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Hallituksen esitys (HE 156/2006 vp) eduskunnalle laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 
 

Esityksen tausta 
 
Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen julkishallinnossa on osa hallituksen tieto-
yhteiskuntaohjelmaa. Ulkomaalaisvirasto on yhdessä muiden ulkomaalaisasioiden käsittelyyn 
osallistuvien viranomaisten kanssa toteuttamassa kehittämishanketta, jonka tarkoituksena on 
mahdollisuuksien mukaan hyödyntää sähköistä asiankäsittelyä ja sähköistä asiointia 
ulkomaalais- ja kansalaisuusasioiden käsittelyssä. Kehittämistyön tavoitteena ovat kaikkien 
toimijoiden yhteiset, avoimet ulkomaalaisasioiden käsittelytavat ja niitä tukeva yhteinen 
tietojärjestelmä. Maahanmuutto-, turvapaikka-ja kansalaisuusasioiden käsittelyssä on tarkoitus 
ottaa käyttöön uusi ulkomaalaisasioiden tietojärjestelmä (UMA) vuoden 2009 aikana. 
 
Sähköisen asiankäsittelyn tavoitteena on, että tieto muutettaisiin sähköiseen muotoon siellä, 
missä se syntyy. Osa hakemuksen liitteistä voitaisiin toimittaa sähköisesti. Tiedot talletettaisiin 
järjestelmään vain kerran ja erilliset lomakkeet korvattaisiin yhdellä käsittelyn aikana 
täydentyvällä sähköisellä lomakkeella, jonka osia voidaan lukita ja allekirjoittaa sähköisesti. 
Kaikki käsittelyssä syntyvä asiakirja-aineistoja allekirjoitukset käsitellään ja arkistoidaan 
sähköisessä muodossa. 

 
Esityksen keskeinen sisältö 

 
Esityksessä ehdotetaan ulkomaalaisrekisteristä annettua lakia muutettavaksi siten, että UMA:n 
toteuttaminen määrittelyasiakirjojen mukaisessa laajuudessa olisi mahdollista. Rekisterinpitäjien 
keskinäistä vastuuta koskevia säännöksiä ehdotetaan selkeytettävän siltä osin kuin ne koskevat 
ulkomaalaisrekisterin käyttöä teknisen käyttöyhteyden avulla. Lain henkilölliseen 
soveltamisalaan ja ulkomaalaisrekisterin tietosisältöön ehdotetaan tehtäviksi sähköisen 
asiankäsittelyn kehittämisen edellyttämät muutokset. Säännöksiä ulkomaalaisrekisterin 
ulkopuolisista tietolähteistä ja tietojen luovuttamisesta ulkomaalaisrekisteristä ehdotetaan 
täsmennettäviksi. 
Niiltä osin kuin esityksessä ehdotetaan rekisterinpitäjille uusia tiedonsaantioikeuksia, kysymys 
on pääosin pyrkimyksestä mahdollistaa tietojen siirtäminen viranomaisten välillä sähköisesti 
ilman henkilövoimavaroja sitovaa tietojen pyytämistä ja luovuttamista paperilla. 
Ulkomaalaislakiin ja kansalaisuuslakiin ehdotetaan lisättäviksi viittaussäännökset sähköisestä 
asioinnista viranomaistoiminnassa annettuun lakiin, jonka perusteella voitaisiin järjestää 
mahdollisuus sähköisen asioinnin käyttöön ottamiseen. Samalla säädettäisiin käsittelymaksun 
suorittamisesta ennen sähköisesti jätetyn hakemuksen käsittelyn aloittamista. 
 
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi myös ulosottolain, kansaneläkelain sekä opiskeli] 
avalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain säännöksiä tietojen sähköisestä 
luovuttamisesta. 
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Työntekijän ja elinkeinonharjoittajan oleskeluluvan myöntämistä koskevia ulkomaalaislain 
toimivaltasäännöksiä ehdotetaan täsmennettäviksi siten, että ulkomaalaislain alkuperäisen 
tarkoituksen mukaisesti työntekijöiden ja elinkeinonharjoittajien jatko-oleskeluluvat olisivat 
samassa asemassa muiden jatkolupien kanssa. Hallinto-oikeuden tekemän laintulkinnan mukaan 
ensimmäisen työntekijän oleskeluluvan myöntäisi aina Ulkomaalaisvirasto, vaikka kyseessä olisi 
jatkolupa, jonka yleensä myöntää poliisi. Ehdotettu muutos tarkoittaisi sitä, että lain 
voimaantulon jälkeen noudatettua lupakäytäntöä voitaisiin jatkaa. Paikallispoliisi myöntäisi 
työvoimatoimiston tai työvoima-ja elinkeinokeskuksen myönteisen ratkaisun jälkeen työntekijän 
tai elinkeinonharjoittajan oleskeluluvan sellaiselle ulkomaalaiselle, jolle on aikaisemmin 
myönnetty oleskelulupa muulla perusteella, esimerkiksi opiskelun johdosta. 

 
Esityksen vaikutukset 

 
(Esitys ei aiheuta välittömiä valtiontaloudellisia vaikutuksia. Vaikka ehdotetuista lainmuutoksista 
ei sinällään aiheudu taloudellisia vaikutuksia, sähköisen asiankäsittelyn ja asioinnin 
kehittämishankkeesta aiheutuu merkittäviä säästöjä tulevina vuosina Ulkomaalaisvirastossa ja 
työministeriön hallinnoimissa turvapaikanhakijoiden vastaanoton menoissa. 
 
Ehdotettujen säännösten mukaisen sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn kehittäminen ja 
toteuttaminen edellyttää asioiden käsittelyyn osallistuvilta viranomaisilta tiivistä yhteistyötä, 
jotta säännösten mahdollistama sähköinen tietojen siirto viranomaisten välillä olisi teknisesti 
mahdollista toteuttaa. 
 
Sähköisen asiankäsittelyn ja asioinnin arvioidaan parantavan asiakaspalvelua käsittelyaikojen 
lyhenemisenä. Sähköinen asiointi mahdollistaa viranomaisen paremman saavutettavuuden ja 
hakemusten joustavamman ajastaja paikasta riippumattomamman jättämisen. 
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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI ULKOMAALAISREKISTERISTÄ ANNETUN 
LAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LHTTYVTKSI LAEIKSI (HE 156/2006 vp.). 
LAUSUNTO EDUSKUNNAN HALLINTOVALIOKUNNALLE 

 
 
 

1. Yleistä 
 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaisrekisteristä annettua lakia ja eräitä muita lakeja. 
Esityksen taustalla on hanke sähköisen asiankäsittelyn ja sähköisen asioinnin kehittämisestä 
ulkomaalais-ja kansalaisuusasioissa. 
 
Hallituksen esityksen perusteluissa on arvioitu vaihtoehtoisia sääntelytapoja ja perusteltu valittua 
osittaisuudistusta. Esityksessä todetaan muun muassa, että ulkomaalaishallinnon 
henkilörekistereitä koskeva kokonaisuudistus saattaisi viivästyttää Ulkomaalaisviraston 
tietojärjestelmän uudistamista. Sähköistämishankkeelle asetettu aikataulu saattaisi myös haitata 
asioiden perusteellista valmistelua ja kokonaisuudistuksen tavoitteiden saavuttamista parhaalla 
mahdollisella tavalla. Lisäksi ulkoasiasinministeriön erillinen viisumirekisteri tullaan 
myöhemmässä vaiheessa sopeuttamaan Euroopan unionin yhteiseen viisumijärjestelmään, mikä 
tulee ottaa huomioon mahdollista kokonaisuudistusta toteutettaessa, 
 
Ulkomaaalaisrekisteristä annettua lakia on uudistettu osittaisuudistuksin vuosina 2001, 2002, 
2003, 2004 ja 2006. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan laki vastaa perustuslain ja 
henkilötietolain vaatimuksia. 
 
Oikeusministeriön näkemyksen mukaan tehtyjen osittaisuudistusten ohella ulkomaalaisrekisteriä 
koskeva laki olisi tarkoituksenmukaista vastaisuudessa uudistaa kokonaisuudessaan. Muun muassa 
rekisterinpitäjiä ja rekisterin tietosisältöä koskevia säännöksiä olisi henkilötietodirektiivin 
(95/46/EY), perusoikeussäännösten, perustuslakivaliokunnan perusoikeuksia ja erityisesti 
perustuslain 10 §:ä koskevan tulkintakäytännön sekä säännösten selkeyden vuoksi syytä vielä 
arvioida uudelleen. Ulkomaalaisrekisteriä koskevaa lainsäädäntöä ei myöskään ole sopeutettu 
julkisuuslainsäädännön kokonaisuudistukseen. Lisäksi ulkomaalaisasioiden käsittelyssä 
henkilötietoja koskevan sääntelyn ohella tulisi ottaa huomioon myös mahdolliset tietotarpeet ja 
tiedonsaantioikeudet juridisia henkilöitä koskeviin salassa pidettäviin tietoihin. 
 
2. Ulkomaalaisrekisteristä annettu laki ja lakiehdotukset 4-6 
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HELSINKI 00023 VALTIONEUVOSTO 
2.1. Ulkomaalaisrekisteriä koskevan lakiehdotuksen 3 § 
 
Lakiehdotuksen 3 §:n 4 momentin mukaan rekisteriä pitävien ja käyttävien viranomaisten palveluksessa olevat 
ovat oikeutettuja näkemään ja käsittelemään teknisen käyttöyhteyden avulla rekisteriin talletettuja tietoja 
ainoastaan rekisterin 2 §:ssä säädettyy tarkoitukseen liittyvien toimivaltuuksina rajoissa. Säännöstä voidaan pitää 
lähinnä informatiivisena; käyttötarkoitussidonnaisuuden vaatimus määräytyy sinällään jo henkilötietolain 7 §:n 
säännöksen nojalla. Huomioon ottaen kuitenkin sen, että ulkomaalaisrekisterillä on useita rekisterinpitäjiä ja 
tietojärjestelmän käyttäjiä arviolta 15.000 henkilöä, oikeusministeriö pitää tarkoituksenmukaisena 
ulkomaalaisrekisterin rekisterinpitäjiä ja toimivaltuuksia koskevan sääntelyn tarkistamista vastaisuudessa 
kokonaisuudessaan. 
 
Oikeusministeriö esittää lainkohtaan lakiteknistä muutosta siten, että termi "näkeä" poistettaisiin kokonaan tai 
muutettaisiin esimerkiksi muotoon "saamaan nähtäväkseen ja muutoin käsittelemään" taikka "katselemaan ja 
muutoin käsittelemään". 
 
2.2. Ulkomaalaisrekisteriä koskevan lakiehdotuksen 7 § 
 
Ulkomaalaisrekisteriä koskevan lakiehdotuksen 7 §:n 2 momentin 3 kohdassa käytetään ilmaisua "henkilö- ja 
yhteystiedot". Koska henkilötiedoilla tarkoitettaneen tässä yhteydessä henkilön yksilöintitietoja, tulisi lainkohdan 
sanamuotoa tältä osin tarkistaa. 
 
2.3. Ulkomaalaisrekisteriä koskevan lakiehdotuksen 8 § sekä lakiehdotukset 4-6 
 
Ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:ssä säädetään rekisterin ulkopuolisista tietolähteistä. Lakiehdotuksessa 
ehdotetaan muutoksia muun muassa 8 §:n 1 momentin 1, 5, 8 ja 9 kohtiin sekä ehdotetaan säädettäväksi uusista 
tietolähteistä kohdissa 10 -14. Lakiehdotuksen perustelujen mukaan ehdotetut muutokset liittyvät pääasiallisesti 
pyrkimykseen mahdollistaa tietojen siirtäminen sähköisessä muodossa. 
 
Hallituksen esityksessä esitetään lisäksi muutoksia ulosottolakiin (37/1895), kansaneläkelakiin (347/1956) sekä 
lakiin opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä (1058/1998). Tietojen luovuttamisesta 
viranomaisen välillä säädettäisiin siten kahteen kertaan kahdessa eri säädöksessä. 
 
Oikeusministeriö ei voi puoltaa tällaista lainsäädäntökäytäntöä, joka on vastoin lainvalmistelun yleisiä 
periaatteita ja sitä koskevia ohjeita. Sääntelyn selkeyden kannalta ratkaisevinta ovat säädösten välisiä suhteita 
määrittelevät säännökset ja niiden asianmukainen muotoilu. Tämän vuoksi oikeusministeriö ehdottaa, että 
esitykseen sisältyvät lakiehdotukset nro 4, 5 ja 6 hylättäisiin. 
 
Oikeusministeriö kiinnittää lisäksi huomiota lakiehdotuksen 8 §:n 1 momentin 9 kohtaan, joka liittyy oikeuteen 
saada verovelvollisen tuloja ja varallisuutta koskevia tietoja sekä muita verotustietoja ulkomaalaisrekisteriin. 
Lainkohdan sanamuoto ja sen perustelut jättävät epäselväksi sen, mitä muilla verotustiedoilla tarkoitetaan ja 
onko tiedonsaantioikeuden piirin tarkoitettu kuuluvaksi myös yrityksiä tai muita yhteisöjä koskevia tietoja. Jos 
näin on, tulisi asiaa koskevaa sääntelyä täydentää. 

 

HE 156/2006 

OPETUSMINISTERIÖ 
Neuvotteleva virkamies Leena Koskinen 17.1.2007 
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HE 156/2006 VP, LAIKSI ULKOMAALAISREKISTERISTÄ ANNETUN LAIN 
MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄISTÄ SIIHEN LHTTYVISTÄ LAEISTA 
 
Opetusministeriö pitää tavoitetta asiakaspalvelun nopeuttamisesta ja tehostamisesta perusteltuna. 
Opetusministeriö katsoo, että sähköisen asiain käsittelyn ja asioinnin lisääminen osaltaan edistää tämän 
tavoitteen saavuttamista. 
 
Opetusministeriön asian valmistelun yhteydessä sisäasiainministeriölle antamassa lausunnossa on kiinnitetty 
huomiota asiaan liittyviin tietosuojakysymyksiin. Voidaan kuitenkin arvioida, että ehdotuksella voi 
yksittäisen henkilön kannalta olla pääosin myönteisiä vaikutuksia asiakaspalvelun ja tiedonkulun 
nopeutuessa. 
 
Ehdotetuilla muutoksilla ei ole koulutuspoliittisia vaikutuksia. 

 

SOSIAALI- JA 
TERVEYSMINISTERIÖ 

Vakuutusosasto 18.1.2007 
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Asia HE 156/2006VP 
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN VAKUUTUSOSASTON 
LAUSUNTO 

 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosastolla ei ole huomautettavaa 
esitykseen laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta sekä 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 
 
Vakuutusosasto toteaa, että Euroopan unionin sosiaaliturvan koordinaation 
toimeenpanossa (EU asetus 883/2004 ja siihen liittyvä esitys toi-
meenpanoasetukseksi) on tavoitteena siirtyä sähköiseen tiedonvaihtoon. 
Rekisterinpitäjien vastuuta ja tietojen luovuttamista koskevien sääntöjen 
selkeyttäminen tukee myös tätä tavoitetta. 
 
 
 
 

apulaisosastopäällikkö Carin Lindqvist-Virtanen 

Lausunto 
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Terveysosasto 
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Hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 

HE 156/2006 
 
 

Sosiaali-ja terveysministeriön terveysosasto esittää hallituksen esityksen ulkomaa-
laisrekisteristä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi johdosta 
seuraavaa: 
 
Hallituksen esityksessä lisättäisiin ulkomaalaisrekisteriin sähköisesti Kansanterveyslaitoksen 
ja Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitokselta tiedot ulkomaalaislain 66 §:ssä 
tarkoitetusta DNA-tyypityksen perusteella annetusta lausunnosta (laki ulkomaalaisrekisteristä 
annetun lain muuttamisesta 8 § 1 momentti 8 kohta). 
 
Kaikki terveydenhuollon potilastiedot ovat henkilötietolain (523/1999) 11 §:n mukaisesti 
arkaluonteisia henkilötietoja. Sosiaali-ja terveysministeriössä ollaan parhaillaan uudistamassa 
potilasasiakirja-asetusta (99/2001). Tämän uudistustyön kuluessa on luokiteltu niitä 
potilastiedon ryhmiä, jotka tulisi vielä terveydenhuollon sisälläkin luokitella erityisen 
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arkaluonteisiksi tiedoiksi, joiden käyttöoikeuksia tulisi kussakin yksikössä tarkastella 
erikseen ja niiden käyttö tulisi sähköisessä käsittelyssä suojata vielä erikseen jopa saman 
yksikön sisällä. Tietojärjestelmässä suojausominaisuuksia tulisi näiden tietojen osalta 
vahvistaa siitäkin huolimatta, että näidenkin tietojen käyttäjinä ovat saman yksikön 
terveydenhuollon ammattihenkilöt ja näiden tietojen pääasiallinen käyttötarkoitus on potilaan 
hoito, kuten muidenkin potilastietojen. 
 
Ihmisen geneettistä perimää koskevat tiedot poikkeavat lisäksi muista arkaluonteisista 
potilastiedoista siten, että niistä paljastuu aina myös toisen henkilön perimään liittyvää 
erittäin arkaluonteista tietoa. Tutkimuksesta ja siitä annettavasta lausunnosta saattaa 
esimerkiksi käydä ilmi, että kyseinen henkilö ei ole toisen vanhempansa jälkeläinen, jolloin 
tämä antaa välillisesti tietoa myös vanhempina pitämistään henkilöstä. Saattaa myös ilmetä, 
että henkilö on niiden vanhempien jälkeläinen, joksi hän ilmoittautuu, mutta hänen sisarena, 
veljenä tai isovanhempana pitämänsä henkilö ei olekaan hänen täysveljensä, täyssisarensa tai 
muu sukulainen. 
 
Hallituksen mukaan ulkomaalaisrekisterin päävastuullinen rekisterinpitäjä on Ulko-
maalaisvirasto, joka vastaa myös sen osarekisterien käytöstä. Esityksen mukaan ul- 
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komaalaisrekisteriä pitävät ja käyttävät myös poliisi, rajavartiolaitos tullilaitos, työministeriö, 
työvoima- ja elinkeinokeskus, työvoimatoimisto, vankeinhoitoviranomai-nen ja 
vähemmistövaltuutettu. Näiden viranomaisten lisäksi tietoja ulkomaalaisrekisteristä voidaan 
luovuttaa myös puolustusvoimille, esitutkintaviranomaisille, työministeriölle, 
Väestörekisterikeskukselle ja maistraateille., eläketurvakeskukselle Kansaneläkelaitokselle, 
työsuojeluviranomaisille sekä hätäkeskuslaitoksille (HE s. 5). 
 
Hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan Ulkomaalaisvirastolla on tälläkin 
hetkellä oikeus saada tieto DNA-tutkimuksen perusteella annetusta lausunnosta (HE s.22). 
 
Hallituksen esityksestä ei kuitenkaan käy selkeästi ilmi ne järjestelyt, miten lukuisten eri 
viranomaisten tietojen käyttö kyseisestä rekisteristä on järjestetty. Epäselväksi jää saavatko 
kaikki nämä lukuisat muut rekisterin käyttäjätahot käyttöönsä rajoituksetta kyseiset DNA-
lausunnot. Koska kyse on arkaluonteisten henkilötietojen sellaisesta ryhmästä, joka katsotaan 
terveydenhuollossa kuuluvan vielä näiden tietojen joukossa erityisen arkaluonteisiin tietoihin, 
jotka lisäksi paljastavat perimään liittyvää tietoa muistakin henkilöistä, kuin tutkittavasta, tulee 
tällaisen tiedon päätyä vain niille tahoille, jotka todella ovat oikeutettuja tähän tietoon. Tietoon 
oikeutettujen viranomaisten puolestaan tulee olla sellaisia, joiden toiminnalle tämän tiedon 
saanti on välttämätöntä tehtäviensä hoitamiseksi. 
 
Jos tällaista ihmisen perimään liittyvää arkaluonteista tietoa tallennetaan rekisteriin, jossa 
käyttäjinä ovat näin lukuisat virnaomaistahot, tulee kyseisen rekisterin ja sen käyttöä ohjaavan 
tietojärjestelmän olla suunniteltu siten, että sen käyttöoikeuksilla, käytön seurannalla, 
tietojärjestelmän ominaisuuksilla ja muilla tietoturvan vaatimuksilla on varmistettu, että 
kyseistä tietoa voivat nähdä ja käsitellä vain siihen oikeutetut, eli tässä tapauksessa 
Ulkomaalaisviraston kyseiseen päätöksentekoon liittyvät henkilöt. 
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Mikäli näin ei ole, vaan tieto on laajemman joukon saatavilla, ei tätä tietoa tule tallentaa 
kyseisen rekisteriin. 
 
Sosiaali-ja terveysministeriön vakuutusosasto on ilmoittanut antavansa tämän hallituksen 
esityksen johdosta erillisen kirjallisen lausunnon hallintovaliokunnalle. 
 
 
 
 

Hallitussihteeri Päivi Salo 
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Hallituksen esitys (HE 156/2006) ulkomaalaisrekisteri-ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi 
 
 

Esityksen päätarkoituksena on edistää yhtäältä sähköistä asiankäsittelyä ja toisaalta sähköistä asiointia 
ulkomaalais-ja kansalaisuusasioissa. 
 
Sähköisen asiankäsittelyn edistämiseksi esityksessä lähinnä ehdotetaan pieniä tarkennuksia siihen, mitä 
tietoja ulkomaalaisrekisteriin voidaan tallentaa. Sähköisen asioinnin osalta lähinnä ehdotuksena on 
viitata sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettuun lakiin (13/2003). 
 
Tämän lisäksi esityksessä ehdotetaan muutoksia ulkomaalaislakiin, lähinnä viranomaistoimivaltaan 
silloin, kun on kyse oleskeluluvan nojalla maassa oleskelevan hakiessa työntekijän ja 
elinkeinonharjoittajan oleskelulupaa. 
 
 

1. Sähköinen asiankäsittely 
 
Jo ulkomaalaislain edellisen kokonaisuudistuksen yhteydessä tarkoituksena oli kehittää 
ulkomaalaisrekisteristä kaikkien viranomaisten yhteinen asiakäsittelyjärjestelmä siten, kaikki 
viranomaiset voisivat tehdä ratkaisunsa reaaliaikaisesti ulkomaalaisrekisterissä siten, että 
hakemuspapereita ei siirrettäisi eri viranomaisten kesken, kuten aikaisemman lain aikana oli käytäntönä 
(ks. HE 28/2003 erityisesti s. 94). 
 
Ulkomaalaislaki ja ulkomaalaisrekisterilaki eivät tähän mennessä ole olleet esteenä sähköisen 
asiankäsittelyn tehokkaalle kehittämiselle. Sähköisen asiankäsittelyn kehittäminen on kuitenkin ollut 
hidasta. Työntekijän oleskelulupahakemuksia käsittelevät työ- 
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voimatoirnistot saattoivat siirtyä tekemään osaratkaisunsa ulkomaalaisrekisterissä vasta 
tammikuussa 2006, puolitoista vuotta ulkomaalaislain voimaantulon jälkeen. Sähköiseen 
asiankäsittelyyn työntekijän oleskelulupien käsittelyssä ei vielä ole täysin päästy. Hake-
muspapereita faksataan yhä esimerkiksi poliisilta ja edustustoista työvoimatoimistoon. 
 
Hyvin toimivaa sähköistä asiankäsittelyjärjestelmää ei kovinkaan suuressa määrin luoda lakeja 
säätämällä. Keskeistä on ulkomaalaisrekisterin pääkäyttäjän, Ulkomaalaisviraston, päättäväinen 
sitoutuminen ulkomaalaisrekisterin kehittämiseen siten, että kaikkien viranomaisten tarpeet ja 
sujuvasti toimiva kokonaisuus tulevat huomioiduiksi. Toistaiseksi rekisterin käytännön 
kehittämisessä ovat korostuneet Ulkomaalaisviraston omat tarpeet muiden viranomaisten, kuten 
työvoimahallinnon tarpeet jääneet syrjemmälle. 
 
Esimerkkinä tästä on se, että ulkomaalaisen työvoiman liikkuvuuden seurannassa tarpeellisten 
tietojen tilastoituminen ja tilastojen tuottaminen Ulkomaalaisrekisteristä on ollut erityisen 
kivikkoista ja sivuraiteella. Ilmeisesti on niin, että Ulkomaalaisrekisteristä ei ole lainkaan 
saatavissa tietoja esimerkiksi siitä, kuinka paljon työntekijän oleskelulupahakemuksia pannaan 
vireille työnantajan toimesta, kuinka paljon Ulkomaalaisvirasto hylkää työntekijän 
oleskelulupahakemuksia työvoimatoimiston myönteisen osaratkaisun jälkeen, kuinka paljon 
ulkomaalaisrekisteriin tallennetaan ulkomaalaisten työsuhdetta koskevia tietoja (UlkL 73 §:n 3 
mom.) jne. Tällainen tilastollinen pimeys - jota ei ennen työvoimatoimistojen 
ulkomaalaisrekisteriin siirtymistä ollut - vaikeuttaa huomattavasti työvoiman 
maahanmuuttopolitiikan valmistelua ja toimeenpanoa. 
 
 

Ulkomaalaisrekisterilain ehdotettu 5 § (Rekisterin henkilöllinen ulottuvuus) ja 7 §:n 2 mom. 3 
kohta. 
 
Ulkomaalaisrekisterilakiin esitetään lisättäväksi, että ulkomaalaisrekisteriin saa tallentaa tietoja 
ulkomaalaisen kanssa samassa taloudessa asuvista henkilöistä (henkilö- ja yhteystiedot). 
Perusteluna on se, että ulkomaalais-ja kansalaisuusasioita käsiteltäessä on tarve selvittää 
ulkomaalaisen perheenjäseniä ja tosiasiallista perhe-elämää. Tiedot saataisiin 
Väestörekisterikeskuksesta. Tietojen tallentamista rajoittaisi tarpeellisuusvaatimus, jonka 
Ulkomaalaisvirasto itse arvioi. 
 
Työministeriö pitää tällaista mahdollisuutta suhteettoman pitkälle menevänä henkilön 
yksityisyyden rajoituksena. Ehdotettu säännös ei koske poliisin ja muiden viranomaisten 
nykyisten selvittämisvaltuuksien oloissa niin merkittävää lisäarvoa asian käsittelyssä, että sitä 
voitaisiin pitää hyväksyttävänä ottaen huomioon perustuslain 10 §:n 1 momentissa säädetty 
yksityiselämän suoja sekä se, että ehdotetun sääntelyn sanamuodon perusteella 
ulkomaalaisrekisteriin voitaisiin tallentaa tietoja myös Suomen kansalaisista. 
 
 

2. Sähköinen asiointi 
 
Työministeriö pitää kannatettavana siirtymistä sähköisesti lähestyttävään, ilman tarpeettomia 
papereita toimivaa joustavaan ja nopeaan viranomaiskoneistoon. Mahdollisuus sähköiseen 
asiointiin ulkomaalaisasioissa on tarpeen myös pantaessa toimeen hallituksen 
maahanmuuttopoliittista ohjelmaa. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen julkishallinnossa 
on myös osa hallituksen tietoyhteiskuntaohjelmaa. 
Ulkomaalaislain ehdotettu 10 a §:n 2 momentti 
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Ulkomaalaislakiin ehdotetaan lisättäväksi, että jo hakemus on jätetty sähköisesti, käsitte lymaksu 
on suoritettava ennen kuin hakemuksen käsittely aloitetaan. 
 
Säännöksen perusteluissa ei ole kerrottu miksi käsittelymaksu pitäisi maksaa etukäteen eikä sitä 
miksi juuri sähköisen asioinnin käsittelymaksun etukäteismaksamisesta pitäisi säätää laissa, kun 
esimerkiksi oleskelulupaa haettaessa muunlaisen hakemisen käsittelymaksun etukäteen 
maksamisesta ei laissa ole säännöksiä. 
 
Sisäasiainministeriö on aiemmin esittänyt, että koska oleskelulupahakemuksen käsittelymaksu 
peritään myös kielteisestä päätöksestä, käsittelymaksun maksamista etukäteen edellytetään, koska 
muuten kielteiset päätökset saatettaisiin jättää hakematta. Tällaisesta edellytyksestä ei kuitenkaan 
ole ollut laintasoista säännöstä, vaan säännös löytyy Ulkomaalaisviraston suoritteiden 
maksullisuudesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen (1164/2006) 5 §:stä. Laintasoista 
säännöstä ei siis nytkään ehdoteta muuhun kuin sähköiseen hakemiseen. Lain 
johdonmukaisuuden arvioimiseksi mainittakoon, että viisumi-hakemuksen vireille tulon 
edellytykseksi on säädetty, että käsittelymaksu on suoritettu (ulkomaalaislain 22 §). 
 
Lain epäjohdonmukaisuuden lisäksi hakemusten varsin korkeiden käsittelymaksujen (esim. 
ensimmäinen oleskelulupa 200 €) maksamisen vaatiminen asian vireille tulon edellytyksenä on 
perustuslain 21 §:n näkökulmasta ongelmallinen. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on 
lausunnossaan käsitellyt sellaista tilannetta, jossa lupamenettelyn maksullisuus on säädetty asian 
vireille tulon edellytykseksi (PeVL 61/2002, s. 3, kohta "Lupamenettely"). Lausunto koskee 
viestintämarkkinalaissa säädettyä hakemusmaksua. 

