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Laki ulkomaalaisrekisteristä 19.12.1997/1270

Tämä säädös on tulostettu Edilex-lakitietopalvelusta osoitteesta
www.edilex.fi/saadokset/lainsaadanto/19971270.
Vastuunrajoitus ja tulosteen käyttö Edilexin käyttöehtojen mukaisesti.
Lainsäädäntöä seurattu säädöskokoelman numeroon 661/2017 saakka.

Ks. muutosehdotukset HE 80/2017 ja HE 128/2017.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku Yleiset säännökset

1 § Soveltamisala

Henkilötietojen keräämisestä ja tallettamisesta ulkomaalaisrekiste-
riin sekä siihen talletettujen tietojen käyttämisestä ja luovuttamisesta
säädetään tässä laissa.

Tätä lakia ei sovelleta Suomessa oleviin diplomaattisiin edustajiin ei-
kä kansainvälistä suojelua nauttiviin henkilöihin, joiden asemasta mää-
rätään Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa.

Rekisteriin sovelletaan henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädän-
töä, jollei tässä laissa toisin säädetä. Sen lisäksi, mitä tässä laissa sääde-
tään, noudatetaan Suomea sitovia kansainvälisiä sopimuksia.

Ks. HenkilötietoL 523/1999 ja L kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista
588/2004.

2 § Rekisterin pito ja käyttötarkoitus

Ulkomaalaisrekisteri on automaattisen tietojenkäsittelyn avulla pi-
dettävä henkilörekisteri.

Ulkomaalaisrekisteriä pidetään ja käytetään ulkomaalaisten maa-
hantuloa ja maastalähtöä sekä oleskelua ja työntekoa koskevien asioi-
den käsittelyä, päätöksentekoa ja valvontaa varten, valtion turvallisuu-
den suojaamiseksi sekä turvallisuusselvityslaissa (726/2014) tarkoite-
tun turvallisuusselvityksen tekemiseksi. (19.9.2014/742)

Ulkomaalaisrekisteriä pidetään lisäksi Suomen kansalaisuuden saa-
mista, säilyttämistä ja menettämistä sekä kansalaisuusaseman mää-
rittämistä koskevien asioiden käsittelyä ja päätöksentekoa varten.
(30.4.2004/305)

Ulkomaalaisrekisterin tietoja voidaan käyttää tilastojen kokoamiseen
kansallisten ja kansainvälisten tarpeiden mukaan ottaen huomioon,
mitä henkilötietolaissa (523/1999) säädetään henkilötietojen käsitte-
lystä. (30.4.2004/305)

Ks. TurvallisuusselvitysL 726/2014 4 luku, KansalaisuusL 359/2003 6 luku sekä
HenkilötietoL 523/1999 15 §.

3 § Rekisterinpitäjät

Ulkomaalaisrekisteriin kuuluvien hakemusasioiden osarekisterin,
muukalaispassien ja pakolaisen matkustusasiakirjojen osarekisterin,
maahantulon ja maastalähdön valvonnan osarekisterin, tutkinto-osare-
kisterin sekä kansalaisuusasioiden osarekisterin päävastuullinen rekiste-
rinpitäjä on Maahanmuuttovirasto, joka vastaa myös näiden osarekis-
terien ylläpidosta. (9.11.2007/977)

Ulkoasiainministeriö on erikseen pidettävien ulkomaalaisrekisteriin
kuuluvien viisumiasioiden osarekisterin ja maahantuloedellytysten osa-
rekisterin päävastuullinen rekisterinpitäjä ja vastaa näiden ylläpidosta.

Ulkomaalaisrekisteriä pitävät ja käyttävät myös poliisi, rajavartio-
laitos, Tulli, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, työ- ja elin-
keinotoimistot, vankeinhoitoviranomaiset, yhdenvertaisuusvaltuu-
tettu sekä korkein hallinto-oikeus ja alueelliset hallinto-oikeudet.
(12.8.2016/647)

