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Laki
ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

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

2 kohta, 8 §:n 1 momentin johdantokappaleen ruotsinkielinen sanamuoto, 8 §:n 1 momen-
tin 1 kohta ja 11 §,

sellaisina kuin niistä ovat 5 § laissa 910/2017, 6 §:n 1 momentin 2 kohta laeissa
1215/2013 ja 910/2017, 8 §:n 1 momentin johdantokappale laissa 305/2004 sekä 8 §:n
1 momentin 1 kohta laeissa 305/2004 ja 400/2010, seuraavasti:

5 §

Rekisterin henkilöllinen ulottuvuus

Ulkomaalaisrekisteriin saa kerätä ja tallettaa tietoja henkilöistä:
1) jotka ovat hakeneet viisumia tai oleskelulupaa;
2) jotka ovat suorittaneet ulkomaalaislain 48 §:ssä tarkoitetun kielitutkinnon tai osal-

listuneet kielitutkintoon;
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. Li-
säksi tietoja saa kerätä ja tallettaa niistä, joiden Suomen kansalaisuuden menettämistä har-
kitaan tai joiden kansalaisuusasemaa määritetään.

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.
HE 272/2018
PeVM 13/2018
EV 287/2018
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6 §

Arkaluonteisten henkilötietojen tallettaminen

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

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
2) ovat syyllistyneet tai joiden perustellusti voidaan epäillä syyllistyneen sellaiseen

rangaistavaan tekoon, joka saattaa vaikuttaa maahantulon tai maassa oleskelun sallimi-
seen tai Suomen kansalaisuuden saamiseen tai menettämiseen, ja teon viitetieto;

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

8 §

Ulkopuoliset tietolähteet

Rekisterinpitäjällä on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada ulkomaalaisrekis-
teriä varten sille laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi välttämättömiä tietoja seuraa-
vasti:

1) sakkorekisteriin talletetuista ulkomaalaisille tuomituista tai määrätyistä sakkoran-
gaistuksista ja niiden täytäntöönpanosta sekä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjes-
telmän diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnallisesta käsittelyjärjestelmästä tiedot
syyttäjäviranomaisessa tai tuomioistuimessa vireillä olevista tai olleista ulkomaalaisten
tai Suomen kansalaisten tekemiksi epäillyistä rikoksista sekä ratkaisu- ja päätösilmoitus-
järjestelmästä tiedot rikosasioissa annetuista ulkomaalaista tai Suomen kansalaista koske-
vista ratkaisuista ja hakijalle tuomioistuimessa määrättyä elatusvelvollisuutta koskevasta
ratkaisusta samoin kuin tieto edellä tarkoitetuissa asioissa annettujen ratkaisujen lainvoi-
maisuudesta, jos tällainen tieto on saatavissa;

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

11 §

Salassapito

Edellä 2 §:n mukaisten tehtävien hoitamista varten saadut tiedot ja asiakirjat on pidettävä
salassa, jos niin lailla säädetään tai lain nojalla määrätään taikka jos ei ole ilmeistä, että tie-
don antaminen ei aiheuta vahinkoa tai haittaa Suomen kansainvälisille suhteille, kansainvä-
liselle yhteistyölle taikka hakijalle tai muulle asianosaiselle tai hänen läheiselleen.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019.
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