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Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013

L a g

1215/2013

om ändring av 6 och 9 § i lagen om utlänningsregistret

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om utlänningsregistret (1270/1997) 6 och 9 §, sådana de lyder, 6 § delvis

ändrad i lag 305/2004 och 9 § delvis ändrad i lag 632/2011, som följer:

6 §

Registrering av känsliga uppgifter

För övervakningen av inresor, utresor och
vistelse i landet samt beslutsfattandet angå-
ende finskt medborgarskap förs i utlännings-
registret in uppgifter om personer som

1) i Finland intagits i fängelse, frigetts från
fängelse eller för att avtjäna straff sänts från
en främmande stat till Finland eller från Fin-
land till en främmande stat, samt uppgift om
åtgärden och tidpunkten för denna,

2) gjort sig skyldiga till eller som med fog
kan misstänkas ha gjort sig skyldiga till en
sådan straffbar gärning som kan inverka på
deras möjligheter att få resa in i eller vistas i
landet eller att erhålla finskt medborgarskap,
samt referensuppgift om gärningen,

3) har inlett eller som på grundval av sin
tidigare verksamhet eller annars av grundad
anledning kan antas inleda sådan verksamhet
i Finland som äventyrar den nationella säker-
heten eller Finlands förhållanden till en främ-
mande stat, samt referensuppgift om gär-
ningen,

4) har avvisats eller utvisats eller som har
nekats inresa eller meddelats inreseförbud
samt uppgift om beslutet jämte motivering

och verkställighet samt inreseförbudets gil-
tighetstid och -område,

5) har upprättat eller till en ansökan som
de inlämnat till en finsk myndighet fogat
förfalskade eller till innehållet missvisande
dokument eller lämnat felaktiga uppgifter el-
ler underlåtit att lämna uppgifter som är av
betydelse för bedömningen av om visum,
uppehållstillstånd eller arbetstillstånd ska be-
viljas, samt uppgift om ärendet, samt

6) har gjort sig skyldiga till eller som med
fog kan misstänkas för ordnande av olaglig
inresa.

Andra känsliga personuppgifter som avses
i den lagstiftning som gäller datasekretess för
personuppgifter får föras in om den registre-
rade samtyckt eller om det för behandlingen
av ärendet är absolut nödvändigt att registrera
uppgiften.

9 §

Avförande av uppgifter ur registret

Uppgifterna om en person i utlänningsre-
gistret avförs i sin helhet ett år efter det att
denne har förvärvat finskt medborgarskap el-
ler avlidit. Uppgifter om visum, uppehållstill-
stånd och registrering av uppehållsrätt, upp-
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gifter om uppehållstillståndskort och uppe-
hållskort för unionsmedborgares familjemed-
lem samt uppgifter om beviljade resedoku-
ment avförs fem år efter det att uppgifter
senast införts, om visumet, uppehållstillstån-
det, uppehållsrätten eller dokumentet har
upphört att gälla. Uppgifterna om personer
som meddelats inreseförbud avförs ett år ef-
ter det att inreseförbudet har upphört att
gälla. Uppgifter om utvisning och avvisning
och om nekad inresa avförs fem år efter det

att beslutet har fattats. Avförda uppgifter ar-
kiveras.

En uppgift som har konstaterats vara felak-
tig får bevaras i fem år efter att den införts,
om det är nödvändigt för att trygga de rättig-
heter som tillkommer den registrerade eller
någon som tillhör den registeransvariges per-
sonal. En sådan uppgift får användas endast i
syfte att trygga dessa rättigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Helsingfors den 30 december 2013
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