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Tietosuojaseloste henkilötietojen käsittelystä
maahanmuuttohallinnossa

Rekisterinpitäjä
Maahanmuuttovirasto
PL 10, 00086 Helsinki
migri@migri.fi
0295 430 431 (vaihde)

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava
Kaj Välimäki
tietosuojavastaava@migri.fi
p. 0295 430 431 (vaihde)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
1) ulkomaalaisen maahantuloa ja maastalähtöä sekä oleskelua koskevien asioiden
käsittely sekä niitä koskeva päätöksenteko ja valvonta
2)
Suomen
kansalaisuuden
saamista,
säilyttämistä,
menettämistä
ja
kansalaisuudesta vapautumista sekä kansalaisuusaseman määrittämistä koskevien
asioiden käsittely ja päätöksenteko
3) kansainvälistä suojelua hakevan ja tilapäistä suojelua saavan vastaanotto,
ihmiskaupan uhrien auttaminen sekä ilman huoltajaa olevan lapsen edustajatoiminta
osana vastaanottotoimintaa sekä näiden ohjaus, suunnittelu ja valvonta
4) ulkomaalaisen sijoittaminen säilöönottoyksikköön, ulkomaalaisen kohtelu
säilöönottoyksikössä sekä säilöönottoyksikön järjestyksen ja turvallisuuden
ylläpitäminen
5) kansallisen turvallisuuden suojaaminen
Käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c -alakohdan mukaisesti
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.
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Rekisterinpitäjä saa käsitellä edellä mainituissa tarkoituksissa arkaluonteisia
henkilötietoja siltä osin kun se on välttämätöntä ja perustuu lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseen.
Tietoja käsitellään myös päätöksenteon tukemiseksi sekä oikeuskäytännön ja
lainsoveltamisen yhtenäisyyden edistämiseksi.

Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterinpitäjä
käsittelee
henkilön
yksilöintitietoja,
perhesuhdetietoja,
edustajuustietoja, osaamista kuvaavia tietoja ja yhteystietoja sekä tietoja
matkustusasiakirjoista ja hakemusasian vireilläoloa osoittavasta kortista. Sen lisäksi
rekisterinpitäjä saa käsitellä henkilöstä, siltä osin kuin on tarpeen:
1) hakemuksesta, esityksestä, pyynnöstä tai ilmoituksesta taikka näiden vuoksi
tehdystä tiedustelusta tai kuulemisesta ilmeneviä tietoja,
2) asian käsittely-, selvitys- ja päätöstietoja sekä tuomioistuinten päätöksiä,
3) tietoja, jotka koskevat vastaanottopalveluita ja muuta vastaanottoon kuuluvaa
toimintaa, edustajan yksilöinti- ja yhteystietoja sekä tietoja, jotka koskevat
edustajaksi
määräämistä,
edustajan
vapauttamista
tehtävistään
ja
edustajantehtävän
lakkaamista
sekä
edustajantoiminnan
ohjauksessa,
suunnittelussa ja valvonnassa tarvittavia tietoja sekä
4) tietoja siitä, milloin ulkomaalainen on sijoitettu säilöönottoyksikköön ja milloin hän
on poistunut sieltä, tietoja säilöönoton järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen
seurannan ja säilöön otettujen ulkomaalaisten asianmukaisen kohtelun
turvaamiseksi sekä tietoja säilöön otettua ulkomaalaista tapaamassa käyvistä ja
muista säilöönottoyksikössä vierailevista henkilöistä ja muita tapaamiseen tai
vierailuun liittyviä tietoja.
Arkaluonteisia henkilötietoja ovat tiedot, joista ilmenee henkilön rotu tai etninen
alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai
ammattiliiton jäsenyys. Arkaluonteisia henkilötietoja ovat lisäksi rikostuomioihin ja
rikkomuksiin liittyvät henkilötiedot, geneettiset tai biometriset tiedot, terveyttä
koskevat tiedot, sosiaalipalveluasiakkuutta koskevat tiedot sekä tiedot, jotka
koskevat henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista.
Rekisterinpitäjä saa käsitellä oleskelulupahakemusta, oleskelulupakorttihakemusta ja
unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukorttihakemusta sekä muukalaispassija pakolaisen matkustusasiakirjahakemusta varten otettuja sormenjälkiä.

Tietolähteet
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Tietoja saadaan ja niitä ylläpidetään rekisteröidyn ja/tai hänen laillisen edustajansa
ilmoittamien tietojen perusteella. Lisäksi henkilön tietoja saadaan viranomaisilta ja
muilta tahoilta lain perusteella. Laissa rajataan miltä viranomaisilta mitäkin tietoja
saadaan ja mihin tarkoitukseen näitä tietoja voidaan käyttää.
Lisäksi tietoja voidaan saada seuraavista lähteistä:




















Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta,
Kansaneläkelaitokselta,
kunnan sosiaaliviranomaiselta,
Liikenteen turvallisuusvirastolta,
Oikeusrekisterikeskukselta,
Opetushallitukselta,
oppilaitoksilta,
Poliisihallitukselta ja suojelupoliisilta,
Rajavartiolaitokselta,
Rikosseuraamuslaitokselta,
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta,
säilöönottoyksiköiltä,
Tullilta,
Työ- ja elinkeinotoimistoilta,
ulkoasiainhallinnolta,
ulosottoviranomaiselta,
vastaanotto- ja järjestelykeskuksilta,
Verohallinnolta sekä
Väestörekisterikeskukselta ja maistraateilta.

