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Lag
om ändring av 3 b § i lagen om utlänningsregistret

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om utlänningsregistret (1270/1997) 3 b §, sådan den lyder i lag

632/2011, som följer:

3 b §

Användning och jämförelse av fingeravtrycksuppgifter i delregistret för 
ansökningsärenden

Fingeravtryck som tas för en ansökan om uppehållstillstånd, uppehållstillståndskort el-
ler uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem ska införas i delregistret för an-
sökningsärenden. Fingeravtrycken får användas av Migrationsverket, polisen, gränskon-
trollmyndigheten och finska beskickningar.

Fingeravtryck som införs i registret får endast användas för att inom ramen för befogen-
heter i anknytning till de ändamål som anges i 2 § 2 mom. verifiera autenticiteten av ett
uppehållstillståndskort och identiteten hos innehavaren av ett uppehållstillstånd, för be-
handling och övervakning av och beslut i ärenden som gäller utlänningars inresa och ut-
resa samt vistelse och arbete och för tryggande av statens säkerhet. En myndighet som har
rätt att använda uppgifterna har rätt att jämföra dem med tidigare registrerade fingerav-
tryck i delregistret för ansökningsärenden och med fingeravtrycksuppgifter i delregistret
för främlingspass och resedokument för flykting och med fingeravtryck som med stöd av
131 § i utlänningslagen (301/2004) registrerats i det informationssystem för förvaltningsä-
renden som avses i 3 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet.
Dessutom får uppgifter för kontroll av inreseförutsättningarna jämföras med fingeravtryck
bland de signalementsuppgifter enligt 2 § 3 mom. 7 punkten i lagen om behandling av per-
sonuppgifter i polisens verksamhet som finns registrerade i informationssystemet för po-
lisärenden, när de redan registrerade fingeravtrycksuppgifterna har samband med ett brott
för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst ett år.

Polisen har dessutom rätt att använda de fingeravtrycksuppgifter som registrerats i del-
registret för ansökningsärenden på det sätt som föreskrivs i 16 a § i lagen om behandling
av personuppgifter i polisens verksamhet.

Uppgifter som tagits för jämförelse får användas endast när jämförelsen görs, varefter
de ska förstöras omedelbart.

Migrationsverket har dessutom rätt att med den berörda personens samtycke använda
de fingeravtrycksuppgifter som registrerats i delregistret för ansökningsärenden för till-
verkning av uppehållstillståndskort och av uppehållskort för unionsmedborgares familje-
medlem.

————
Denna lag träder i kraft den 1 april 2018.
RP 129/2017
FvUB 26/2017
RSv 159/2017

1



122/2018  
Helsingfors den 30 januari 2018

Republikens President

 Sauli Niinistö

Inrikesminister Paula Risikko
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET     ISSN 1456-9663

2


