Lag
om ändring av lagen om utlänningsregistret

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om utlänningsregistret (1270/1997) 3 och 5 §, det inledande stycket i 6 § 1
mom. samt 7 §,
sådana de lyder, 3 § delvis ändrad i lagarna 618/2007, 977/2007 och 647/2016, 5 § delvis
ändrad i lagarna 305/2004, 419/2006, 620/2006 och 618/2007, det inledande stycket i 6 § 1
mom. i lag 1215/2013 och 7 § i lagarna 618/2007, 632/2011, 1219/2013 och 647/2016, som
följer:
3§
Registeransvariga
Migrationsverket bär som registeransvarig det huvudsakliga ansvaret för delregistret för ansökningsärenden, arbetsgivardelregistret, delregistret för främlingspass och resedokument för
flykting, delregistret för övervakning av inresor och utresor, delregistret för examina samt delregistret för medborgarskapsärenden. Dessa delregister ingår i utlänningsregistret och de förs
av Migrationsverket.
Utrikesministeriet bär som registeransvarig det huvudsakliga ansvaret för delregistret för visumärenden och delregistret för inresevillkor. Dessa register ingår i utlänningsregistret och
förs separat av utrikesministeriet.
Utlänningsregistret förs och används också av polisen, gränsbevakningsväsendet, Tullen, närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna, arbetarskyddsmyndigheterna,
fångvårdsmyndigheterna, diskrimineringsombudsmannen samt högsta förvaltningsdomstolen
och de regionala förvaltningsdomstolarna.
Anställda hos de myndigheter som för och använder registret har rätt att med hjälp av en
teknisk anslutning se och behandla uppgifter som förts in i utlänningsregistret endast inom
ramen för sina befogenheter i anknytning till det i 2 § angivna ändamålet med registret. Den
registeransvariga som bär det huvudsakliga ansvaret för registret beviljar på framställning av
en myndighet en person rätt att använda de delregister och de uppgiftskategorier eller uppgiftsfält i delregistren som den registeransvarige anser behövas för den berörda myndighetens
lagstadgade uppgifter som gäller utlännings- och medborgarskapsärenden.
5§
Personer som omfattas av registret
För utlänningsregistret får inhämtas och i registret föras in uppgifter om personer
1) som ansökt om visum eller uppehållstillstånd,
2) som avlagt språkexamen som avses i 48 § i utlänningslagen (301/2004) eller deltagit i
språkexamen,
3) vars uppehållsrätt registreras med stöd av utlänningslagen eller vars arbetsuppgifter registreras med stöd av någon annan lag,
4) som ansökt om internationellt skydd eller som är föremål för utredning om de ska tas till
Finland inom ramen för flyktingkvoten eller på grund av humanitär invandring,

5) som ansökt om främlingspass eller resedokument för flykting eller för vilka en finsk
myndighet för verkställande av avlägsnande ur landet utfärdat ett resedokument för enkel resa,
6) som beviljats betänketid enligt 52 b § i utlänningslagen.
För arbetsgivardelregistret får inhämtas och i registret föras in uppgifter om fysiska och juridiska personer som anställer en utländsk arbetstagare.
För delregistret för medborgarskapsärenden får inhämtas och i registret föras in uppgifter
om personer som ansökt om finskt medborgarskap eller behållande av finskt medborgarskap
eller befrielse från finskt medborgarskap eller som lämnat in en anmälan för förvärv av finskt
medborgarskap, förlorat sitt finska medborgarskap eller vars medborgarskapsstatus man har
bestämt eller försökt bestämma.
I utlänningsregistret får det dessutom föras in uppgifter om familjemedlemmar till personer
som avses i 1—3 mom., om personer som bor i samma hushåll som de och om mottagare i
Finland i sådana fall då uppgifterna behövs när ett ärende ska avgöras.
6§
Registrering av känsliga uppgifter
För övervakningen av inresor, utresor, vistelse i landet och arbete samt beslutsfattandet angående finskt medborgarskap förs i utlänningsregistret in uppgifter om personer och arbetsgivare som
——————————————————————————————
7§
Uppgifter som registreras
I utlänningsregistret får i den mån det är behövligt som identifieringsuppgifter om en person
som avses i 5 eller 6 § införas ärendets nummer eller klientens nummer, namn, ansiktsbild,
namnteckningsprov, fingeravtryck som tagits på en person som ansöker om uppehållstillstånd,
uppehållstillståndskort, uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem, främlingspass
eller resedokument för flykting, utlåtande om DNA-test och jämförelser av fingeravtryck samt
uppgift om kön, födelsedatum, födelseort och födelseland, personbeteckning och utländskt
personnummer eller någon annan utländsk beteckning för identifiering av personen, uppgift
om medborgarskap och nationalitet, yrke, utbildning, språkkunskaper, civilstånd och familjeförhållanden, hemkommun, adress och andra kontaktuppgifter samt uppgift om resedokument
och det i 96 § i utlänningslagen avsedda kort som visar att ett ansökningsärende är anhängigt.
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. får i utlänningsregistret i den mån det behövs registreras
1) uppgifter som framgår av en i 5 § 1—3 mom. avsedd ansökan eller anmälan eller av förfrågan eller hörande som gjorts på grund av ansökan och som gäller ansökt tillstånd eller
ärende och grunderna för ansökan, ändamålet med vistelsen i landet och resan och vistelsens
och resans längd samt resrutten, tidpunkten och platsen för inresa och utresa samt uppgifter
om arbetsgivare och arbete, huruvida arbetsgivaren har uppfyllt sin skattebetalningsskyldighet
och uppgifter om betalningsarrangemang i fråga om skatter samt information enligt 72 § i utlänningslagen som ska fogas till ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare, sådana uppgifter om arbetsgivare som avses i 6—8, 14 och 20 § i lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (/) samt sådana uppgifter om värdföretaget
i Finland som avses i 7—10, 15—19, 24, 25 och 29 § i lagen om villkor för inresa och vistelse
för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (/),
2) uppgifter om och handlingar som hänför sig till behandlingen av ärenden som avses i 5 §
1—3 mom., utredningar som gäller dem, utlåtanden, avgörandet av ärenden, motiveringen till
beslut, att ärenden förfallit och ändringssökande,
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3) person- och kontaktuppgifter för familjemedlemmar, personer som bor i samma hushåll
samt för mottagare enligt 5 § 4 mom.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
Helsingfors den 14 december 2017

Republikens President

Sauli Niinistö

Inrikesminister Paula Risikko

3