 
"Lupamenettely. Toimiluvan hakijan on 7 §:n mukaan suoritettava hakemuksen yhtey-
dessä 2 000 euron suuruinen hakemusmaksu (samoin 2. lakiehdotuksen 10 a §). Tällaisen 
suhteellisen suuren maksuvelvollisuuden säätäminen lupa-asian käsittelyn edellytykseksi 
on ongelmallista näissä yhteyksissä, joissa perusoikeuden käyttäminen on sidottu 
viranomaisen antamaan lupaan. Perustuslain 21 §:n 1 momentissa turvatun oikeuden 
kanssa saada asia asianmukaisesti käsitellyksi on paremmin sopusoinnussa sääntely, jossa 
maksuvelvollisuus kytketään vasta asian loppuun käsittelemiseen, mahdollisesti te-
hostettuna säännöksin hakijalta vaadittavasta vakuudesta siitä, että kyseinen maksu suo-
ritetaan lupa-asian tultua ratkaistuksi." 

 
Lupahakemuksen käsittelymaksuun liittyvä sääntelyjä viranomaismenettelyt, myös ha-
kemusmaksun suuruus, tulisi kokonaisuudessaan pohtia uudelleen. 
 
 

3. Muut kuin sähköiseen asiankäsittelyyn ja sähköiseen asiointiin liittyvät muutosehdotukset 
 
Esityksessä ehdotetaan muutoksia myös Ulkomaalaisviraston ja poliisin toimivaltaan silloin, kun 
on kyse siitä, että oleskeluluvan nojalla maassa oleskeleva ulkomaalainen hakee työntekijän tai 
elinkeinonharjoittajan oleskelulupaa. Ehdotuksen mukaan tällöin päätöksen jatkoluvan 
myöntämisestä tekisi Ulkomaalaisviraston sijaan poliisi. 
 
Muutosta voidaan pitää kannatettavana ulkomaalaislain kokonaisuudistuksen tavoitteiden 
näkökulmasta. Muutos johdonmukaistaisi ja selkeyttäisi viranomaistoimivaltojen kokonaisuutta 
myös lain soveltamisen kohderyhmien, ulkomaalaisten työntekijöiden ja heidän työnantajiensa 
näkökulmasta. 
Työministeriö kuitenkin toteaa, että ulkomaalaislain työntekoa koskevissa säännöksissä on 
muitakin hienosäätötarpeita viranomaistoimivaltojen johdonmukaistamiseksi. Ehkäpä keskeisin 
koskee työnteko-oikeutta koskevien, yksityiskohtaisten mutta tulkinnanvaraisten 79-81 §:ssä 
olevien poikkeussäännösten tulkintavaltaa. 
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Ulkomaalaislaissa ei ole nimenomaista säännöstä siitä, mille viranomaiselle kuuluu ratkaisuvalta 
siitä, millainen lupa työntekoon tarvitaan. Tämä on käytännössä osoittautunut ongelmaksi. 
Työhön tarvittavan luvan arvioiminen tapahtuu lähinnä työvoimapoliittisin perustein. 
Päätösvaltaa ei kuitenkaan ole laissa säädetty työvoimatoimistolle. Laista voidaan päätellä, että 
79-81 §:n tulkinta kuuluu Ulkomaalaisvirastolle ja poliisille. Käytännössä Ulkomaalaisvirasto ja 
poliisi kuitenkin säännönmukaisesti konsultoivat työvoimatoimistoa. Poliisi usein jopa lähettää 
oleskelulupahakemuksen "varmuuden vuoksi" työvoimatoimistoon, vaikka hakemus selkeästi 
koskee 79-81 §:ssä tarkoitettua työtä, jossa ei liity työvoimatoimiston osaratkaisua. 
 
Tulisikin harkita ulkomaalaislakiin lisättäväksi säännös, jonka mukaan työvoimatoimisto päättää 
siitä, millainen oleskelulupa työssä tarvitaan vai tarvitaanko oleskelulupaa ollenkaan. Tällainen 
säännös edistäisi järjestelmän selkeyttäjä lyhentäisi hakemusten käsittelyaikoja, koska hakemus 
tulisi heti pantua vireille oikeanmuotoisena ja oikeassa paikassa ja koska viranomaisten 
keskinäinen neuvonpito jäisi pois. 
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HE 156/2006 VP, LAIKSI ULKOMAALAISREKISTERISTÄ ANNETUN LAIN 
MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 

 
 
 

Ulkomaalaisvirasto lausuu kyseessä olevan hallituksen esityksen johdosta 

seuraavaa. Ehdotuksen taosta 

Ehdotus liittyy hankkeeseen sähköisen asiankäsittelyn ja sähköisen asioinnin 
kehittämisestä ulkomaalais- ja kansalaisuusasioissa. Mainittu 
sähköistämishanke liittyy julkisen sektorin tuottavuusohjelmaan ja sillä 
tavoitellaan 1,8 miljoonan euron säästöjä Ulkomaalaisviraston 
toimintamenoissa vuoteen 2012 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. 
Tarkoituksena on tehostaa asioiden käsittelyä ja ratkaisua 
Ulkomaalaisviraston lisäksi koko ulkomaalaishallinnossa. Vaikutuksia 
hallinnonalaan on käsitelty tarkemmin sisäasiainministeriön 
tuottavuusohjelmassa (12.10.2005). 
 
Sähköistämishankkeessa valmistellaan uuden ulkomaalais-ja 
kansalaisuusasioiden tietojärjestelmän UMA:n käyttöönottoa vuoteen 2009 
mennessä. Tietojärjestelmä korvaa nykyisen ulkomadaisrekisterijärjestelmän 
jaon poikkihallinnollisten maahanmuutto-, turvapaikka-ja 
kansalaisuusasioiden yhteinen käsittelyjärjestelmä, joka mahdollistaa 
sähköisen asiankäsittelyn ja mainittujen asioiden käsittelyyn ja 
päätöksentekoon osallistuvien viranomaisten välisen sähköisen tiedonsiirron. 

UMA:n valmisteluun liittyvissä määrittelyissä kuvattiin mainittuihin asioihin 
liittyvät käsittelyprosessit viranomaisten välillä. Sähköisiä liittymiä ja 
liittymiä viranomaisten tietojärjestelmien välillä on pyritty käyttämään 
hyödyksi mahdollisimman laajasti. Keskeistä sähköistämisessä on siirtyminen 
paperiasiakirjoista kokonaan sähköisiin asiakirjoihin ja sähköiseen 
asiakirjaliikenteeseen viranomaisten välillä. Tietosuojan korkean tason 
varmistamiseksi liikenne tapahtuisi suljetun UMA -järjestelmän sisällä. 
Lisäksi kyselyt ja tiedonsiirrot järjestelmien välillä korvaisivat kirjeitse 
tehtävät tietopyynnöt viranomaisille ja vähentäisivät mahdollisuuksien 
mukaan asiakkailta (luvan hakijoilta) pyydettäviä selvityksiä siltä osin kuin 
asian käsittelyssä tarvittavat tiedot ovat saatavissa viranomaisten rekistereistä 
ja tietojärjestelmistä. Virkamiehen sähköistä asiointikorttia käytetään 
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järjestelmään kirjautumisessa ja pääsyssä käyttäjäroolien mukaisesti 
määriteltyihin tietokenttiin sisältyviin tietoihin. 

Tarkoituksena on toteuttaa sähköisen asiankäsittelyn lisäksi sähköisen 
asioinnin palveluja. Sähköinen asiointi voidaan aloittaa opiskelijoiden 
oleskelulupa-asioista ja 
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laajentaa asiointia myöhemmin muihin asiakasryhmiin. Sähköisen asioimiin 
puitteissa asiakkaat voisivat myös seurata asiansa käsittelyvaiheita. 
 
Maahanmuutto, -turvapaikka-ja kansalaisuusprosessit ovat 
poikkihallinnollisia prosesseja, joihin osallistuu eri hallinnonalan 
viranomaisia. UMA -järjestelmä on väline seurata ja ohjata näitä prosesseja, 
joissa tehokkuutta vähentävä tekijä on tällä hetkellä selvästi se, että 
kokonaisprosessilla ei ole selkeää omistajaa operatiivisella tasolla. 

Ulkomaalaishallintoa tehostaa myös se, että silloin, kun muut Suomen 
viranomaiset tarvitsevat säännöllisesti tehtäviensä hoitamista varten tietoja 
ulkomaalaisen maassa oleskelusta, sen kestosta, perusteesta tai päättymisestä, 
maasta poistamisesta ja vastaavista ulkomaalaisrekisterin tiedoista, tiedot 
voidaan saada UMA -järjestelmän kautta. Keskeiset sidosryhmät ovat olleet 
mukana tekemässä UMA -määrittelyjä. 
 
 
Keskeiset ehdotukset 

Erillisessä työryhmässä selvitettiin, onko edellä mainittujen UMA -
määrittelyjen toteuttaminen suunnitellun mukaisesti voimassa olevan 
lainsäädännön puitteissa mahdollista vai tarvitaanko muutoksia. Käsiteltävänä 
oleva ehdotus on laadittu työryhmän selvityksien perusteella. Sähköinen 
tiedonsiirtoja tunnistetut liittymätarpeet edellyttävät joitakin täsmennyksiä 
ulkomaalaisrekisteristä annettuun lakiin ja erityisesti sen 8 ja 10 §:ään, joissa 
säädetään ulkomaalaisrekisterin ulkopuolisista tietolähteistä ja tietojen 
luovuttamisesta rekisteristä. 

Ulkomaalaisrekisteristä annetun lain lisäksi muutoksia ehdotetaan 
ulosottolakiin, kansaneläkelakiin sekä opiskelijavalintarekisteristä ja 
ylioppilastutkintorekisteristä annettuun lakiin niin, että niiden tietojen 
luovuttamista sähköisessä muodossa koskevat säännökset olisivat 
johdonmukaiset ulkomaalaisrekisteristä annetun lain kanssa. 

Ulkomaalaislakiin ja kansalaisuuslakiin ehdotetaan muutoksia, joiden 
perusteella sähköinen asiointi on mahdollista. HE 156/2007 vp sisältyy myös 
varsinaiseen UMA-hankkeeseen liittymätön muutosehdotus ulkomaalaislain 
mukaiseen työntekijän oleskelulupahakemusjärjestelmään. Kyse on siitä, että 
kihlakunnan poliisilaitos voisi myöntää ulkomaalaiselle ensimmäisen 
työntekijän tai elinkeinonharjoittelijan oleskeluluvan, jos ulkomaalaisella on 
hakemusta jättäessään voimassa oleva oleskelulupa. 

Tarvittavin lainsäädäntömuutoksin varmistetaan UMA.n toteuttaminen UMA-
määrittelyjen mukaisessa laajuudessa. 
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ULKOMAALAISREKISTERISTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMINEN 

 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia ulkomaalaisrekisteristä ja eräitä siihen liittyviä 
lakeja. Esityksen taustalla on hanke sähköisen asiankäsittelyn ja sähköisen asioinnin 
kehittämisestä ulkomaalais- ja kansalaisuusasioissa. Rekisterinpitäjien keskinäistä vastuuta 
esitetään selkeytettäväksi ia säännöksiä ulkomaalaisrekisterin ulkopuolisista tietolähteistä 
sekä tietojen luovuttamisesta ulkomaalaisrekisteristä ehdotetaan täsmennettäväksi. Esityksen 
mukaan niiltä osin, kun esityksessä ehdotetaan rekisterinpitäjille uusia tiedonsaantioikeuksia, 
kysymys on pääosin pyrkimyksestä mahdollistaa tietojen siirtäminen viranomaisten välillä 
sähköisesti ilman tietojen luovuttamista paperimuodossa. Esityksen tavoitteet ovat 
henkilötietojen käsittelyn näkökulmasta tarkoituksenmukaisia. Esityksessä on myönteistä mm. 
se, että rekisterinpidon vastuuta esitetään täsmennettäväksi ulkomaalaisrekisteristä annetun 
lain 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
 
Yleistä esityksestä 
Esityksessä on selvitetty vaihtoehtoisia sääntelytapoja ulkomaalaisrekisteriä koskevan 
lainsäädännön uudistamiseksi. Rekisterilain kokonaisuudistusta puoltaisi mm. ratkaisun 
johdonmukaisuus sisäasiainministeriön hallinnonalalla poliisin ja rajavartiolaitoksen 
tietojärjestelmien osalta omaksutun sääntelyn kanssa. Kokonaisuudistus saattaisi myös 
tietojärjestelmän rakenteen kuvauksen kannalta johtaa säädösteknisesti parempaan 
lopputulokseen kuin osittaisuudistus. 
 
Nyt esitetyn osittaisuudistuksen valintaa puoltaa esityksen mukaan mm. se, että lain-
säädännön kokonaisuudistus saattaisi viivästyttää kansalaisuus- ja ulkomaalaisasioiden 
käsittelyn kehittämisen kannalta välttämätöntä ulkomaalaisviraston tietojärjestelmän 
uudistamista. Uudistusten kireät aikataulut eivät ole yhteensopivia lainsäädännön laatua 
koskevien vaatimusten kanssa. Ennen tietojärjestelmien uudistamista tulisi asiaa koskevan 
lainsäädännön olla kunnossa. Tietojärjestelmien uudistamisen aikataulut eivät voi olla 
määräävä tekijä lainsäädännön uudistamista arvioitaessa. 
 
Vuoden 2006 aikana on eduskunnassa ollut käsittelyssä neljä ulkomaalaisrekisteristä annetun 
lain muutosesitystä. Henkilötietojen käsittelyn näkökulmasta huolellinen ja kokonaisvaltainen 
suunnittelu olisi tarkoituksenmukaisempaa kuin useat erilliset osittaisuudistukset. Kaikkien 
osittaisuudistusten hahmottaminen ja niiden käytännön merkityksen arvioiminen on lain 
soveltajien ja myös valvontaviranomaisten näkökulmasta hankalaa. 
 
Koska ulkomaalaisrekisteriä koskevan kokonaisuudistuksen toteuttaminen olisi esityksen 
mukaan puollettavaa, tulisi jatkossa edellyttää, että osittaisuudistuksien sijaan 
ulkomaalaisrekisteriä koskevaa lakia arvioitaisiin ja uudistettaisiin kokonaisuutena. 
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Esityksen yksityiskohtaisempi arviointi 
Ulkomaalaisrekisteristä annettu laki 5 § 
Ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 momenttiin ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka 
mukaan ulkomaalaisrekisteriin voitaisiin tallettaa perheenjäsenten lisäksi tietoja ulkomaalaisen 
kanssa samassa taloudessa asuvista henkilöistä. Samassa taloudessa asuva henkilö 
määriteltäisiin väestötietojärjestelmään tehtävien osoitehakujen perusteella 
 
Esityksen mukaan hakijan käsitys perheenjäsenistään poikkeaa viranomaisen soveltamasta 
määritelmästä joissain tapauksissa.. Ongelmana on esityksen mukaan se, että 
ulkomaalaisrekisteristä annetun lain perustelujen, kansalaisuuslain ja ulkomaalaislain 
perheenjäsenen määritelmät poikkeavat joiltain osin toisistaan. Näitä ongelmia on 
yksityiskohtaisesti selvitetty hallituksen esityksessä: 
 
Tieto tallennettaisiin automaattisesti väestörekisteritietojen perusteella, kuulematta 
asianosaisia. Käytännössä rekisteröinnin piiriin saattaisivat tulla kaikki henkilöt, jotka asuvat tai 
ovat jossain vaiheessa asuneet samassa asunnossa ulkomaalaisen kanssa. Perusteena 
esitykselle on mm se, että ulkomaalais- ja kansalaisuusasioita käsiteltäessä on tarve selvittää 
asianosaisen perheenjäseniä ja hänen tosiasiallista perhe-elämäänsä. Tosiasiallista perhe-
elämää ei voitane tällä tavoin selvittää. Ehdotettu säännös mahdollistaisi esimerkiksi 
epätyypillisten asumisjärjestelyjen takia ulkopuolisten henkilöiden tietojen tallentaminen 
ulkomaalaisrekisteriin 
 
Ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 §:ään esitettyä muutosta ei tulisi hyväksyä. Samassa 
taloudessa asuvien tietojen tallentamisen sijaan tulisi sen sijaan yhtenäistää perheenjäseniä 
koskeva määritelmä edellä mainituissa laeissa. Sovellettavien lakien toisistaan eroavat 
määritelmät eivät voi olla perusteena 
 
Ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 7 § 
Esityksen mukaan ulkomaalaisrekisteriin saisi tallentaa myös laissa tarkoitettujen henkilöiden 
tuntomerkkitiedot. Tuntomerkkitiedoiiia tarkoitettaisiin pakkokeinolain (450/1987) 6 luvun 4 §:n 
1 momentissa tarkoitettuja tuntomerkkitietoja, joita ovat esimerkiksi hiusten väri, 
syntymämerkit, arvet, silmien väri, pituus ja paino. 
 
Ulkomaalaislain 131 §:ssä säädetään henkilötuntomerkkien ottamisesta. Voimassa olevan 
ulkomaalaislain (301/2004) 131 §:n 2 momentin mukaan kyseiset tiedot voidaan tällä hetkellä 
tallentaa poliisin ylläpitämiin rekistereihin, nyt ne esitettäisiin tallennettavaksi poliisin rekisterin 
lisäksi ulkomaalaisrekisteriin. 
 
Esityksen mukaan poliisin henkilörekisterin ja ulkomaalaisrekisterin päävastuullisten 
rekisterinpitäjien tulee järjestää tietojen tallennus ja siirto siten, ettei saman tiedon tal-
lentaminen kahteen eri rekisteriin johda tiedon oikeellisuuden vaarantumiseen. 
 
Samojen tietojen tallentaminen kahteen eri rekisteriin ei ole tarkoituksenmukaista Esityksessä 
ei ole myöskään millään tavalla muutoin kuin "tunnistetulla tarpeella" perusteltu minkä vuoksi 
esitetty muutos on tarpeellinen. Tuntomerkkitiedot ovat tyypillisiä poliisin henkilörekisteriin 
tallennettavia tietoja, joiden säilyttämistä ja rekisteristä poistamisesta säädetään laissa 
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa (761/2003). Ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 7 
§:ään esitettyä muutosta tunto-merkkitietojen tallentamisesta ei tulisi hyväksyä. 
Ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 § 
Esityksen mukaan rekisterinpitäjä voisi saada mm. tietoja opiskelupaikan saamisesta, 
vastaanottamisesta ja opintosuorituksista. Tällä hetkellä opiskelija joutuu pääsääntöisesti itse 
toimittamaan mainitun selvityksen hakemusasiansa käsittelyä varten. Tällaisten tietojen 
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hankkiminen ei liene mahdollista teknisen käyttöyhteyden avulla, koska se edellyttäisi mm. 
teknisen käyttöyhteyden avaamista oppilaitoksen opintosuorituksia kokeviin rekistereihin. 
Tietojen oikeellisuus ja niiden käyttäminen päätösten perustana olisi kysymyksenalaista mm. 
opintosuoritusten rekisteröinnissä olevien erilaisten rekisteröintitapojen, rekisteröinnin viiveiden 
yms. syiden vuoksi. Lupamenettelyn kannalta saattaisi edelleenkin olla tarkoituksenmukaista, 
että hakija itse toimittaisi em. tiedot lupaviranomaiselle. 
 
Rekisteröityjen informointi 
Tämän saakka asiakas itse on toimittanut viranomaiselle merkittävän osa asian käsittelyssä 
tarvittavista selvityksistä. Viranomaisen oikeutta tiedon saamiseen voidaan pitää asianosaisen 
yksityisyyden suojan kannalta pidemmälle menevänä puuttumisena yksityisyyteen, kuin 
tilannetta, jossa asianosainen itse velvoitetaan toimittamaan puuttuva tieto. Esityksen mukaan 
hakija yksityisyyden suojan turvaamisen varmistamiskesi on syytä huolehtia siitä, että hakijalle 
selkeästi kerrotaan, mitä tietoja ulkomaalaisasiaa käsittelevillä viranomaisilla on hakemuksen 
ratkaisemista varten lain mukaan oikeus saada muilta viranomaisilta. 
 
Ehdotetussa menettelyssä rekisteröityjen informoinnin merkitys tulee kasvamaan. Informointi 
korostuu myös sen vuoksi, että ulkomaalaiset asiakkaat eivät yleensä ole suomen 
kansalaisten tavoin perillä viranomaisten toiminnasta ja tietojen kulusta viranomaisten välillä. 
Henkilötietolain 24 §:n mukainen informointivelvollisuus edellyttää mm. että tietoja kerättäessä 
ja tallennettaessa rekisteröityä informoidaan. Rekisteröityjen informoinnin toteuttamisen osalta 
tulisi vähintään esityksen perusteluissa viitata henkilötietolain 24 §:n mukaiseen 
informointivelvoitteesee 
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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta sekä 
eräiksi siihten liittyviksi laeiksi 

 
 
 
Ulkoasiainministeriö kannattaa ulkomaalaisrekisteristä annettuun lakiin (1270/1997) eh-
dotettuja säännöksiä, jotka antavat viranomaiselle mahdollisuuden ottaa käyttöön säh-
köinen asiointi. UMAn ulkopuolelle jäisivät ulkoasiainministeriön vastuulla olevat ulko-
maalaisrekisteriin kuuluvat viisumiasioiden osarekisteri ja maahantuloedellytysten osa-
rekisteri. Ulkoasiainministeriö tukee ehdotettua säätelyvaihtoehtoa, jonka mukaan tässä 
vaiheessa toteutettaisiin ulkomaalaisrekisteristä annetun lain osittaisuudistus. Tämä on 
perustelua muun ohella sen vuoksi, että ulkoasiainministeriön vastuulla oleva viisu-
miasioiden osarekisteri tullaan sopeuttamaan Euroopan unionin yhteiseen viisumijärjes-
telmään (VIS), mikä tulee ottaa huomioon myöhempää kokonaisuudistusta toteutettaes-
sa. 
 
Ulkoasiainministeriö kiinnittää huomiota ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 §:n uuteen 
4 momenttiin. Siinä säädettäisiin,, että rekisteriä pitävien ja käyttävien viranomaisten 
palveluksessa olevat henkilöt ovat oikeutettuja näkemään ja käsittelemään teknisen 
käyttöyhteyden avuiia ainoastaan toimivaltuuksiensa rajoissa oman toimialansa tietoja 
päävastuullisen rekisterinpitäjän kanssa sovittavalla tavalla. Tietosuojanäkökohtien 
vuoksi ehdotetun mukainen yksityiskohtainen tietojen näkemistä ja käsittelemistä koske-
va säännös on kannatettavaa. 

Ulkomaalaisrekisteristä annettu laki koskee kaikkia ulkomaalaisrekisterin osarekistereitä. 
Päävastuullisten rekisterinpitäjien lisäksi ulkomaalaisrekisteriä pitävät ja käyttävät myös 
useat muut ulkomaalaishallinnon viranomaiset, joiden tehtäviin kuuluu lain 2 §:ssä mai-
nitut toimialat. Ulkomaalaisvirastossa tarvitaan ja käytetään sen toimialaan kuuluvien 
asioiden käsittelemisessä ja ratkaisemisessa viisumiasioiden osarekisterin tietoja. Ulko-
asiainhallinnossa taas tarvitaan vastaavasti tietoja muun muassa oleskeluluvista. Sama 
koskee myös muita ulkomaalaishallinnon viranomaisia. Kyseessä siis eivät ole yksin-
omaan oman toimialan tiedot, vaan myös kiinteästi omaan toimialaan liittyvät yhteistyö-
viranomaisen tiedot. Kuten lakimuutoksessa on ehdotettukin, ulkomaalaisrekisterin re-
kisterinpitäjällä tulee myös jatkossa olla joustava oikeus ulkomaalaisrekisterin käyttämi-
seen tehtäviensä hoitamiseksi. 
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On tärkeää, että ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 §:ään lisättäväksi ehdotettu uusi 
4 momentti mahdollistaa jatkossakin ulkomaalaishallinnon viranomaisten pääsyn kysei-
sen lain 2 §:ssä säädettyihin ulkomaalaisrekisterin käyttötarkoituksiin kuuluviin tietoihin. 
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VALTIOVARAINMINISTERIÖ 
Hallinnon kehittämisosasto 
Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 

MUISTIO 
23.1.2007 

 
 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunta 
 
Asiantuntijakuuleminen hallintovaliokuiman kokouksessa 23.1.2007 
 

Ulkomaalaisrekisterin uudistaminen UMA-järjestelmäksi - hallituksen esitys (156/2006 vp) 
laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta 

 
Valtiovarainministeriön valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö pitää otsikossa mainittuun 
hallituksen esitykseen sisältyvää ehdotetusta ulkomaalaisrekisterin uudistamista tarpeellisena ja 
perusteltuna. Lakiuudistus tehostaisi ulkomaalaisrekisterin käyttöä, tukisi aiempaa parempaa 
ulkomaalaisasioiden hoitoa ja toisi myös selviä tuottavuushyötyjä. 
 
Ulkomaalaisasioita hoitavat useat eri viranomaiset neljältä eri hallinnonalalta, joiden välillä 
asiakirjoja käsitellään paljolti manuaalisesti. Hakemuksia ei voida voimassa oleva 
ulkomaalaisrekisteriä koskevan lain (1270/1997) mukaan laittaa vireille sähköisesti, mikä on 
ristiriidassa myöhemmin uudistetun sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 
(13/2003) kanssa. Näistä puutteista johtuen on aiheutunut huomattavia lisäkustannuksia sekä 
viranomaisille että myös asiakkaille. Myös käsittelyajat ovat olleet pitkiä. Tämä on johtunut mm. 
siitä, että eri viranomaiset ovat kehittäneet ulkomaalaisasioiden käsittelyä lähinnä vain omista 
tarpeistaan lähtien. 
 
Ulkomaalaisrekisteriä uudistetaan siten, että ulkomaalais- ja kansalaisuusasioita voitaisiin käsitellä 
sähköisessä muodossa viranomaisessa ja viranomaisten välillä tietoja voitaisiin siirtää sähköisesti. 
Tämä tehostaisi näiden asioiden hoitoa ja mahdollistaisi paremman palvelun asiakkaille parantaen 
osaltaan asiakkaiden oikeusturvaa. Uudistus toisi myös selkeitä kustannussäästöjä viranomaisille. 
Vuoteen 2012 mennessä uudistuksen arvioidaan tuovan säästöjä Ulkomaalaisvirastolle 1,8 
miljoona euroaja työvoimahallinnolle turvapaikanhakijoiden vastaanoton menojen säästöinä lähes 
15 miljoonaa euroa. Sisäasiainministeriö ja työministeriö ovatkin muodostaneet yhteisen kannan 
tästä ulkomaalais-prosessin kehittämisestä. Valtiovarainministeriö pitää tärkeänä, että kaikki 
ulkomaalaisasioita käsittelevät tahot ovat mukana tässä hankeessa. Uudistushankkeesta on myös 
sovittu 12.5.2006 osana tuottavuusohjelmaa valtiovarainministeriön ja sisäasiainministeriön 
välisessä yhteistyöpöytäkirjassa (ns. tuottavuussopimuksessa). Pöytäkirjan mukaisesti 
valtiovarainministeriö on osoittanut ulkomaalaisviraston toimintaprosessien uudistamiseen 3 
miljoonaa euroa. 
 
Valtion tietohallintoa uudistetaan valtioneuvoston 15.6.2006 tekemän valtionhallinnon IT-
toimintaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti. Valtiovarainministeriö valmistelee ja kehittää 
parhaillaan koko valtionhallintoa koskevia yhteisiä linjauksia ja ratkaisuja mm. sähköisen asioinnin 
ympäristöön, (IT-) arkkitehtuuriin, virkamiehen tunnistamiseen ja käyttöoikeuksienliallintaan sekä 
dokumentinhallintaan. Valtiovarainministeriö katsoo, että näistä asioista myöhemmin annettavia 
suosituksia ja ohjeita tulee ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon myös ulkomaalaisrekisteriä 
uudistettaessa. 

VALTIOVARAINMINISTERIÖ 
valtiovarainroinisterio@vm.fi 
PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO 
http://www.vm.fi 

Puh. (09) 16001 Y-tunnus 0245439-9 
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Ulkomaalaisrekisterin uudistaminen on merkittävä hanke, jonka toteuttaminen on iso haaste. 
Ulkomaalaisrekisteri sisältää noin 890.000 rekisteröityä asiakasta1 ja todennäköisesti tämä määrä 
kasvaa lähivuosina. UMA-järjestelmää käyttää noin 40 eri toimijaa, joissa aktiivisia käyttäjiä on 
arviolta noin 3-4000 henkilöä2. Hankehallintaan, so. hankkeen eri vaiheiden valmisteluun ja 
toteuttamiseen (ml. järjestelmän rakentamiseen), projektihenkilöstön osaamiseen sekajärjestelmän 
toimivuuden varmistamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
 
Ulkomaalaisrekisterin koko ja sitä käyttävien toimijoiden ja käyttäjien määrä asettaa omat haasteensa 
ja vaatimuksensa rekisterin käyttäjähallinnalle ja tietoturvallisuudelle. Valtiovarainministeriö on 
antanut useita tietoturvallisuutta koskevia suosituksia ja ohjeita (ns. VAHTI-ohjeita), joita voidaan 
soveltaa rekisteriä uudistettaessa. 

                                            
1 Ulkomaalaisvirastosta 22.1.2007 saatu tieto. 
2 Ulkomaalaisvirastosta 22.1.2006 saadun tiedon mukaan HE:ssä mainittu (s.9) tieto 15.000 käyttäjää perustuu nykyisen 
ulkomaalaisrekisterin käyttäjätunnusten määrään, mutta aktiivisia käyttäjiä on kuitenkin noin 3-4000 henkilöä. 

