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Laki
ulkomaalaislain 131 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaalaislain (301/2004) 131 §:n 2–4 momentti, sellaisina kuin niistä

ovat 131 §:n 2 ja 3 momentti laissa 631/2011, seuraavasti:

131 §

Henkilötuntomerkkien ottaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 1 momentissa tarkoitetut henkilötuntomerkit tallennetaan poliisin ylläpitämään

rekisteriin. Tiedot on pidettävä erillään rikoksesta epäiltyjen henkilötuntomerkeistä ja ul-
komaalaisrekisteriin ulkomaalaisrekisteristä annetun lain (1270/1997) 3 b §:n mukaisesti
talletettavista oleskelulupahakemusta, oleskelulupakorttihakemusta tai unionin kansalai-
sen perheenjäsenen oleskelukorttihakemusta varten otetuista sormenjäljistä. Tiedot pois-
tetaan noudattaen henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (616/2019)
34 §:ää.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja sormenjälkitietoja saa verrata henkilötietojen käsitte-
lystä poliisitoimessa annetun lain 5 §:n mukaiseen käsittelytarkoitukseen tämän pykälän
nojalla talletettuihin sormenjälkitietoihin sekä ulkomaalaisrekisteristä annetussa laissa
tarkoitettuun ulkomaalaisrekisteriin kuuluviin mainitun lain 3 §:ssä tarkoitettuihin hake-
musasioiden osarekisteriin ja muukalaispassien ja pakolaisen matkustusasiakirjojen osa-
rekisteriin talletettuihin sormenjälkitietoihin. Lisäksi talletettavia sormenjälkitietoja saa
maahantulon edellytysten selvittämiseksi verrata henkilötietojen käsittelystä poliisitoi-
messa annetun lain 6 §:ssä tarkoitettuihin pakkokeinolain (806/2011) mukaisiin henkilö-
tuntomerkkeihin kuuluviin sormenjälkiin niiltä osin kuin jo rekisteröidyt sormenjälkitie-
dot liittyvät rikokseen, josta ankarin säädetty rangaistus on vähintään vuosi vankeutta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut henkilötiedot voidaan salassapitosäännösten estämättä
luovuttaa ulkomaan viranomaiselle ulkomaalaisen tunnistamista varten ottaen huomioon,
mitä luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen
vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus)
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679, henkilötietojen
käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetussa
laissa (1054/2018) ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetussa laissa sääde-
tään.

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