Rekisteriä pitävien ja käyttävien viranomaisten palveluksessa ole-
vat ovat oikeutettuja näkemään ja käsittelemään teknisen käyttöyhtey-
den avulla ulkomaalaisrekisteriin talletettuja tietoja ainoastaan rekis-
terin 2 §:ssä säädettyyn tarkoitukseen liittyvien toimivaltuuksiensa ra-
joissa. Päävastuullinen rekisterinpitäjä myöntää viranomaisen esityk-
sestä henkilölle käyttöoikeuden niihin osarekistereihin ja osarekisterei-
den tietoryhmiin tai tietokenttiin, joiden päävastuullinen rekisterinpi-
täjä katsoo olevan tarpeen kyseisen viranomaisen ulkomaalais- ja kan-
salaisuusasioita koskevien lakisääteisten tehtävien hoitamista varten.
(25.5.2007/618)

Ks. L Maahanmuuttovirastosta 156/1995 2 §. Ks. rekisterinpitäjän velvollisuuksis-
ta HenkilötietoL 523/1999 5, 6, 8, 9 ja 10 §.

3 a § (26.6.2009/459) Muukalaispassien ja pakolaisen matkustus-
asiakirjojen osarekisterin sormenjälkitietojen käyttö

Muukalaispassien ja pakolaisen matkustusasiakirjojen osarekisteriin
talletetaan muukalaispassi- ja matkustusasiakirjahakemusta varten ote-
tut sormenjäljet. Sormenjälkiä saa käyttää Maahanmuuttovirasto, po-
liisi, rajavartiolaitos, tulli silloin kun se hoitaa rajatarkastusviranomai-
sen tehtäviä sekä ulkoasiainministeriö ja Suomen edustusto.

Oikeus sormenjälkitietojen käyttöön on vain sillä, jonka työteh-
tävien hoitaminen sitä välttämättä edellyttää. Sormenjälkiä saa käyt-
tää vain henkilöllisyyden varmistamiseksi ja muukalaispassin tai pako-
laisen matkustusasiakirjan valmistamiseksi. Poliisilla on lisäksi oikeus
käyttää sormenjälkitietoja siten kuin henkilötietojen käsittelystä po-
liisitoimessa annetun lain (761/2003) 16 a §:ssä säädetään. Tietojen
käyttöön oikeutetulla on oikeus ottaa rekisteröidyltä sormenjäljet ja
verrata niitä rekisteröityihin sormenjälkiin. Vertailua varten otettuja
tietoja voidaan käyttää vain vertaamisen ajan, ja ne on hävitettävä vä-
littömästi vertailun jälkeen.
3 b § (10.6.2011/632) Hakemusasioiden osarekisterin sormenjälki-
tietojen käyttö ja vertaaminen

Hakemusasioiden osarekisteriin talletetaan oleskelulupahakemusta,
oleskelulupakorttihakemusta ja unionin kansalaisen perheenjäsenen
oleskelukorttihakemusta varten otetut sormenjäljet. Sormenjälkiä saa
käyttää Maahanmuuttovirasto, poliisi, rajatarkastusviranomainen sekä
Suomen edustusto.

Rekisteriin talletettavia sormenjälkiä saa käyttää ainoastaan 2 §:n 2
momentissa säädettyyn tarkoitukseen liittyvien toimivaltuuksien ra-
joissa oleskelulupakortin aitouden toteamiseksi ja oleskeluluvan halti-
jan henkilöllisyyden todentamiseksi, ulkomaalaisten maahantuloa ja
maastalähtöä sekä oleskelua ja työntekoa koskevien asioiden käsittelyä,
päätöksentekoa ja valvontaa varten sekä valtion turvallisuuden suojaa-
miseksi. Tietojen käyttöön oikeutetulla viranomaisella on oikeus verra-
ta tietoja hakemusasioiden osarekisteriin jo talletettuihin sormenjälkiin
sekä muukalaispassien ja pakolaisen matkustusasiakirjojen osarekiste-
rin sormenjälkitietoihin ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa
annetun lain 3 §:ssä tarkoitettuun hallintoasioiden tietojärjestelmään
ulkomaalaislain 131 §:n perusteella talletettuihin sormenjälkiin. Lisäk-
si tietoja saa maahantulon edellytysten selvittämiseksi verrata henkilö-
tietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 2 §:n 3 momentin 9
kohdassa tarkoitettuihin poliisiasiain tietojärjestelmän tuntomerkkitie-
tojen sormenjälkiin niiltä osin kuin jo rekisteröidyt sormenjälkitiedot
liittyvät rikokseen, josta ankarin säädetty rangaistus on vähintään vuosi
vankeutta.