 
Leena Honka Juhani Korhonen 
Valtion IT-johtaja //Neuvotteleva virkaies 

 
 
 

Liite: Sisäasiainministeriön ja valtiovarainministeriön välinen yhteistyöpöytäkirja 12.5.2006 
liitteineen sekä valtiovarainministeriön päätös 26.6.2006 tuottavuuden edistämistä koskevan 
määrärahan osoittamisesta ulkomaalaisviraston toimintaprosessin uudistamiseksi 

 
VALTIOVARAINMINISTERIÖ 

 
26.6.2006 

VM33/18/2006 

 
 
 
 

Sisäasianministeriö 
 
 
 
 

TUOTTAVUUDEN EDISTÄMINEN (MOM. 28.80.27) -MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ 
 
 
 

Valtiovarainministeriö on tänään päättänyt osoittaa 3,0 miljoonan euroa käyttöoikeuden vuoden 2005 
talousarvion momentin 28.80.27 (Tuottavuuden edistäminen) määrärahasta sisäasiainministeriön käyttöön 
ulkomaalaisviraston toimintaprosessin uudistamiseksi. 
 
Määrärahaa voidaan käyttää palkkauksiin enintään 10 henkilötyövuoden verran. 
 
Sisäasianministeriön tulee laskuttaa tuottavuushankeen etenemisen mukaisesti vuodelta 2006 kertyneistä 
kuluista tammikuun 2007 loppuun mennessä. Lasku tulee toimittaa osoitteeseen: Valtiovarainministeriö, 
hallinnon kehittämisosasto, PL 28, 00023 VALTIONEUVOSTO. Tulevan varainhoitovuoden osalta lasku 
tulee vastaavasti toimittaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä. 
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VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO PUH. (09) 16001 
 

YHTEISTYÖPÖYTÄ-    VM 33/18/2006 KIRJA 
12.05.2006 

 
Sisäasiainministeriön ja valtiovarainministeriön välinen yhtdstyöpöytä kirja tuottavuuden pa-
rantamiseen tähtäävistä toimista (ulkomaaiaisprosessien sähköistäminen) 

1. Sisäasiamrninisteriö ja valtiovarainrninisteriö sopivat, että Ulkomaalaisvirasto toteuttaa ulkomaa-
iaisprosessien sähköistämiseen tähtäävän kehittännshankkeen suunnitelman mukaan vuosina 20O6-2008. 
Tavoitteena on vapauttaa voimavaroja vuoteen 2012 mennessä yhteensä 1,8 miljoonaa euroa vuoden 2005 
talousarvion tasoon nähden sisäasiarmiinisteriön alaisen ulkomaalaisviraston toimintamenojen tasosta. 
Turvapaikkaprosessin sänköistämisestä ja sen lisäksi muista prosessia nopeuttavista toimenpiteistä johtuen 
huomattavia lisäsäästöjä syntyy läpivientiajan lyhentymisen kautta asianomaisen ministeriön (TM) 
hallinnoimista turvapaikanhakijoiden vastaanoton menoista (arvio 14,8 M€). 

2. Hankkeen kokonaiskustannus on arvion mukaan 6 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriö osoittaa 
hankkeen rahoitukseen 3,0 miljoonaa euroa vuoden 2005 talousarvion momentilta 28.80.27 - tuottavuuden 
edistäniinen. Ulkomaalaisvirasto vastaa hankkeen kokonaisrahoituksesta ja hankkeen rahoitussuunnitelman 
toteutumisesta. Käyttöönotto ajoittuu vuoden 2008 lopulle. 

3. Sisäasiainministeriö ja valtiovarainmirnsteriö toteavat, että osana tuottavuushyötyjen toteuttamista 
valtiontalouden kehysten mitoituksessa otetaan huomioon vuoden 2005 talousarvion tasoon 0,9 miljoonaa euroa 
säästönä, jota ei käytetä menokohteiden rahoittamiseen sisäasiainministeriön pääluokassa (n. 7 %). Vuosia 
2007-2011 koskevassa valtiontalouden kehyspäätöksen valmistelussa säästöjen (mom. 26.02.21, 
valtiontalouden kehykseen palautuva osuus) tasoksi on arvioitu v. 2011 0,731 milj. euroa. Säästöjen 
realisoituminen ja menojen vuosittainen aleneminen vuoden 2005 tasoon verrattuna on kuvattu tämän 
pöytäkirjan liitteessä, 

4. Osapuolet arvioivat yhteisesti vuosittain hankkeen edistymistä ja tuottavuushyötyjen toteutumista. 
Oletettavaa on, että ulkomaalaishallinnon tuottamien palvelujen kysyntä tulee tarkastelujaksona nousemaan, 
joten hyötyjen takaisinmaksua on tarkasteltava rinnan mahdollisesta palvelujen määrän kehityksestä aiheutuvien 
resurssitarpeiden kanssa. 

5. Sisäasiainniinisteriö ja työministeriö ovat hyväksyneet yhteisen hanketta koskevan kannanoton, jossa 
työministeriö mm. sitoutuu osaltaan tukemaan järjestelmän kehittämistä ja jossa osapuolet toteavat, että jos 
ulkomaalaisasioiden käsittelyaikoja voidaan lyhentää, syntyy säästöjä mm. turvapaikanhakijoiden 
ylläpitomenoissa. Sisäasiainministeriö seuraa yhteistoiminnassa työministeriön kanssa ulkomaa-laisprosessin 
sähköistämisen vaikutusta käsittelyaikoiMn ja niiden vaikutusta mm. ylläpitomenojen kehitykseen ja muihin 
työministeriön hallinnonalalla toteutuviin hyötyihin. 

6. Sisäasiainministeriö ja ulkomaalaisvirasto toimivat siten, että hankkeesta saatavat kokemukset ja tietous ovat 
mahdollisimman laajasti julkisen sektorin käytössä. 

7. Sisä^iainministeriö ja ulkomaalaisvirasto toteuttavat hankkeen hyvässä yhteistoiminnassa viraston 
henkilöstön ja sen edustajien kanssa. 

VALTIO VARAINMMSTEPJÖ 

Eero Heinäluoma Kari Rajamäki 
Valtiovarainministeri Sisäasiainministeri 

LIITTEET: 1 Ulkomaaiaisprosessien sähköistäminen: Säästöjen nykyarvo tavoitetilassa vuonna 2012 ja 
Ulkomaalaisviraston toiminnan tehostumisen realisoitirminen vuosina 2006-2012 2 
Sisäasiairiministeriön ja työministeriön yhteinen kanta ulkomaaiaisprosessien kehittämishankkeen 
hyödyistä 31.1.2006 (liite tuottavuus sopimukseen) 
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Liite 1 

 
 
 
 
 
 
Ulkomaalaisprosessien säliköisräminen: Säästöjen nykyarvo tavoitetilassa vuonna 2012 
 

Prosessi UVI€ Kaikki € Kaikki % 
Oleskelulupa, opiskelija 0,1 M 0,1 M 31 
Oleskelulupa, työntekijä 0,1 M 0,2 M 28 
Oleskelulupa, perheside 0,5 M 0,6 M 32 
Kansalaisuushakemus 0,5 M 0,6 M 38 
Turvapaikkahakemus 0,7 M 14,8 M*) 33 
Muut prosessit - - - 
Yhteensä 1,8 M 16,2 M - 

 
*) sähköistämisestä ja muista toimenpiteistä aiheutuvat säästöt 
muissa viranomaisissa 

Laskennalliset säästöt: 
• UVI € = Ulkomaalaisviraston säästöt 
• Kaikki € = muiden viranomaisten säästöt 
• Kaikki = yhteensä säästöt nykytilaan verrattuna % 

 
Ulkomaalaisviraston toiminnan tehostumisen realisoituminen vuosina 2006-2012: 
 

Prosessi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
UVT, toiminnan 
touuami IIII i&n /u 

0 0 0 11 17 22 28 

Tehostuminen 
iooo e (%) 

0 0 0 707 (39) 1 093 
(61) 

1415 
(79) 

1 800 
(100) 

Takaisinmaksu (1 
000€)/v 

0 20 20 372 569 731 900 

htv säästö 
kumulatiivinen 

0 2 2 13 22 30 30 
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SISÄASIABNTvLLMSTERIÖN JA TYÖMINISTERI ÖN YHTEINEN KANTA ULKOMAA-
LAISPROSESSLEN KEHITTÄMISHANKKEEN HYÖDYISTÄ (LIITE TUOTTAVUUS-
SOPTMIJKSEEN) 

 
Ulkomaalaisvirasto on käynnistänyt nikomaalaisprosessien sähköistämistä käsittelevän 
tuottawushankkeen. Ulkomaalaisten maahantuloon, maassa oleskeluun, turvapaikan 
hakemiseen, maasta poistamiseen sekä Suomen kansalaisuuden saamiseen liittyvät prosessit 
ovat kaikki luonteeltaan poikkihallinnollisia. Asian vireille saattamisen ja lainvoimaisen 
päätöksen tiedoksiannon välillä prosessiin saattavat osallistua neljän eri ministeriön 
hallinnonalat Lupahallinnon on varauduttava ennakoitavissa olevaan, nykyisestä kasvavaan 
ulkomaisen työvoiman käyttöön työmarkkinoilla omaa suoritus-kykyään parantamalla. 
Valmistelussa oleva hallituksen maahanrnuuttopoliittinen ohjelma painottuu työperäisen 
maahanmuuton edellytysten parantamiseen. Ohjelman toimeenpanoon liittyy tulevaisuudessa 
mm. viranomaistehtävien ja hallinnon toimivuutta koskevia haasteita. 
 
Työministeriön hallinnonalalla yhteisiä ulkomaalaisten lupamenettelyyn liittyviä pro- 
sesseja ovat turvapaikanhakijoiden vastaanotto sekä työntekijän oleskelulupamenette- 
ly. Työministeriö sitoutuu toteuttamaan osaltaan uudistamistyötä, jonka tavoitteena on 
kaikkien toimijoiden yhteinen tietojärjestelmä, jonka avulla osaltaan voidaan lyhentää • 
käsittelyaikoja, parantaa asiankäsittelyn hallittavuutta ja siten saavuttaa kustannus-, 
säästöjä. TurvapaikartfiaMjöiöenvast^ säästöjä syntyy, jos koko lu- 
pakäsittelyyn liittyvää asumisaikaa saadaan lyhemmäksi. Turvapaikanhakijoiden ma-
joitusvuorokausi oli vuoden 2004 kustannustasolla'35 euroa/henkilö vastaanottokeskusten 83 
% käyttöasteella (12 93? €/henkilö/vuosi). Alaikäisten lasten "osalta vas-taanottokugtanfiTis 
samalta ajalta ok* 101 euroa/vuorokausi eli 36 898 euroa/ henkilö/ vuosi. 
 
Ulkomaalaisviraston sähköisen asiankäsittelyn mahdollistava järjestelmä (UMA) tulee 
toimimaan myös työntekijän oleskelulupamenettelyn työvälineenä sekä tehostaa tie-
donvaihtoa eri toimijoiden kesken. Tämän voi kiistatta uskoa lisäävän toiminnan tehokkuutta 
ja luotettavuutta lupakäsittelyn eri vaiheissa. Työministeriö sitoutuu osaltaan tukemaan UMA -
järjestelmän kehittämistä. 
 
Sisäasiainministeriö ja työministeriö edistävät parhaansa mukaan yhteistyössä niko-
maalaisprosessien sähköistämistä, jotta hankkeesta saadaan paras niahdollinen hyöty. 

 
 
 

r"   /li 

 
Sisäasiainministeri Kari Rajamäki Työministeri Tarja Filatov 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS (156/2006 VP) EDUSKUNNALLE LAIKSI ULKOMAALAISRE-
KISTERISTÄ ANNETUN LAIN MUUTTAMISEKSI SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 

 
 
 
 
 

Sisäasiainministeriön rajavartio-osasto toteaa, että se on saanut osallistua kyseessä olevan hallituksen 
esityksen valmisteluun. Rajavartio-osasto pitää esitettyjä muutoksia ulkomaalaisrekisteristä annettuun 
lakiin sekä eräisiin siihen liittyviin lakeihin perusteltuina. 

Rajavartio-osasto näkee esityksen taustalla olevan hankkeen sähköisen asiankäsittelyn ja sähköisen 
asioinnin kehittämisestä ulkomaalais-ja kansalaisuusasioissa toivottavana lisäkehityksenä 
viranomaisten välisessä yhteistyössä, jolla pystytään tehostamaan ja nopeuttamaan viranomaisten 
toimintaa sekä tätä kautta myös parantamaan asiakaspalvelua. 

Ulkomaalaisrekisteristä annettuun lakiin esitetyillä ulkomaalaisrekisterin käyttöä teknisen 
käyttöyhteyden avulla selkeyttävillä ja rekisterinpitäjien keskinäistä vastuuta koskevien täsmentävien 
säännösten muutoksella on katsottava edistettävän rekisteriin talletettujen tietojen käyttämistä 
lainmukaisiin tehtäviin. Esimerkiksi esitetty muutos, jolla lisätään ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 
3 §:ään, sen 1 momenttiin uusi 11 kohta, koskee rekisterinpitäjän oikeutta salassapitosäännösten 
estämättä saada tietoa rajavartiolaitoksen henkilörekistereistä henkilötietojen käsittelystä 
rajavartiolaitoksessa annetun lain (579/2005) 7 §:ssä tarkoitettuja rajatarkastustietoja sekä mainitun 
lain 9 §:ssä tarkoitettuja maa-ja merirajan valvontatietoja sekä rajaliikenteen henkilötietoja. Ehdotettu 
säännös vastaa henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n 1 momentin 14 
kohdan säännöstä, joka koskee tietojen luovuttamista Rajavartiolaitoksen henkilörekistereistä 
Ulkomaalaisvirastolle. 

Tämän vuoksi esitettyjä muutoksia on pidettävä Rajavartiolaitoksen näkemyksen mukaan 
hyväksyttävinä ja tarpeellisina. 

Edellä sanotun johdosta sisäasiainministeriön rajavartio-osastolla ei ole huomautettavaa esityksestä. 
Tullihallitus Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
23.1.2007/jere Lumme 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Asia:    Kirjallinen lausunto HE 156/2006 vp johdosta; Tullihallituksen lausunto laista 

ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta sekä eräistä siihen liittyvistä laeista 
 
 

Lausunnon antaja: 
 
Tullihallitus/ tulliylitarkastaja Jere Lumme. Puhelin: 04033 22384, sähköposti: j 
ere.lumme@tulli.fi 

 
 

Lausunto: 
 
 

Pyydettynä lausuntonaan Tullihallitus kunnioittaen esittää seuraavaa: 
 
Tullilaitoksen kannalta merkittävä seikka ulkomaalaisrekisterissä, on se, että Tulli on määritelty 
yhdeksi järjestelmän rekisterinpitäjäksi. Tämän juridisen rakenteen avulla on saavutettu se etu, että 
Tullin hakiessa rekisteristä tietoja asiassa ei tapahdu tiedonluovutusta, vaan Tulli voi käsitellä 
järjestelmän tietoa omanaan. Ulkomaalaisrekisteristä annetun lain nojalla Tulli on siis yksi 
järjestelmää käyttävistä ja ylläpitävistä tahoista. Tämä ratkaisu on perusteltu, ottaen huomioon mm. 
lainvalvontaviranomaisten PTR-yhteistyö ja siihen osallistuvien viranomaisten sopimukset ja niissä 
määritellyt tehtävät. 
 
Mitä tulee käsittelyssä olevaan hallituksen esitykseen HE 156/2006vp, Tullihallitus toteaa, että 
esityksessä on otettu riittävästi huomioon Tullihallituksen esityksestä antamassa lausunnossa 
esittämät kannanotot. Näin ollen Tullihallituksella ei tässä vaiheessa ole enempää lausuttavaa 
asiassa. 

mailto:ere.lumme@tulli.fi
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HE 156/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta 
sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

 
 
Väestörekisterikeskus pitää kannatettavana esityksen perusajatusta sähköisen 
asioinnin kehittämisestä ulkomaalais- ja kansalaisuusasioissa. 
Väestökirjahallinnon ja ulkomaalaishallinnon yhteistyö voisi uudistuksen myötä 
tehostua konkreettisesti ainakin maistraattien tekemien kansalaisuuden 
määrittämispyyntöjen sekä erilaisten lausuntopyyntöjen osalta. Väestökirjahallinto 
hyötyisi uudistuksesta myös ulkomaalaisrekisterin käyttäjänä. 
 
 
Ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 7 §:ään ehdotetut muutokset 
 
Ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 7 §:n 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi 
rekisteriin talletettavaksi tiedoksi ulkomaalainen henkilötunniste, joka perustelujen 
mukaan olisi lähinnä suomalaiseen henkilötunnukseen rinnastettava ulkomainen 
henkilönumero tai muu vastaava tunniste. Vuoden 2007 alusta voimaan tulieen 
väestötietolain muutoksena väestötietojärjestelmään on voitu rekisteröidä 
ulkomaan viranomaisen antama henkilönumero. Väestötietolain 
kokonaisuudistusehdotuksessa puhutaan ulkomaisesta henkilönumerosta. 
 
Väestörekisterikeskus esittää pohdittavaksi olisiko tässä henkilötunniste -termin 
sijasta käytettävä määritelmää "ulkomainen henkilönumero tai muu ulkomainen 
henkilön yksilöimiseksi annettu tunnus", jos rekisteröitävällä tiedolla on tarkoitettu 
ulkomaisen valtion tai kansainvälisen järjestön antamaa henkilön yksilöimiseksi 
tarkoitettua tunnusta. Henkilönumero tai muu vastaava tunnus ei ilmeisesti voi olla 
henkilötunniste vaan ainoastaan henkilön yksilöivä tunnus. 
 
 
Ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:ään ehdotetut muutokset 
 
v auoiui uimoi^i ir\&ör\Wij      uaiuaa      rxiii ii iniud     muumiiuiu      i iuiihuiwvi i     \^>jji.vi\vjv/vj»jl4 

ehdotettuun ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n 1 momentin 5 kohdan 
uuteen muotoiluun. Siihen ehdotetaan lisättäväksi oikeus saada tieto 
väestötietojärjestelmän merkintöjen perusteena olevista asiakirjoista. Tietojen 
saantioikeutta on perusteltu ulkomaalaisrekisterin valvonnallisella 
käyttötarkoituksella. 
 
Väestörekisterikeskuksen saamien tietojen mukaan Ulkomaalaisviraston ja 
maistraatin välisistä asiakirjojen luovutusta koskevat vaikeimmat 
tulkintaongelmat ovat kuitenkin koskeneet avioliiton esteiden tutkinnan 
perusteena olevia asiakirjoja. Nämä asiakirjat eivät välttämättä ole 
väestötietojärjestelmään tehtävien merkintöjen perusteena ainakaan välittömästi 

 Väestörekisterikesk
us 



 

 

esteiden tultua tutkituiksi. Suomessa voidaan tutkia avioliiton esteet myös 
sellaisen ulkomaalaisen osalta, jonka tietoja ei ole vielä merkitty 
väestötietojärjestelmään eikä välttämättä merkitä vielä avioliiton 
perusteellakaan. Avioliiton esteet Suomessa tutkituttaneen ulkomaalaisen tietoja 
ei välttämättä merkitä väestötietojärjestelmään myöhemminkään. Jotta jatkossa 
vältyttäisiin edellä sanotuilta tulkintaongelmilta, Väestörekisterikeskus esittää 
harkittavaksi tulisiko säätää myös avioliiton esteiden tutkinnan perusteena 
olevien asiakirjojen tietojensaantioikeudesta. Mahdollisen 
tietojenluovutusvelvollisuuden tulisi tällöin kohdistua avioliiton esteiden tutkijalle, 
joita ovat paitsi maistraatit, myös evankelisluterilaisen kirkon ja ortodoksisen 
kirkkokunnan seurakunnat. 
 
Väestörekisterikeskuksella ei ole asian johdosta muuta huomautettavaa. 
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ASIA: HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI ULKOMAALAISREKISTERISTÄ 
ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 

 
 
 
Ulkomaalaispoiiisi on tutustunut asiakohdassa mainittuun asiaan ja lausuu siitä seuraa-
vaa: 

YLEISTÄ 
Esitys on kokonaisuudessaan iso asia ja sisältää myös hiukan erillisenä ulkomaalaislain 
pykälien 83 ja 84 muutoksen. 

 
Asiankäsittelyn sähköistäminen on varmasti nykyaikaa - tulevaisuutta ja sellaisenaan —
toivottavaa. Esityksessä ei ole tarkasteltu UMA:n vaikutusta yksittäisen viranomaisen 
työnkulkuihin ja työn tuottavuuteen. 

 
Sähköisen asiainkäsittelyn ja asioinnin ulottaminen ulkomaalais- ja kansalaisuusasioiden 
käsittelyyn tehostanee hallinnon toimintaa merkittävästi ja helpottaa ulkomaalaisten asi-
ointia usean eri hallinnonalan viranomaisen kanssa. UMA-hanke tulee tehostamaan eri-
tyisesti Ulkomaalaisviraston toimintaa, koska useita sille kuuluvia työvaiheita poistuu tahi 
siirtyy muille viranomaisille. Uudistuksen tavoite hajallaan olevan eri viranomaistiedon 
keräämisestä yhteen ulkomaalaisrekisteriin on järkevä, mutta samalla on huomioitava et-
tä tieto tulisi kirjata vain yhteen kertaan yhteen rekisteriin. Tällä hetkellä viranomaisilla on 
käytössään arkkitehtuureiltaan ja toimintaperiaatteiltaan täysin erilaisia rekistereitä, joihin 
syötettävän tiedon sisältöä ja muotoa säätelevät lainsäädäntö sekä hallinnonalakohtaiset 
määräykset ja ohjeet. 
 
Sähköinen asiankäsittely aiheuttaa paikallispoliisille runsaasti lisätöitä. Suuri osa 
UMA:aan kirjaamisesta tapahtuu paikallispoliisissa ja tästä ei vastaavasti paikallispolii-
sissa hyödytä myöhemmissä työvaiheissa työajan säästönä. Myös arkistointi aiheuttanee 
runsaasti tehtäviä paikallispoliisille. Asiankäsittelyssä tarpeellisen tiedon muuttaminen 
sähköiseen muotoon sekä sähköinen asiointi ylipäätään merkitsee ainakin prosessin 
alkuvaiheessa merkittävää työtaakan lisääntymistä poliisilla. Suurin osa ulkomaalais-ja 
kansalaisuusasioista pannaan vireille poliisissa. Poliisi toimittaa prosessin edetessä 
tarvittaessa poliisitutkinnan ja erilaiset hallinnolliset kuulemistehtävät. Lisäksi poliisi antaa 
tiedoksi suurimman osan päätöksistä sekä panee täytäntöön maastapoistamispää-tökset. 
Yksinkertaiselta kuulostavat teknisesti toteutettavat asiakirjojen sähköistämisteh-tävät 
edellyttävät poliisilta asiakirjojen aitouteen liittyvää tutkintaa ennen kuin ne ovat teknisellä 
valokopioiaitteella sähköistettävissä. Poliisi tulee toimimaan myös sähköisen asioinnin 
ohjaajana, mikä lisännee hakemusten vastaanottovirkailijoiden tehtäviä. Tällä hetkellä 
merkittävä osa hakemuksensa jättävistä ulkomaalaisista ei välttämättä kykene sähköiseen 
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Sähköisen asiointipalvelun käyttäjältä tulee edellyttää ns. vahvaa tunnistamista, mikäli 
käyttäjä pääsee katselemaan tai muuttamaan itseään koskevia tietoja tai laittamaan vi-
reille hakemusasioita. Lähtökohtana lienee kuitenkin, että viranomainen tekisi sähköisen 
vireillepanon varmistuttuaan hakijan henkilöllisyydestä. Nykyinen kehitys on osoittanut, 
että henkilöllisyyden pesuyrityksiä pyritään ulottamaan ulkomaalaisten toimesta hake-
muksen vireillepanovaiheeseen. Maassa jo muulla statuksella oleskeleva ulkomaalainen 
saattaa panna vireille uuden hakemuksen eri henkilöllisyydellä ja eri perustein. Olisikin 
tärkeää, että hakijasta olisi mahdollista tallentaa biometrisena tunnisteena sormenjäljet. 
Poliisi voi jo nykyisellään voimassa olevan lain puitteissa ulkomaalaisen henkilöllisyyden 
selvittämiseksi ottaa häneltä sormenjälkitiedot ja vertailla niitä poliisin rekisterissä oleviin 
tietoihin. 
 
Työntekijän ja elinkeinoharjoittajan oleskeluluvan myöntämistä koskevia ulkomaalaislain 
toimivaltasäännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että jatkoluvan sellaiselle ulko-
maalaiselle, jolla on jo voimassa oleva oleskelulupa, myöntäisi kihlakunnan poliisilaitos. 
Muutoksen perusteena on mainittu, että jo nykyistä ulkomaalaislakia säädettäessä tar-
koitettiin, että jatkoluvan myöntäisi poliisi, kun Suomessa muulla perusteella oleskellut 
ulkomaalainen haluaa vaihtaa oleskelulupansa perusteen työntekoon ja hakee työntekijän 
oleskelulupaa. 
 
Perusteluiden mukaan ehdotettua menettelyä on käytännössä sovellettu, mutta hallinto-
oikeudet ovat joissakin päätöksissä linjanneet että ulkomaalaislain 83§:n sanamuodon 
mukaan Ulkomaalaisvirasto myöntää aina työntekijän ensimmäisen oleskeluluvan. Poliisi 
on keväästä 2006 lähtien lähettänyt ko. hakemukset UVI:n ratkaistavaksi, kuten lain ny-
kymuoto määrää. Uudessa esityksessä mainitut lainkohdat ovat esimerkkejä UVklle kuu-
luneiden tehtävien siirtämisestä toisen viranomaisen suoritettavaksi. Päätöksenteko 
UVI:ssa tehostuu, mutta vastaavasti tehtävät vastaanottavan viranomaisen on tehtävä-
kohtaisesi harkittava toiminnan resursointia. Ulkomaalaisten lupa-asioita hoitaa poliisissa 
pääosin slvillipohjalnen toimistohenkilöstö, jonka lukumäärää vähennetään tuotta-
vuusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Hallinnonaloilla tulee kyetä tarkastelemaan objek-
tiivisesti mahdollisia tarpeita resurssien siirrolle hallinnonalalta toiselle. 
 
Esityksen taloudellisia vaikutuksia kuvaavassa kohdassa 4.1. on mainittu etteivät ehdo-
tetut säännökset velvoittaisi viranomaisia tai muita tahoja toteuttamaan sähköiseen 
asiankäsittelyyn ja asiointiin liittyviä ehdotettujen säännösten mahdollistamia uudistuksia. 
Esitys ei sinällään aiheuta välittömiä valtiontaloudellisia vaikutuksia, mutta sähköisen 
asioinnin kehittäminen saattaa joillakin hallinnonaloilla kustannussyiden takia viivästyä. 
 
Asiakohdassa 4.2. on toiveikkaasti arvioitu, että hakija itse voisi sähköisesti laatia aikai-
sempaa täydeliisompiä hakemuksia. Tämä vähentäisi hakemusten vastaanottopisteissä 
tarvittavaa viranomaistyötä. Käytännössä tämä lienee ainakin prosessin alkuvaiheessa 
lähes mahdotonta. Nykyään käytössä olevat oleskelulupahakemuslomakkeet ovat osoit-
tautuneet vaikeaselkoisiksi täyttää ja vaikka ne olisivat jo nyt täytettävissä ennen asiointia 
viranomaisessa, tapahtuu hakemusten täyttäminen pääosin poliisin vastaanottopisteessä. 
Sähköisten hakemuslomakkeiden asiasisältöä tulisi karsia ja yksinkertaistaa, mutta 
samalla lupaharkinnassa tarvittavan tiedon määrä vähenee. Sähköinen asiointi palvelisi 
ennen kaikkea sellaisia ulkomaalaisryhmiä, jotka ovat kokeneita tietotekniikan käyttäjiä. 
 
Sähköinen asiankäsittely luo mahdollisuudet yli kihiakuntarajojen tapahtuvalle hakemus-
ten käsittelylle ja ratkaisuille, jolloin mahdollisuudet yhtenäiseen päätöksentekoon ja ha-
kemusruuhkien tilapäiselle purkamiselle eri poliisilaitosten yhteistyöllä lisääntyvät; 
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vrt. UMA-rekisterin työjonot, joista sähköiseen muotoon saatetuista hakemuksista on 
mahdollisuus poimia käsittelyyn ja ratkaisuun hakemuksia, riippumatta siitä, missä kihla-
kunnassa se on saatettu vireille. 
 
 
ERITYISTÄ 
Sivulla 6 kohdassa Sähköinen asiointi, kappaleen keskivaiheilla, luetellaan vaiheita, joi-
hin lakia sovelletaan. Ihmetyttää, miksi luettelossa ei mainita päätöksentekoa. 
 
Sivulla 8 kohdassa Toimivalta työntekijän ja elinkeinonharjoittajan oleskelulupien myön-
tämiseen todetaan, että oleskelulupien myöntämiseen käytettävä aika saattaa pidetä mi-
käli asia käsitellään/ratkaistaan Ulkomaalaisvirastossa (UVI), jolle tehtävä on uusi. 
Ulkomaalaispoliisi katsoo, että tähänkin asti suurin asiantuntemus on näissä asioissa ol-
lut UVl:ssa (sekä työvoimaviranomaisilla ja TE-keskuksissa), eikä tehtävä sinänsä ole 
uusi muuta kuin niiden henkilöiden osalta, jotka eivät aikaisemmin ole näitä asioita teh-
neet. Toisaalta sama pätee poliisilaitosten henkilöstöön, niissäkin tehtävät ovat joillekin 
uusia. Lisäksi on todettava, että varsinkin kun siirrytään sähköiseen asiointiin voi UVI hy-
vinkin nykyistä laajemmin käsitellä/ratkaista nykyisellään paikallispoliisille kuuluvia tehtä-
viä. Samat dokumentit/faktat on niin paikallispoliisin kuin UVhnkin nähtävissä heti kun ne 
on järjestelmään syötetty ja ratkaisut voivat näin tapahtua yhtä nopeasti kummassa vi-
rastossa tahansa. 
 
