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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tarkoituksena on tiedottaa kansalaisuuden säilyttämisestä ja tiedottaa hyvissä ajoin olosuhteista,
joiden vallitessa henkilö menettää Suomen kansalaisuuden suoraan lain nojalla täyttäessään 22
vuotta.
Väestötietojärjestelmästä poimitaan vuosittain kyseisenä vuonna 18 vuotta täyttävät Suomen
kansalaiseksi merkityt henkilöt, joille on väestötietojärjestelmään merkitty osoite, josta henkilö
tavoitetaan. Poimintaan ei oteta henkilöitä, joilla on ollut kotikunta Suomessa yhteensä vähintään
seitsemän vuotta. Väestötietojärjestelmästä poimitulle henkilölle annetaan ohje siitä, miten hänen
tulee menetellä, jotta hän voisi säilyttää Suomen kansalaisuuden 22 vuotta täyttäessään. Ohje
annetaan sinä vuonna, jona henkilö täyttää 18 vuotta.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c) –kohdan mukaisesti ) lakisääteinen velvoite. Kyse on rekisterinpitäjälle säädetystä tehtävästä tiedottaa Suomen
kansalaisuuden menettämisuhasta ja kansalaisuuden säilyttämismahdollisuudesta (kansalaisuuslaki 37 § 2 mom.)
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Henkilötietoryhmät
Henkilön yksilöintitiedot: henkilötunnus, nimi, maistraatin koodi, osoite Suomessa tai ulkomailla
(vakinainen, tilapäinen tai postiosoite), viimeisimmät muuttopäivät sekä eri osoitteiden mahdolliset alkupäivät ja päättymispäivät sekä äidinkieli.
Osoitetiedon turvakiellon omaavat ja ilman turvakieltoa olevat lajitellaan erikseen.

Tietolähteet
Henkilötiedot poimitaan Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä.

Henkilötietojen vastaanottajat
Henkilötietojen vastaanottajat ovat tiedottamisesta ja ohjeen laatimisesta vastaavat
Maahanmuuttoviraston kansalaisuusyksikössä olevat käsittelijät ja ohjeen postituksesta vastaa
ulkopuolinen palveluntuottaja.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika
Henkilötietoja ei säilytetä. Ohjeen lähettämisen jälkeen henkilötiedot hävitetään ja vain tiedot
poimintaehdoista ja ajankohdasta arkistoidaan Acta-järjestelmään toistaiseksi pysyvästi. Acta on
Maahanmuuttoviraston hoitamien asioiden sähköinen kirjaamis-, käsittely- ja arkistointijärjestelmä.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy
henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus pyynnöstä saada nähtäväksi tallennetut ja käsiteltävät
henkilötiedot lähettämällä tietopyyntö tässä selosteessa osoitetulle rekisterinpitäjän edustajalle,
Maahanmuuttoviraston kirjaamoon. Kirjaamon yhteystiedot: sähköposti migri@migri.fi tai postiosoite PL, 10, 00086 Maahanmuuttovirasto.

Oikeus tietojen oikaisemiseen tai täydentämiseen
Jos havaitset, että tietosi ovat puutteellisia tai virheellisiä, voit pyytää niiden korjaamista. Tällaisessa tapauksessa pyydämme Sinua kertomaa, mikä tieto on virheellinen ja perustelemaan virheellisyyden sekä miten tietoja tulisi muuttaa, tai kertomaan, mikä tieto pitäisi täydentää ja miten.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes niiden paikkansapitävyys on varmistettu.
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Henkilötietojen käsittelyä koskeva ilmoitus ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Mikäli haluat tehdä ilmoituksen henkilötietojesi käsittelyä koskevasta ongelmasta, ota ensisijaisesti yhteyttä rekisterinpitäjän edustajaan/tietosuojavastaavaan (yhteystiedot yllä). Sinulla on
oikeus valittaa tietojesi käsittelystä myös valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: sähköposti tietosuoja@om.fi
tai postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki.