Poliisilla on lisäksi oikeus käyttää hakemusasioiden osarekisteriin
talletettuja sormenjälkitietoja siten kuin henkilötietojen käsittelystä
poliisitoimessa annetun lain 16 a §:ssä säädetään.

Vertailua varten otettuja tietoja voidaan käyttää vain vertailun ajan,
jonka jälkeen ne on välittömästi hävitettävä.
4 § Vastuu rekisteriin talletetuista tiedoista

Rekisterinpitäjä, joka tallettaa ulkomaalaisrekisteriin tietoja, vas-
taa rekisteriin itse tallettamiensa tietojen virheettömyydestä sekä
tallettamisen ja käytön laillisuudesta omien tehtäviensä hoidossa.
(12.8.2016/647)

Päävastuulliset rekisterinpitäjät antavat tarvittaessa ulkomaalaisrekis-
terin käyttöä koskevat ohjeet omalla hallinnonalallaan muita rekiste-
rinpitäjiä kuultuaan.
4 a § (22.8.2003/763) Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksista 2 §:ssä tarkoitetun ulkomaalaisrekisterin
poliisin pitämiin tietoihin on voimassa, mitä henkilötietojen käsittelys-
tä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 43–45 §:ssä säädetään.
4 b § (26.6.2009/459) Henkilön fyysisiin ominaisuuksiin perustu-
vien tunnistetietojen tietoturva

Tallettaessaan tai muutoin käsitellessään sähköisessä muodossa ole-
via henkilön fyysisiin ominaisuuksiin perustuvia tunnistetietoja rekis-
terinpitäjän tulee erityisesti huolehtia näiden tunnistetietojen talletta-
misen ja muun käsittelyn tietoturvasta.

Henkilön fyysisiin ominaisuuksiin perustuvia tunnistetietoja talle-
tettaessa ja muutoin käsiteltäessä on huolehdittava, että:

1) tunnistamisessa ja tunnistetietojen käsittelyssä käytettävät tieto-
järjestelmät, laitteet ja ohjelmistot ovat turvallisia;
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2) tunnistetiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä sekä tunnistetie-
tojen luottamuksellisuuteen ja eheyteen kohdistuvilta loukkauksilta,
muutoksilta ja väärentämiseltä samoin kuin muulta vahingossa tai lait-
tomasti tapahtuvalta käsittelyltä; ja

3) tunnistamisessa ja tunnistetietojen käsittelyssä toteutetaan muu-
toinkin tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sen varmis-
tamiseksi, että tunnistaminen ja tunnistetietojen käsittely voidaan to-
teuttaa tietoturvallisella ja yksityisyyden suojan turvaavalla tavalla.

Rekisterinpitäjä vastaa edellä tarkoitetusta tietoturvasta myös sellai-
sen kolmannen osapuolen osalta, joka rekisterinpitäjän toimeksiannos-
ta joko kokonaan tai osittain toteuttaa henkilön fyysisiin ominaisuuk-
siin perustuvien tunnistetietojen tallettamisen. Rekisterinpitäjä vastaa
siitä, että toimeksisaajalla on sama velvollisuus suojata tiedot kuin re-
kisterinpitäjällä, sekä siitä, ettei toimeksisaajalla ole muuta oikeutta kä-
sitellä tietoja.

Ks. myös VNa tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa 681/2010.

2 luku Ulkomaalaisrekisterin tietosisältö ja tietoläh-
teet

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 tar-

koitetun kielitutkinnon tai osallistuneet kielitutkintoon;
3) joiden oleskeluoikeus rekisteröidään ulkomaalaislain nojalla tai

joiden työntekoa koskevat tiedot rekisteröidään muun lain nojalla;
(2.6.2006/419)

4) jotka ovat hakeneet kansainvälistä suojelua taikka joiden ottamis-
ta Suomeen pakolaiskiintiössä tai humanitaarisen maahanmuuton pe-
rusteella selvitetään;

5) jotka ovat hakeneet muukalaispassia tai pakolaisen matkustus-
asiakirjaa taikka joille Suomen viranomainen on antanut maasta pois-
tamisen toimeenpanoa varten yksisuuntaisen matkustusasiakirjan;
(21.7.2006/620)

