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TIETOSUOJASELOSTE 

Tietosuoja-asetus 13 ja 14 artikla 

   

 

   

 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Henkilötietojen käsittely säilöönottotoiminnassa 

 

Rekisterinpitäjät  

Maahanmuuttovirasto 

Postiosoite: PL 10, 00086 Maahanmuuttovirasto 

Päätoimipaikka: Opastinsilta 12 A, Helsinki 

Puhelin: 0295 430 431 (vaihde), faksi 0295 411 720 

Sähköposti: migri@migri.fi 

  

Rekisteröidyn yhteyspiste  

Vastaanottoyksikkö, vastaanottoyksikko@migri.fi  

Postiosoite: PL 10, 00086 Maahanmuuttovirasto 

Puhelin: 0295 430 431 (vaihde)  

 

Kirjataan asianomaisen säilöönottoyksikön yhteystiedot  

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava 

Maahanmuuttoviraston tietosuojavastaava 

Postiosoite: PL 10, 00086 Maahanmuuttovirasto 

Sähköposti: tietosuojavastaava@migri.fi 

Internetsivut: www.migri.fi 
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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on  

 

• majoituksen, toimeentulon ja huolenpidon järjestäminen sekä 

mahdollisten rajoitusten ja tarkastusten vaatimien päätösten 

kirjaaminen 

 

Henkilötietojasi käsitellään myös vastaanoton asiakasrekisterissä mikäli 

 

• haet avustettua vapaaehtoista paluuta. Vastaanottokeskus, poliisi, 

Rajavartiolaitos ja paluuta käytännössä järjestävä organisaatio 

käsittelee henkilötietojasi paluun yhteydessä. 

 

• rekisterinpitäjä havaitsee tai sille ilmoitetaan huomiotietoja, joiden 

voidaan olosuhteiden tai henkilön käyttäytymisen vuoksi perustellusti 

arvioida liittyvän rekisterinpitäjän toimivaltaan valvoa rekisterinpitäjän 

palveluksessa olevien työturvallisuutta tai vastaanottokeskuksen yleistä 

järjestystä ja turvallisuutta. Henkilötietoina kirjataan vaara-, häiriö- tai 

uhkatilanteeseen osallisten vastaanottokeskuksen asiakkaiden 

asiakasnumerot (ulkomaalaisasioiden asiankäsittelyjärjestelmän 

asiakasnumero), jonka perusteella henkilö voidaan tunnistaa sekä 

vaara-, häiriö- ja uhkatilanteen kuvaus 

 

ja näiden edellisten lisäksi henkilötietojasi käsitellään  

 

• Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön vastaanoton käytännön 

toiminnan ohjauksen, suunnittelun ja valvonnan yhteydessä. 

 

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 

c-alakohdan ja 9h -kohdan mukaisesti rekisterinpitäjän lakisääteisen 

velvoitteen noudattamiseen. Rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite perustuu 

seuraaviin säädöksiin: 

 

• Laki henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa (615/2020) 

• Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä 

(116/2002) 

• Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan 

uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta (746/2011) 

Henkilötietoryhmät 

Rekisteröidyn yksilöintitietoja saadaan säilöön otetulta itseltään sekä lisäksi 

rekisteröidyn turvapaikkahakemuksesta, säilöönottopäätöksestä tai 

käräjäoikeuden päätöksestä: 

 
• nimi, sukupuoli, syntymäaika, -paikka ja syntymävaltio sekä käytössä 

oleva kansalaisuus, siviilisääty 

• asiakasnumero, asian tunnistenumerot, henkilötunnus  

• äidinkieli ja tulkkauskielet 

• kasvokuva 

• säilöönottoyksikön asiakkuuteen liittyvät rekisteröintipäivämäärät ja 

yhteystiedot 
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• säilöönottoyksikön merkinnät rajoittaessaan säilöön otetun 

ulkomaalaisen puhelimen ja muiden viestintälaitteiden hallussapitoa ja 

käyttöä 

• säilöönottoyksikön merkinnät terveydentilaa koskevista tiedoista, jos 

tiedot ovat välttämättömiä säilöön otetun terveyden tai hoidon 

edellyttämien toimenpiteiden vuoksi tai terveydentilan edellyttämän 

muista asiakkaista poikkeavan kohtelun vuoksi säilöönottoyksikössä 

taikka henkilökunnan ja muiden asiakkaiden suojelemiseksi tarttuvilta 

taudeilta. 