Asiankäsittelyn sähköistymisen myötä UVI voisikin ottaa suuremman roolin hakemusten 
käsittelyVratkaisutehtävissä yleisemminkin. Esimerkiksi, jos poliisi katsoo, että hakija voi-
taisiin karkottaa maasta, tulisi hakemus siirtää maasta karkottamisesityksen myötä 
UVI.oon ratkaistavaksi. Samalla tulisi valtionhallinnolle säästöjä (vertaa kohta 4.1). 
Vastaavasti voisi ajatella työvoimaviranomaiselle suurempaa/laajempaa roolia työntekijän 
oleskelulupa-asioissa, varsinkin jos pystyvät UMA:sta katsomaan myös tietoja koskien 
esim. yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Sama koskee TE-keskuksia ja niiden roolia 
elinkeinonharjoittajan oleskelulupien osalta. Työnteon ja elinkeinonharjoittamisen osalta 
asiantuntemus ja varmuus hakijan toimeentulosta on näissä viranomaisissa. 
 
Sivulla 8 kohdassa 3.1 Tavoitteet, todetaan, että käsittelyaikoja saadaan lyhennettyä. 
Tämä voi pitää paikkansa, mikäli asiakas itse syöttää dokumentit/faktat/yms. järjestel-
mään. Jos paikallispoliisi (tai muut viranomaiset) joutuvat syöttämään tiedot järjestel-
mään, on vain arvioitavissa se aika, joka tähän menee, ja se ei liene pieni, ainakaan 
alussa, eikä korvaudu myöhemmin.UMA:aan tulisi tavalla tai toisella sisällyttää myös vii-
sumiasioiden osarekisteri ja maahantuloedellytysten osarekisteri. 
 
Sivulla 9 kohdassa 3.1 todetaan, että UMA tukisi työkulun ohjausta ja toiminnan seuran-
taa. Voi olla, että ajan myötä näin tapahtuu. Alussa ja varsinkin virastoissa, joissa on ali-
tuinen kiire ja pitkiä jonoja, paneudutaan kuitenkin varsinaisiin tehtäviin, mutta toivotta-
vasti jossain on aikaa tarpeen mukaan myös ohjaus- ja seurantatehtäviin. Myös oikeus-
turvan parantaminen erinäisin sivulla 9 mainituin menetelmin on tärkeää, mutta ei tapahdu 
itsestään ilman erityistoimenpiteitä. 

Kohdassa 3.1.1 Maahanmuutto todetaan juuri se, että lähinnä muut virastot kuin UVI kir-
jaavat tiedot UMA:aan (sama koskee kohtia 3.1.2 ja 3.1.4). Kysymyksiä herättää esim. 
rikosilmoitustietojen ja esitutkintatietojen kuten myös poliisitutkintatietojen ja -pöytäkirjojen 
salassa pysyminen, jos nekin on tarkoitus syöttää UMA:aan (sama koskee kohtia 3.1.2, 
3.1.3 ja 3.1.4). Miten varmistetaan/todennetaan asiakkaan henkilöllisyys (sama koskee 
kohtaa 3.1.2, vertaa 3.1.4). Kohdassa (ei myöskään kohdassa 3.1.4) ei 
mainita vaihetta tiedoksianto, joka on yksi tärkeä maahanmuuttoa koskeva vaihe (vertaa 
3.1.2 ja 3.1.3). 
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Kohdassa 3.2 Sähköisen asioinnin kehittäminen, todetaan jatkolupahakemusten osalta, 
että yleiset edellytykset on jo kertaalleen selvitetty. Poliisin näkökulmasta katsottuna 
yleiset edellytykset tulee selvittää myös jatkolupien yhteydessä. 
 
Osittaisuudistus vaikuttaa järkevältä. 
 
Ulkomaalaislain 83 ja 84 §§:ien muutosten osalta voi todeta, että paikallispoliisi (ainakin 
Helsingin kihlakunnan poliisilaitos) on sisäasiainministeriön ulkomaalaisosaston suullis-
ten ohjeiden perusteella ratkaissut laissa Ulkomaalaisvirastolle määrätyt asiat, mutta 
Helsingin hallinto-oikeuden 10.3.2006 tekemien päätösten jälkeen lähettänyt tässä yh-
teydessä mainitut hakemukset UVI:n ratkaistavaksi, kuten laki nykymuodossaan määrää. 
Asiakkailta ei ole tullut palautetta, että päätöksenteko olisi kestänyt pidempään kuin 
poliisissa tai että päätöksiin ei oltaisi tyytyväisiä. 
 
Paikallispoliisille on vuoden 2004 ulkomaalaislain kokonaisuudistuksen yhteydessä tullut 
runsaasti ensimmäisten oleskeluoikeuksien päätöksentekoa. Nyt eduskunnassa olevien 
ulkomaalaislain muutosesitysten yhteydessä paikallispoliisin tehtäviä oleskeluoikeusasi-
oissa lisätään edelleen. Nämä asiat eivät voi olla vaikuttamatta paikallispoliisin työpai-
neisiin, varsinkin kun samaan aikaan henkilökuntaa ollaan vähentämässä. 
 
Arkistoinnin kannalta ongelman saattaa muodostaa eri viranomaisten erilaiset arkistointi-
säännökset. Miten sopeutetaan yhteen esim. poliisissa noudatettava arkistonmuodos-
tussuunnitelma, joka monella osa-alueella määrittelee huomattavasti lyhyemmän asioiden 
arkistoinnin. 
 
Käsittelymaksun säätäminen suoritettavaksi ennen sähköisesti jätetyn hakemuksen kä-
sittelyn aloittamista on hyvä uudistus. Nykyisellään hakemuksen vastaanotto ilman käsit-
telymaksua saattaa joissakin tapauksissa viivästyttää käsittelyä jouduttaessa lähettämään 
asiakkaalle maksukehotus. 
 
 
L AKI-/P YKÄLÄKO HTAI ST A 
 
Sivulla 25 ulkomaalaislain 10 a §:ää koskevassa osiossa todetaan tärkeys siitä, että ha-
kija voidaan luotettavasti tunnistaa (sama koskee osittain 44 §:ää kansalaisuuslaissa). 
Tulisi harkita ulkomaalaislain 10 a §:ään lisäystä ja kansalaisuuslain 44 §:ään muutosta 
siten, että käsittely aloitetaan vasta kun^fsiakas on luotettavasti tunnistettu. Tunnistami-
nen voinee tapahtua missä tahansa viranomaisessa. 
 
Mitä sanotaan ulosottolain 3 luvun 70 §:n muuttamisesta, kansaneläkelain 46 e §:n 
muuttamisesta ja opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 
§:n muuttamisesta, on sen, että tiedot annetaan Ulkomaalaisvirastolle palveltava kaikkia 
päätöksentekoviranomaisia eikä vain Ulkomaalaisvirastoa. Kuten muissa yllä mainittujen 
lakien muutoksissa tulee myös ulosottolain 3 luvun 70 §:ssä mainita ulkomaalaislaissa 
tarkoitettujen tehtävien hoitaminen. 
 
Voimassa olevien lain ja ehdotuksen välistä arviointia: 
Laki ulkomaalaisrekisteristä 
5 §  
oikeus laajentaa tietojen tallennus ulkorekisterissä koskemaan myös 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetun henkilön perheenjäseniä, samassa taloudessa eläviä henkilöitä, ja Suomessa 
olevista vastaanottajista on hyvä lisäys. Tiedot ovat olennaisia perhesiteeseen perustu-
vissa hakemuksissa ja esim. haettaessa Suomen kansalaisen perheenjäsenenä oleske-
lulupaa Suomesta käsin. Tällöin saattaa tärkeänä tietona olla, onko Suomessa asunut 
perheenjäsen ollut alun perinkin vastaanottajan asemassa haettaessa ulkomailta viisu-
mia. Tällöin näistä tiedoista selviää oleskelulupaa perhesiteen perusteella hakevan kan-
nalta se tärkeänä pidettävä seikka, että maahantulo on alun perinkin tapahtunut avicitu-
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mistarkoituksessa. Nykyisellään nämä tiedot osittain sisältyvät ulkoasiainministeriön vii-
sumirekisteriin. 
 
7 §  
Ehdotus oikeudesta tallentaa ulkomaalaisrekisteriin sekä henkilöllisyyttä että hakemuk-
seen liittyviä tietoja mahdollistaa tavoitteen parantaa viranomaisyhteistyötä. 
 
8 §  
Muutokset mahdollistavat viranomaisten ja tuomioistuinten välisen tiedonkulun muutok-
senhakuun liittyvissä asioissa. Esimerkkinä tilanne, jossa valituksen alaiseen asiaan tulee 
hallinto-oikeuskäsittelyn aikana olosuhdemuutos, jonka valittaja saattaa valitusviran-
omaisen tietoon joko suoraan tai poliisin kautta. Tieto sisältää useinkin seikkoja, joita ei 
vielä päätöksentekohetkellä ole ollut tiedossa ja seurauksena usein onkin valitusasian 
palauttaminen valitusviranomaiselta päätöksentekijälle uudelleen käsiteltäväksi. 
 
Ulkomaalaislaki 
83§ja 84 § 
Muutos palauttaa aikaisemmin vallinneen käytännön toimivaltasuhteissa luvan myöntä-
miselle (tilanteeseen ennen hallinto-oikeuden kannanottoa asiassa). Tärkeää on, että lu-
paa on haettava edellisen luvan voimassa ollessa, jolloin se käsitetään jatkohakemuk-
seksena. 
 
Asian käsittelyn kannalta ei liene merkitystä ratkaiseeko hakemuksen poliisi vai Ulko-
maalaisvirasto. Kummassakin viranomaisessa on riittävää asiantuntemusta asian käsit-
telylle. Ratkaiseehan UVI joka tapauksessa ulkomailta käsin haetut ensimmäiset työnte-
kijän oleskeluluvat. Toisaalta poliisi on jo nykyisen lupamenettelyn aikana saattanut UVI:n 
toimivaltaan kuuluneen hakemuksen osaratkaisulle työvoimatoimistoon ennen sen 
siirtämistä kokonaisratkaisua varten UVIrlle. Muutos sisältää siis vain asian ratkaisuun 
liittyvän osan. 
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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi (HE 156/2006 vp) 

 
 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansaneläkelain 46 e §:ää lisäämällä säännöksen 1 
momenttiin uusi 3 kohta. Esityksen perustelujen mukaan säännös vastaisi voimassa olevan 
ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n 1 momentin 6 kohdan säännöstä. 
 
Kela kiinnittää huomiota siihen, että näiden kahden säännöksen sanamuodot poikkeavat eräiltä 
osin merkittävästi toisistaan samoin kuin siihen, että nykykäytännön mukaan tie-
donsaantioikeudesta pääsääntöisesti säädetään siinä laissa tai laeissa, joiden toimeenpanoa varten 
tietoja tarvitaan. Tietojenvälitystä koskeva sääntely tulisikin tämän periaatteen mukaisesti tapahtua 
pelkästään ulkomaalaisrekisteristä annetussa laissa. 
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Uudenmaan TE-keskuksen lausunto Hallituksen esitykseen Eduskunnalle laiksi ulkomaalaisrekisteristä 
annetun lain muuttamisesta 
 
Uudenmaan TE-keskus haluaa tuoda esiin Eduskunnan hallintovaliokunnalle seuraavat asiat koskien hallituksen 
esitystä Eduskunnalle laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laiksi (HE 
156/2006). 
 
Ulkomaalaisasioiden hallinto on jakautunut usean hallinnonalan kesken, mikä asettaa saumattomalle 
asiankäsittelylle haasteita. Hallituksen esitys ulkomaalaisrekisterin laajentamisesta ulkomaalaisasioiden 
tietojärjestelmäksi edesauttaa voimavarojen mahdollisimman tehokasta käyttöä ulkomaalaisasioiden 
asiankäsittelyssä. Uusien käyttäjäryhmien ja käyttöoikeuksien laajentaminen tukee eri viranomaisten 
mahdollisuutta suorittaa virkatehtävänsä hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti sekä tehokkaasti pohjautuen 
ajantasaiseen tietoon. 
 
Uudenmaan TE-keskus pitää erinomaisena, että esityksessä (Tietojen luovuttaminen rekisteristä 10§, mom. 6) on 
otettu huomioon kunnan sosiaaliviranomaisen tarve saada tietoja oleskeluluvan perusteista sosiaaliturvaan ja - 
huoltoon liittyvän päätöksenteon pohjaksi. Tarve perustuu valtioneuvoston päätökseen 512/1999, jonka 
perusteella maksetaan kunnalle valtion varoista korvauksia pakolaisten vastaanottoon liittyvien kustannusten 
kattamiseksi. Muutos helpottaa oleellisesti korvausten hakemista valtiolta sekä saattaa edesauttaa välillisesti 
kuntien valmiutta pakolaisten vastaanottoon myös tulevaisuudessa. Toisaalta muutos vapauttaa 
lupaviranomaisten resursseja keskittyä muihin hallinnonalansa tehtäviin. 
 



 

 

Uudenmaan TE-keskuksessa ulkomaalaisrekisteriä käytetään yritysosastolla elinkeinonharjoittajan oleskelulupa-
asioissa. Uudenmaan työlupayksikössä työntekijän oleskelulupa-asioissa sekä rajoitetusti työvoimaosastolla 
turvapaikanhakijoiden vastaanotossa työhallinnon hallinnonalan vastaanottojärjestelmän asukasrekisterin 
yhteydessä. Elinkeinonharjoittajan oleskelulupa-asioissa työvoima- ja elinkeinokeskus harkitsee yrityksen 
kannattavuuden ja varmistuu siitä, että hakijan toimeentulo on turvattu tehdessään osaratkaisua. Hallituksen 
esitykseen ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisessa ei yritysosaston edustajalla ole kommentoitavaa. 
Paras asiantuntemus ulkomaalaisrekisterin käytettävyydessä ilmenevissä ongelmissa on Vantaan 
työvoimatoimiston Uudenmaan työlupayksiköllä, jossa ulkomaalaisrekisteriä käytetään konkreettisesti 
työntekijöiden oleskelulupien osaratkaisujen teossa. Uudenmaan työlupayksikkö on tuonut esille ongelmia 
järjestelmän toimivuudessa ja luotettavuudessa. Työhallinnon kannalta ongelmia on ollut myös 
ulkomaalaisrekisterin käytettävyydessä sekä tilastoinnin että seurannan kannalta. Ulkomaalaisrekisteriä tulisi 
kehittää myös työhallinnon tarpeista käsin. Turvapaikanhakijoiden vastaanotossa ulkomaalaisrekisterin ja 
työhallinnon hallinnonalan vastaanottokeskusten asukasrekisterin välinen päätöksenteon ja palvelujen 
järjestämisen kannalta tarpeellisten tietojen luovuttaminen toteutuu viikoittain. Työhallinnon osalta luovutetut 
tiedot 
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syötetään työhallinnon järjestelmiin vielä manuaalisesti. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa tietojen luovuttaminen 
tapahtuisi esityksen (kohdan 3.1. tavoitteita mukaillen)"rakentamalla tietojärjestelmien välinen liittymäpinta. Tällä 
pyritään varmistamaan vaihdettavien tietojen vastaavuus ja ajantasaisuus molemmissa rekistereissä sekä vältytään 
moninkertaiselta tietojen manuaaliselta rekisteröinniltä. 
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Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi (HE 156/2006 vp) 

 
 
 

Esitys liittyy uuden ulkomaalaisasioiden tietojärjestelmän käyttöönottoon vuoden 2009 aikana. 
Tietojärjestelmän sisältönä ovat maahanmuutto-, turvapaikka- ja kansalaisuusasiat, joiden 
sähköistä käsittelyä pyritään selventämään yksittäisillä lainmuutoksilla. Tarkoituksena on muun 
muassa keskittää hakemusten vastaanottoa nykyistä laajemmin, helpottaa asioiden sähköistä 
vireillepanoa, kohdentaa uudelleen voimavaroja asian käsittelyssä ja lisätä viranomaisten välistä 
yhteistyötä. Toimenpiteillä pyritään myös tehostamaan asioiden käsittelyä ja lyhentämään 
käsittelyaikoja. 
 
Oikeudellisesti arvioituna ehdotetut muutokset ovat ensisijaisesti teknisiä luonteeltaan, eikä niihin 
liity ongelmia. Sähköisen vireillepanon ja tiedoksiannon osalta voidaan tukeutua asiaa jo 
sääntelevään lakiin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa. Muutokset on tässä vaiheessa 
tarkoitus toteuttaa osittaisuudistuksena, koska ulkomaalaishallinnon henkilörekisterien 
kokonaisuudistusta ei vielä käytännön ja aikataulun vuoksi pidetä tarkoituksenmukaisena. 
Säännösehdotuksia voidaan pitää väliaikaisratkaisuna asianmukaisina. Kokonaisuudistuksen 
välttämättömyys näyttää kuitenkin ilmeiseltä. 
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HALLINTOVALIOKUNNALLE 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi 

ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 

156/2006 vp). 
 

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan ehdotetut lainmuutokset liittyvät tavoitteeseen ottaa 

vuoden 2009 aikana käyttöön maahanmuutto-, turvapaikka- ja kansalaisuusasioiden käsittelyssä 

uusi ulkomaalaisasian tietojärjestelmä (UMA). Samassa yhteydessä tavoitteena on vaiheittain 

siirtyä sähköiseen aisankäsittelyyn ja tietojen siirtoon viranomaisten välillä kaikissa 

ulkomaalaisasioissa ja niihin liittyvissä tietojärjestelmäliittymissä. Uusi tietojärjestelmä korvaisi 

nykyisen ulkomaalaisrekisterin, Ulkomaalaisviraston vastuulla olevien hakemusasioiden 

osarekisterin, muukalaispassien ja pakolaisen matkustusasiakirjojen osarekisterin, maahantulon 

ja maastalähdön valvonnan osarekisterin, kielitutkinto-osarekisterin sekä kansalaisuusasioiden 

osarekisterin. (s. 8-9). 
 

Hallituksen esityksessä pohditaan myös ulkomaalaisviraston sähköistämishankkeen 

vaihtoehtoisia sääntelytapoja. Kokonaisuudistuksessa arvioitaisiin kokonaisuudessaan uudelleen 

ulkomaalaishallinnon henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö. Hallituksen esityksessä on 

kuitenkin lähinnä aikataulullisista syistä päädytty osittaisuudistukseen (s. 13-14). Esityksestä ei 

kuitenkaan käy ilmi, mitä osittaisuudistuksia nyt käsiteltävänä olevan esityksen lisäksi on 

tarkoitus toteuttaa. 
 

Hallituksen valitsema osittaisuudistuksen vaihtoehto on altis arvostelulle. Ulkomaalaisasioiden 

rekisterijärjestelmä on - muiden sisäasianministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien tavoin - 

monien osittaisuudistusten tuloksena muodostunut varisin monimutkaiseksi ja pirstaleiseksi. 

Tämä koskee sekä tietosisältöjä että järjestelmien käyttöoikeuksia. Mutkikkuutta on vielä 

lisännyt EU:n piirissä toteutettu tietojenvaihto. Niinpä rekisterien tietosisältöä on jatkuvasti 

lisätty, mikä on jo sinänsä ongelmallista niiden henkilöiden tieto- ja oikeussuojan kannalta, joita 

koskevia tietoja rekistereissä on. Järjestelmien yhdistäminen ja teknisten käyttöyhteyksien 

avaaminen paitsi mahdollistaa entistä tehokkaamman tietojen käsittelyn myös lisää väärinkäytön 

riskiä. Tähän tulisi vastata entistä tehokkaammilla oikeusturvajärjestelyillä. Osittaisuudistuksia 



 

 

on perusteltu ennen kaikkea turvallisuusnäkökohdilla ja niihin liittyvillä tietotarpeilla, ei sen 

sijaan rekisteröitävien tieto- ja oikeussuojalla. Myös nyt käsiteltävän esityksen perusteluissa 

korostetaan uutta tietojärjestelmää "kansallisen turvallisuuden kannalta keskeisenä 

tietojärjestelmänä". 
 
 
Viranomaisten tietojärjestelmiä sääntelevää lainsäädäntöä on syytä aika ajoin arvioida 

kokonaisuutena. Tätä edellyttää yhtä hyvin sääntelyn selkeys kuin rekisteröitävien 

tietoja oikeussuojakin. Osittaisuudistukset saattavat esimerkiksi johtaa tietosisältöjen 

hallitsemattomaan kasvuun ja oikeusturvajärjestelyjen jälkeen jäämiseen. Hallintovaliokunnan 

tulisikin nähdäkseni lausunnossaan edellyttää, että myös ulkomaalaishallinnon tietojärjestelmiä 

sääntelevässä lainsäädännössä käynnistetään kokonaisuudistus eikä UMA:n toteuttamista jätetä 

yksinomaan osittaisuudistusten varaan. 
 
 
Esitän lisäksi eräitä säännösehdotuksia koskevia yksityiskohtaisia huomautuksia. 
 

Ulkomaalaisrekisteriä koskevan lakiehdotuksen 3 §:n 4 momenttia tulisi nähdäkseni 

sanonnallisesi tiukentaa siten, että ulkomaalaisrekisteriin talletettujen tietojen käyttöoikeus olisi 

vain silloin, kun tämä on välttämätöntä viranomaisen lakisääteisen tehtävän täyttämiseksi. 
 

Lakiehdotuksen 5 §:n 3 momentissa ehdotetaan laajennettavaksi henkilöpiiriä, jota koskevia 

tietoja rekisteriin voitaisiin ottaa. En pidä perusteluja sille, miksi rekisteriin tulisi voida merkitä 

myös tiedot pykälän 1 ja 2 momentissa tarkoitetun henkilön kanssa samassa taloudessa asuvista 

henkilöistä, vakuuttavina. 

 

Lakiehdotuksen 8.1 §:n johtolauseessa oleva rajaus "laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi 

välttämättömiä tietoja" uhkaa jäädä käytännössä merkityksettömäksi, kun tietosisällöt on 

täsmällisesti säännöksissä lueteltu. Pidän myös ongelmana sitä, onko kaikkien tässä 

lainkohdassa tarkoitettujen tietojen ottaminen rekisteriin välttämätöntä; on mahdollista, että 

tietoja tarvitaan vain yksittäisen asian käsittelyssä, mutta rekisteröintitarvetta ei sen sijaan ole. 
 
 
Porthanissa 24.1.2007 

Kaarlo Tuori 
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HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI ULKOMAALAISREKSITERISTÄ ANNETUN LAIN 
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Ulkomaalaisrekisteristä annettu laki. Pykäläkohtaiset huomiot 
 
3 § Rekisterinpitäjät 

 
Oikeusministeriö: Lakiehdotuksen 3 §:n 4 momentin mukaan rekisteriä pitävien ja käyttävien 
viranomaisten palveluksessa olevat ovat oikeutettuja näkemään ja käsittelemään teknisen 
käyttöyhteyden avulla rekisteriin talletettuja tietoja ainoastaan rekisterin 2 §:ssä säädettyyn 
tarkoitukseen liittyvien toimivaltuuksina rajoissa. Säännöstä voidaan pitää lähinnä 
informatiivisena; käyttötarkoitussidonnaisuuden vaatimus määräytyy sinällään jo 
henkilötietolain 7 §:n säännöksen nojalla. Huomioon ottaen kuitenkin sen, että 
ulkomaalaisrekisterillä on useita rekisterinpitäjiä ja tietojärjestelmän käyttäjiä arviolta 15.000 
henkilöä, oikeusministeriö pitää tarkoituksenmukaisena ulkomaalaisrekisterin rekisterinpitäjiä 
ja toimivaltuuksia koskevan sääntelyn tarkistamista vastaisuudessa kokonaisuudessaan. 
 
Oikeusministeriö esittää lainkohtaan lakiteknistä muutosta siten, että termi "näkeä" 
poistettaisiin kokonaan tai muutettaisiin esimerkiksi muotoon "saamaan nähtäväkseen ja 
muutoin käsittelemään" taikka "katselemaan ja muutoin käsittelemään". 
 
SM:n kanta: Ehdotetun 3 §:n 4 momentin tarkoituksena on selkeyttää ulko-
maalaisrekisterin rekisterinpitäjien ja käyttäjien roolia siten, että käy myös lain tasolla 
selväksi se tosiasia, ettei jokaisella ulkomaalaisrekisterin käyttäjällä ole oikeutta nähdä 
tai muuttaa kaikkia ulkomaalaisrekisteriin talletettavia tietoja. Uudella momentilla olisi 
tarkoitus korostaa sitä, että ulkomaalaisrekisterin rekisterinpitäjällä oleva oikeus 
ulkomaalaisrekisterin käyttämiseen olisi rajoitettu ainoastaan lain 2 §:ssä 
tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin. 
 
Pykälässä on käytetty samaa sanamuotoa kuin hätäkeskuslain (157/2000) 7 §:n 2 
momentissa, jossa säädetään hätäkeskustietojärjestelmästä. Säännös 
un Höauy rxyodocd i iaK.nn cuuoKui uarvaoiuciy i i di Kai i a i idun uuvanuKui n icu i tui- 
mesta (HaVM 8/1999 vp). 
 
Oikeusministeriö ei ole tarkemmin perustellut sen 3 §:n 4 momenttiin ehdottamaa 
teknistä muutosta. "Nähdä"-verbi viittaa tietojen katseluun. "Näkeminen" ja 
"käsitteleminen" ovat eri tilanteita, jotka molemmat tulisi säilyttää säännöksessä. 
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Sisäasiainministeriö ei lausunnossa esitetyn perusteella näe tarvetta muuttaa pykälän sanamuotoa. 
 
Ulkoasiainministeriö: Ulkoasiainministeriö kiinnittää huomiota ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 §:n 
uuteen 4 momenttiin. Siinä säädettäisiin, että rekisteriä pitävien ja käyttävien viranomaisten palveluksessa 
olevat henkilöt ovat oikeutettuja näkemään ja käsittelemään teknisen käyttöyhteyden avulla ainoastaan 
toimivaltuuksiensa rajoissa oman toimialansa tietoja päävastuullisen rekisterinpitäjän kanssa sovittavalla 
tavalla. Tietosuojanäkökohtien vuoksi ehdotetun mukainen yksityiskohtainen tietojen näkemistä ja 
käsittelemistä koskeva säännös on kannatettavaa. 
 
Ulkomaalaisrekisteristä annettu laki koskee kaikkia ulkomaalaisrekisterin osarekiste-reitä,. Päävastuullisten 
rekisterinpitäjien lisäksi ulkomaalaisrekisteriä pitävät ja käyttävät myös useat muut ulkomaalaishallinnon 
viranomaiset, joiden tehtäviin kuuluu lain 2 §:ssä mainitut toimialat. Ulkomaalaisvirastossa tarvitaan ja 
käytetään sen toimialaan kuuluvien asioiden käsittelemisessä ja ratkaisemisessa viisumiasioiden osarekisterin 
tietoja. Ulkoasiainhallinnossa taas tarvitaan vastaavasti tietoja muun muassa oleskeluluvista. Sama koskee 
myös muita ulkomaalaishallinnon viranomaisia. Kyseessä siis eivät ole yksinomaan oman toimialan tiedot, 
vaan myös kiinteästi omaan toimialaan liittyvät yhteistyöviranomaisen tiedot. Kuten lakimuutoksessa on 
ehdotettukin, ulkomaalaisrekisterin rekisterinpitäjällä tulee myös jatkossa olla joustava oikeus ulkomaa-
laisrekisterin käyttämiseen tehtäviensä hoitamiseksi. 
 
On tärkeää, että ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 §:ään lisättäväksi ehdotettu uusi 4 momentti 
mahdollistaa jatkossakin ulkomaalaishallinnon viranomaisten pääsyn kyseisen lain 2 §:ssä säädettyihin 
ulkomaalaisrekisterin käyttötarkoituksiin kuuluviin tietoihin. 
 
SM:n kanta: Kuten esityksen perusteluissa todetaan päävastuullinen rekisterinpitäjä myöntää 
muiden rekisterinpitäjien palveluksessa oleville henkilöille käyttöoikeuksia ulkomaalaisrekisteriin 
käyttöoikeutta pyytävän viranomaisen esityksen perusteella. Käyttöoikeus rajoitetaan koskemaan 
vain niitä osarekis-tereitä ja osarekistereiden tietoryhmiä, joiden päävastuullinen rekisterinpitäjä 
katsoo olevan tarpeen kyseisen viranomaisen lakisääteisten tehtävien hoitamista varten. 
Ulkomaalaisrekisterin teknisen toteutuksen uudistamisen yhteydessä käyttöoikeuksien määrittely 
voitaisiin tarvittaessa ulottaa tietoryhmien sisältämiin yksittäisiin tietokenttiin, jolloin voitaisiin hyvin 
yksityiskohtaisesti määritellä, mitä ulkomaalaisrekisteriin talletettavia tietoja rekisterinpitäjällä on 
oikeus nähdä ja muuttaa. 
 
Tuon: Ulkomaalaisrekisteriä koskevan lakiehdotuksen 3 §:n 4 momenttia tulisi nähdäkseni sanonnallisesi 
tiukentaa siten, että ulkomaalaisrekisteriin talletettujen tietojen 
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tehtävän täyttämiseksi. 
SM:n kanta: Käyttöoikeus on vain silloin, kun se on välttämätöntä viranomaisen 
lakisääteisen tehtävän suorittamiseksi. Tämä ilmennee riittävästi laista muualla. 

