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Laki
ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaalaisrekisteristä annetun lain (1270/1997) 3 ja 5 §, 6 §:n 1 momentin

johdantokappale sekä 7 §,
sellaisina kuin ne ovat, 3 § osaksi laeissa 618/2007, 977/2007 ja 647/2016, 5 § osaksi

laeissa 305/2004, 419/2006, 620/2006 ja 618/2007, 6 §:n 1 momentin johdantokappale
laissa 1215/2013 ja 7 § laeissa 618/2007, 632/2011, 1219/2013 ja 647/2016, seuraavasti:

3 §

Rekisterinpitäjät

Ulkomaalaisrekisteriin kuuluvien hakemusasioiden osarekisterin, työnantajaosarekis-
terin, muukalaispassien ja pakolaisen matkustusasiakirjojen osarekisterin, maahantulon ja
maastalähdön valvonnan osarekisterin, tutkinto-osarekisterin sekä kansalaisuusasioiden
osarekisterin päävastuullinen rekisterinpitäjä on Maahanmuuttovirasto, joka vastaa myös
näiden osarekisterien ylläpidosta.

Ulkoasiainministeriö on erikseen pidettävien ulkomaalaisrekisteriin kuuluvien viisumi-
asioiden osarekisterin ja maahantuloedellytysten osarekisterin päävastuullinen rekisterin-
pitäjä ja vastaa näiden ylläpidosta.

Ulkomaalaisrekisteriä pitävät ja käyttävät myös poliisi, rajavartiolaitos, Tulli, elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot, työsuojeluviranomaiset,
vankeinhoitoviranomaiset ja yhdenvertaisuusvaltuutettu sekä korkein hallinto-oikeus ja
alueelliset hallinto-oikeudet.

Rekisteriä pitävien ja käyttävien viranomaisten palveluksessa olevat ovat oikeutettuja
näkemään ja käsittelemään teknisen käyttöyhteyden avulla ulkomaalaisrekisteriin talletet-
tuja tietoja ainoastaan rekisterin 2 §:ssä säädettyyn tarkoitukseen liittyvien toimivaltuuk-
siensa rajoissa. Päävastuullinen rekisterinpitäjä myöntää viranomaisen esityksestä henki-
lölle käyttöoikeuden niihin osarekistereihin ja osarekistereiden tietoryhmiin tai tietokent-
tiin, joiden päävastuullinen rekisterinpitäjä katsoo olevan tarpeen kyseisen viranomaisen
ulkomaalais- ja kansalaisuusasioita koskevien lakisääteisten tehtävien hoitamista varten.

5 §

Rekisterin henkilöllinen ulottuvuus

Ulkomaalaisrekisteriin saa kerätä ja tallettaa tietoja henkilöistä:
1) jotka ovat hakeneet viisumia tai oleskelulupaa;
2) jotka ovat suorittaneet ulkomaalaislain (301/2004) 48 §:ssä tarkoitetun kielitutkin-

non tai osallistuneet kielitutkintoon;
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3) joiden oleskeluoikeus rekisteröidään ulkomaalaislain nojalla tai joiden työntekoa
koskevat tiedot rekisteröidään muun lain nojalla;

4) jotka ovat hakeneet kansainvälistä suojelua taikka joiden ottamista Suomeen pako-
laiskiintiössä tai humanitaarisen maahanmuuton perusteella selvitetään;

5) jotka ovat hakeneet muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa taikka joille
Suomen viranomainen on antanut maasta poistamisen toimeenpanoa varten yksisuuntai-
sen matkustusasiakirjan;

6) joille on myönnetty ulkomaalaislain 52 b §:n mukainen harkinta-aika.
Työnantajaosarekisteriin saa kerätä ja tallettaa tietoja luonnollisista ja oikeushenkilöis-

tä, jotka ottavat palvelukseensa ulkomaalaisen työntekijän.
Kansalaisuusasioiden osarekisteriin saa kerätä ja tallettaa tietoja niistä, jotka ovat hake-

neet Suomen kansalaisuutta tai Suomen kansalaisuuden säilyttämistä taikka vapautumista
Suomen kansalaisuudesta tai tehneet ilmoituksen Suomen kansalaisuuden saamiseksi,
menettäneet Suomen kansalaisuuden tai joiden kansalaisuusasema on määritetty taikka
pyritty määrittämään.

