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Maahanmuuttoviraston rekisteri turvapaikanhakijoiden 

maksukorteista 

Rekisterinpitäjä  

Pääasiallinen rekisterinpitäjä: 

Prepaid Financial Services Ltd. (PFS) 

5th Floor Langham House 

302-308 Regent Street 

London 

W1B 3AT 

UNITED KINGDOM 

 

Valtakunnallinen osarekisteri: 

Maahanmuuttovirasto   

Postiosoite: PL 10, 00086 Maahanmuuttovirasto 

Päätoimipaikka: Opastinsilta 12 A, Helsinki 

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

Sähköposti: migri@migri.fi 

 

Vastaanottokeskuksen osarekisteri: 

Asianomainen vastaanottokeskus (kirjataan vastaanottokeskuksen 

yhteystiedot) 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

Valtakunnallinen osarekisteri: 

Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikkö 

Puhelin: 0295 430 431 (vaihde) tai migri@migri.fi 

 

Vastaanottokeskuksen osarekisteri: 

Asianomainen vastaanottokeskuksen yhteystiedot 

(kirjataan vastaanottokeskuksen yhteystiedot) 

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavat 

Pääasiallinen rekisterinpitäjä: 

Gary Dent, Prepaid Financial Services Ltd. (PFS) 

yhteystiedot: gary.dent@prepaidfinancialservices.com. 

 

Valtakunnallinen osarekisteri: 

Maahanmuuttoviraston tietosuojavastaava 

Postiosoite: PL 10, 00086 Maahanmuuttovirasto 

Sähköposti: tietosuojavastaava@migri.fi 

Internetsivut: www.migri.fi 

 

mailto:migri@migri.fi
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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Maksukortti annetaan käyttöön kansainvälistä suojelua hakevalle, tilapäistä 

suojelua saavalle tai ihmiskaupanuhrien auttamisjärjestelmässä olevalle 

henkilölle (kortinhaltija) sekä heidän vastaavalla statuksella oleville puolisoille 

vastaanottorahan, käyttörahan tai ansiotulon maksamista varten. 

 

Tässä rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on hallinnoida 

vastaanotto- tai järjestelykeskuksen tai säilöönottoyksikön turvapaikanhakijalle 

tai säilöön otetulle antamaa maksukorttia ja siihen liittyviä toimenpiteitä. 

Turvapaikanhakijoiden maksukorttirekisterillä tarkoitetaan rekisteriä, johon 

tallennetaan välttämättömät tiedot Prepaid Financial Services Ltd:n (PFS) 

liikkeelle laskemista maksukorteista ja kortinhaltijoista.  

 

Maksukorttirekisteri sisältää korttien hallinnointijärjestelmän, kortinhaltijan 

verkkopalvelun, kortinhaltijan automaattisen puhelinpalvelun sekä 

vastaanotto- tai järjestelykeskuksen korttien seurantarekisterin ja korttien 

vastaanottolomakkeet. Lisäksi maksukorttirekisteri sisältää maksukorttien 

hallinnointijärjestelmän käyttöoikeus- ja tunnusrekisterin sekä 

pakotelistatarkastuksiin käytettävän rekisterin. 

 

Maksukorttirekisteriin kerätään käyttötarkoituksen kannalta vain 

välttämättömiä tietoja, joita käytetään 

  

• Kortinhaltijoiden (rekisteröityjen) yksilöimisessä ja tunnistamisessa liittyen 

maksukortin myöntämiseen, käytönaikaiseen hallinnointiin sekä 

maksukortin peruuttamiseen 

• Vastaanotto- ja käyttörahan tai ansiotulon maksamisessa 

• Maksukorttien normaalin käytön seurannassa  

• Mahdollisissa maksukortin väärinkäytösepäilysten selvittämisessä 

• Lakisääteisissä pakotelistatarkastuksissa  

• Vastaanottojärjestelmän toiminnan ohjaamisessa, suunnittelussa ja 

valvonnassa sekä valtakunnallisten tilastojen tuottamisessa 

 

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

c-alakohdan mukaisesti rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen 

noudattamiseen. Rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite perustuu seuraaviin 

säädöksiin: 

 

• Laki henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa (615/2020) 

• Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan 

uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta (746/2011) 

• Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä 

(116/2002) 

 

Tämän lisäksi pääasiallinen rekisterinpitäjä (PFS)  

 

• Kerää, käsittelee ja analysoi tietoja kortinhaltijan käyttämän PFS:n 

tarjoaman verkkopalvelun käytöstä, tietoliikenteestä ja tapahtumista. 

Tietoliikennettä koskevia tietoja voidaan yhdistää verkkosivuilla käyviin 

henkilöihin ja käyttää viestien välittämiseen, jakamiseen ja 

lähettämiseen tietoverkoissa. Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden 

tunnistamiseen. 