6) joille on myönnetty ulkomaalaislain 52 b §:n mukainen harkin-
ta-aika. (21.7.2006/620)

(30.4.2004/305)
Kansalaisuusasioiden osarekisteriin saa kerätä ja tallettaa tietoja niis-

tä, jotka ovat hakeneet Suomen kansalaisuutta tai Suomen kansalai-
suuden säilyttämistä taikka vapautumista Suomen kansalaisuudesta tai
tehneet ilmoituksen Suomen kansalaisuuden saamiseksi, menettäneet
Suomen kansalaisuuden tai joiden kansalaisuusasema on määritetty
taikka pyritty määrittämään. (30.4.2004/305)

Lisäksi ulkomaalaisrekisteriin saa tallettaa tietoja 1 ja 2 momentissa
tarkoitetun henkilön perheenjäsenistä, hänen kanssaan samassa talou-
dessa asuvista henkilöistä ja Suomessa olevista vastaanottajista silloin,
kun se asian ratkaisemisen kannalta on tarpeen. (25.5.2007/618)
6 § (30.12.2013/1215) Arkaluonteisten henkilötietojen tallettami-
nen

Ulkomaalaisrekisteriin talletetaan maahantulon, maastalähdön ja
maassa oleskelun valvontaa sekä Suomen kansalaisuutta koskevaa pää-
töksentekoa varten tiedot henkilöistä, jotka:

1) on Suomessa otettu vankilaan tai vapautettu vankilasta taikka
siirretty suorittamaan rangaistusta vieraasta valtiosta Suomeen tai Suo-
mesta vieraaseen valtioon, sekä tieto toimenpiteestä ja sen ajankohdas-
ta;

2) ovat syyllistyneet tai joiden perustellusti voidaan epäillä syyllisty-
neen sellaiseen rangaistavaan tekoon, joka saattaa vaikuttaa maahantu-
lon tai maassa oleskelun sallimiseen tai Suomen kansalaisuuden saami-
seen, ja teon viitetieto;

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

4) on käännytetty tai karkotettu taikka joiden pääsy on evätty tai
jotka on määrätty maahantulokieltoon, sekä tieto päätöksestä, sen pe-
rusteista ja täytäntöönpanosta sekä maahantulokiellon voimassaoloa-
jasta ja -alueesta;

5) ovat laatineet tai Suomen viranomaiselle jättämäänsä hakemuk-
seen liittäneet väärennettyjä tai sisällöltään vääriä asiakirjoja, antaneet
vääriä tietoja tai jättäneet antamatta tietoja, joilla on merkitystä har-
kittaessa viisumin, oleskeluluvan tai työluvan myöntämistä, sekä tieto
asiasta; sekä

6) ovat syyllistyneet tai joiden perustellusti voidaan epäillä syyllisty-
neen laittoman maahantulon järjestämiseen.

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

Ks. arkaluonteisista henkilötiedoista HenkilötietoL 523/1999 3 luku.

7 § (25.5.2007/618) Talletettavat tiedot

Ulkomaalaisrekisteriin saa, siltä osin kuin on tarpeen, tallettaa 5 tai
6 §:ssä tarkoitetun henkilön tunnistetietoina asia- tai asiakasnumeron,
nimet, kasvokuvan, nimikirjoitusnäytteen, oleskeluluvan, oleskelulu-
pakortin, unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortin, muuka-
laispassin ja pakolaisen matkustusasiakirjan hakijalta otetut sormenjäl-
jet, DNA-testin ja sormenjälkien vertailua koskevan lausunnon, suku-
puolen, syntymäajan, -paikan ja -maan, henkilötunnuksen ja ulkomai-
sen henkilönumeron tai muun ulkomaisen henkilön yksilöimiseksi an-
netun tunnuksen, kansalaisuus- ja kansallisuustiedot, ammatti-, koulu-
tus- ja kielitaitotiedot, tiedot siviilisäädystä ja perhesuhteista, kotikun-
nan, osoite- ja muut yhteystiedot sekä tiedot matkustusasiakirjoista ja
ulkomaalaislain 96 §:n mukaisesta hakemusasian vireilläoloa osoitta-
vasta kortista. (10.6.2011/632)

