitetussa perusselvityksessä saatujen tietojen
perusteella vastaajan olinpaikan ja omaisuuden etsintää jatketaan, jos siihen on olosuhteet
huomioon ottaen aihetta. Vastaajan olinpaikan selvittämistä ja omaisuuden etsintää jatketaan
osoite- ja puhelintietojen selvittämisellä, yhteydenotolla, tapaamisella, ulosottoselvityksellä
sekä muihin kuin 5 §:ssä tarkoitettuihin tietojärjestelmiin merkittyjen tietojen etsimisellä sekä
muilla tiedusteluilla ja selvityksillä. Vastaajan olinpaikan selvitys ja omaisuuden etsintä lopetetaan, kun on ilmeistä, että vastaajaa tai omaisuutta ei lö ydetä.
Estetodistuksesta säädettiin ulosottolain 3 luvun 95 §:ssä (679/2003). Sen 1 momentin mukaan, jollei saatavalle ole kertynyt täyttä suoritusta (varattomuuseste) tai jollei myöskään velallisen olinpaikasta ole tietoa (varattomuus- ja tuntemattomuuseste), hakijalle on annettava
sitä koskeva todistus.
Edellä selostetut säännökset vastaavat nykyisin voimassa olevia ulosottokaaren ja ulosottomenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen säännöksiä.
3.3
Helsingin maistraatin menettely
Saadun selvityksen mukaan kantelija oli itse tehnyt maistraatille kirjallisen muuttoilmoituksen
heinäkuussa 2006, jolloin hän oli ilmoittanut asuinosoitteekseen Vantaan vankilan osoitteen.
Koska muuttoilmoituslomakkeella ei ollut merkitty erillistä postiosoitetietoa, ei vankilan osoitetta ollut kirjattu hänen postiosoitteekseen vaan ainoastaan ns. olinpaikkatiedoksi tilanteessa,
jossa hänen kotikuntalain mukainen asuinpaikkansa ei katsottu muuttuneen. Vankilassa olo
oli arkaluontoinen tieto eikä se kirjautunut väestötietojärjestelmään muuta kuin kooditietona.
Sittemmin kantelija oli puhelimitse ilmoittanut 23.10.2008 uudeksi asuinosoitteekseen
16.10.2008 lukien Suomenlinna C 86. Vaikka kysymys on Helsingin vankilan työsiirtolan
osoitteesta, tämä osoite oli puolestaan merkitty rekisteriin sellaisenaan hänen asuinosoitteekseen (vakinainen osoite) eikä siis postiosoitteekseen.
Siihen, miksi maistraatti oli samanlaisen ilmoituksen perusteella samanlaisessa tilanteessa
tehnyt väestörekisteriin erilaiset merkinnät, ei ole saatu täyttä selvyyttä. Selvää on, että kantelijan tarkoituksena on ollut saattaa väestötietojärjestelmän osoitetiedot osaltaan ajan tasalle ja
hänellä on ollut perusteltua syytä olettaa, että tämä tieto välittyy viranomaisille, kuten ulosottoviranomaiselle, asianmukaisesti niin kuin muiden henkilöiden vastaavat ilmoitukset välittyvät. Tämä viranomaisen velvollisuus suojata oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia on turvattu hallintolain 6 §:ssä. On ymmärrettävää, ettei hän ollut merkinnyt osoitetta
myös postiosoitteelle varattuun kohtaan, koska lomakkeessa kehotetaan postiosoitteen merkitsemiseen vain, jos se on eri kuin uusi asui nosoite (eli "lähiosoite").
Näin ollen Helsingin maistraatin olisi tullut merkitä kantelijan itse ilmoittama osoite hänen postiosoitteekseen väestötietojärjestelmään. Mikäli maistraatin mielestä kantelijan ilmoitus oli tulkinnanvarainen, kantelijalta olisi tullut pyytää lisäselvitystä ennen merkinnän tekemistä.
Kuten jäljempänä ilmenee, kanteen kohteena olevaan ulosottomenettelyyn ei tiedon puuttumisella väestö tietojärjestelmästä kuite nkaan näytä olleen vaikutusta. Katson, että Helsingin
maistraatin menettely oli hallintolain 6, 7 ja 22 §:n vastaista. Saatan käsitykseni He lsingin
maistraatin tietoon.