Henkilötietojen vastaanottajat
Rekisteröidyn tietoja voidaan luovuttaa muille viranomaisille ja tahoille lain
perusteella.
Rekisterinpitäjä saa luovuttaa käsiteltäviä henkilötietoja:








Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille,
hätäkeskuslaitokselle,
Kansaneläkelaitokselle ja kunnan sosiaaliviranomaiselle,
Kansanterveyslaitokselle,
Poliisihallitukselle ja suojelupoliisille,
puolustusvoimille,
oppilaitoksille,
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oikeusaputoimistoille,
Rajavartiolaitokselle,
säilöönottoyksiköille,
turvapaikanhakijoiden ja ihmiskaupan uhrien vastaanoton järjestämisestä
vastaavalle asianomaiselle ministeriölle,
työ- ja elinkeinoministeriölle,
Työ- ja elinkeinotoimistoille,
työsuojeluviranomaiselle,
vastaanotto- ja järjestelykeskuksille sekä
väestörekisterikeskukselle ja maistraateille.

Muukalaispassi- ja pakolaisen matkustusasiakirjahakemusta varten kerättyjä
sormenjälkiä saavat käyttää Maahanmuuttovirasto, poliisi, Rajavartiolaitos ja Tulli
silloin kun se hoitaa rajatarkastusviranomaisen tehtäviä sekä ulkoasiainhallinto.
Oleskelulupahakemusta, oleskelulupakorttihakemusta ja unionin kansalaisen
perheenjäsenen oleskelukorttihakemusta varten otettuja sormenjälkiä saavat käyttää
Maahanmuuttovirasto, poliisi, rajatarkastusviranomainen sekä Suomen edustusto.
Maahanmuuttoviraston
sopimuskumppanit
käsittelevät
henkilötietoja
Maahanmuuttoviraston lukuun tässä selosteessa määriteltyihin käsittelytarkoituksiin.

Tietojen siirto kolmansille maille tai kansainvälisille järjestöille
Henkilötietojen siirron täytyy perustua Suomea sitovaan kansainväliseen
sopimukseen tai muuhun Suomessa lakina voimassa oleviin määräyksiin. Tietoja
voidaan siirtää YK:n alaisille erityisjärjestöille lainsäädännön asettamin rajoituksin
erikseen sovittavissa tarkoituksissa jos se on mahdollista henkilön turvallisuutta
vaarantamatta.
Yksittäistapauksissa henkilötietoja voidaan siirtää kolmansille
kansainvälisille järjestöille lainsäädännön asettamissa rajoissa.

maille

tai

Henkilötietojen säilyttämisaika
Henkilötiedot poistetaan seuraavasti:
Henkilön tiedot poistetaan kokonaan vuoden kuluttua siitä, kun hän on saanut
Suomen kansalaisuuden tai kuollut.
Tiedot
viisumista,
oleskeluluvasta
ja
oleskeluoikeuden
rekisteröinnistä,
oleskelulupakortista, unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortista sekä
myönnetystä matkustusasiakirjasta poistetaan viiden vuoden kuluttua viimeisestä
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tiedon merkitsemisestä, jos viisumin, oleskeluluvan, oleskeluoikeuden tai asiakirjan
voimassaolo on päättynyt.
Maahantulokieltoon määrättyjen henkilöiden tiedot poistetaan yhden vuoden kuluttua
siitä, kun maahantulokiellon voimassaolo on päättynyt. Karkotus- ja käännytystiedot
sekä tiedot pääsyn epäämisestä poistetaan viiden vuoden kuluttua päätöksen
tekemisestä.
Vastaanottopalvelujen saamista, säilöönottoa ja edustajuutta koskevat tiedot
poistetaan kun niiden käyttötarvetta ei enää ole ja viimeistään viiden vuoden kuluttua
viimeisestä rekisteröityä koskevasta merkinnästä.
Poistetut tiedot arkistoidaan.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia
henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja
käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus pyynnöstä
saada nähtäväksi tallennetut ja käsiteltävät henkilötiedot lähettämällä tietopyyntö
tässä selosteessa osoitetulle rekisterinpitäjälle sähköpostitse osoitteeseen
migri@migri.fi, postitse osoitteeseen: PL 10, 00086 Maahanmuuttovirasto, tai
asioimalla henkilökohtaisesti Maahanmuuttoviraston asiakaspalvelupisteessä
(yhteystiedot: https://migri.fi/palvelupisteet).

Oikeus tietojen oikaisemiseen tai täydentämiseen
Jos havaitset, että tietosi ovat puutteellisia tai virheellisiä, voit pyytää niiden
korjaamista. 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.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää niiden
käsittelyn rajoittamista, kunnes niiden paikkansapitävyys on varmistettu.

Henkilötietojen käsittelyä
valvontaviranomaiselle

koskeva

ilmoitus

ja

oikeus

tehdä

valitus
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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.