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

1) 5 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetusta hakemuksesta tai ilmoi-
tuksesta taikka hakemuksen vuoksi tehdystä tiedustelusta tai kuulemi-
sesta ilmenevät tiedot haetusta luvasta, asiasta ja hakemuksen perus-
teista, maassa oleskelun ja matkan tarkoituksesta ja kestosta sekä mat-
kareitistä, maahantulon ja maastalähdön ajankohdasta ja paikasta sekä
tiedot työnantajista ja työnteosta, työnantajan veronmaksuvelvollisuu-
den täyttämisestä ja verojen maksuun liittyvästä maksujärjestelystä sekä
ulkomaalaislain 72 §:ssä tarkoitetut työntekijän oleskelulupahakemuk-
seen liitettävät tiedot;

2) tiedot ja asiakirjat 5 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen asioi-
den käsittelystä, niihin liittyvistä selvityksistä, lausunnoista, asioiden
ratkaisuista, päätösten perusteista, asioiden raukeamisista ja muutok-
senhauista; (12.8.2016/647)

3) 5 §:n 3 momentissa tarkoitettujen perheenjäsenten, samassa ta-
loudessa asuvien henkilöiden sekä vastaanottajien henkilö- ja yhteystie-
dot.

(30.12.2013/1219)
8 § Ulkopuoliset tietolähteet

Rekisterinpitäjällä on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada
ulkomaalaisrekisteriä varten sille laissa säädettyjen tehtävien suoritta-
miseksi välttämättömiä tietoja seuraavasti:

1) sakkorekisteriin talletetuista ulkomaalaisille tuomituista tai mää-
rätyistä sakkorangaistuksista ja niiden täytäntöönpanosta sekä oikeus-
hallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän diaari- ja asianhallintatie-
tojen valtakunnallisesta käsittelyjärjestelmästä tiedot syyttäjäviranomai-
sessa tai tuomioistuimessa vireillä olevista tai olleista ulkomaalaisten te-
kemiksi epäillyistä rikoksista sekä ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestel-
mästä tiedot rikosasioissa annetuista ulkomaalaista koskevista ratkai-
suista ja hakijalle tuomioistuimessa määrättyä elatusvelvollisuutta kos-
kevasta ratkaisusta samoin kuin tieto edellä tarkoitetuissa asioissa an-
nettujen ratkaisujen lainvoimaisuudesta, jos tällainen tieto on saatavis-
sa; (14.5.2010/400)

2) asianomaiselta ministeriöltä turvapaikanhakijoiden osoitetiedot;
3) esitutkintaviranomaiselta 5 §:n 1 ja 2 momentin ja 6 §:n 1 mo-

mentin 2–6 kohdassa tarkoitettua henkilöä koskevia rikosasian esitut-
kintaan liittyviä tietoja siltä osin kuin se voi tapahtua esitutkintaa vaa-
rantamatta;

4) vastaanottokeskukselta ulkomaalaislain 105 a §:n mukaises-
ti tietoja, jotka koskevat ilman huoltajaa olevan alaikäisen turva-
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paikanhakijan syntymäaikaa, perheenjäseniä ja näiden olinpaikkaa;
(8.12.2006/1159)

5) väestötietojärjestelmästä tiedot ulkomaalaisrekisteriin merkityn
henkilön henkilötiedoista ja niissä tapahtuneista muutoksista sekä niitä
koskevien väestötietojärjestelmän merkintöjen perusteena olevista asia-
kirjoista; (25.5.2007/618)

6) Kansaneläkelaitokselta ja kunnan sosiaaliviranomaiselta tiedot
siitä, onko hakijalle myönnetty toimeentulotuesta annetussa laissa
(1412/1997) tarkoitettua toimeentulotukea tai muuta vastaavaa etuut-
ta, sekä muut tiedossa olevat seikat, joilla saattaa olla merkitystä hen-
kilön ulkomaalaislain tai kansalaisuuslain (359/2003) mukaisen asian
käsittelyssä; (30.4.2004/305)

7 kohta on kumottu L:lla 30.4.2004/305.