3.4
Helsingin ulosottoviraston menettely
Helsingin ulosottoviraston kihlakunnanulosottomieheltä saadun selvityksen mukaan kantelijalla oli vuonna 2007 ulosottoperinnässä kolme saatavaa, joiden osalta täytäntöönpano oli päätynyt varattomuusesteeseen. Näistä saatavista oli lähetetty maksukehotukset 12.1.2007,
19.6.2007 ja 16.10.2007 velkojan ilmoittamaan osoitteeseen Suomenlinna C 86, 00190 Helsinki. Tietojärjestelmän tulosteiden jäljennökset liitetään tähän päätökseen kantelijalle tiedoksi.
Saadun selvityksen mukaan kante lijalle oli siis tuolloin voimassa olleen ulosottolain 3 luvun
säännösten mukaisesti lähetetty tieto saatavien ulosottoperinnästä eikä väestötietojärjestelmän tiedoilla ole ollut vaikutusta velallisen kuulemisen toteutumiseen. Näin ollen minulla ei ole
aihetta epäillä Helsingin ulosottoviraston menetelleen asiassa lainvastaisesti.
Pidän perusoikeutena turvattujen oikeusturvan takeiden toteutumista ja erityisesti asianosaisten oikeutta tulla kuulluksi tärkeänä. Tämän vuoksi olen yleisesti selvittänyt menettelyä ulosottovirastoissa tapauksissa, joissa velallisen osoite ei ole tiedossa ja velallisen vankilassa olo ei
näy väestörekisterin merkinnöistä selkokielisenä. Valtakunnanvoudinviraston johtava hallintovouti on pyynnöstä toimittanut tänne selvityksen menettelystä osoitetiedon tarkastamisessa.
Siinä esitetään, että väestötietojärjestelmää tulisi kehittää niin, että laitoksissa olevien olinpaikka selviää oikeushallinnon käytettävissä olevan teknisen yhteyden kautta ilman, että asiaa tulisi yksittäistapauksittain erikseen selvittää puhelimitse tai kirjallisin tiedusteluin. Tulen
erikseen ottamaan selvitettäväkseni yhtäältä väestötietojärjestelmän käytön kehittämisen
mahdollisuudet ja toisaalta menettelyn, jolla ulosotossa varmistetaan laitoksissa olevien oikeus tulla kuulluksi ja saada tietoa täytäntöönpanosta .
3.5
Vankien postiosoitteen merkitseminen
Väestötietolaki kumottiin 1.3.2010 voimaan tulleella lailla väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009). Kyseisen lain 13 §:n 1 momentin 22
kohdan ja 41 §:n 2 momentin mukaan, jos henkilö on itse ilmoittanut hoito- tai huoltolaitoksen
osoitteen myös henkilökohtaisessa käytössä olevaksi osoite- ja yhteystiedokseen, tällainen
osoite voidaan tallettaa väestötietojärjestelmään ja luovuttaa edelleen. Laissa säädetty menettely ei 41 §:n 2 momentin sanamuodon eikä kyseisen säännöksen perustelujen mukaan
koske rangaistuslaitoksia eikä vankeusrangaistusta suorittavalla henkilöllä siten ole mahdollista ilmoittaa väestötietojärjestelmään rangaistuslaitoksen osoitetta henkilökohtaisessa käytössä olevaksi osoite- tai yhteystiedoksi.
Lainmuutos merkitsee sitä, että vangilla, jolla ei ole muuta asuinosoitetta kuin vankilan osoite,
ei ole edes omasta pyynnöstään mahdollisuutta saada väestörekisteriin merkittyä vankilan
postilokero- tai katuosoitetta postiosoitteekseen. Tämä vaikeuttaa huomattavasti esimerkiksi
vankien tiedonsaantia viranomaisilta ja voi vaarantaa heidän perusoikeuksiaan kuten oikeuttaan tulla kuulluksi viranomaisessa tai tuomioistuimessa. Tilanne tta ei mielestäni voida pitää
yhdenvertaisuusperiaatteenkaan kannalta tyydyttävänä.
Tämän vuoksi otan erikseen omana aloitteena selvitettäväksi, miten vankien oikeudet tässä
tapauksessa voidaan turvata ja onko asiaa koskevaa sääntelyä tarvetta muuttaa.

