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ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 6 ja 9 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaalaisrekisteristä annetun lain (1270/1997) 6 ja 9 §, sellaisina kuin ne ovat,

6 § osaksi laissa 305/2004 ja 9 § osaksi laissa 632/2011, seuraavasti:

6 §

Arkaluonteisten henkilötietojen tallettaminen

Ulkomaalaisrekisteriin talletetaan maahan-
tulon, maastalähdön ja maassa oleskelun val-
vontaa sekä Suomen kansalaisuutta koskevaa
päätöksentekoa varten tiedot henkilöistä,
jotka:

1) on Suomessa otettu vankilaan tai vapau-
tettu vankilasta taikka siirretty suorittamaan
rangaistusta vieraasta valtiosta Suomeen tai
Suomesta vieraaseen valtioon, sekä tieto toi-
menpiteestä ja sen ajankohdasta;

2) ovat syyllistyneet tai joiden perustellusti
voidaan epäillä syyllistyneen sellaiseen ran-
gaistavaan tekoon, joka saattaa vaikuttaa
maahantulon tai maassa oleskelun sallimi-
seen tai Suomen kansalaisuuden saamiseen,
ja teon viitetieto;

3) ovat ryhtyneet taikka joiden voidaan
aikaisemman toimintansa perusteella tai
muutoin perustellusta syystä epäillä ryhtyvän
Suomessa kansallista turvallisuutta tai Suo-
men suhteita vieraaseen valtioon vaaranta-
vaan toimintaan, sekä teon viitetieto;

4) on käännytetty tai karkotettu taikka joi-
den pääsy on evätty tai jotka on määrätty
maahantulokieltoon, sekä tieto päätöksestä,

sen perusteista ja täytäntöönpanosta sekä
maahantulokiellon voimassaoloajasta ja -alu-
eesta;

5) ovat laatineet tai Suomen viranomaiselle
jättämäänsä hakemukseen liittäneet väären-
nettyjä tai sisällöltään vääriä asiakirjoja, anta-
neet vääriä tietoja tai jättäneet antamatta tie-
toja, joilla on merkitystä harkittaessa viisu-
min, oleskeluluvan tai työluvan myöntämistä,
sekä tieto asiasta; sekä

6) ovat syyllistyneet tai joiden perustellusti
voidaan epäillä syyllistyneen laittoman maa-
hantulon järjestämiseen.

Muita henkilötietojen suojaa koskevassa
lainsäädännössä tarkoitettuja arkaluonteisia
henkilötietoja saa tallettaa, jos rekisteröity on
antanut siihen suostumuksensa tai jos tiedon
tallettaminen on asian käsittelyn kannalta
välttämätöntä.

9 §

Tietojen poistaminen rekisteristä

Henkilön tiedot poistetaan ulkomaalaisre-
kisteristä kokonaan vuoden kuluttua siitä,
kun hän on saanut Suomen kansalaisuuden
tai kuollut. Tiedot viisumista, oleskeluluvasta
ja oleskeluoikeuden rekisteröinnistä, oleske-

HE 134/2013
HaVM 19/2013
EV 202/2013

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20130134


lulupakortista, unionin kansalaisen perheen-
jäsenen oleskelukortista sekä myönnetystä
matkustusasiakirjasta poistetaan viiden vuo-
den kuluttua viimeisestä tiedon merkitsemi-
sestä, jos viisumin, oleskeluluvan, oleskelu-
oikeuden tai asiakirjan voimassaolo on päät-
tynyt. Maahantulokieltoon määrättyjen hen-
kilöiden tiedot poistetaan yhden vuoden ku-
luttua siitä, kun maahantulokiellon voimassa-
olo on päättynyt. Karkotus- ja
käännytystiedot sekä tiedot pääsyn epäämi-
sestä poistetaan viiden vuoden kuluttua pää-

töksen tekemisestä. Poistetut tiedot arkistoi-
daan.

Virheelliseksi todetun tiedon saa säilyttää
viiden vuoden ajan tallentamisesta, jos se on
tarpeen rekisteröidyn taikka rekisterinpitäjän
henkilöstöön kuuluvan oikeuksien turvaami-
seksi. Tällaista tietoa saa käyttää ainoastaan
mainitussa oikeuksien turvaamisessa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.
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