8) sosiaaliviranomaiselta tai terveydenhuoltoviranomaiselta perhe-
siteen perusteella tehtyä oleskelulupahakemusta varten ulkomaalais-
lain 63 §:n mukaisesti tiedot perheenkokoajan sosiaalisesta ja tervey-
dellisestä tilanteesta sekä Kansanterveyslaitokselta ja Helsingin yli-
opiston oikeuslääketieteen laitokselta tiedot ulkomaalaislain 66 §:ssä
tarkoitetusta DNA-tyypityksen perusteella annetusta lausunnosta;
(25.5.2007/618)

9) Verohallinnolta verovelvollisen tuloja ja varallisuutta koskevia tie-
toja sekä muita verotustietoja Suomen kansalaisuuden saamisen tai sii-
tä vapautumisen edellytysten sekä oleskeluluvan toimeentuloedellytyk-
sen selvittämiseksi sekä ulkomaalaisen oleskeluluvan harkintaa varten
tietoja ulkomaalaisen ilmoittaman työnantajan työnantajasuorituksista
ja niiden ilmoittamisesta sekä verojen maksuun liittyvästä maksujärjes-
telystä; (29.1.2010/70)

10) poliisin henkilörekistereistä tietoja henkilön tunnistamiseksi ja
tietoja matkustusasiakirjoista; (25.5.2007/618)

11) rajavartiolaitoksen henkilörekistereistä henkilötietojen käsit-
telystä rajavartiolaitoksessa annetun lain (579/2005) 7 §:ssä tarkoi-
tettuja rajatarkastustietoja sekä mainitun lain 9 §:ssä tarkoitettuja
maa- ja merirajan valvontatietoja sekä rajaliikenteen henkilötietoja;
(25.5.2007/618)

12) Opetushallitukselta tiedot suoritetuista yleisistä kielitutkinnois-
ta annetussa laissa (964/2004) tarkoitetuista yleisistä kielitutkinnois-
ta ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun
lain (424/2003) nojalla säädetyistä valtionhallinnon kielitutkinnoista
sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä anne-
tussa laissa (1058/1998) tarkoitetusta opiskelijavalintarekisteristä tie-
dot opiskelijaksi hyväksymisestä ja opiskelupaikan vastaanottamisesta;
(25.5.2007/618)

13) oppilaitoksilta tiedot opiskelupaikan haltijoista ja näiden opin-
tosuorituksista; (25.5.2007/618)

14) Kansallisarkistolta tietoja sellaisista arkistoiduista asiakir-
joista, joista rekisterinpitäjällä on muutoin oikeus saada tietoja.
(25.5.2007/618)

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tietoja voidaan luovuttaa siten
kuin rekisterinpitäjän kanssa sovitaan, myös konekielisessä muodos-
sa tai teknisen käyttöyhteyden avulla, kun on selvitetty tietojen suo-
jaaminen henkilötietolain 32 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
(30.4.2004/305)

Ks. esim. L väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalve-
luista 661/2009, L henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 761/2003 ja Arkis-
toL 831/1994.

9 § (30.12.2013/1215) Tietojen poistaminen rekisteristä

Henkilön tiedot poistetaan ulkomaalaisrekisteristä kokonaan vuo-
den kuluttua siitä, kun hän on saanut Suomen kansalaisuuden tai
kuollut. Tiedot viisumista, oleskeluluvasta ja oleskeluoikeuden rekis-
teröinnistä, oleskelulupakortista, unionin kansalaisen perheenjäsenen
oleskelukortista sekä myönnetystä matkustusasiakirjasta poistetaan vii-
den vuoden kuluttua viimeisestä tiedon merkitsemisestä, jos viisumin,
oleskeluluvan, oleskeluoikeuden tai asiakirjan voimassaolo on päätty-
nyt. Maahantulokieltoon määrättyjen henkilöiden tiedot poistetaan
yhden vuoden kuluttua siitä, kun maahantulokiellon voimassaolo on
päättynyt. Karkotus- ja käännytystiedot sekä tiedot pääsyn epäämisestä
poistetaan viiden vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä. Poistetut tie-
dot arkistoidaan.

Virheelliseksi todetun tiedon saa säilyttää viiden vuoden ajan tallen-
tamisesta, jos se on tarpeen rekisteröidyn taikka rekisterinpitäjän hen-
kilöstöön kuuluvan oikeuksien turvaamiseksi. Tällaista tietoa saa käyt-
tää ainoastaan mainitussa oikeuksien turvaamisessa.

Ks. HenkilötietoL 523/1999 29 §.

