Information till församlingarna
Självständig undersökning av kyrkoböcker vid arkivverket
Med hänvisning till Kyrkostyrelsens cirkulär 9/2011 daterat den 10 mars 2011 och mötet som hölls den
14 februari 2011 mellan dataombudsmannen, Genealogiska Samfundet i Finland, Kyrkostyrelsen och
arkivverket, meddelar arkivverket härmed om förnyelse av tillståndsförfarandet för självständig
undersökning av kyrkoböcker i syfte att skyddet av personuppgifterna som finns i kyrkoböckerna ska bli
ännu bättre än tidigare. Arkivverket ber att Kyrkostyrelsen informerar församlingarna om ärendet.
Från och med den 1 juni 2011 är kravet för att självständigt få undersöka kyrkoböcker att man till
användningstillståndet, som krävdes tidigare, bifogar en utredning om innehållet i forskningsprojektet
(vetenskaplig forskning, släktforskning eller annan forskning) och om användningsändamålet för dess
resultat. En forskare som erhållit tillstånd ska också ge en mer detaljerad förbindelse om lagenlig
insamling och behandling av personuppgifter.
Ifall kyrkoböckerna har digitaliserats, får forskare som erhållit tillstånd använda dem endast i form av
digitaliserade kopior i arkivverkets forskarsalar. Motiveringen är att digitala kopior
kan lämnas ut på ett datasäkrare sätt och att användningen av dem kan övervakas noggrannare än
användningen av mikrokortskopior.
En del församlingar har för forskningsändamål deponerat mikrokortskopior av kyrkoböcker yngre än
hundra år vid arkivverket. Dessa mikrokort lämnas även i fortsättningen ut för övervakad användning i
arkivverkets forskarsalar i enlighet med den nya processen för tillståndsförfarande, ifall den församling
som deponerat mikrokorten inte har begränsat utlämnandet av korten. Om församlingen vill förbjuda
utlämnandet av dess mikrokort för användning i släktforskning, återlämnar arkivverket
mikrokorten till församlingen. Ett förbud i skriftlig form ska lämnas till ifrågavarande landsarkiv före
den 20 maj 2011 (e-postadress: arkisto@narc.fi). Arkivverket ansvarar fortsättningsvis för förvaringen av
kyrkoböckernas säkerhetskopior.
Arkivverket gör inte släktforskningar för privata ändamål. Om den som begär uppgifter inte har beviljats
tillstånd att självständigt undersöka kyrkoböcker yngre än hundra år eller kyrkoböcker från andra ställen
än det avträdda området vilka eventuellt finns vid arkivverket, ombes kunden att anhålla om uppgifterna
från ifrågavarande församling.
Ytterligare information om det förnyade förfarandet ges av Riksarkivets utvecklingsdirektör Jaana Kilkki,
tfn (09) 228 52 234, e-postadressen har formen fornamn.efternamn@narc.fi
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