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Laki
väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun 

lain 22 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista

annetun lain (661/2009) 22 §:n 2—4 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 145/2014,
seuraavasti:

22 §

Muiden viranomaisten toimivalta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 9 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ulkomaan kansalainen

voi esittää tietojensa tallettamista koskevan pyynnön oleskelulupaa, oleskelukorttia tai
oleskeluoikeuden rekisteröintiä koskevan hakemuksensa yhteydessä Maahanmuuttoviras-
tolle tai ulkomailla Suomen edustustolle.

Pyynnön vastaanottajan on 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa varmistuttava
pyynnön esittäjän henkilöllisyydestä ja varmistettava henkilötietojen tallettamisen perus-
teeksi esitettyjen asiakirjojen luotettavuus siten kuin tässä laissa säädetään. Kansaneläke-
laitoksen paikallistoimiston on toimitettava pyyntö sekä sen yhteydessä esitetyt henkilö-
tiedot ja asiakirjat viipymättä väestötietojärjestelmään tallettamista varten sille maistraa-
tille, jonka virka-alueella ulkomaan kansalainen ilmoittaa asuvansa. Kun ulkomaan kan-
salaista koskevan oleskelulupa-asian ratkaisee Maahanmuuttovirasto, on Suomen edus-
tuston toimitettava sille viipymättä pyyntö tietojen tallettamisesta sekä pyynnön yhteydes-
sä esitetyt henkilötiedot ja asiakirjat väestötietojärjestelmään tallettamista varten. Valtio-
neuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä pyynnön vastaanottajan tehtävistä.

Sen lisäksi, mitä 21 §:n 1 momentissa säädetään maistraatin toimivallasta, Verohallinto
saa tallettaa ulkomaan kansalaista koskevat tiedot väestötietojärjestelmään 9 §:n 1 mo-
mentin 1—3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa. Maahanmuuttovirasto saa tallettaa ulko-
maan kansalaista koskevat tiedot väestötietojärjestelmään 9 §:n 1 momentin 3 kohdassa
tarkoitetuissa tapauksissa, kun ulkomaan kansalainen on pyytänyt tietojensa tallettamista
tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetulla tavalla ja hänelle myönnetään oleskelulupa tai
oleskelukortti taikka hänen oleskeluoikeutensa rekisteröidään. Tiedot tallettanut viran-
omainen vastaa väestötietojärjestelmään tallettamistaan tiedoista.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————
HE 64/2016
HaVM 7/2016
EV 73/2016

1

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20160064


504/2016  
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sisäministeri Paula Risikko
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904

2