• Katso lisää PFS:n Privacy Policy -liitteestä. 
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Henkilötietoryhmät 

Maksukorttirekisteriin tallennetaan kortinhaltijasta seuraavat tiedot: 

 

• syntymäaika 

• Maahanmuuttoviraston asiakasnumero 

• rekisteröivän vastaanottokeskuksen nimi ja/tai paikkakunta 

• sähköpostiosoite (ei pakollinen tieto, rekisteröity luovuttaa halutessaan) 

• tieto ansiotulojen saamisesta ja/tai työnantajan nimi, sekä työnantajan 

tilinumero 

• tieto mahdollisesta merkinnästä pakotelistalla 

• kortinhaltijan käyttämän verkkoyhteyden ip-osoite 

• maksukortin ja siihen liitetyn virtuaalisen tilin tiedot 

• tilitapahtumat 

• kortinhaltijan verkkopalvelun ja automaattisen puhelinpalvelun 

käyttöön liittyviä tietoja 

• muut asiakassuhteeseen ja korttipalveluihin liittyvät tarpeelliset tiedot  

• vastaanottorahan maksamiseen liittyviä tietoja 

Tietolähteet 

Turvapaikanhakijoiden maksukorttirekisteriin tiedot saadaan 

 

• Pääasialliselta rekisterinpitäjältä maksukorttien normaalit tunnistetiedot 

• vastaanoton asiakasrekisteristä kortinhaltijan henkilötiedot 

• turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukselta maksukorttien 

käyttöönottoon ja mahdollisiin työsopimuksiin liittyvät tiedot 

• Suomen Asiakastiedolta pakotelistatarkastuksiin liittyvät tulokset 

• kortinhaltijalta itseltään mahdollisiin työsopimuksiin liittyvät tiedot 

• kortinhaltijan työnantajalta työnantajan tilinumero 

• kortinhaltijan sähköpostiosoite kortinhaltijalta itseltään 

Henkilötietojen vastaanottajat 

Rekisteröidyn tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan kortinhaltijan 

suostumuksella, joka pyydetään rekisteröidyltä korttia luovutettaessa. 

Henkilötietojen vastaanottajat koskien turvapaikanhakijoiden 

maksukorttirekisteriä ovat: 

 

• Turvapaikanhakijoiden vastaanotto- ja järjestelykeskukset 

• Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikkö 

• Maahanmuuttoviraston sähköiset palvelut yksikkö 

• Suomen Asiakastieto Oy  

• Prepaid Financial Services Ltd. (PFS) 

 

Tämän lisäksi tietoja voidaan luovuttaa pyynnöstä viranomaisille tai muille 

tahoille, joilla on lain nojalla oikeus rekisterin tietoihin. Luovutuksen pyytäjän on 

osoitettava säädösperuste, jonka perusteella tietoja pyytää.  
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Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja voidaan siirtää päärekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle. Katso lisää PFS:n Privacy Policy -liitteestä. 

Henkilötietojen säilyttämisaika 

Turvapaikanhakijoiden maksukorttirekisterin tiedot säilytetään 6 vuotta kortin 

lakkauttamisen jälkeen. Rahoitustoimiin, tileihin tai kortteihin liittyviä tietoja ei 

voida poistaa johtuen PFS:n kotimaan kansallisesta laista, joka liittyy petosten, 

rahanpesun, terrorismin rahoituksen vastaisten toimien tai rikollisten 

väärinkäytösten estämiseen. 

 

Vastaanoton asiakasrekisterissä olevat rekisteröityä koskevat maksukorttitiedot 

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 vastaanottokeskuksessa 

• tai lähettämällä tietopyyntö kirjeitse Maahanmuuttovirastoon 

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

 

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.  
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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. 

 

Tietojen oikaisu- poisto-, tai täydentämispyyntö tehdään henkilökohtaisesti 

rekisterinpitäjälle seuraavasti: 

 

• lähettämällä pyyntö kirjeitse Maahanmuuttovirastoon 

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

• tai asioimalla henkilökohtaisesti vastaanottokeskuksessa 

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. 

Rekisteröidyn muut mahdolliset oikeudet  

Suljetulla kortilla olevat varasi voit pyytää itsellesi Maahanmuuttovirastosta tai 

vastaanottokeskuksesta kuuden vuoden ajan sen jälkeen, kun kortti on 

suljettu. Kuuden vuoden päästä kortin sulkemisesta sinulla ei ole enää 

mahdollisuutta saada kortille jääneitä varoja. 

Liitteet 

Privacy Policy (Prepaid Financial Services Ltd.) 

 

Ajantasainen tietosuojaseloste löytyy Maahanmuuttoviraston internetsivuilta 

osoitteesta www.migri.fi  

 