• säilöönoton järjestämiseen ja rajoittamiseen liittyvät välttämättömät 

asiakastiedot, asiakirjat sekä muut säilöönoton järjestämisen 

yhteydessä syntyneet tiedot ja asiakirjat, jotka laki säilöön otettujen 

ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä määrittelee 

Tietolähteet 

Tiedot saadaan 

 

• Ulkomaalaisasioiden asiankäsittelyjärjestelmästä 

• Säilöönotosta päättävältä viranomaiselta (säilöönottopäätös)  

• Rekisteröidyltä itseltään 

• Turvapaikanhakijoiden vastaanotto- ja järjestelykeskukselta 

• Säilöönottoyksikön paikkakunnan käräjäoikeudelta (säilöönoton 

jatkaminen tai päättäminen) 

Henkilötietojen vastaanottajat 

Henkilötietojen vastaanottajat ovat:  

 

• Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten, säilöönottoyksikköjen, 

ryhmäkotien ja tukiasumisyksiköiden henkilöstö  

o Vastaanotto- ja järjestelykeskukset Suomessa 

• Ihmiskaupanuhrien auttamisjärjestelmän henkilöstö 

o Joutsenon vastaanottokeskus 

• Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön henkilöstö 

o Maahanmuuttoviraston toimipiste Helsinki, Oulu, Joutseno 

• Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön henkilöstö säilöönoton 

yhteystietojen osalta 

o Maahanmuuttoviraston toimipisteet 

• Poliisiviranomainen 

o Poliisilaitokset ja palvelupisteet Suomessa 

• IOM (International Organization for Migration) mikäli asiakas on 

hakenut avustettua vapaaehtoista paluuta 

o IOM paluujärjestelyjä suorittava henkilöstö 

• Terveydenhoitoalan henkilöstö 

o Maahanmuuttoviraston ja terveyspalvelun tuottajan väliseen 

sopimukseen perustuvat palveluntarjoajat Suomessa 

 

Henkilötietojen vastaanottajien yksilöinti henkilötasolle ei ole mahdollista 

viranomaiskentän laajuuden vuoksi. 
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Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisteröidyn henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle lukuun 

ottamatta tilannetta, jossa rekisteröity hakee avustettua vapaaehtoista 

paluuta. Rekisteröidyn välttämättömät henkilötiedot siirretään kohdemaan 

palveluntarjoajalle paluutuen maksamista varten.  

Henkilötietojen säilyttämisaika 

Rekisteröityä koskevat tiedot poistetaan, kun niiden käyttötarvetta ei enää ole 

ja viimeistään viiden vuoden kuluttua viimeisestä rekisteröityä koskevasta 

merkinnästä. Poistetut tiedot arkistoidaan arkistolaitoksen päätöksen 

mukaisesti kokonaisuudessaan pysyvään säilytykseen yksinomaan sähköisessä 

muodossa.  

Oikeus päästä henkilötietoihin 

Rekisteröidyllä on oikeus pyynnöstä saada nähtäväksi rekisteröidystä 

tallennetut ja käsiteltävät henkilötiedot tai tieto, ettei henkilötietoja käsitellä.  

 

Tietopyyntö tehdään henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle seuraavasti: 

 
• asioimalla henkilökohtaisesti säilöönottoyksikössä ja pyytämällä tietoja 

säilöönottoyksiköltä 

• avustajan tai lakimiehen kautta valtakirjalla 

• asioimalla henkilökohtaisesti säilöönottoyksikössä ja pyytämällä tietoja 

säilöönottoyksikön henkilökunnan avustamana Maahanmuuttoviraston 

tietosuojavastaavalta  

 
Tarkastusoikeus voidaan evätä vain poikkeustapauksissa. Jos rekisterinpitäjä 

kieltäytyy antamasta tietoja, siitä annetaan kirjallinen todistus. Todistuksessa 

mainitaan ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Tarkastusoikeuden 

epäämisen veroisena pidetään sitä, että rekisterinpitäjä ei ole kolmen 

kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä antanut kirjallista vastausta 

rekisteröidylle. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun 

käsiteltäväksi. 

 

Rekisterinpitäjä voi periä tarkastusoikeuden käyttämisen välittömistä 

kustannuksista kohtuullisen korvauksen, mikäli edellisestä tarkastusoikeuden 

käyttämisestä on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen tai täydentämiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai 

täydentämään rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, 

tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Tällaisessa tapauksessa 

pyydämme Sinua kertomaan, mikä tieto on virheellinen ja perustelemaan 

virheellisyyden sekä miten tietoja tulisi muuttaa, tai kertomaan, mikä tieto 

pitäisi täydentää ja miten. 
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Tietojen oikaisu- poisto-, tai täydentämispyyntö tehdään henkilökohtaisesti 

rekisterinpitäjälle seuraavasti: 

 
• lähettämällä tietopyyntö kirjeitse Maahanmuuttoviraston 

postiosoitteeseen  

• tai lähettämällä pyyntö sähköpostitse osoitteeseen migri@migri.fi.  

• tai asioimalla henkilökohtaisesti vastaanottokeskuksessa 

• tai asioimalla henkilökohtaisesti Maahanmuuttoviraston 

palvelupisteessä 

Henkilötietojen käsittelyä koskeva ilmoitus ja oikeus tehdä valitus 

valvontaviranomaiselle 

Mikäli haluat tehdä ilmoituksen henkilötietojesi käsittelyä koskevasta 

ongelmasta, ota ensisijaisesti yhteyttä rekisterinpitäjän 

edustajaan/tietosuojavastaavaan (yhteystiedot yllä). Sinulla on oikeus valittaa 

tietojesi käsittelystä myös valvontaviranomaiselle. Suomessa 

valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun 

toimiston internetsivut ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi. 

Ajantasainen tietosuojaseloste löytyy Maahanmuuttoviraston internetsivuilta 

osoitteesta www.migri.fi 

 