Lisäksi ulkomaalaisrekisteriin saa tallettaa tietoja 1–3 momentissa tarkoitetun henkilön
perheenjäsenistä, hänen kanssaan samassa taloudessa asuvista henkilöistä ja Suomessa
olevista vastaanottajista silloin, kun se asian ratkaisemisen kannalta on tarpeen.

6 §

Arkaluonteisten henkilötietojen tallettaminen

Ulkomaalaisrekisteriin talletetaan maahantulon, maastalähdön, maassa oleskelun ja
työnteon valvontaa sekä Suomen kansalaisuutta koskevaa päätöksentekoa varten tiedot
henkilöistä ja työnantajista, jotka:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

7 §

Talletettavat tiedot

Ulkomaalaisrekisteriin saa, siltä osin kuin on tarpeen, tallettaa 5 tai 6 §:ssä tarkoite-
tun henkilön tunnistetietoina asia- tai asiakasnumeron, nimet, kasvokuvan, nimikirjoi-
tusnäytteen, oleskeluluvan, oleskelulupakortin, unionin kansalaisen perheenjäsenen
oleskelukortin, muukalaispassin ja pakolaisen matkustusasiakirjan hakijalta otetut sor-
menjäljet, DNA-testin ja sormenjälkien vertailua koskevan lausunnon, sukupuolen, syn-
tymäajan, -paikan ja -maan, henkilötunnuksen ja ulkomaisen henkilönumeron tai muun
ulkomaisen henkilön yksilöimiseksi annetun tunnuksen, kansalaisuus- ja kansallisuus-
tiedot, ammatti-, koulutus- ja kielitaitotiedot, tiedot siviilisäädystä ja perhesuhteista, ko-
tikunnan, osoite- ja muut yhteystiedot sekä tiedot matkustusasiakirjoista ja ulkomaalais-
lain 96 §:n mukaisesta hakemusasian vireilläoloa osoittavasta kortista.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, ulkomaalaisrekisteriin saa, siltä osin kuin on
tarpeen, tallettaa:

1) 5 §:n 1–3 momentissa tarkoitetusta hakemuksesta tai ilmoituksesta taikka hakemuk-
sen vuoksi tehdystä tiedustelusta tai kuulemisesta ilmenevät tiedot haetusta luvasta, asias-
ta ja hakemuksen perusteista, maassa oleskelun ja matkan tarkoituksesta ja kestosta sekä
matkareitistä, maahantulon ja maastalähdön ajankohdasta ja paikasta sekä tiedot työnan-
tajista ja työnteosta, työnantajan veronmaksuvelvollisuuden täyttämisestä ja verojen mak-
suun liittyvästä maksujärjestelystä, ulkomaalaislain 72 §:ssä tarkoitetut työntekijän oles-
kelulupahakemukseen liitettävät tiedot, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja
oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain (907/2017)
6–8, 14 ja 20 §:ssä tarkoitetut työnantajaa koskevat tiedot sekä kolmansien maiden kansa-
laisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä an-
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netun lain (908/2017) 7–10, 15–19, 24, 25 ja 29 §:ssä säädetyt Suomessa olevaa vastaan-
ottavaa yksikköä koskevat tiedot;

2) tiedot ja asiakirjat 5 §:n 1–3 momentissa tarkoitettujen asioiden käsittelystä, niihin
liittyvistä selvityksistä, lausunnoista, asioiden ratkaisuista, päätösten perusteista, asioiden
raukeamisista ja muutoksenhauista;

3) 5 §:n 4 momentissa tarkoitettujen perheenjäsenten, samassa taloudessa asuvien hen-
kilöiden sekä vastaanottajien henkilö- ja yhteystiedot.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2017
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