 
5 § Rekisterin henkilöllinen ulottuvuus 

 
Työministeriö: Ulkomaalaisrekisterilakiin ehdotetaan lisättäväksi, että ulkomaalaisrekisteriin 
saa tallentaa tietoja ulkomaalaisen kanssa samassa taloudessa asuvista henkilöistä (henkilö- ja 
yhteystiedot). Perusteluna on se, että ulkomaalais- ja kansalaisuusasioita käsiteltäessä on tarve 
selvittää ulkomaalaisen perheenjäseniä ja tosiasiallista perhe-elämää. Tiedot saataisiin 
Väestörekisterikeskuksesta. Tietojen tallettamista rajoittaisi tarpeellisuusvaatimus, jonka 
Ulkomaalaisvirasto itse arvioi. 
 
Työministeriö pitää tällaista mahdollisuutta suhteettoman pitkälle menevänä henkilön 
yksityisyyden rajoituksena. Ehdotettu säännös ei koske poliisin ja muiden viranomaisten 
nykyisten selvittämisvaltuuksien oloissa niin merkittävää lisäarvoa asian käsittelyssä, että sitä 
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voitaisiin pitää hyväksyttävänä ottaen huomioon perustuslain 10 §:n 1 momentissa säädetty 
yksityiselämän suoja sekä se, että ehdotetun sääntelyn sanamuodon perusteella 
ulkomaalaisrekisteriin voitaisiin tallentaa tietoja myös Suomen kansalaisista. 
 
Tietosuojavaltuutettu: 3 momenttiin ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka mukaan ul-
komaalaisrekisteriin voitaisiin tallettaa perheenjäsenten lisäksi tietoja ulkomaalaisen kanssa 
samassa taloudessa asuvista henkilöistä. Samassa taloudessa asuva henkilö määriteltäisiin 
väestötietojärjestelmään tehtävien osoitehakujen perusteella. 
 
Esityksen mukaan hakijan käsitys perheenjäsenistään poikkeaa viranomaisen soveltamasta 
määritelmästä joissain tapauksissa.. Ongelmana on esityksen mukaan se, että 
ulkomaalaisrekisteristä annetun lain perustelujen, kansalaisuuslain ja ulkomaalaislain 
perheenjäsenen määritelmät poikkeavat joiltain osin toisistaan. Näitä ongelmia on yk-
sityiskohtaisesti selvitetty hallituksen esityksessä. 
 
Tieto tallennettaisiin automaattisesti väestörekisteritietojen perusteella, kuulematta asianosaisia. 
Käytännössä rekisteröinnin piiriin saattaisivat tulla kaikki henkilöt, jotka asuvat tai ovat jossain 
vaiheessa asuneet samassa asunnossa ulkomaalaisen kanssa. Perusteena esitykselle on mm se, 
että ulkomaalais- ja kansalaisuusasioita käsiteltäessä on tarve selvittää asianosaisen 
perheenjäseniä ja hänen tosiasiallista perhe-elämäänsä. Tosiasiallista perhe-elämää ei voitane 
tällä tavoin selvittää. Ehdotettu säännös mahdollistaisi esimerkiksi epätyypillisten 
asumisjärjestelyjen takia ulkopuolisten henkilöiden tietojen tallentaminen 
ulkomaalaisrekisteriin. 
 
Ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 §:ään esitettyä muutosta ei tulisi hyväksyä. Samassa 
taloudessa asuvien tietojen tallentamisen sijaan tulisi sen sijaan yhtenäistää perheenjäseniä 
koskeva määritelmä edellä mainituissa laeissa. Sovellettavien lakien toisistaan eroavat 
määritelmät eivät voi olla perusteena 
 
Tuori: Lakiehdotuksen 5 §:n 3 momentissa ehdotetaan laajennettavaksi henkilöpiiriä, jota 
koskevia tietoja rekisteriin voitaisiin ottaa. En pidä perusteluja sille, miksi rekisteriin tulisi 
voida merkitä myös tiedot pykälän 1 ja 2 momentissa tarkoitetun henkilön kanssa samassa 
taloudessa asuvista henkilöistä, vakuuttavina. 

Helsingin kihlakunnan poliisi: Oikeus laajentaa tietojen tallennus ulkorekisterissä koskemaan myös 1 ja 2 
momentissa tarkoitetun henkilön perheenjäseniä, samassa taloudessa eläviä henkilöitä, ja Suomessa olevista 
vastaanottajista on hyvä lisäys. Tiedot ovat olennaisia perhesiteeseen perustuvissa hakemuksissa ja esim. 
haettaessa Suomen kansalaisen perheenjäsenenä oleskelulupaa Suomesta käsin. Tällöin saattaa tärkeänä 
tietona olla, onko Suomessa asunut perheenjäsen ollut alun perinkin vastaanottajan asemassa haettaessa 
ulkomailta viisumia. Tällöin näistä tiedoista selviää oleskelulupaa perhesiteen perusteella hakevan kannalta se 
tärkeänä pidettävä seikka, että maahantulo on alun perinkin tapahtunut avioitumistarkoituksessa. 
Nykyisellään nämä tiedot osittain sisältyvät ulkoasiainministeriön viisumirekisteriin. 
 
SM:n kanta: Ulkomaalaisrekisterilakiin ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka mukaan 
ulkomaalaisrekisteriin voitaisiin tallettaa tietoja hakijan perheenjäsenten ja Suomessa olevien 
vastaanottajien lisäksi tietoja myös hakijan kanssa samassa taloudessa asuvista henkilöistä. 
 
Keskeinen kysymys on se, että asioiden kirjausvaiheessa voi olla käytännössä vaikea selvittää, 
täyttääkö hakijan samassa taloudessa eläväksi ilmoittama henkilö laissa määritellyn 
perheenjäsenen kriteerejä, jotka lisäksi vaihtelevat eri lakien välillä. Tietoja tarvitaan hakijan 
tosiasiallisen perhe-elämän selvittämiseksi. 
 



 

 

Jos oleskeluluvan hakija vetoaa avoliittoon (yhdessä asuminen) ja esittää tätä koskevan 
hakemuksen, jossa ilmoittaa perheenjäsenenä avopuolison tai asuinkumppanin, UMA-
järjestelmässä tämä hakemustieto on tarpeen tallettaa rekisterijärjestelmään. Avopuoliso katsotaan 
perheenjäseneksi vain tietyin ulkomaalaislain mukaisin perustein. Ennen hakemuksen tutkimista ja 
päätöksentekoa viranomainen ei voi rekisteriä varten esikysymyksenä selvittää, onko kyseessä 
ulkomaalaislaissa tarkoitettu perheenjäsen. 
 
Perhe-elämän viettämistä koskevassa selvittämisessä verrataan hakijan ilmoittamia tietoja 
tosiasiallisiin olosuhteisiin sekä viranomaistietoon. Asumisjär-jestelyillä on merkitystä tältä kannalta. 
Henkilö voi toisaalta ilmoitta perheenjäsenenä aviopuolison, mutta viettää varsinaista perhe-elämää 
toisen henkilön kanssa, jonka kanssa asuu samassa taloudessa. Sähköisessä asiankäsittelyssä eri 
vaiheissa samassa taloudessa asuvan henkilön tietoja on tarpeen pitää/säilyttää järjestelmässä, 
jolloin loogisen rekisterikäsitteen mukaan rekisteri ulottuu silloin tähänkin henkilöön. 
 
Samassa taloudessa ulkomailla oleva henkilö voi olla esimerkiksi pakolaisen muu omainen, joksi 
luetaan esimerkiksi isovanhempi. Hakemuksen perusteena voi olla perheside tällaiseen henkilöön, 
joka ei ole ulkomaalaislaissa tarkoitettu niin sanottu ydinperheen jäsen. Valmistelussa on katsottu, 
että tällainen tieto on ehdottomasti voitava tallentaa rekisteriin asian käsittelyä varten. Re- 
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ten ulottaa myös samassa taloudessa asuviin henkilöihin, jotka eivät välttämättä hakemusta 

jätettäessä tai myöhemminkään päätöksen perusteella täytä ulkomaalaislain perheenjäsenen 
määritelmää. 

Tilanne nykyään on se, että tarkkaan ottaen rekisteriin saatetaan kirjata henkilöitä, 
jotka eivät olekaan perheenjäseniä. Oikeastaan nykyinen tilanne halutaan saattaa 
lain mukaiseksi. Rekisteri voi antaa väärän kuvan tilanteesta. Voi myös saivarrella, 
että talloinhan rekisteriin merkittävien henkilöiden, jotka myöhemmin todetaankin 
ei-perheenjäseniksi, yksityiselämän suojaa loukataan. 
 
Tietosuojavaltuutetun ehdottama eri lakien perheenjäsenten määritelmien yh-
denmukaistaminen olisi ihanteellinen ratkaisu, mutta sen käytännön toteuttaminen ei 
liene mahdollista. Määritelmien taustalla ovat erilaiset kuhunkin asiaan liittyvät seikat, 
muun muassa Euroopan unionin lainsäädäntö. 

 
7 § Talletettavat tiedot 

 
Oikeusministeriö: Ulkomaalaisrekisteriä koskevan lakiehdotuksen 7 §:n 2 momentin 3 
kohdassa käytetään ilmaisua "henkilö- ja yhteystiedot". Koska henkilötiedoilla tarkoitettaneen 
tässä yhteydessä henkilön yksilöintitietoja, tulisi lainkohdan sanamuotoa tältä osin tarkistaa. 
 
SM:n kanta: Lausunnossa ei ole tarkemmin kerrottu, miten sanamuotoa tulisi 
muuttaa, eikä muutosehdotusta tarkemmin perusteltu. Sanamuotoa ei esityksessä ole 
ollut muutoksen kohteena, vaan sen on ollut tarkoitus säilyä nykyisen lain mukaisena. 
 
Tietosuoj avaltuutettu: Esityksen mukaan ulkomaalaisrekisteriin saisi tallentaa myös laissa 
tarkoitettujen henkilöiden tuntomerkkitiedot. Tuntomerkkitiedoilla tarkoitettaisiin 
pakkokeinolain (450/1987) 6 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tuntomerkki-tietoja, joita 
ovat esimerkiksi hiusten väri, syntymämerkit, arvet, silmien väri, pituus ja paino. 
 
Ulkomaalaislain 131 §:ssä säädetään henkilötuntomerkkien ottamisesta. Voimassa olevan 
ulkomaalaislain (301/2004) 131 §:n 2 momentin mukaan kyseiset tiedot voidaan tällä hetkellä 
tallentaa poliisin ylläpitämiin rekistereihin, nyt ne esitettäisiin tallennettavaksi poliisin 
rekisterin lisäksi ulkomaalaisrekisteriin. 
 

k 



 

 

Esityksen mukaan poliisin henkilörekisterin ja ulkomaalaisrekisterin päävastuullisten 
rekisterinpitäjien tulee järjestää tietojen tallennus ja siirto siten, ettei saman tiedon tal-
lentaminen kahteen eri rekisteriin johda tiedon oikeellisuuden vaarantumiseen. 
 
Samojen tietojen tallentaminen kahteen eri rekisteriin ei ole tarkoituksenmukaista Esityksessä 
ei ole myöskään millään tavalla muutoin kuin "tunnistetulla tarpeella" perusteltu minkä vuoksi 
esitetty muutos on tarpeellinen. Tuntomerkkitiedot ovat tyypillisiä poliisin henkilörekisteriin 
tallennettavia tietoja, joiden säilyttämistä ja rekisteristä poistamisesta säädetään laissa 
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa (761/2003). Ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 7 
§:ään esitettyä muutosta tuntomerkkitietojen tallentamisesta ei tulisi hyväksyä. 
 
SM:n kanta: Ulkomaalaisen henkilötuntomerkit otetaan ulkomaalaisesta ul-
komaalaislain perusteella. Esityksessä on lähdetty siitä, että tieto muusta hen-
kilötuntomerkistä on samanlainen tieto kuin esimerkiksi valokuva tai sormenjälki, jotka 
voitaisiin tallettaa ulkomaalaisrekisteriin. Voi kysyä, miksi muuta henkilötuntomerkkiä ei 
voitaisi tallettaa, kun vastaavat muut tiedot voidaan. Pykälässä lienee muitakin tietoja, 
jotka voivat olla useammassa rekisterissä. Aiheutuuko tästä perustavanlaatuista 
ongelmaa? 

 
Laissa henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa (761/2003) säädetään ulkomaalaisten 
tunnistamistietojen rekisteröinnistä ja tietojen poistamisesta. Nyt käsiteltävänä olevaa hallituksen 
esitystä valmisteltaessa havaittiin ristiriitaa poliisin tietojärjestelmiin tallennettujen henkilötietojen 
poistamiseen liittyvissä säännöksissä. Poliisin tietojärjestelmiä sääntelevään lainsäädäntöön 
sisältyy myös viittaus kumottuun ulkomaalaislakiin. Esitystä valmisteltaessa on lähdetty siitä, että 
poliisin tietojärjestelmien sääntelyyn liittyvät ongelmakohdat tulisi ratkaista poliisin tietojärjestelmiä 
koskevien säännösten uudistamisen yhteydessä. 
 
Ulkomaalaisrekisteriä käytetään eri tarkoituksiin kuin poliisien rekisterejä. Sikäli kuin asiasta 
säädetään ulkomaalaisrekisterilaissa, varmistetaan myös tietojen saatavuus ulkomaalaislain 
mukaisiin tarpeisiin. Jos esimerkiksi tiedon poistaminen perustuu muuhun lakiin, ei ole taattu, että 
tieto säilytetään sen mukaan, mikä on tarpeen ulkomaalaislain mukaisten tehtävien hoitamiseksi. 
 
Väestörekisterikeskus: Ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 7 §:n 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi 
rekisteriin talletettavaksi tiedoksi ulkomaalainen henkilötunniste, joka perustelujen mukaan olisi lähinnä 
suomalaiseen henkilötunnukseen rinnastettava ulkomainen henkilönumero tai muu vastaava tunniste. Vuoden 
2007 alusta voimaan tulleen väestötietolain muutoksella väestötietojärjestelmään on voitu rekisteröidä ul-
komaan viranomaisen antama henkilönumero. Väestötietolain kokonaisuudistusehdo-tuksessa puhutaan 
ulkomaisesta henkilönumerosta. 
 
Väestörekisterikeskus esittää pohdittavaksi olisiko tässä henkilötunniste -termin sijasta käytettävä 
määritelmää "ulkomainen henkilönumero tai muu ulkomainen henkilön yksilöimiseksi annettu tunnus", jos 
rekisteröitävällä tiedolla on tarkoitettu ulkomaisen valtion tai kansainvälisen järjestön antamaa henkilön 
yksilöimiseksi tarkoitettua tunnusta. Henkilönumero tai muu vastaava tunnus ei ilmeisesti voi olla 
henkilötunniste vaan ainoastaan henkilön yksilöivä tunnus. 
 
SM:n kanta: Pykälän perusteluissa (s. 21) puhutaan ulkomaalaisesta henkilönumerosta tai muusta 
vastaavasta tunnisteesta ja näitä ehdotetaan laissa kutsuttavaksi lyhyemmin ulkomaiseksi 
henkilötunnisteeksi. Jos esityksessä ehdotettu sanamuoto on virheellinen tai harhaanjohtava, SM 
kannattaa sen muuttamista VRK:n ehdottamalla tavalla niin, että "ulkomainen henkilötunniste" 
korvataan käsitteellä "ulkomainen henkilönumero tai muu ulkomainen henkilön yksilöimiseksi 
annettu tunnus". 
 



 

 

Helsingin kihlakunnan poliisi: Ehdotus oikeudesta tallentaa ulkomaalaisrekisteriin sekä henkilöllisyyttä että 
hakemukseen liittyviä tietoja mahdollistaa tavoitteen parantaa viranomaisyhteistyötä. 
8 § Ulkopuoliset tietolähteet 

 
Oikeusministeriö: Ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:ssä säädetään rekisterin 
ulkopuolisista tietolähteistä. Lakiehdotuksessa ehdotetaan muutoksia muun muassa 8 §:n 1 
momentin 1, 5, 8 ja 9 kohtiin sekä ehdotetaan säädettäväksi uusista tietolähteistä kohdissa 10-
14. Lakiehdotuksen perustelujen mukaan ehdotetut muutokset liittyvät pääasiallisesti 
pyrkimykseen mahdollistaa tietojen siirtäminen sähköisessä muodossa. 
 
Oikeusministeriö kiinnittää lisäksi huomiota lakiehdotuksen 8 §:n 1 momentin 9 kohtaan, joka 
liittyy oikeuteen saada verovelvollisen tuloja ja varallisuutta koskevia tietoja sekä muita 
verotustietoja ulkomaalaisrekisteriin. Lainkohdan sanamuotoja sen perustelut jättävät 
epäselväksi sen, mitä muilla verotustiedoilla tarkoitetaan ja onko tiedonsaantioikeuden piirin 
tarkoitettu kuuluvaksi myös yrityksiä tai muita yhteisöjä koskevia tietoja. Jos näin on, tulisi 
asiaa koskevaa sääntelyä täydentää. 
 
SM:n kanta: Lausunnossa esille otettu seikka ei ole lakiin ehdotettu muutos, vaan 
voimassa olevaan lakiin sisältyvä säännös, jonka sisältöä esityksessä ei ole pohdittu. 
Tässä yhteydessä ei ole mahdollista ilman enempää selvitystä ottaa kantaa asiaan. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön terveysosasto: Kaikki terveydenhuollon potilastiedot ovat 
henkilötietolain (523/1999) 11 §:n mukaan arkaluonteisia henkilötietoja. Tietojärjestelmässä 
tulisi näiden tietojen osalta vahvistaa siitäkin huolimatta, että näidenkin tietojen käyttäjinä ovat 
saman yksikön terveyden ammattihenkilöt ja näiden tietojen pääasiallinen käyttötarkoitus on 
potilaan hoito, kuten muidenkin potilastietojen. Ihmisen geneettistä perimää koskevat tiedot 
poikkeavat lisäksi muista potilastiedoista siten, että niistä paljastuu aina myös toisen henkiön 
perimään liittyvää erittäin arkaluonteista tietoa. Tutkimuksesta ja siitä annettavasta lausunnosta 
saattaa esimerkiksi käydä ilmi, että kyseinen henkilö ei ole toisen vanhempansa jälkeläinen, 
jolloin tämä antaa välillisesti tietoa myös vanhempina pitämistään henkilöistä. Saattaa myös 
ilmetä, että henkilö on niiden vanhempien jälkeläinen, joksi häh ilmoittautuu, mutta hänen 
sisarena, veljenä tai isovanhempana pitämänsä henkilö ei olekaan hänen täysveljensä, 
täyssisarensa tai muu sukulainen. Ulkomaalaisrekisteriä pitävät ja käyttävät päävastuullisen 
rekisterinpitäjän Ulkomaalaisviraston lisäksi lukuisat eri viranomaiset. Hallituksen esityksestä 
ei käy selkeästi ilmi ne järjestelyt, miten lukuisten eri viranomaisten tietojen käyttö kyseisestä 
rekisteristä on järjestetty. Epäselväksi jää saavatko kaikki nämä lukuisat muut rekisterin 
käyttäjätahot käyttöönsä rajoituksetta kyseiset DNA-lausunnot. Koska kyse on arkaluonteisten 
henkilötietojen sellaisesta ryhmästä, joka katsotaan terveydenhuollossa kuuluvan vielä näiden 
tietojen joukossa erityisen arkaluonteisiin tietoihin, jotka lisäksi paljastavat perimään liittyvää 
tietoa muistakin henkilöistä kuin tutkittavasta, tulee tällaisen tiedon päätyä vain niille tahoille, 
jotka todella ovat oikeutettuja tähän tietoon. Tietoon oikeutettujen viranomaisten tulee olla 
sellaisia, joiden toiminnalle tämän tiedon saanti on välttämätöntä tehtäviensä hoitamiseksi. 
 
Jos tällaista ihmisen perimään liittyvää arkaluonteista tietoa talletetaan rekisteriin, jossa 
käyttäjinä ovat näin lukuifat viranomaistahot, tulee kyseisen rekisterin ja sen käyttöä ohjaavan 
tietojärjestelmän olla suunniteltu siten, että sen käyttöoikeuksilla, käytön   seurannalla,   
tietojärjestelmän   ominaisuuksilla  ja   muilla   tietoturvan vaatimuksilla on varmistettu, että 
kyseistä tietoa voivat nähdä ja käsitellä vain siihen oikeutetut, eli tässä tapauksessa 
Ulkomaalaisviraston kyseiseen päätöksentekoon liittyvät henkilöt. 

 
Mikäli näin ei ole, vaan tiedot on laajemman joukon saatavilla, ei tätä tietoa tule tallentaa kyseiseen 
rekisteriin. 
 



 

 

SM:n kanta: Perhesiteen selvittämisestä DNA-tutkimuksen avulla on tarkasti säännelty 
ulkomaalaislaissa (65 ja 66 §). Myös hakijalle kerrotaan tarkkaan, mitä testin tekeminen merkitsee 
ja testaus edellyttää aina hakijan suostumusta jne. Asiassa pyritään myös hallinnossa hoitamaan 
hienovaraisesti. Ulkomaalaisvirastolle toimitetaan ainoastaan DNA-tyypityksen perusteella annettu 
lausunto, josta tieto merkitään ulkomaalaisrekisteriin. Testin toimittaja säilyttää itsellään näytteet ja 
DNA-tunnisteet, kunnes asia on ratkaistu ja näytteet voidaan hävittää. 
 
Nyt ehdotetussa lainmuutoksessa on kyse siitä, että ulkomaalaislain 66 §:ssä tarkoitettu tieto 
voitaisiin siirtää rekisteristä toiseen sähköisesti. DNA-testin lausunnon voi jo nykyisen 7 §:n 1 
momentin mukaan tallettaa ulkomaalaisrekisteriin. Käytännössä nykyisessä järjestelmässä 
rekisteriin on merkitty ainoastaan tieto siitä, että lausunto on saatu. 
 
On ilman muuta selvää, että tieto on ainoastaan sellaisten henkilöiden nähtävissä, jotka tarvitsevat 
tietoa laissa säädetyn tehtävänsä hoitamista varten. Muun muassa hallituksen esityksen 
yksityiskohtaisissa perusteluissa sivulla 20 on lausuttu seuraavaa: 

 
"Käyttöoikeus rajoitetaan koskemaan vain niitä osarekistereitä ja osarekiste-reiden tietoryhmiä, 

joiden päävastuullinen rekisterinpitäjä katsoo olevan tarpeen kyseisen viranomaisen 
lakisääteisten tehtävien hoitamista varten. Ulkomaalaisrekisterin teknisen toteutuksen 
uudistamisen yhteydessä käyttöoikeuksien määrittely voitaisiin tarvittaessa ulottaa tietoryhmien 
sisältämiin yksittäisiin tietokenttiin, jolloin voitaisiin hyvin yksityiskohtaisesti määritellä, mitä 
ulkomaalaisrekisteriin talletettavia tietoja rekisterinpitäjällä on oikeus nähdä ja muuttaa." 

"Tarkoituksena olisi lähinnä varmistua siitä, että ulkomaalaisrekisterin rekisterinpitäjät 
vastaisuudessakin käyttävät oikeuksiaan ulkomaalaisrekisterin käyttöön ainoastaan kyseisten 
viranomaisten ulkomaalais- ja kansalaisuusasioihin liittyvien tehtävien hoitamiseen. 
Rekisterinpitäjän tarvitessa ulkomaalaisrekisteriin talletettuja tietoja muiden tehtäviensä 
hoitamiseen tästä tulisi erikseen säätää laissa. 

UMA:n toteuttamisen yhteydessä on tarkoitus käydä läpi ulkomaalaisrekisteriin talletettavien 
tietojen käyttöä ja suojaamista säätelevät lain säännöksiä täydentävät käytännesäännöt ja pyrkiä 
tarkentamaan näitä kiinnittäen erityistä huomiota kunkin rekisteriä käyttävän viranomaisen lakiin 
perustuviin ulkomaalaisrekisterin käyttötarkoitukseen liittyviin tehtäviin. Kunkin rekisterinpitäjän 
roolin mahdollisimman tarkalla määrittelyllä pyritään entisestään parantamaan ul-
komaalaisrekisteriin talletettavien henkilötietojen suojaa." 

 
Tietosuojavaltuutettu: Esityksen mukaan rekisterinpitäjä voisi saada mm. tietoja opiskelupaikan saamisesta, 
vastaanottamisesta ja opintosuorituksista. Tällä hetkellä opiskelija joutuu pääsääntöisesti itse toimittamaan 
mainitun selvityksen hakemusasiansa käsittelyä varten. Tällaisten tietojen hankkiminen ei liene mahdollista 
teknisen käyttöyhteyden avulla, koska se edellyttäisi mm. teknisen käyttöyhteyden avaamista oppilaitoksen 
opintosuorituksia kokeviin rekistereihin. Tietojen oikeellisuus ja niiden käyttäminen päätösten perustana olisi 
kysymyksenalaista mm. opintosuoritusten rekisteröinnissä olevien erilaisten rekisteröintitapojen, 
rekisteröinnin viiveiden yms. syiden vuoksi. Lupamenettelyn kannalta saattaisi edelleenkin olla 
tarkoituksenmukaista, että hakija itse toimittaisi em. tiedot lupaviranomaiselle. 
 
SM:n kanta: Opiskelijoiden oleskelulupien käsittely usein sijoittuu lukukausien alkuun, mikä on 
omiaan aiheuttamaan hakemusruuhkaa. Esityksen tarkoituksena on sujuvoittaa ja nopeuttaa 
hakemusmenettelyjä siirtymällä sähköiseen asiankäsittelyyn, minkä on katsottu koituvan hakijan 
eduksi. Käytännössä tämä tarkoittaa isoja oppilaitoksia, joissa opiskelee paljon ulkomaisia 
opiskelijoita. Sähköisellä asiankäsittelyllä nopeutetaan erityisesti selviä myönteisiä päätöksiä. Jos 
taas tulee harkittavaksi luvan myöntämättä jättäminen, esimerkiksi hakija ei ole kirjoilla 
oppilaitoksessa tai opintosuorituksia ei ole tarpeeksi, otetaan yhteyttä oppilaitokseen ja opiskelijaan 
itseensä. Kaikki oppilaitokset eivät suinkaan jatkossa tule olemaan kiinni verkoissa, vaan nykyinen 
papereihin perustuva prosessi tulee rinnalla jatkumaan. 
 
Esityksen perusteluissa todetaan, että usein tietoja joudutaan pyytämään puhelimitse 
oppilaitoksilta. Oppilaitos hakee tiedon samasta tietolähteestä, josta se ehdotetun säännöksen 



 

 

perusteella voitaisiin saada suoraan sähköisesti. Tietosisältö lienee kuitenkin sama, joten 
lausunnossa esille otetut rekisteröinnin virheet joka tapauksessa välittyvät lupaviranomaiselle. 
 
Sisäasiainministeriö ei näe olevan sellaista huolta, joka tietosuojavaltuutetun lausunnossa on otettu 
esille. Esimerkiksi Helsingin yliopisto on esityksestä antamassaan lausunnossa kannattanut 
tavoitetta säätää suorasta tiedonsaantioikeudesta laissa, sillä tällä tavoin voidaan nopeuttaa ja 
yksinkertaistaa asioiden käsittelyä. 
 
Väestörekisterikeskus: Väestörekisterikeskus haluaa kiinnittää huomiota hallituksen esityksessä ehdotettuun 
ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n 1 momentin 5 kohdan uuteen muotoiluun. Siihen ehdotetaan 
lisättäväksi oikeus saada tieto väestötietojärjestelmän merkintöjen perusteena olevista asiakirjoista. Tietojen 
saantioikeutta on perusteltu ulkomaalaisrekisterin valvonnallisella käyttötarkoituksella. 
 
Väestörekisterikeskuksen saamien tietojen mukaan Ulkomaalaisviraston ja maistraatin välisistä asiakirjojen 
luovutusta koskevat vaikeimmat tulkintaongelmat ovat kuitenkin koskeneet avioliiton esteiden tutkinnan 
perusteena olevia asiakirjoja. Nämä asiakirjat eivät välttämättä ole väestötietojärjestelmään tehtävien 
merkintöjen perusteena ainakaan välittömästi esteiden tultua tutkituiksi. Suomessa voidaan tutkia avioliiton 
esteet myös sellaisen ulkomaalaisen osalta, jonka tietoja ei ole vielä merkitty väestötietojärjestelmään eikä 
välttämättä merkitä vielä avioliiton perusteellakaan. Avioliiton esteet Suomessa tutkituttaneen ulkomaalaisen 
tietoja ei välttämättä merkitä väestötietojärjestelmään myöhemminkään. Jotta jatkossa vältyttäisiin edellä 
sanotuilta tulkintaongelmilta, Väestörekisterikeskus esittää harkittavaksi tulisiko säätää myös avioliiton estei-
den tutkinnan perusteena olevien asiakirjojen tietojensaantioikeudesta. Mahdollisen 
tietojenluovutusvelvollisuuden tulisi tällöin kohdistua avioliiton esteiden tutkijalle, joita ovat paitsi 
maistraatit, myös evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnat. 
SM:n kanta: Kyseessä on asia, joka ei esityksen valmistelun aikana ole noussut esille. Voi 
arvioida, että kyseessä on myös tärkeä seikka, joka tultaneen ottamaan huomioon 
väestötietojärjestelmää uudistettaessa. Säännöksen muuttaminen tämän esityksen yhteydessä 
edellyttäisi asian perusteellisempaa selvitystä, joka asian valmistelun tässä vaiheessa ei liene enää 
mahdollista. 
 