3 luku Ulkomaalaisrekisterin tietojen luovutus ja sa-
lassapito

10 § Tietojen luovuttaminen rekisteristä

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään taikka Suomea sitovissa
kansainvälisissä sopimuksissa määrätään, ulkomaalaisrekisteristä saa sa-
lassapitosäännösten estämättä ja siinä määrin kuin se on vastaanotta-
van viranomaisen lakisääteisten tehtävien suorittamiseksi välttämätön-
tä, luovuttaa tietoja: (12.8.2016/6467)

1) viisumia ja oleskelulupaa sekä kansainvälistä suojelua koskevista
hakemuksista ja hakemuksiin annetuista päätöksistä puolustusvoimil-
le rikosten ennalta estämistä ja paljastamista varten sekä oleskeluoikeu-
den rekisteröinneistä ja henkilön kansalaisuustiedoista asevelvollisuus-
laissa (1438/2007) tarkoitettujen asevelvollisuusasiain käsittelyä var-
ten; (28.3.2014/260)

2) esitutkintaviranomaisille rikosten ehkäisemistä ja paljastamista se-
kä rikoksen johdosta toimitettavaa esitutkintaa varten;

3) asianomaiselle ministeriölle turvapaikanhakijoiden ja ihmiskau-
pan uhrien vastaanoton järjestämiseksi; (21.7.2006/620)

4) väestörekisterikeskukselle ja maistraateille henkilön saamasta Suo-
men kansalaisuudesta, kansalaisuuden menettämisestä ja säilyttämises-
tä sekä väestötietolaissa (507/1993) ja kotikuntalaissa (201/1994) sää-
dettyjen tehtävien hoitamista varten;

5) eläketurvakeskukselle työntekijäin eläkelain (395/1961) ja lyhy-
taikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/1962) so-
veltamista varten sekä sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhtei-
sön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin amma-
tinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuk-
sen (ETY) N:o 1408/71 ja Suomen sosiaaliturvasta tekemien sopimus-
ten henkilöllisen ulottuvuuden selvittämistä varten;

6) Kansaneläkelaitokselle ja kunnan sosiaaliviranomaiselle ulkomaa-
laisen sosiaaliturvaan ja sosiaalihuoltoon liittyvää päätöksentekoa ja
valvontaa varten; (25.5.2007/618)

7) vieraan valtion viranomaiselle Suomen kansalaisuuden saaneista
henkilöistä kansalaisuusaseman määrittämistä varten, jos se voi tapah-
tua henkilön turvallisuutta vaarantamatta;

8) Kansanterveyslaitokselle ja Helsingin yliopiston oikeuslääketie-
teen laitokselle ulkomaalaislain 65 §:ssä tarkoitetun DNA-tutkimuk-
sen suorittamiseksi tarpeellisia tietoja; (25.5.2007/618)

9) työsuojeluviranomaiselle ulkomaalaisen työntekijän työsuhteen
ehtojen ja työnteko-oikeuden valvontaa varten; (30.4.2004/305)

10) hätäkeskuslaitokselle hätäkeskuslain (157/2000) 8 §:n 1 mo-
mentin 3 kohdan mukaisesti; (25.5.2007/618)

11) oppilaitoksille opiskelijoiden oleskeluluvista; (12.8.2016/647)
12) oikeusapulaissa (257/2002) tarkoitetuille oikeusaputoimistoille

oikeusapuhakemusten käsittelyä varten ulkomaalaislaissa tarkoitettua
kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa. (12.8.2016/647)

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tietoja voidaan luovuttaa myös
konekielisessä muodossa tai teknisen käyttöyhteyden avulla. Ennen tie-
tojen luovuttamista teknisen käyttöyhteyden avulla on tietoja pyytävän
esitettävä selvitys tietojen suojaamisesta henkilötietolain 32 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetulla tavalla. (30.4.2004/305)

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, ei koske oleskeluluvan, oleske-
lulupakortin tai oleskelukortin hakijalta taikka muukalaispassin ja pa-
kolaisen matkustusasiakirjan hakijalta otettuja sormenjälkiä, ellei muu-
alla laissa toisin säädetä. (10.6.2011/632)

Työntekijäin eläkeL 395/1961 ja Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin
eläkeL 134/1962 on kumottu Työntekijän eläkelain voimaanpanoL:lla 396/2006,
ks. Työntekijän eläkeL 395/2006. VäestötietoL 507/1993 on kumottu L:lla väes-
tötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 661/2009.
HätäkeskusL 157/2000 on kumottu L:lla hätäkeskustoiminnasta 692/2010. Ks. L
työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006.
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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 tiedon antaminen ei aiheuta
vahinkoa tai haittaa Suomen kansainvälisille suhteille, kansainväliselle
yhteistyölle taikka hakijalle tai hänen läheiselleen.