Helsingin kihlakunnan poliisi: Muutokset mahdollistavat viranomaisten ja tuomioistuinten välisen 
tiedonkulun muutoksenhakuun liittyvissä asioissa. Esimerkkinä tilanne, jossa valituksen alaiseen asiaan tulee 
hallinto-oikeuskäsittelyn aikana olosuhde-muutos, jonka valittaja saattaa valitusviranomaisen tietoon joko 
suoraan tai poliisin kautta. Tieto sisältää useinkin seikkoja, joita ei vielä päätöksentekohetkellä ole ollut 
tiedossa ja seurauksena usein onkin valitusasian palauttaminen valitusviranomaiselta päätöksentekijälle 
uudelleen käsiteltäväksi. 
 
Tuori: Lakiehdotuksen 8.1 §:n johtolauseessa oleva rajaus "laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi 
välttämättömiä tietoja" uhkaa jäädä käytännössä merkityksettömäksi, kun tietosisällöt on täsmällisesti 
säännöksissä lueteltu. Pidän myös ongelmana sitä, onko kaikkien tässä lainkohdassa tarkoitettujen tietojen 
ottaminen rekisteriin välttämätöntä; on mahdollista, että tietoja tarvitaan vain yksittäisen asian käsittelyssä, 
mutta rekisteröintitarvetta ei sen sijaan ole. 
 
SM:n kanta: On vaikea ymmärtää, mitä professori Tuorin lausunnossa ajetaan takaa ja miten 
säännöstä tulisi muuttaa. 
 
Kaikkien asian käsittelyyn ja ratkaisuun liittyvien tietojen on tarkoitus löytyä ulkomaalaisrekisteristä. 
Kyse siis ei ole tietojen arkistoinnista, josta lausunto antaa aihetta olettaa olevan kysymys. 
Rekisteriin merkityllä tiedolla ei voi suppeasti sanoa olevan merkitystä vain yksittäisen asian 
käsittelyssä, vaan myös yksittäiseen hakemukseen liitännäisissä asioissa, kuten perheenjäsenten 
oleskelulupa-asioita ratkaistaessa tai myös henkilön itsensä kansalaista-misasiassa. 
 



 

 

Suomen Kuntaliitto: Ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamista koskevan ehdotuksen mukaan lain 8 
§:n 1 momentin 6 ja 8 kohtia muutettaisiin siten, että kunnan sosiaali- ja terveydenhuoltoviranomaisille tulisi 
velvollisuus luovuttaa salassapitosäännösten estämättä tietoja ulkomaalaisrekisteriä varten. 1 momentin 6 
kohdan mukaan rekisteriviranomaisella on oikeus saada kunnan sosiaaliviranomaiselta ulkomaalaisen 
sosiaaliturvaan liittyvässä päätöksenteossa ja valvonnassa saatuja tietoja, joilla saattaa olla merkitystä 
henkilön ulkomaalaislain tai kansalaisuuslain mukaisen asian käsittelyssä. 8 kohdan mukaan 
rekisterinpitäjällä on oikeus saada sosiaaliviranomaiselta tai terveydenhuolto viranomaiselta tietoja 
perhesiteen perusteella tehtyä oleskelu-lupahake-musta varten perheenkokoajan sosiaalisesta ja 
terveydellisestä tilanteesta. Säännös liittyy ulkomaalaislakiehdotuksen 63 §:ään. 
 
Suomen Kuntaliitto toteaa, että lakiehdotuksen tavoite tiivistää viranomaisyhteistyötä on sinänsä 
kannatettava. Kuntaliitto kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että rekisterinpitäjille on annettu 
lakiehdotuksessa varsin laaja tietojensaantioikeus. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltoviranomaisten 
toimenpiteitä koskevat tiedot saattavat olla arkaluontoisia. Ulkomaalaisrekisterilaissa pitäisi tämän vuoksi 
yksilöidä nyt ehdotettua 

tarkemmin, minkälaisia tietoja kunnan viranomaiset ovat velvollisia luovuttamaan ul-
komaalaisrekisterin ylläpitoa varten. Kunnille ei saa myöskään syntyä uutta tiedonke-
ruuvelvollisuutta esimerkiksi siten, että kunnat joutuisivat ylläpitämään erillistä mää-
rämuotoista rekisteriä tätä tarkoitusta varten. 
 
SM:n kanta: Lausunnossa mainittua 8 §:n 1 momentin 6 kohtaa ei lainkaan esitetä 
muutettavaksi. Pykälän 1 momentin 8 kohtaa ei myöskään ole ehdotettu 
muutettavaksi siltä osin kuin lausunnossa viitataan. Lausunnosta ei muutoinkaan 
ilmene perusteltuja ja riittävästi yksilöityjä tarpeita muuttaa tai täydentää ehdotettuja 
säännöksiä. 

 
10 § Tietojen luovuttaminen rekisteristä 

 
Uudenmaan TE-keskus: Uudenmaan TE-keskus pitää erinomaisena, että esityksessä (Tietojen 
luovuttaminen rekisteristä 10 §, mom. 6) on otettu huomioon kunnan sosiaaliviranomaisen 
tarve saada tietoja oleskeluluvan perusteista sosiaaliturvaan ja - huoltoon liittyvän 
päätöksenteon pohjaksi. Tarve perustuu valtioneuvoston päätökseen 512/1999, jonka 
perusteella maksetaan kunnalle valtion varoista korvauksia pakolaisten vastaanottoon liittyvien 
kustannusten kattamiseksi. Muutos helpottaa oleellisesti korvausten hakemista valtiolta sekä 
saattaa edesauttaa välillisesti kuntien valmiutta pakolaisten vastaanottoon myös 
tulevaisuudessa. Toisaalta muutos vapauttaa lupaviranomaisten resursseja keskittyä muihin 
hallinnonalansa tehtäviin. 

 
Ulkomaalaislaki 
 
10 a § Sähköinen asiointi 

 
Työministeriö: Ulkomaalaislakiin ehdotetaan lisättäväksi, että jos hakemus on jätettävä 
sähköisesti, käsittelymaksu on suoritettava ennen kuin hakemuksen käsittely aloitetaan. 
Säännöksen perusteluissa ei ole kerrottu, miksi käsittelymaksu pitäisi maksaa etukäteen eikä 
sitä miksi juuri sähköisen asioinnin käsittelymaksun etukäteismaksami-sesta pitäisi säätää 
laissa kun esimerkiksi oleskelulupaa haettaessa muunlaisen hakemisen käsittelymaksun 
etukäteen maksamisesta ei laissa ole säännöksiä. 
 
Sisäasiainministeriö on aiemmin esittänyt, että koska oleskelulupahakemusten käsittelymaksu 
peritään myös kielteisestä päätöksestä, käsittelymaksun maksamista etukäteen edellytetään, 
koska muuten kielteiset päätökset saatettaisiin jättää hakematta. Tällaisesta edellytyksestä ei 



 

 

kuitenkaan ole ollut laintasoista säännöstä, vaan säännös löytyy Ulkomaalaisviraston 
suoritteiden maksullisuudesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen (1164/2006) 5 §:stä. 
Laintasoista säännöstä ei siis nytkään ehdoteta muuhun kuin sähköiseen hakemiseen. Lain 
johdonmukaisuuden arvioimiseksi mainittakoon, että viisumihakemuksen vireille tulon 
edellytykseksi on säädetty, että käsittelymaksu on suoritettu (ulkomaalaislain 22 §). 
 
Lain epäjohdonmukaisuuden lisäksi hakemusten varsin korkeiden käsittelymaksujen (esim. 
ensimmäinen oleskelulupa 200 €) maksamisen vaatiminen asian vireille tulon edellytyksenä on 
perustuslain 21 §:n näkökulmasta ongelmallinen. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on 
lausunnossaan käsitellyt sellaista tilannetta, jossa lupamenettelyn maksullisuus on säädetty 
asian vireille tulon edellytykseksi (PeVL 61/2002, s. 3 kohta 

"Lupamenettely". Lausunto koskee viestintämarkkinalaissa säädettyä hakemusmaksua. 
 
Lupahakemuksen käsittelymaksuun liittyvä sääntelyjä viranomaismenettelyt, myös hakemusmaksun suuruus, 
tulisi kokonaisuudessaan pohtia uudelleen. 
 
SM:n kanta: Ulkomaalaislain mukaisissa hakemusasioissa, kuten muissakin hakemusasioissa, 
sovelletaan valtion maksuperustelakia (150/1992) ja valtion maksuperusteasetusta (211/1992). 
Julkisoikeudellisista suoritteista perittävän maksun suuruus perustuu lähtökohtaisesti suoritteen 
tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrään, jota kutsutaan 
omakustannusarvoksi. Oleskeluluvan käsittelymaksu on myös sellainen suorite, jonka hinta on 
pyritty määrittämään omakustannusarvon perusteella, joskin maksun suuruudet on pääsääntöisesti 
määrätty todellisia laskennallisia omakustannusarvoja alhaisemmiksi. On maksun määräävän 
viranomaisen asia päättää, missä vaiheessa maksu peritään: etukäteen, tuotetta luovutettaessa tai 
jälkikäteen laskutettuna. 
 
Oleskelulupa-asioissa käytäntönä on, että maksu peritään hakemusta jätettäessä etukäteen. 
Esimerkiksi sisäasiainministeriön asetuksessa Ulkomaalaisviraston suoritteiden maksullisuudesta 
on säädetty, että maksu hakemuksen käsittelystä peritään hakemusta jätettäessä etukäteen ja 
maksun perimisestä tehdään merkintä ulkomaalaisrekisteriin. Jos maksua ei saada perittyä, hake-
mus kuitenkin otetaan vastaan ja perintä pyritään tekemään viimeistään oleskelulupaa tms. 
luovutettaessa. 
 
Ulkomaalaislaissa ei ole oleskelulupien kohdalla säädetty oleskelulupahakemuksesta perittävän 
maksun suorittamisen olevan hakemuksen vireille tulon tai päätöksen tekemisen edellytys. Sen 
sijaan viisumihakemuksen vireille tulon edellytyksenä on 22 §:n mukaan käsittelymaksun 
suorittaminen. Samoin kansalaisuuslain 44 §:n 3 momentissa on maininta käsittelymaksun 
täysimääräisestä suorittamisesta hakemusta vireille pantaessa. Lisäksi kansalaisuuslain 
eduskuntakäsittelyn aikana perustuslakivaliokunta lisäsi kansalaisuuslain 61 §:n 2 momenttiin 
säännöksen, jonka mukaan kansalaisuusilmoituksen vi-reilletulon edellytyksenä on käsittelymaksun 
suorittaminen, jos ilmoitus pannaan vireille postitse Suomen ulkomaan edustustossa. 
 
Sähköinen asiointi tultaneen ottamaan käyttöön vähitellen joissain asiaryhmissä. Asian vireillepano 
sähköisesti tullee vielä pitkään olemaan poikkeuksellinen menettely. Esityksessä on lähdetty siitä, 
että koska menettely on kaiken kaikkiaan poikkeuksellinen, ei liene estettä sille, että tässä 
vaiheessa säädetään käsittelymaksun suorittamisesta ennen kuin hakemuksen käsittely aloitetaan. 
Kun sähköinen asiointi otetaan käyttöön, maksu voidaan suorittaa netti-maksuna. Tulevaisuudessa 
vastaavan periaatteen käyttöön ottamista on harkittava kaikissa lupa-asioissa. 
Sisäasiainministeriön mieiestä esitetyn 10 a §:n 2 momentin säännöksen lisääminen lakiin ei ole 
lain johdonmukaisuuden kannalta ongelmallinen. 
 



 

 

Työministeriö esittää lausunnossaan kritiikkiä hakemusmaksujen suuruudesta. Lausunnossa 
edelleen katsotaan, että ehdotettu säännös olisi perustuslain kannalta ongelmallinen ja siinä 
viitataan perustuslakivaliokunnan lausuntoon. Hakemusmaksujen suuruudella ei ole mitään 
tekemistä nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen kanssa. Työministeriö on säännöllisesti 
esittänyt kritiikkiä maksujen suuruudesta, esimerkiksi asiakkailta ei kuitenkaan ole tullut kielteistä 
palautetta eikä maksujen nostamisella ole havaittu olevan mitään vaikutusta hakemusten määrään. 
Lausunnossa mainittu perustuslakivaliokunnan lausunto koskee melko erilaista tilannetta, eikä se 
erityisen hyvin ole verrattavissa nyt käsiteltävänä olevaan tapaukseen. 

 
Helsingin kihlakunnan poliisi: Sivulla 25 ulkomaalaislain 10 a §:ää koskevassa osiossa 
todetaan tärkeys siitä, että hakija voidaan luotettavasti tunnistaa (sama koskee osittain 44 §:ää 
kansalaisuuslaissa). Tulisi harkita ulkomaalaislain 10 a §:ään lisäystä ja kansalaisuuslain 44 
§:ään muutosta siten, että käsittely aloitetaan vasta kun asiakas on luotettavasti tunnistettu. 
Tunnistaminen voinee tapahtua missä tahansa viranomaisessa. 
 
SM:n kanta: Pykälän perusteluissa todetaan seuraavaa: 

 
"Sähköinen asiointi muodostaisi poikkeuksen lain 8 §:n 1 momentin pe-
rusperiaatteesta, jonka mukaan hallintoasia^ölisi pantava vireille henki-
lökohtaisesti. Järjestettäessä mahdollisuu/hallintoasian sähköiseen vi-
reillepanoon tulee varmistua siitä, että hakija voidaan luotettavasti tun-
nistaa." 

 
Ei ole selvää, onko tunnistaminen välttämättä tehtävä asiaa vireille pantaessa, 
viimeistään se on tehtävä, kun oleskelulupa annetaan hakijalle tiedoksi. Oleskelulupa 
sisältää nykyään hakijan valokuvan, mikä helpottaa tunnistamista. 

83 § Toimivalta työntekijän oleskeluluvan myöntämiselle 
84 § Toimivalta elinkeinonharjoittajan oleskeluluvan myöntämiselle 

 
Työministeriö: Muutosta voi pitää kannatettavana ulkomaalaislain kokonaisuudistuksen 
tavoitteiden näkökulmasta. Muutos johdonmukaistaisi ja selkeyttäisi viranomaistoimivaltojen 
kokonaisuutta myös lain soveltamisen, kohderyhmien, ulkomaalaisten työntekijöiden ja heidän 
työnantajiensa näkökulmasta. 
 
Helsingin kihlakunnan poliisi: Työntekijän ja elinkeinoharjoittajan oleskeluluvan myöntämistä 
koskevia ulkomaalaislain toimivaltasäännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että jatkoluvan 
sellaiselle ulkomaalaiselle, jolla on jo voimassa oleva oleskelulupa, myöntäisi kihlakunnan 
poliisilaitos. Muutoksen perusteena on mainittu, että jo nykyistä ulkomaalaislakia säädettäessä 
tarkoitettiin, että jatkoluvan myöntäisi poliisi, kun Suomessa muulla perusteella oleskellut 
ulkomaalainen haluaa vaihtaa oleskelulupansa perusteen työntekoon ja hakee työntekijän 
oleskelulupaa. 
 
Perusteluiden mukaan ehdotettua menettelyä on käytännössä sovellettu, mutta hallinto-
oikeudet ovat joissakin päätöksissä linjanneet että ulkomaalaislain 83 §:n sanamuodon mukaan 
Ulkomaalaisvirasto myöntää aina työntekijän ensimmäisen oleskeluluvan. Poliisi on keväästä 
2006 lähtien lähettänyt ko. hakemukset UVI:n ratkaistavaksi, kuten lain nykymuoto määrää. 
Uudessa esityksessä mainitut lainkohdat ovat esimerkkejä UVI:Ile kuuluneiden tehtävien 
siirtämisestä toisen viranomaisen suoritettavaksi. Päätöksenteko UVLssa tehostuu, mutta 
vastaavasti tehtävät vastaanottavan viranomaisen on tehtäväkohtaisesti harkittava toiminnan 
resursointia. Ulkomaalaisten lupa-asioita hoitaa poliisissa pääosin siviilipohjainen 
toimistohenkilöstö, jonka lukumäärää vähennetään tuottavuusohjelman tavoitteiden mukaisesti. 



 

 

Hallinnonaloilla tulee kyetä tarkastelemaan objektiivisesti mahdollisia tarpeita resurssien 
siirrolle hallinnonalalta toiselle. 
 
Ulkomaalaislain 83 ja 84 §:n muutosten osalta voi todeta, että paikallispoliisi (ainakin 
Helsingin kihlakunnan poliisilaitos) on sisäasiainministeriön ulkomaalaisosaston suullisten 
ohjeiden perusteella ratkaissut laissa Ulkomaalaisvirastolle määrätyt asiat, mutta Helsingin 
hallinto-oikeuden 10.3.2006 tekemien päätösten jälkeen lähettänyt tässä yhteydessä mainitut 
hakemukset UVI:n ratkaistavaksi, kuten laki nykymuodossaan määrää. Asiakkailta ei ole 
tullut palautetta, että päätöksenteko olisi kestänyt pidempään kuin poliisissa tai että päätöksiin 
ei oltaisi tyytyväisiä. 
 
Muutos palauttaa aikaisemmin vallinneen käytännön toimivaltasuhteissa luvan myöntämiselle 
(tilanteeseen ennen hallinto-oikeuden kannanottoa asiassa). Tärkeää on, että lupaa on haettava 
edellisen luvan voimassa ollessa, jolloin se käsitetään jatkohake-muksena. 
 
Asian käsittelyn kannalta ei liene merkitystä ratkaiseeko hakemuksen poliisi vai Ul-
komaalaisvirasto. Kummassakin viranomaisessa on riittävää asiantuntemusta asian kä-
sittelylle. Ratkaiseehan UVI joka tapauksessa ulkomailta käsin haetut ensimmäiset työntekijän 
oleskeluluvat. Toisaalta poliisi on jo nykyisen lupamenettelyn aikana saattanut UVI:n 
toimivaltaan kuuluneen hakemuksen osaratkaisulle työvoimatoimistoon ennen sen siirtämistä 
kokonaisratkaisua varten UVklle. Muutos sisältää siis vain asian ratkaisuun liittyvän osan. 
 
SM:n kanta: Annetut lausunnot puoltavat ehdotettujen säännösmuutosten hy-
väksymistä. 

 
Kansaneläkelaki  - 
 
46 e § 

 
Kansaneläkelaitos: Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansaneläkelain 46 e §:ää lisäämällä 
säännöksen 1 momenttiin uusi 3 kohta. Esityksen perustelujen mukaan säännös vastaisi 
voimassa olevan ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n 1 momentin 6 kohdan säännöstä. 
 
Kela kiinnittää huomiota siihen, että näiden kahden säännöksen sanamuodot poikkeavat eräiltä 
osin merkittävästi toisistaan samoin kuin siihen, että nykykäytännön mukaan 
tiedonsaantioikeudesta pääsääntöisesti säädetään siinä laissa tai laeissa, joiden toimeenpanoa 
varten tietoja tarvitaan. Tietojenvälitystä koskeva sääntely tulisikin tämän periaatteen 
mukaisesti tapahtua pelkästään ulkomaalaisrekisteristä annetussa laissa. 
 
SM:n kanta: Hallituksen esitystä valmisteltaessa säännös on kirjoitettu siihen 
muotoon, jota sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt. STM on vastuullinen 
ministeriö kansaneläkelain osalta. Sisäasiainministeriö katsoo, että säännöstä ei ole 
kansaneläkelaitoksen lausunnon vuoksi syytä muuttaa. 

Ulosottolaki 
 
3 luku 70 § Esitutkinta- ja eräät muut viranomaiset sekä tuomioistuimet 

 
Helsingin kihlakunnan poliisi: Mitä sanotaan ulosottolain 3 luvun 70 §:n muuttamisesta, 
kansaneläkelain 46 e §:n muuttamisesta ja opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppi-
lastutkintorekisteristä annetun lain 5 §:n muuttamisesta, on sen, että tiedot annetaan 
Ulkomaalaisvirastolle palveltava kaikkia päätöksentekoviranomaisia eikä vain Ulko-



 

 

maalaisvirastoa, Kuten muissa yllä mainittujen lakien muutoksissa tulee myös ulosottolain 3 
luvun 70 §:ssä mainita ulkomaalaislaissa tarkoitettujen tehtävien hoitaminen/ 
 
SM:n kanta: Esitystä valmisteltaessa ei ole tunnistettu tarvetta saada 
ulosottoviranomaisilta tietoja ulkomaalaislaissa säädettyjen tehtävien hoitamista 
varten. Koska lausunnossa ei ole yksilöity mihin tehtäviin näitä tietoja tarvitaan, 
säännöstä ei ole syytä muuttaa. 

 
Yleistä ns. vastalaeista 

 
Oikeusministeriö: Hallituksen esityksessä esitetään lisäksi muutoksia ulosottolakiin (37/1895), 
kansaneläkelakiin (347/1956) sekä lakiin opiskelijavalintarekisteristä ja 
ylioppilastutkintorekisteristä (1058/1998). Tietojen luovuttamisesta viranomaisen välillä 
säädettäisiin siten kahteen kertaan kahdessa eri säädöksessä. 
 
Oikeusministeriö ei voi puoltaa tällaista lainsäädäntökäytäntöä, joka on vastoin lainvalmistelun 
yleisiä periaatteita ja sitä koskevia ohjeita. Sääntelyn selkeyden kannalta ratkaisevinta ovat 
säädösten välisiä suhteita määrittelevät säännökset ja niiden asianmukainen muotoilu. Tämän 
vuoksi oikeusministeriö ehdottaa, että esitykseen sisältyvät lakiehdotukset n:o 4, 5 ja 6 
hylättäisiin. 
 
S  M:  n  kanta: Hallituksen esityksen perusteluissa kysymystä on selostettu 
seuraavasti: 

 
"Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräitä muita fakeja siten, että 
niiden tietojen luovuttamista sähköisessä muodossa koskevat 
säännökset olisivat johdonmukaisia ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 
kanssa. Näitä lakeja ovat ulosottolaki (37/1895), kansaneläkelaki 
(347/1956) sekä laki opiskelijavalintarekisteristä ja 
ylioppilastutkintorekisteristä (1058/1998). Ehdotetut säännökset 
perustuisivat eduskunnan hallintovaliokunnan hallituksen esityksen 
eräiksi kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuutta parantaviksi sään-
nöksiksi (HE 75/2005 vp) johdosta antamaan mietintöön (HaVM 19/2005 
vp). Mietinnön mukaan selkeyden vuoksi rekisteristä luovutettavia tietoja 
Jcoskeva sääntely on asianmukaista ulottaa sen henkilörekisterin, josta 
tiedot luovutetaan, ohella myös siihen henkilörekisteriin, johon tiedot 
luovutetaan. Hallintovaliokunnan mietinnön mukaisesti esityksessä 
pyritään soveltuvin osin henkilötietojen luovutusta koskevaan 
kaksoissäänteiyyn siten, että ulkomaalaisrekisteristä annetun tain lisäksi 
tietojen luovutusta koskevat säännökset otettaisiin myös 
ulkomaalaisrekisteristä annetun lain edellä mainittuihin vastaiakeihin." 

"Esitysluonnokseen sisältyi myös ehdotus verotustietojen julkisuudesta 
ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 §:n muuttamisesta, 
mutta ehdotus poistettiin valtiovarainministeriön kannan vuoksi. 
Valtiovarainministeriö piti riittävänä, että verohallinnon oikeudesta 
antaa tietoja Ulkomaalaisvirastolle säädetään ainoastaan kertaalleen 
joko ulkomaalaisrekisteristä annetussa laissa tai muissa asianomaisia 
viranomaisia koskevissa säännöksissä. Oikeusministeriö oli esitys-
luonnoksesta antamassaan lausunnossa samalla kannalla." 

 
Asiaa valmisteltaessa kysymyksestä on ollut kahdensuuntaisia mielipiteitä. 
Oikeusministeriön näkemys oli tiedossa esitystä annettaessa, mutta kuitenkin 
päädyttiin ehdotettuun ratkaisuun, jossa sääntelyä on myös ns. vastalaeissa. 

 Viranomaisten tehtä 



 

 

Helsingin kihlakunnan poliisi: Sähköinen asiankäsittely aiheuttaa paikallispoliisille runsaasti 
lisätöitä. Suuri osa UMA:aan kirjaamisesta tapahtuu paikallispoliisissa ja tästä ei vastaavasti 
paikallispoliisissa hyödytä myöhemmissä työvaiheissa työajan säästönä. Myös arkistointi 
aiheuttanee runsaasti tehtäviä paikallispoliisille. Asiainkäsittelyssä tarpeellisen tiedon 
muuttaminen sähköiseen muotoon sekä sähköinen asiointi ylipäätään merkitsee ainakin 
prosessin alkuvaiheessa merkittävää työtaakan lisääntymistä poliisilla. Suurin osa 
ulkomaalais- ja kansalaisuusasioista pannaan vireille poliisissa. Poliisi toimittaa prosessin 
edetessä tarvittaessa poliisitutkinnan ja erilaiset hallinnolliset kuulemistehtävät. Lisäksi poliisi 
antaa tiedoksi suurimman osan päätöksistä sekä panee täytäntöön maastapoistamispäätökset. 
Yksinkertaiselta kuulostavat teknisesti toteutettavat asiakirjojen sähköistämistehtävät 
edellyttävät poliisilta asiakirjojen aitouteen liittyvää tutkintaa ennen kuin ne ovat teknisellä 
valokopiolaitteella sähköistettävissä. Poliisi tulee toimimaan myös sähköisen asioinnin 
ohjaajana, mikä lisännee hakemusten vastaanottovirkailijoiden tehtäviä. Tällä hetkellä 
merkittävä osa hakemuksensa jättävistä ulkomaalaisista ei välttämättä kykene sähköiseen 
asiointiin vaan hakemukset ja niiden liitteet sähköistäisi hakemuksen vastaanottava virkailija. 
 
SM:n kanta: Ulkomaalaisasioiden tietojärjestelmää kehitettäessä on prosessit 
suunniteltava huolellisesti ja varattava toimijoille riittävät voimavarat. Uudistus ei voi 
tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Ulkomaalaisvirastossa työtehtävät vähenevät ja 
prosessit muuttuvat sujuvammiksi, mutta hakemuksia vastaanottavalla poliisilla 
työtaakka ja kustannukset lisääntyvät. 

 
Sähköinen asiointi 

 
Helsingin kihlakunnan poliisi: Sähköisen asiointipalvelun käyttäjältä tulee edellyttää ns. 
vahvaa tunnistamista, mikäli käyttäjä pääsee katselemaan tai muuttamaan itseään koskevia 
tietoja tai laittamaan vireille hakemusasioita. Lähtökohtana lienee kuitenkin, että viranomainen 
tekisi sähköisen vireillepanon varmistuttuaan hakijan henkilöllisyydestä. Nykyinen kehitys on 
osoittanut, että henkilöllisyyden pesuyrityksiä pyritään ulottamaan ulkomaalaisten toimesta 
hakemuksen vireillepanovaiheeseen. Maassa jo muulla statuksella oleskeleva ulkomaalainen 
saattaa panna vireille uuden hakemuksen eri henkilöllisyydellä ja eri perustein. Olisikin 
tärkeää, että hakijasta olisi mahdollista tallentaa biometrisena tunnisteena sormenjäljet. Poliisi 
voi jo nykyisellään voimassa 
olevan lain puitteissa ulkomaalaisen herikilöllisyyden selvittämiseksi ottaa häneltä 
sormenjälkitiedot ja vertailla niitä poliisin rekisterissä oleviin tietoihin. 
 
Asiakohdassa 4.2. on toiveikkaasti arvioitu, että hakija itse voisi sähköisesti laatia ai-
kaisempaa täydellisempiä hakemuksia. Tämä vähentäisi hakemusten vastaanottopisteissä 
tarvittavaa viranomaistyötä. Käytännössä tämä lienee ainakin prosessin alkuvaiheessa lähes 
mahdotonta. Nykyään käytössä olevat oleskelulupahakemuslomakkeet ovat osoittautuneet 
vaikeaselkoisiksi täyttää ja vaikka ne olisivat jo nyt täytettävissä ennen asiointia 
viranomaisessa, tapahtuu hakemusten täyttäminen pääosin poliisin vastaanottopisteessä. 
Sähköisten hakemuslomakkeiden asiasisältöä tulisi karsia ja yksinkertaistaa, mutta samalla 
lupaharkinnassa tarvittavan tiedon määrä vähenee. Sähköinen asiointi palvelisi ennen kaikkea 
sellaisia ulkomaalaisryhmiä, jotka ovat kokeneita tietotekniikan käyttäjiä. 
 
Sähköinen asiainkäsittely luo mahdollisuudet yli kihlakuntarajojen tapahtuvalle hakemusten 
käsittelylle ja ratkaisuille, jolloin mahdollisuudet yhtenäiseen päätöksentekoon ja 
hakemusruuhkien tilapäiselle purkamiselle eri poliisilaitosten yhteistyöllä lisääntyvät; vrt. 
UMA-rekisterin työjonot, joista sähköiseen muotoon saatetuista hakemuksista on 
mahdollisuus poimia käsittelyyn ja ratkaisuun hakemuksia, riippumatta siitä, missä 
kihlakunnassa se on saatettu vireille. 