Ks. L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 24 §.

4 luku Voimaantulo

12 § Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.
Tällä lailla kumotaan:
1) poliisin henkilörekistereistä 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun

lain (509/1995) 13 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohta;
2) poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa 3 päivänä

marraskuuta 1995 annetun lain (1251/1995) 6 §:n 1 momentin 4
kohta; sekä

3) 18 päivänä helmikuuta 1994 annetun ulkomaalaisasetuksen
(142/1994) 33 § sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 222/1995.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpa-
non edellyttämiin toimiin.
13 § Rekisteriä koskeva siirtymäsäännös

Rekisterinpitäjien on saatettava ulkomaalaisrekisteri tämän lain mu-
kaiseksi kahden vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

HE 206/1997 , HaVM 23/1997 , EV 203/1997

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:
8.3.2002/183: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.

HE 43/2001 , HaVM 26/2001 , EV 197/2001
22.8.2003/763: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2003.

HE 93/2002 , HaVM 26/2002 , EV 290/2002
30.4.2004/305: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta
2004.

HE 15/2004 , HaVM 5/2004 , EV 38/2004
2.6.2006/419: Tämä laki tulee voimaan 5 päivänä kesäkuuta 2006.

HE 46/2006 , TyVM 3/2006 , EV 50/2006
21.7.2006/620: Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä heinäkuuta
2006.

HE 32/2006 , HaVM 11/2006 , EV 89/2006 , Neuvoston direktiivi

2004/81/EY ; EYVL N:o L 261, 6.8.2004, s.19-23
21.7.2006/674: Tämä laki tulee voimaan 21 päivänä elokuuta 2006.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpa-
non edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 25/2005 , HaVM 13/2006 , EV 92/2006
8.12.2006/1159: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta
2007.

HE 31/2006 , HaVM 21/2006 , EV 150/2006 , Neuvoston direktiivi

2003/9/EY ; EYVL N:o L 31, 6.2.2003, s. 18 ja 2004/83/EY ; EYVL N:o L

304; 30.9.2004, s. 12
25.5.2007/618: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2007.

HE 156/2006 , HaVM 37/2006 , EV 311/2006
9.11.2007/977: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta
2008.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon
edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 90/2007 , PeVM 4/2007 , EV 48/2007
26.6.2009/459: Tämä laki tulee voimaan 29 päivänä kesäkuuta 2009.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpa-
non edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 234/2008 , HaVM 9/2009 , EV 97/2009
22.12.2009/1419: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta
2010.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpa-
non edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 161/2009 , HaVM 18/2009 , EV 205/2009
29.1.2010/70: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2010.

HE 95/2009 , HaVM 15/2009 , EV 172/2009
14.5.2010/400: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2010.

HE 102/2009 , LaVM 2/2010 , EV 21/2010
10.6.2011/632: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta
2012.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon
edellyttämiin toimiin.

HE 104/2010 , HaVM 39/2010 , EV 327/2010
30.12.2013/1215: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta
2014.

HE 134/2013 , HaVM 19/2013 , EV 202/2013
30.12.2013/1219: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta
2014.

HE 139/2013 , HaVM 21/2013 , EV 208/2013
28.3.2014/260: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta
2014.

HE 30/2013 , HaVM 5/2014 , EV 15/2014
19.9.2014/742: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta
2015.

HE 57/2013 , HaVM 16/2014 , EV 79/2014
30.12.2014/1342: Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lail-
la.

Tämä laki on voimassa L:n 1347/2014 mukaisesti 1.1.2015 alkaen.

HE 19/2014 , HE 111/2014 , TyVM 11/2014 , EV 223/2014
12.8.2016/647: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2016.

HE 32/2016 , LaVM 7/2016 , EV 102/2016