 

 

 
SM:n kanta: Sähköistä asiointia on tarkoitus kehittää aluksi pilottihankkeiden kautta. 
Niissä pyritään selvittämään asiaryhmät, joihin sähköinen asiointi parhaiten soveltuu. 
Sähköisestä asioinnista huolimatta kaikissa asiaryhmissä tulisi säilymään 
mahdollisuus myös perinteiseen henkilökohtaiseen ja paperimuotoiseen asiointiin 
viranomaisten kanssa. Siirtyminen puhtaasti sähköiseen asiointiin ei ole mahdollista, 
koska kaikilla hakijoilla ei ole valmiuksia ja mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin 
viranomaisten kanssa. Hakijoiden yhdenvertaisuus edellyttää, etteivät hakijan 
heikommat mahdollisuudet sähköisen asioinnin hyödyntämiseen saa estää hakijaa 
asioimasta viranomaisten kanssa. 
 
Lausunnossa esitetyt seikat tuiee ottaa huomioon ulkomaalaisasioiden tieto-
järjestelmän kehittämisen jatkotyössä. 

 
Rekisteröityjen informointi 

 
Tietosuoj avaltuutettu: Tämän saakka asiakas itse on toimittanut viranomaiselle merkittävän 
osa asian käsittelyssä tarvittavista selvityksistä. Viranomaisen oikeutta tiedon saamiseen 
voidaan pitää asianosaisen yksityisyyden suojan kannalta pidemmälle menevänä puuttumisena 
yksityisyyteen, kuin tilannetta, jossa asianosainen itse velvoitetaan toimittamaan puuttuva 
tieto. Esityksen mukaan hakija yksityisyyden suojan turvaamisen varmistamiskesi on syytä 
huolehtia siitä, että hakijalle selkeästi kerrotaan, mitä tietoja ulkomaalaisasiaa käsittelevillä 
viranomaisilla on hakemuksen ratkaisemista varten lain mukaan oikeus saada muilta 
viranomaisilta. 
 
Ehdotetussa menettelyssä rekisteröityjen informoinnin merkitys tulee kasvamaan. Informointi 
korostuu myös sen vuoksi, että ulkomaalaiset asiakkaat eivät yleensä ole suomen kansalaisten 
tavoin perillä viranomaisten toiminnasta ja tietojen kulusta viranomaisten välillä. 
Henkilötietolain 24 §:n mukainen informointivelvollisuus edellyttää mm. että tietoja 
kerättäessä ja tallennettaessa rekisteröityä informoidaan. Rekisteröityjen informoinnin 
toteuttamisen osalta tulisi vähintään esityksen perusteluissa viitata henkilötietolain 24 §:n 
mukaiseen informointivelvoitteeseen. 
 
SM:n kar.te: Rekisteröityjen informointivelvollisuuteen tullaan kiinnittämään yhä 
enemmän huomiota Ulkomaalaisasiain tietojärjestelmää kehitettäessä. 

 
 
 

Ulkomaalaisrekisterin toimivuus nykyisin 
 
Työministeriön ja Uudenmaan työlupayksikön lausunnoissa on esitetty arvostelua sähköisen 
asiankäsittelyn toimivuudesta nykyisin ja Ulkomaalaisviraston toiminnasta UMA-järjestelmää 
kehitettäessä. Sisällön osalta viitataan kyseisiin lausuntoihin, joita ei tässä enemmälti 
referoida. 
 
SM:n kanta: Lausunnoissa esitetty arvostelu ei sinänsä koske nyt käsiteltävänä 
olevia lainsäädännön muutoksia, mutta lienee tarpeen kertoa valiokunnalle myös 
sisäasiainhallinnon näkemystä asiaan. 
 
Yleisesti ottaen Uudenmaan työlupayksiköltä on tähän mennessä saatu myönteistä 
palautetta ulkomaalaisrekisterin toiminnasta, muun muassa asiakaskyselyjen 



 

 

tuloksena. Ulkomaalaisvirasto on hyvin positiivisessa hengessä tehnyt yhteistyötä 
Uudenmaan työlupayksikön kanssa. 
 
Työministeriö on ollut mukana valmisteltaessa ulkomaalaisrekisterin toiminnallisuuksia 
ja muutostarpeita. Muutoksia on käyty läpi useissa kokouksissa. Ulkomaalaisrekisterin 
kokonaisrakennetta ei voinut muuttaa ulkomaalaislain kokonaisuudistukseen liittyneen 
lainmuutoksen yhteydessä, vaan tarvittavat muutokset ja toiminnallisuudet pyrittiin 
rakentamaan olemassa olevan rakenteen päälle. Täytyy muistaa, että 
ulkomaalaisrekisteri on paljon muutakin kuin työntekijän oleskelulupajärjesteimä. TM 
ei itsekään osannut kuvata kaikkia tarpeitaan määrittelyvaiheessa; muutoksia ja 
tarkennuksia tuli koko ajan projektin kuluessa lisää. Tästä seuraa, että 
kokonaishallinta katoaa ja aikataulut muuttuvat todella haasteellisiksi. Taustalla on 
myös se, että työntekijän oles-keluiupaprosessista luotiin liian monimutkainen eri 
variaatioineen; tämä näkyy erityisesti siinä, jos/kun tietojärjestelmään pyritään 
kuvaamaan prosessin , työnkulku ja ohjaus. 
 
Ulkomaalaisvirasto on antanut Uudenmaan työlupayksikön esittämiin yksittäisiin 
ongelmakohtiin seuraavat kommentit: 

- käyttäjän kannalta rekisterin tietosivut ovat luvan hakijan osalta vaikeasti hahmotettavissa 
kokonaisuudeksi (ts. ketjutus siitä, minkälaisilla oleskeluluvilla - maassaolo-perusteilla hakija kulloinkin 
on maassa ollut, mikä tyyppisiä päätöksiä ja niihin liittyviä valitusprosesseja asiassa on) 

 
UVI:n kommentti: Rekisterin rakenne (tietomäärä) on niin suuri, että varmasti tiedon 
ryhmittelyä voitaisiin tehdä paremmin ja tehdä ns. koostenäyttöjä. Nämä ovat oleellisia 
parannuksia UMA:ssa. Lupahistoriaa pystyy nykyiselläänkin selaamaan esim. 
Oleskelu (oleskeluluvat) ryhmän sisällä aikajärjestyksessä 

eteen ja taaksepäin. Jokaisessa asiassa näkyy myös valitusprosessi sillä tarkkuudella, kuin 
valituksesta tietoja rekisteriin kirjataan (valitus näkyy pääasiaan liittyvänä asiana; suora 
pikasiirtyminen valituksen tietoihin). 
 
- rekisteri on epäluotettava toimivuudeltaan: tiedot eivät tallennu rekisteriin ja siitä ei aina tule rekisteriin 
tietoja kirjaavalle virkailijalle tietoa, rekisteri on useita tunteja virka-aikana pois käytöstä useiden päivien 
aikana viikossa, rekisteri toimii puutteellisesti (ts. kuvat eivät näy, skannaudu rekisteriin, päätösasiakirja ei 
avaudu, tallennu rekisteriin jne.) 
 
UVI:n kommentti: Ulkomaalaisrekisteri on ns. selainkäyttöinen järjestelmä eli rekisterisovellus 
sijaitsee keskuskoneella eikä ohjelmistoa asenneta käyttäjän työasemalle. Mikäli yllä kuvatun 
kaltaiset ongelmat johtuisivat ulkomaalaisrekisteristä, näkyisivät ne kaikille käyttäjille ja on aivan 
varmaa, että UVI:n noin 200 rekisteriä käyttävää henkilöä reagoisivat ongelmaan nopeasti. Yllä 
kuvatun kaltaista ongelmaa ei esiinny UVhssa. Vuonna 2006 rekisterin palvelinten käytettävyys oli 
99,96%. Tietoliikenteen aiheuttamat ongelmat (katkokset) aiheuttivat 3 pidempää katkosta ja 
useampia hetkellisiä katkoksia. Ulkomaalaisvirastolla ei ole mitään mahdollisuutta ottaa kantaa 
tietoliikenteeseen konesalin ja käyttäjän välillä, UVI ei omista tietoliikenneverkkoja eikä ole verkko-
operaattori. Konesalissa tietoliikenne on kahdennettu, siellä ei katkoksia esiinny. UVI ei tiedä TM:n 
verkkoratkaisua ja siihen mahdollisesti liittyviä teknisiä ongelmia, katkoksia yms. TM:n verkko liittyy 
tietoturvallisesti VPN-yhteydellä SM-verkkoon (SM:n verkkoa operoi PTHK). Asiakirjojen 
tallentumattomuus on tekninen ongelma, joka on aiheuttanut haittaa TMrssä. Ennen TM:n keskittä-
mistoimepidettä (4 työvoimatoimistoa) kaikki työvoimatoimistot osallistuivat työntekijän 
oleskelulupaprosessiin ja UVI on lukuisia kertoja toimittanut ohjeita yms. keskitetysti TM:öön 
asiakirjojen tallennusongelmiin liittyen. UVI ei voi tässä yhteydessä operoida erikseen jokaisen 
työvoimatoimiston kanssa. Lisäksi on tiedossa, että joissain työvoimatoimistoissa tallennukset ovat 
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toimineet moitteetta, joissain taas ei lainkaan. Vika ei silloin voi olla keskitetyssä järjestelmässä 
vaan työasematasona. 
 
- rekisteristä saatavat historiatiedot eivät ole viranomaisille saatavissa ts. työnantajaa koskevat historiatiedot 
eivät ole siinä laajuudessa viranomaisen käytettävissä, että siitä olisi tarvittavaa hyötyä ratkaisuja tehdessä 
 
UVI:n kommentti: Ulkomaalaisrekisteri ei ole työnantajarekisteri. Työnantajista on tietoa 
ulkomaalaisrekisterissä, jotta työnantajia voidaan liittää lupiin ja tiedot saadaan kirjattua. 
Työnantajatiedot ovat kaikkien ylläpidettävissä käyttöoikeuksien puitteissa. UVI on yrittänyt selvittää 
mm. TM.itä, onko olemassa sopivasti sähköisessä muodossa kattavaa työnantajarekisteriä 
käytettäväksi ulkomaalaisrekisterin yhteydessä. Valitettavasti vastaus on ollut kielteinen. Ul-
komaalaislain muutoksiin liittyen ulkomaalaisrekisterin määrittelyjen yhteydessä TM (Sorainen, 
Mykkänen) eivät tuoneet esille työnantajien historiatietoihin liittyviä tarpeita (varmasti siksi, koska 
tätä varten työhallinnolla on omat erityis-rekisterinsä). UMArssa työnantajatietojen laajempi 
huomioiminen otetaan huomioon. 
 
- rekisteristä saatavat tilastotiedot ovat puutteelliset 
UVI:n kommentti: On totta, että kaikkia tilastotietoja ei ole alusta saakka pystytty riittävästi 
toimittamaan TM:lle. UVI:ssa on ollut tässäkin suhteessa resurssipulaa. Tilastointia on aktiivisesti 
kehitetty ja siihen on investoitu sekä järjestelmiin että UVI:n resursseihin. TM:n kanssa on 
useamman kerran kartoitettu tilastotarpeet kuluneiden vuosien aikana sekä ulkomaalaisrekisteriin 
että UMA:aan liittyen. Tilastokehitys jatkuu intensiivisesti edelleen UVI:ssa ulkomaalaisrekisteriin 
liittyen. UMA:ssa tilasto-, raportointi- ja seurantaominaisuu-det ovat erittäin keskeisessä asemassa. 
Lisähuomio: Tilastotietojen laatu ja oikeellisuus riippuu rekisterimerkintöjen oikeellisuudesta ja 
kattavuudesta. Työntekijän oleskelulupaprosessiin osallistuu useita eri viranomaistahoja ja on 
erityisen tärkeää, että merkinnät tehdään kattavasti ja huolella (erityisesti hakemusten luokitteluun 
liittyvät tiedot). Tässä vastuu on jokaisella rekisterinpitäjällä, myös TM:llä / työvoimatoimistoilla. 
 
- ulkomaalaisrekisteriä käyttävät viranomaisia ei ole koulutettu tarpeeksi hyvin käyttämään rekisteriä. 
 
UVI:n kommentti: UVI käytti ulkomaalaislain muutoksen yhteydessä myös ulkopuolista resurssia 
koulutukseen. Koulutettavia yksiköitä oli kaiken kaikkiaan vajaa 300 (kihlakunnan poliisilaitokset, 
ulkomaan edustustot, työvoimatoimistot, UVI:n yksiköt). On totta, että koulutukseen tulee panostaa 
vieläkin enemmän ja koulutuksen tulee tapahtua proaktiivisesti. Koulutus ja sen haasteet tullaan 
huomioimaan erittäin tärkeinä UMA-hankkeessa. 
 
Työntekijän oleskelulupaprosessissa pyrittiin siihen, että tieto vireilletulosta lähtee sähköpostilla 
oikeaan työvoimatoimistoon. Tämä sähköinen ohjaus on toiminut pääasiallisesti hyvin. Muutamia 
teknisiä katkoksia on ollut. Samoin on ollut haasteita vireillepanon rekisteritoimintoihin (käyttäjän 
kirjaukset) liittyen, kuten Hyyppä mainitsee. 
 
On huomattava, että UVI ei ole viranomainen, jolle voi jättää työntekijän oleskelulupahakemuksen 
eli UVI ei tee rekisterimerkintöjä vireillepanoon liittyen. Jokaisella viranomaisella ja rekisterinpitäjällä 
on vastuu omista rekisterimer-kinnöistään (niiden oikeellisuus ja kattavuus). UVI pyrkii ottamaan 
rekisteri-merkintöihin liittyviä haasteita esille sidosryhmäyhteistyön puitteissa. 
 
TM ja työvoimatoimistot halutaan aktiivisesti mukaan UMA:n suunnitteluun ja toteutukseen heidän 
tarpeidensa näkökulmasta. 



 

 

Kuntaliitto 
Kommunförbundet 

29.1.2007 Dno 60/90/2007 

HE 156/2006 vp 
 

Eduskunta 
Hallintovaliokunta 00102 
EDUSKUNTA 
 
 
 
 

HE 156/2006 vp laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi 

 

Ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamista koskevan ehdotuksen mukaan lain 
8 §:n 1 momentin 6 ja 8 kohtia muutettaisiin siten, että kunnan sosiaali- ja 
terveydenhuoltoviranomaisille tulisi velvollisuus luovuttaa salassapitosäännösten 
estämättä tietoja ulkomaalaisrekisteriä varten. 1 momentin 6 kohdan mukaan 
rekisteriviranomaisella on oikeus saada kunnan sosiaaliviranomaiselta ulkomaalaisen 
sosiaaliturvaan liittyvässä päätöksenteossa ja valvonnassa saatuja tietoja, joilla 
saattaa olla merkitystä henkilön ulkomaalaislain tai kansalaisuuslain mukaisen asian 
käsittelyssä. 8 kohdan mukaan rekisterinpitäjällä on oikeus saada 
sosiaaliviranomaiselta tai terveydenhuoltoviranomaiselta tietoja perhesiteen 
perusteella tehtyä oleskelulupahakemusta varten perheenkokoajan sosiaalisesta ja 
terveydellisestä tilanteesta. Säännös liittyy ulkomaalaislakiehdotuksen 63 §:ään. 

Suomen Kuntaliitto toteaa, että lakiehdotuksen tavoite tiivistää viranomaisyhteistyötä 
on sinänsä kannatettava. Kuntaliitto kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että 
rekisterinpitäjille on annettu lakiehdotuksessa varsin laaja tietojensaantioikeus. 
Kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltoviranomaisten toimenpiteitä koskevat tiedot 
saattavat olla arkaluontoisia. Uikomaalaisrekisterilaissa pitäisi tämän vuoksi yksilöidä 
nyt 
cnuuLCLLua taiKciumui, nmiiuiiciiaici Li€i.uja MJI n i ä t i vnailumaiSSt. OVat 
velvollisia luovuttamaan ulkomaalaisrekisterin ylläpitoa varten. Kunnille ei saa 
myöskään syntyä uutta tiedonkeruuvelvoliisuutta esimerkiksi siten, että kunnat 
joutuisivat ylläpitämään erillistä määrämuotoista rekisteriä tätä tarkoitusta varten. 
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Sinikka Hyyppä Yksikön 
päällikkö/lakimies p. 0106071512 
 
 
Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
Hallituksen esitys (HE 156/2006) ulkomaalaisrekisteri-ja eräiden muiden lakien 
muuttamiseksi 
 

1.5.2004 lähtien samaan aikaan kun nykyinen ulkomaalaislaki tuli voimaan, ryhdyttiin mm. työntekijän 
oleskelulupahakemukset - ja päätökset käsittelemään ulkomaalaisrekisterissä. Hallituksen esityksessä HE 28/2003 
mainitaan asiasta mm., että 
 
Ulkomaalaisrekisteri työntekijän oleskelulupajärjestelmän keskeisenä toimintaympäristönä. Työntekijän oleskelulupahakemukset, 
jotka sisältäisivät tiedot työsuhteen keskeisistä ehdoista sekä oleskelulupapäätökset kirjattaisiin suoraan ulkomaalaisrekisteriin. 
Jokainen työntekijän oleskelulupajärjestelmään osallinen viranomainen saisi heti tarvitsemansa tiedot ulkomaalaisrekisteristä. 
Pyrkimyksenä olisi, että paperimuotoisia hakemuksia, lausuntoja ja päätöksiä ei käytettäsi lainkaan. Eri viranomaiset voisivat 
samanaikaisesti osallistua asian käsittelyyn, mikä nopeuttaisi asian käsittelyä. Myös työsuojeluviranomainen saisi valvontansa 
kannalta tarpeelliset tiedot ulkomaalaisrekisteristä.. Ulkomaalaisrekisterin kehittäminen ehdotetulla tavalla olisi sopusoinnussa 
sähköisestä asioinnista hallinnossa annetun lain (1318/1999) kanssa. Lain tavoitteena on siirtyä laajasti käyttämään sähköistä 
asiointia vireillepanossa, asioiden käsittelyssä ja tiedoksi antamisessa asioinnin sujuvuuden, joutuisuuden ja tietoturvan 
lisäämiseksi. 
 

Uudenmaan työlupayksikössä on ko. ajankohdasta lukien käytetty ulkomaalaisrekisteriä työntekijän 
oleskelulupajärjestelmässä keskeisenä toimintaympäristönä ajatuksena hallituksen esityksessä luvatut toiminnan 
helpottamiseen ja nopeuttamiseen liittyvät perusteet. Kolme ja puoli vuotta ulkomaalaisrekisteriä käyttäneenä, 
voidaan todeta, että rekisteri ei lähimainkaan ole toiminut hallituksen esityksessä mainitulla, luvatulla tavalla. 
 
Uudenmaan työlupayksikkö on havainnut ulkomaalaisrekisterin toimivuudessa mm. seuraavia ongelmia: 

- käyttäjän kannalta rekisterin tietosivut ovat luvan hakijan osalta vaikeasti hahmotettavissa kokonaisuudeksi (ts. 
ketjutus siitä, minkälaisilla oleskeluluvilla - maassaoloperusteilla hakija kulloinkin on maassa ollut, mikä 
tyyppisiä päätöksiä ja niihin liittyviä valitusprosesseja asiassa on) 
- rekisteri on epäluotettava toimivuudeltaan: tiedot eivät tallennu rekisteriin ja siitä ei aina tule rekisteriin tietoja 
kirjaavalle virkailijalle tietoa, rekisteri on useita tunteja virka-aikana pois käytöstä useiden päivien aikana 
viikossa, rekisteri toimii puutteellisesti (ts. kuvat eivät näy, skannaudu rekisteriin, päätösasiakirja ei avaudu, 
tallennu rekisteriin jne.) 
- rekisteristä saatavat historiatiedot eivät ole viranomaisille saatavissa ts. työnantajaa koskevat historiatiedot eivät 
ole siinä laajuudessa viranomaisen käytettävissä, että siitä olisi tarvittavaa hyötyä ratkaisuja tehdessä 
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- rekisteristä saatavat tilastotiedot ovat puutteelliset 
- ulkomaalaisrekisteriä käyttävät viranomaisia ei ole koulutettu tarpeeksi hyvin käyttämään rekisteriä. 
 
 
Uudenmaan työlupayksikkö on toiminut koko ajan nykyisen ulkomaalaislain hallituksen esityksen mukaisesti 
liittyen sähköiseen asiointiin työntekijän oleskelulupaprosessin eri käsittelyvaiheissa. Tämä on tarkoittanut sitä, 
että kun hakemus on jätetty vireille edustustoissa tai poliiseilla on oletettu, että asiasta tulee sähköinen 
vireilletuloilmoitus työvoimatoimistolle, jonka vireilletulo-ilmoituksen saatuaan se, voi antaa asiassa oman 
osaratkaisunsa. Käytännössä näin ei aina ole tapahtunut, vaan liian monessa tapauksessa vireilletuloilmoitus 
työvoimatoimistoon on jäänyt saapumatta. Tämä tarkoittaa asioiden pitkiä käsittelyaikoja ja hakijoille 
kohtuuttoman pitkiä odotusaikoja kun erilaisten sattumalta tietoon saatujen seikkojen perusteella, on osattu ryhtyä 
peräämään osaratkaisupyyntöjä. 
Yllä mainittu epäkohta hakemuksen vireilletuloasiassa voi johtua ongelmista ulkomaalaisrekisterissä sekä myös 
hakemusten vastaanottavien viranomaisten osaamattomuudesta käyttää ulkomaalaisrekisteriä oikein. 
 

Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelmassa yhtenä kohtana on yksinkertaistaa työvoiman maahanmuuttoa 
koskevaa lupajärjestelmää. Ohjelmassa mainitaan, että hakemusten käsittelyyn kuluu liiaksi aikaa, keskimäärin 
useita viikkoja ja että pitkä käsittelyaika johtuu osin ulkomaalaisrekisterin puutteellisesti käytöstä ja 
käytettävyydestä. 
Kun nykyinen järjestelmä otettiin käyttöön, koulutettiin eri viranomaistahot puutteellisesti rekisterin käyttöön. 
Koska Uudenmaan työlupayksikölle koko sen toiminnan ajan on ollut tärkeää saumaton hyvä 
viranomaisyhteistyö, on se joutunut ohjaamaan muita viranomaisia rekisterin käytössä, jotta hakemuksen käsittely 
eri viranomaistahoilla sujuisi joustavasti. Uudenmaan työlupayksikössä on havaittu seuraavia puutteita 
ulkomaalaisrekisterin käytössä: 

 
käyttäjäkoulutus olisi tullut tapahtua samoilla ohjeilla ja vaatimuksilla kaikille viranomaisille 
ja käyttäjille 
muut viranomaiset eivät välttämättä päivitä hakemuksen rekisteröintivaiheessa työnantajan yhteys- ja 
kontaktihenkilöltä, mikä on jo aiheuttanut vaikeuksia mm. selvityspyyntöjen lähettämisen yhteydessä, 
kun selvityspyynnöt ovat menneet ikivanhaan osoitteeseen muiden viranomaisten vireilletulokirjausten 
työsuhteen ehtojen täydentämiseen ja kirjaamiseen ei voi luottaa, tarvittaisiin myös vapaakenttä esim. 
luontaisetujen verotusarvoja yms. palkanlisiä varten 
esimerkkejä rekisteriin puutteellisesti kirjatuista tiedoista: 

 
* Työntekijän oleskelulupa-asiaksi tarkoitettu asia on kirjattu jonkun muun perusteen diaarinumerolla, jolloin 
vireilletuloilmoitus ei sähköisesti ohjaudu työlupayksiköille tiedoksi. *Työntekopaikkakuntaa tai edes 
työnantajan kotipaikkaa ei ole selvitetty/kirjattu muiden viranomaisten toimesta asian vireilletulovaiheessa. 
Tällöin viive ja virheellisyydet aiheutuvat siitä, että tällaiset sähköiset vireUletuloilmoitukset ohjautuvatkin 
ensin työhallinnon Työlinjalle, joka pyrkii selvittämään, minkä työlupayksikön (Uudenmaan, Lappeenrannan, 
Tampereen, Maarianhaminan) alueelle ja ratkaistavaksi asia kuuluu ja jatkolähettää vireilletuloilmoituksen 
ko.yksikölle. Mikäli vielä 

 

UUDENMAAN TYÖLUPAYKSIKKÖ 
VANTAAN TYÖVOIMATOIMISTO Osoite Puhelin 

Elannontie 3 VAIHDE 
(PL 252) 0203 55040 

01511 VANTAA Telekopio 
020 5871511 

Uudenmaan työlupayksikkö 
Vantaan työvoimatoimisto 

tällöin on puuttuvien tietojen vuoksi jouduttu pelkän arvauksen varassa toimimaan, joutuu kyseinen yksikkö 
asiaa tutkittuaan mahdollisesti välittämään jutun uudelleen jollekin muulle yksikölle. *Etenkin edustustoissa, 
mutta jonkin verran myös pienemmissä poliisilaitoksissa ei osata/ei välitetä ja/tai suhtaudutaan/asennoidutaan 

W 



 

 

vähättelevästi työvoimatoimiston tarpeisiin osaratkaisusta päättävänä viranomaisena saada riittävät, 
ajantasaiset ja oikeat tiedot työnantajasta, työsuhteen ehdoista ja työntekopaikkakunnasta UlkL 72 § ja 73 § 
edellytettämän työvoimatoimiston harkinnan ja selvitysten pohjaksi. Kuitenkin työvoimatoimistoilta 
edellytetään vireilietulovaiheessa hyvin yksitryiskohtaista oleskelulupahakemuksen ja siihen liittyvien 
liitteiden tarkistamista, selvittämistä ja kirjaamista muiden viranomaisten puolesta. 
*Asiakaspalvelussa asianosaisten tiedustelut omassa asiassaan ohjataan ulkomaalaisviratson, edustustojen ja 
joidenkin poliisien toimesta yleisimmin työlupayksikön vastattavaksi, vaikka kyseessä olisi esim. 79§ , 80 § , 
81 § mukaisesta vapautuksesta ja vaikka tilanteen voisi ko. viranomainen tarkistaa omassa käytössään 
olevasta ulkomaalaisrekisteristä. Ulkomaalaisvirastolla jopa tiedonsaantioikeutta omassa asiassa on 
puhelinpalvelun osalta rajoitettu kohtuuttoman lyhyeksi ajaksi, kerran viikossa , torstaisin klo 9-11 kestävä 
puhelinaika. - Työlupayksiköt palvelevat työnministeriön ohjeen mukaisesti puhelimitse joka arkipäivä klo 9 - 
16 ilman suljettua lounastaukoa ja henkilökohtaisessa asiakaspalvelussa klo 9 - 15.45 samoin vailla suljettua 
lounastaukoa virkailijoiden työaikoja, taukoja ja päivystyksiä ennakkoon suunnittelemalla ja rytmittämällä 

 
 

Otettaessa uutta järjestelmää käyttöön on ensiarvoisen tärke*ää, että järjestelmää käyttäville viranomaisille 
järjestetään riittävän perusteellinen (sisällöllisesti, ajallisesti) koulutus niin, että järjestelmä on valmiiksi 
rakennettu ja toimiva, että ei puutteellisilla, jatkuvasi muuttuvilla tiedoilla jouduta järjestelmään perehtymään. 
Uuden järjestelmän ylläpito tarkoittaa myöskin sitä, että järjestelmään liittyvä ohjeistus on käyttäjillä saatavilla ja 
ohjeistukseen tehdyt muutokset ovat käyttäjillä järkevästi käytössä (ohjeisiin tehtävät muutokset ilmoitetaan 
käyttäjille). 
 
On hyvä, että ulkomaalaisrekisteristä annettua lakia ollaan myös muuttamassa ulkomaalaisasioiden 
tietojärjestelmiä kehitettäessä siihen suuntaan, että hakemusten vastaanottoa keskitetään laajemmin ja otetaan 
huomioon voimavarojen uudelleenkohtaaminen. Tärkeänä on nähty myös tarve viran-omaisrajat ylittävälle 
yhteistyölle. Suunniteluilla muutoksilla näin tuetaan myös maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa esilletuotuja 
kehittämiskohteista. 
 
Korjauksena hallituksen esityksessä mainittuun, että työntekijän oleskelulupahakemuksen käsittelyssä tietojen 
käsittelyjä siirto viranomaisten välillä ei tapahdu paperimuodossa, työvoimatoimistojen tekemien osaratkaisujen 
osalta voidaan korjata, että tieto ei pidä paikkaansa. Kun nykyisenkin järjestelmän mukaan hakemuksen siirto 
viranomaiselta toiselle ei tapahdu paperimuodossa vaan sähköisesti, on nykyistäkin lupajärjestelmää koskien 
tärkeää, että hakemuksen vastaanottanut viranomainen kirjaa hakemuksesta ja hakemuksen liitteistä kaikki tiedot 
rekisteriin ja pyytää tarvittaessa lisäselvitykset hakijalta. Nykykäytännössä työhallinnon liitelomakkeen tietoja jää 
kirjaamatta rekisteriin sekä hakemuksen täydentämispyynnöt jäävät hakemuksen vastaanottaneelta viranomaiselta 
tekemättä jolloin tietojen tarkistamisen ja hakemusta koskevien täydennyspyyntöjen tekeminen jää 
työvoimatoimistojen tehtäväksi, mikä johtaa hakemusten käsittelyaikojen pitkittymiseen sekä ajatus sähköisestä 
asiankäsittelystä vesittyy. 
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Elannontie 3 (PL 
252) 01511 
VANTAA 

Nykyistä järjestelmää on käytetty työvoimatoimistojen osalta työntekijän oleskelulupa-asioissa vuodesta 2004 
lukien. Koska UMA-järjestelmä otetaan käyttöön vasta vuoden 2009 aikana ja nykyisen järjestelmän käyttö 
jatkuu vielä ainakin kaksi vuotta, on tärkeää, että myöskin nykyistä järjestelmää kehitetään edellä kuvatun 
nykyistä ulkomaalaislakia koskevan hallituksen esityksen mukaisella tavalla, koska muuta vaihtoehtoista 
järjestelmää työntekijän oleskeluluvan tekemiselle ei enää ole. 
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Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaisrekisteristä 
annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 4 päivänä lokakuuta 2006 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta sekä 

eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 156/2006 vp). 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola ja ylitarkastaja Martti Ant-Wuorinen, sisäasiainministeriö 

- erityisasiantuntija Helena Hynynen, oikeusministeriö 

- neuvotteleva virkamies Juhani Korhonen, valtiovarainministeriö 

- neuvotteleva virkamies Leena Koskinen, opetusministeriö 

- hallitussihteeri Päivi Salo, sosiaali-ja terveysministeriö 

- ylitarkastaja Olli Sorainen, työministeriö 

- ylitarkastaja Lauri Vuorivirta, tietosuojavaltuutetun toimisto 

- komisario Jaakko Heinilä, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos 

- tulliylitarkastaja Jere Lumme, Tullihallitus 

- neuvontalakimies Kaj Välimäki, Väestörekisterikeskus 
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- lakimies Merja Linnanvirta, Kansaneläkelaitos 

- tulosalueen johtaja Hanna Helinko, Ulkomaalaisvirasto 

- suunnittelija Visa Knape, Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 

- professori Olli Mäenpää 

- professori Kaarlo Tuori. 
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Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut 

- ulkoasiainministeriö 

- Uudenmaan työlupayksikkö, Vantaan työvoimatoimisto 

- Suomen Kuntaliitto. 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaisrekisteristä annettua lakia. Esityksen taustalla on 

hanke sähköisen asiankäsittelyn ja sähköisen asioinnin kehittämisestä ulko-maalais- ja 

kansalaisuusasioissa. 

Rekisterinpitäjien keskinäistä vastuuta koskevia säännöksiä ehdotetaan selkeytettävän siltä 

osin kuin ne koskevat ulkomaalaisrekisterin käyttöä teknisen käyttöyhteyden avulla. Lain 

henkilölliseen soveltamisalaan ja ulkomaalaisrekisterin tietosisältöön ehdotetaan tehtäviksi 

sähköisen asiankäsittelyn kehittämisen edellyttämät muutokset. 

Säännöksiä ulkomaalaisrekisterin ulkopuolisista tietolähteistä ja tietojen luovuttamisesta 

ulkomaalaisrekisteristä ehdotetaan täsmennettäviksi. Niiltä osin kuin esityksessä ehdotetaan 

rekisterinpitäjille uusia tiedonsaantioikeuksia, kysymys on pääosin pyrkimyksestä mahdollistaa 

tietojen siirtäminen viranomaisten välillä sähköisesti ilman henkilövoimavaroja sitovaa tietojen 

pyytämistä ja luovuttamista paperilla. 

Ulkomaalaislakiin ja kansalaisuuslakiin ehdotetaan lisättäviksi viittaussäännökset, 

sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettuun lakiin, jonka perusteella voitaisiin 

järjestää mahdollisuus sähköisen asioinnin käyttöön ottamiseen. Samalla säädettäisiin 

käsittelymaksun suorittamisesta ennen sähköisesti jätetyn hakemuksen käsittelyn aloittamista. 

Työntekijän ja elinkeinonharjoittajan oleskeluluvan myöntämistä koskevia ulkomaalaislain 

toimivaltasäännöksiä ehdotetaan täsmennettäviksi siten, että jatkoluvan sellaiselle ulkomaalaiselle, 

jolla on jo voimassa oleva oleskelulupa, myöntäisi kihlakunnan poliisilaitos. 

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi myös ulosottolain, kansaneläkelain sekä 
% 

opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain säännöksiä tie- 

\  
tojen sähköisestä luovuttamisesta. \^ 
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Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan ensi tilassa. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 

Esityksen taustalla on hanke sähköisen asiankäsittelyn ja sähköisen asioinnin kehittämisestä 

ulkomaalais- ja kansalaisuusasioissa. Maahanmuutto-, turvapaikka- ja kansalaisuusasioiden 

käsittelyssä on tarkoitus ottaa käyttöön uusi ulkomaalaisasioiden tietojärjestelmä (UMA) vuoden 

2009 aikana. Hanke on osa tuottavuusohjelmaa. Hanke liittyy myös tietoyhteiskuntaohjelman 

toteuttamiseen. 

Ulkomaalaisrekisteristä annettua lakia (1270/1997) esitetään muutettavaksi siten, että 

UMA:n toteuttaminen määrittelyasiakirjojen mukaisessa laajuudessa mahdollistettaisiin. 

Rekisterinpitäjien keskinäistä vastuuta koskevia säännöksiä selkeytetään siltä osin kuin ne 

koskevat ulkomaalaisrekisterin käyttöä teknisen käyttöyhteyden avulla. Lain henkilöllistä 

soveltamisalaa ja ulkomaalaisrekisterin tietosisältöä koskevia säännöksiä täsmennetään. 

Säännöksiä ulkomaalaisrekisterin ulkopuolisista tietolähteistä ja tietojen luovuttamisesta 

ulkomaalaisrekisteristä tarkennetaan. Lisäksi ulkomaalaislakia ja eräitä muita lakeja tarkistetaan. 

UMA:n ulkopuolelle jäävät ulkoasiainministeriön vastuulla olevat ulkomaalaisrekisteriin 

kuuluvat viisumiasioiden osarekisteri ja maahantuloedellytysten osarekisteri, eikä tässä esityksessä 

esitetä niitä koskevia muutoksia. 

Sähköisen asiankäsittelyn tavoitteena on, että tieto muutettaisiin sähköiseen muotoon siellä, 

missä se syntyy. Osa hakemuksen liitteistä voitaisiin toimittaa sähköisesti. Tavoitteena on UMA:n 

käyttöönoton yhteydessä vaiheittain siirtyä sähköiseen asiankäsittelyyn ja tietojen siirtoon 

viranomaisten välillä kaikissa ulkomaalaisasioissa ja niihin liittyvissä tietojärjestelmäliittymissä. 

Sähköisen asiankäsittelyn ja sähköisen asioinnin voidaan arvioida tehostavan asioiden 

käsittelyä ja nopeuttavan käsittelyaikoja. Sähköinen asiointi mahdollistaa viranomaisen paremman 

saavutettavuuden ja hakemusten joustavamman ajasta ja paikasta riippumattomamman jättämisen. 

Samalla on toimintaa kehitettäessä tärkeää kiinnittää huomiota niihin hakijoihin, joilla ei ole yhtä 

lailla edellytyksiä sähköisten palveluiden hyödyntämiseen. Sähköiseen asiankäsittelyyn liittyen 
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valiokunta tähdentää myös henkilötietolain 24 §:n mukaista rekisteröidyn informointia tietojen 

käsittelystä. 

Hankkeesta arvioidaan aiheutuvan viranomaisille tulevina vuosina selkeitä kus-

tannussäästöjä. Samalla valiokunta tähdentää sähköiseen asiankäsittelyyn siirryttäessä riittävien 

voimavarojen merkitystä etenkin käytännön viranomaistoiminnan kannalta. 

Ulkomaalaisrekisterin koko ja sitä käyttävien viranomaisten määrä asettavat omat 

haasteensa ja vaatimuksensa rekisterin käyttäjähallinnalle ja tietoturvallisuudelle. Valiokunta 

korostaa, että hankkeen eri vaiheiden valmisteluun ja toteuttamiseen mukaan lukien järjestelmän 

rakentamiseen, henkilöstön osaamiseen sekajärjestelmän toimivuuden varmistamiseen ja 

vastuusuhteiden määrittämiseen on kiinnitettävä erityistä huo- 

Muutokset esitetään toteuttavaksi tässä vaiheessa 

osittaisuudistuksena lähinnä käytännön eri syistä. Osittaisuudistusta puoltaa ennen kaikkea 

sähköistämishankkeen aikataulu, joka edellyttää ensi vaiheessa lainsäädännön tarkistamista. 

Valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja kiirehtii teknisten ratkaisujen toteuttamista. 

Kokonaisvaltaisen tarkastelun välttämättömyys on kuitenkin ilmeinen. Siinä yhteydessä on syytä 

ottaa huomioon muiden seikkojen ohella vireillä olevat tietojärjestelmien uudistushankkeet, kuten 

esimerkiksi väestötietojärjestelmän ja poliisin henkilötietorekisterin uudistaminen sekä 

mahdollisesti Euroopan unionin yhteisestä viisumijärjestelmästä aiheutuvat muutostarpeet. 

Erillisenä asiana nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä lisäksi täsmennetään 

Ulkomaalaisviraston ja poliisin toimivaltasäännöksiä siten, että paikallispoliisi myöntää 

työntekijän ja elinkeinonharjoittajan oleskeluluvan silloin, jos hakijalla on hakemusta jätettäessä 

voimassa oleva oleskelulupa. Paikallispoliisi myöntää siten jatkoluvan myös niissä tilanteissa, 

joissa oleskeluluvan peruste muuttuu, esimerkiksi opiskelusta työnteoksi. Esitys vastaa 

ulkomaalaislain kokonaisuudistuksessa omaksuttuja linjauksia. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen 

esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 
Yksityiskohtaiset perustelut 
 

miota. Valiokunta painottaa viranomaisten välisen yhteistyön merkitystä järjestelmän 
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1. Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta 
 

3 §. Rekisterinpitäjät. Pykälään esitetyn uuden 4 momentin mukaan rekisteriä pitävien ja 

käyttävien viranomaisten palveluksessa olevat ovat oikeutettuja näkemään ja käsittelemään 

teknisen käyttöyhteyden avulla ulkomaalaisrekisteriin talletettuja tietoja ainoastaan rekisterin 2 

§:ssä säädettyyn tarkoitukseen liittyvien toimivaltuuksiensa rajoissa. Säännöksellä selkeytetään 

ulkomaalaisrekisterin rekisterinpitäjien ja käyttäjien roolia siten, että käy myös lain tasolla selväksi 

se seikka, ettei jokaisella ulkomaalaisrekisterin käyttäjällä ole oikeutta nähdä tai muuttaa kaikkia 

ulkomaalaisrekisteriin talletettavia tietoja. Säännöksellä korostetaan sitä/ että ulkomaalaisrekisterin 

rekisterinpitäjällä oleva oikeus ulkomaalaisrekisterin käyttämiseen on rajoitettu ainoastaan lain 2 

§:ssä säädettyihin käyttötarkoituksiin. Valiokunta pitää esitettyä säännöstä tärkeänä. 

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan esitetty sääntely vastaa jo nykyisin sovellettua 

käytäntöä, jonka mukaan päävastuullinen rekisterinpitäjä myöntää toisen rekisterinpitäjän 

palveluksessa olevalle henkilölle käyttöoikeuden ulkomaalaisrekisteriin käyttöoikeutta pyytävän 

viranomaisen esityksen perusteella. Käyttöoikeus rajoitetaan koskemaan ainoastaan niitä 

osarekistereitä ja osarekistereiden tietoryhmiä, joiden päävastuullinen rekisterinpitäjä katsoo 

olevan tarpeen kyseisen viranomaisen lakisääteisten tehtävien hoitamista varten. 

Ulkomaalaisrekisterin teknisen toteutuksen uudistamisen yhteydessä käyttöoikeuksien määrittely 

voitaisiin tarvittaessa ulottaa tietoryhmien sisältämiin yksittäisiin tietokenttiin, jolloin voitaisiin 

hyvin yksityiskohtaisesti määritellä, mitä ulkomaalaisrekisteriin talletettavia tietoja 

rekisterinpitäjällä on oikeus nähdä ja muuttaa. 

Valiokunta pitää edellä mainittua menettelyä perusteltuna. Ulkomaalaisrekisteriä pitää ja 

käyttää päävastuullisten rekisterinpitäjien lisäksi useat muut viranomaiset (3 §). 

Rekisteriin sisältyy tietoja, jotka ovat henkilötietolain tarkoittamia arkaluonteisia henkilötietoja. 

Valiokunta pitää aiheellisena, että rekisterin käyttöoikeuksien myöntäminen ilmenee suoraan laista 

eikä jää yksinomaan perustelujen tai myöhemmin mahdollisesti valmisteltavien käytännesääntöjen 

varaan. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa esitettyä 4 momenttia täydennettäväksi säännöksellä, 

jonka mukaan "päävastuullinen rekisterinpitäjä myöntää viranomaisen esityksestä henkilölle 

käyttöoikeuden niihin osarekistereihin ja osarekistereiden tietoryhmiin tai tietokenttiin, joiden 
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päävastuullinen rekisterinpitäjä katsoo olevan tarpeen kyseisen viranomaisen ulkomaalais- ja 

kansalaisuusasioita koskevien lakisääteisten tehtävien hoitamista varten". 

Lisäksi valiokunta pitää tärkeänä, että ulkomaalaisrekisterin ja sen käyttöä ohjaa-/«ian 

tietojärjestelmän suunnittelussa kiinnitetään riittävästi huomiota rekisterin käytön seurantaan, 

tietojärjestelmän ominaisuuksiin ja muihin tietoturvan vaatimuksiin. 

5 §. Rekisterin henkilöllinen ulottuvuus. Lain 5 §:n 3 momenttiin esitetään lisättäväksi säännös, 

jonka perusteella ulkomaalaisrekisteriin voidaan tallettaa tietoja pykälän 1 ja 2 momentissa 

tarkoitetun henkilön perheenjäsenten ja Suomessa olevien vastaanottajien lisäksi hänen kanssaan 

samassa taloudessa asuvista henkilöistä silloin, kun se on asian ratkaisemisen kannalta tarpeen. 

Ulkomaalais- ja kansalaisuusasioita käsiteltäessä on tarve selvittää asianosaisen 

perheenjäseniä ja hänen tosiasiallista perhe-elämäänsä. Perheenjäsen merkitään ulko-

maalaisrekisteriin usein hakijan oman ilmoituksen perusteella. Rekisteröimisvaiheessa ei 

käytännössä aina ole mahdollista selvittää, pitääkö hakijan ilmoittama tieto paikkansa ja täyttääkö 

hakijan perheenjäsenekseen ilmoittama henkilö ulkomaalaisrekisteristä anhftm lain, 

kansalaisuuslain tai ulkomaalaislain perheenjäsenen määritelmä^fLisäksi perheenjäsenen 

määritelmät poikkeavat joiltain osin toisistaan, minkä taustalla ovat erilaiset asiaan liittyvät seikat, 

muun muassa Euroopan unionin lainsäädäntö. 

Esimerkiksi jos oleskeluluvan hakija vetoaa avoliittoon (yhdessä asuminen) ja esittää tätä 

koskevan hakemuksen, jossa hän ilT loittaa perheenjäsenenä avopuolison tai asuinkumppanin, 

hakemustieto on tarpeen tallettaa rekisterijärjestelmään. Avopuoliso katsotaan perheenjäseneksi 

vain tietyin ulkomaalaislain mukaisin perustein. Samassa taloudessa ulkomailla oleva henkilö voi 

olla esimerkiksi pakolaisen muu omainen, joksi luetaan esimerkiksi isovanhempi. Hakemuksen 

perusteena voi olla perheside tällaiseen henkilöön, joka ei ole ulkomaalaislaissa tarkoitettu niin 

sanottu ydinperheen jäsen. Tällainen tieto on tarpeen voida tallentaa rekisteriin asian käsittelyä 

varten. 

Saadun selvityksen mukaan perhe-elämän viettämistä koskevassa selvittämisessä verrataan 

hakijan ilmoittamia tietoja tosiasiallisiin olosuhteisiin sekä viranomaistie-toon. Asumisjärjestelyillä 

on merkitystä tältä kannalta. Suomessa asumisen osalta tiedot samassa taloudessa asuvista 

henkilöistä saataisiin väestötietojärjestelmään tehtävillä osoitehauilla. 
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Samassa taloudessa asuvia henkilöitä koskevien tietojen tallettamista sääntel^ 7 §:n 2 

momentin tarpeellisuusvaatimus sekä mainitun momentin 3 kohdan rajoitus, jonka mukaan näistä 

henkilöistä voitaisiin ulkomaalaisrekisteriin tallettaa vain henkilö-ja yhteystiedot. Tietojen 

poistamista ulkomaalaisrekisteristä sääntelee lain 9 §. 

Tässä yhteydessä valiokunta kiinnittää huomiota esimerkiksi opiskelijoiden yhtei-

sasumiseen, alivuokrasuhdeperusteiseen asumiseen tai muihin vastaaviin järjestelyihin. 

Lähtökohtana tulee olla, ettei ulkopuolisten henkilöiden tietoja tallenneta rekisteriin. Lisäksi 

valiokunta tähdentää, että henkilötietolain 29 §:n mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta 

viivytystä muun muassa poistettava rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeeton 

henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi 

vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan. 

7 §. Talletettavat tiedot. Pykälän 1 momenttiin esitetään muun muassa lisättäväksi ul-

komaalaisrekisteriin talletettavana tietona henkilöä koskevien tunnistetietojen luetteloon valokuvan 

lisäksi muut ulkomaalaislain 131 §:ssä tarkoitetut henkilötuntomerkit, joita ovat sormenjälki ja 

muut henkilötuntomerkit. Muilla henkilötuntomerkeillä tarkoitetaan pakkokeinolain (450/1987) 6 

luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tuntomerk-kitietoja, joita ovat esimerkiksi hiusten väri, 

syntymämerkit, arvet, silmien väri, pituus ja paino. 

Ulkomaalaisen henkilötuntomerkit ottaa poliisi tai rajatarkastusviranomainen ul-

komaalaislain perusteella. Voimassa olevan ulkomaalaislain 131 §:n 2 momentin mukaan nämä 

tiedot tallennetaan poliisin ylläpitämään rekisteriin, jossa ne on pidettävä erillään rikoksesta 

epäiltyjen henkilötuntomerkeistä. Tiedot poistetaan noudattaen, mitä ulkomaalaisrekisteristä 

annetun lain 9 §:ssä säädetään. 

UMA:n määrittelyjen yhteydessä on tunnistettu tarve mahdollisuuteen edellä mainittujen 

tietojen tallettamiseen myös ulkomaalaisrekisteriin, jonka käyttötarkoitukseen tiedot liittyvät. 

Laissa henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa (761/2003) säädetään ulkomaalaisten 

mnnistamistietojen rekisteröinnistä ja tietojen poistamisesta. Saadun selvityksen mukaan 

henkilötietojen poistamiseen liittyvissä säännöksissä on ilmennyt tarkistamistarpeita. Lisäksi on 

tarpeen vielä selvittää, onko UMA-määrittelyissä tarkoitetuissa henkilötuntomerkeissä kysymys 

ulkomaalaislain 131 §:ssä tarkoitetuista vai muista henkilötuntomerkeistä. Näistä syistä valiokunta 
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pitää aiheellisena, että 7 §:n 1 momenttiin esitetty lisäys muista ulkomaalaislain 131 § :ssä 

tarkoitetuista herikilötuntomerkeistä tässä vaiheessa poistetaan. 

Parhaillaan on käynnissä työryhmätyö henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun 

lain muuttamiseksi. Työryhmän tehtävänä on tarkistaa henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 

annettua lakia ottaen huomioon kansallisessa soveltamisessa ilmi- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2£ 

tulleet epäkohdat, lain voimaantulon jälkeen tapahtuneet lainsäädäntömuutokset sekä 

kansainvälinen kehitys. Työryhmän toimikausi kestää 30.6.2007 saakka. Saadun tiedon mukaan 

asiaa koskeva lakiesitys on tarkoitus saattaa eduskunnan käsiteltäväksi ensi syysistuntokaudella. 

Valiokunta katsoo, että edellä sen toteamat tarkistustarpeet voidaan selvittää mainitun 

työryhmätyön yhteydessä ja tarvittaessa tehdä niitä koskevat ehdotukset erillisenäkin esityksenä. 

Samalla on tarpeen muutoinkin käydä vielä läpi ulkomaalaisasioista vastaavien ja 

tietosuojaviranomaisten kanssa ulkomaalaislain perusteella otettujen ulkomaalaisia koskevien 

tietojen tallentamiseen ja säilyttämiseen liittyvät menettelyt. 

Lakiehdotuksen 7 §:n 1 momenttiin esitetään lisättäväksi rekisteriin talletettavak-si 

tiedoks|ulkomaalainen henkilötunniste, joka yksityiskohtaisten perustelujen mukaan olisi lähinnä 

suomalaiseen henkilötunnukseen rinnastettava ulkomainen henkilönumero tai muu vastaava 

tunniste. Vuoden 2007 alusta voimaan tulleen väestötietolain muutoksen (957/2005) perusteella 

väestötietojärjestelmään on voitu rekisteröidä ulkomaan viranomaisen antama henkilönumero. 

Selvityksen mukaan myös valmisteilla=olevan väestötietolain kokonaisuudistuksen yhteydessä 

käytetään ilmaisua ulkomainen henkilönumero. Sääntelyn johdonmukaisuuden vuoksi valiokunta 

ehdottaa, että 7 §:n 1 momentis-sa ilmaisu "ulkomainen henkilötunnistp" korvataan ilmaisulla 

"ulkomainen henkilönu- 

i^tai muiFulkomai^en henkilön yksilöimiseksi anne## 
tunnun" 

 

8 §. Ulkopuoliset tietolähteet. Pykälän 1 momentin 5 kohdassa esitetään säädettäväksi muun 

muassa rekisterinpitäjän oikeudesta saada tietoja väestö tietojärjestelmän merkintöjen perusteella olevista 

asiakirjoista. Valiokunta pitää esitystä hallituksen esityksessä mainituista syistä perusteltuna. 

m ero' 

3? 
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Asiantunti] akuulemisen yhteydessä on tullut esiin myös kysymys avioliiton estei-Q_ *Q      

den tutkinnan perusteena olevien asiakirjojen tietojensaantioikeudesta. Valiokunta kat- 

Ou 
soo, että asiaa ei ole sen laatu ja laajuus huomioon ottaen mahdollista selvittää tämän esityksen käsittelyn 

yhteydessä, vaan kysymystä on tarpeen tarkastella erikseen yhteistyössä avioliiton esteiden tutkinnasta 
vastaavien viranomaisten - maistraatit, evankelisluterilaiset seurakunnat ja ortodoksiset seurakunnat - kanssa, 

esimerkiksi väestötietojärjestelmän uudistustyön yhteydessä. 
 
 
2. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta 
 

10 a §. Sähköinen asiointi. Ulkomaalaislain 8 §:n 1 momentissa säädetyn perusperiaatteen mukaan 

ulkomaalaislaissa tarkoitettu hallintoasia on pantava vireille henkilökohtaisesti. Ulkomaalaislakiin esitetyn 

uuden 10 a §:n perusteella voidaan järjestää mahdol-lisuus sähköisen j^ittfljpj käyttöön ottamiseen. Sähköiseen 

asiointiin sovelletaan sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettua lakia (13/2003). Järjestettäessä 

mahdollisuus hallintoasian sähköiseen vireillepanoon tulee varmistua siitä, että hakija voidaan luotettavasti 

tunnistaa. 

Esitetyn pykälän 2 momentin mukaan, jos hakemus on jätetty sähköisesti, käsittelymaksu on suoritettava 

ennen kuin hakemuksen käsittely aloitetaan. 

Oleskelulupa-asioissa käytäntönä on, että maksu peritään hakemusta jätettäessä etukäteen. 

Ulkomaalaisviraston suoritteiden maksullisuudesta annetun sisäasiamminis-teriön asetuksen (1164/2006) 

mukaan maksu hakemuksen käsittelystä peritään hakemusta jätettäessä etukäteen ja maksun perimisestä 

tehdään merkintä ulkomaalaisrekisteriin. Jos maksua ei saada perittyä hakemusta jätettäessä, perintä pyritään 

tekemään viimeistään lupaa luovutettaessa. Ulkomaalaislain mukaisissa hakemusasioissa sovelletaan valtion 

maksuperustelakia (150/1992) ja valtion maksuperusteasetusta (211/1992). 

Valiokunta korostaa, että ulkomaalaislaissa ei oleskelulupien osalta säädetä — ei voimassa olevan lain 

eikä nyt käsiteltävänä olevan esityksen mukaan — että oleskelulupahakemuksesta perittävä maksu olisi 

hakemuksen vireille tulon edellytys. 

Vertailun vuoksi hallintovaliokunta toteaa, että kansalaisuuslain (359/2003) 44 §:ssä säädetään 

kansalaisuuslaissa tarkoitettujen hakemusten ja ilmoitusten vireillepanosta. Pykälän 1 momentin mukaan 

hakemus ja ilmoitus jätetään henkilökohtaisesti. Pykälän 3 momentin mukaan hakemuksen ja ilmoituksen 

käsittelyn jatkaminen henkilöllisyyden tarkastamisen jälkeen edellyttää Ulkomaalaisviraston käsittelymaksun 

suorittamista. Perustuslakivaliokunta ei asiaa koskevassa mietinnössään (PeVM 8/2002 vp — HE 235/2002 vp) 
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pitänyt asianmukaisena hallituksen esitykseen sisältynyttä säännös-tä, jonka mukaan käsittelymaksun 

suorittaminen olisi ollut hakemuksen ja ilmoituksen vireille tulon edellytys, vaan perustuslakivaliokunta piti 

oikeasuhtaisempana vaatia käsittelymaksun suorittamista käsittelyn jatkamisen edellytyksenä, kun hakijan ja 

muiden mahdollisten henkilöiden henkilöllisyys on tarkastettu. Samassa yhteydessä perustuslakivaliokunta 

lisäsi kansalaislain 61 §:ään uuden 2 momentin, jonka mukaan kansalai-suusilmoitus voidaan lähettää 

edustustoon myös postitse. Tällöin ilmoituksen vireille tulon edellytyksenä on, että 44 §:n 3 momentissa 

tarkoitettu käsittelymaksu on suoritettu. 

Ulkomaalaislain 22 §:n mukaan viisumihakemuksen vireille tulo edellyttää hakemuksen jättämisen 

lisäksi sitä, että viisumihakemuksen käsittelymaksu on suoritettu hakemusta jätettäessä tai edustuston 

määräämälle pankkitilille. 

Valiokunta puoltaa 2. lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 
 
 
3. Laki kansalaisuuslain muuttamisesta 
 

44 §. Hakemuksen ja ilmoituksen vireillepano. Viitaten edellä 2. lakiehdotuksen 10 a §:n yhteydessä todettuun 

valiokunta tähdentää, ettei kansalaisuuslain 44 §:n 5 momenttiin esitetyllä sähköiseen asiointiin liittyvällä 

käsittelymaksun suorittamisella ole merkitystä asian vireille tulon kannalta. 

Valiokunta puoltaa 3. lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 
4.-6. lakiehdotukset 

Valiokunta puoltaa 4.-6. lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina. Päätösehdotus 

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, 
 

että 2.—6. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja 

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti: 
 

1. 
Laki 

ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan ulkomaalaisrekisteristä 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1270/1997) 5 §:n 3 

momentti, 7 §, 8 §:n 1 momentin 1, 5, 8 ja 9 kohta sekä 10 §:n 1 momentin 6 ja 10 kohta, 
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sellaisina kuin niistä ovat 7 § laeissa 419/2006 ja 674/2006 sekä 8 §:n 1 momentin 8 ja 9 kohta sekä 10 

§:n 1 momentin 10 kohta laissa 305/2004, sekä 

lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa laeissa 305/2004 ja 674/2006, uusi 4 momentti, 

8 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 305/2004 ja laissa^, uusi 10—14 kohta ja 10 

§:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa laeissa 305/2004 ja 620/2006, siitä mainitulla lailla 

305/2004 kumotun 8 kohdan tilalle uusi 8 kohta sekä momenttiin uusi 11 kohta seuraavasti: 
Rekisterinpitäjät 

 
 

Rekisteriä pitävien ja käyttävien viranomaisten palveluksessa olevat ovat oikeutettuja näkemään ja 

käsittelemään teknisen käyttöyhteyden avulla ulkomaalaisrekisteriin talletettuja tietoja ainoastaan rekisterin 2 

§:ssä säädettyyn tarkoitukseen liittyvien toimivaltuuksiensa rajoissa. Päävastuullinen rekisterinpitäjä myöntää 

viranomaisen esityksestä henkilölle käyttöoikeuden niihin osarekistereihin ja osarekistereiden tietoryhmiin tai 

tietokenttiin, joiden päävastuullinen rekisterinpitäjä katsoo olevan tarpeen kyseisen viranomaisen ulkomaalais- 

ja kansalaisuusasioita koskevien lakisääteisten tehtävien hoitamista varten. 
 
 

5 §  

(Kuten  HE)  7 §  
 

Talletettavat tiedot 

Ulkomaalaisrekisteriin saa, siltä osin kuin on tarpeen, tallettaa 5 tai 6 §:ssä tarkoitetun henkilön 

tunnistetietoina asia- tai asiakasnumeron, nimet, valokuvan (poist.), ni-mikirjoitusnäytteen, DNA-testin ja 

sormenjälkien vertailun lausumion, sukupuolen, 

•i        y 
syntymäajan, -paikan ja -maan, henkilötunnuksen ja ulkomainen henkilönumero tai muu/ ulkomaiden henkilön 

yksilöimiseksi annetpj tunnu/, kansalaisuus- ja kansallisuustiedot, ammatti-, koulutus-ja kielitaitotiedot, tiedot 

siviilisäädystä ja perhesuhteista, kotikunnan, osoite- ja muut yhteystiedot sekä tiedot matkustusasiakirjoista ja 

ulkomaalaislain 96 §:n mukaisesta hakemusasian vireilläoloa osoittavasta kortista. (2 mom. kuten HE) 
HaVM /2006 vp — HE 156/2006 
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8 ja 10 § (Kuten 

HE) 
 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 


