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VTVPL 9 §:n 1 momentissa on säädetty niistä seikoista, joiden on oltava olemassa, jotta ulkomaalaisen

tiedot voidaan tallettaa väestötietojärjestelmään:

1) Ulkomaalaisesta voidaan tallettaa tiedot väestötietojärjestelmään, jos hänellä on tai hänellä voidaan

katsoa olevan oikeus saada kotikunta Suomessa. Jos ulkomaalainen asuu Suomessa vain tilapäisesti,

tietojen tallettamisen tulee olla tarpeellista työskentelyyn, opiskeluun tai muuhun vastaavaan

olosuhteeseen liittyvien velvollisuuksien tai oikeuksien toteuttamisen vuoksi.

2) Ulkomaalaisen tietojen tallettaminen väestötietojärjestelmään on mahdollista myös sillä perusteella,

että tallettaminen johtuu Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen velvoitteiden täyttämisestä.

3) Ulkomaalaisen tiedot voidaan tallettaa väestötietojärjestelmään myös siinä tapauksessa, että

tallettaminen on hänelle kuuluvien oikeuksien tai hänelle asetettujen velvollisuuksien toteuttamisen

tai muun vastaavan erityisen ja perustellun syyn vuoksi tarpeellista.



Ulkomaalaisen rekisteröinti-ilmoituksen vastaanottaminen

VTVPL 9 § 2 momentin mukaan ulkomaan kansalaisen on esitettävä tietojen tallettamista 
koskeva perusteltu pyyntö sille maistraatille, jonka virka-alueella hän ilmoittaa asuvansa. 

Pyyntö tulee esittää maistraatille henkilökohtaisesti henkilön tunnistamiseksi.

- Maistraatin on varmistuttava pyynnön esittäjän henkilöllisyydestä voimassa olevasta 
matkustusasiakirjasta tai sen puuttuessa 19 §:ssä säädettyä menettelyä noudattaen 
muusta asiakirjasta tai selvityksestä. 



Kotikunta maahan muutettaessa

Kotikunnan saamisen pakollisina yleisinä edellytyksinä ovat maahan tulo ja asuminen Suomessa
(kotikuntalaki 3, 4 §). 

- Yleiset edellytykset ovat ehdottomia, niiden tulee molempien täyttyä ja ne koskevat kaikkia 
maahanmuuttajaryhmiä 

Yleisten edellytysten lisäksi kotikunnan saamisen erityisinä edellytyksinä (KKL 4 §:n 1 momentin 1-5 kohdat) ovat vaihtoehtoisesti: 

- henkilö on Suomen kansalainen   

- henkilöllä on ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitettu voimassa oleva jatkuvaan tai pysyvään oleskeluun oikeuttava lupa (A tai P-luvat); 

- henkilö on EU:n jäsenmaan, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalainen ja hän on ulkomaalaislain säännösten mukaisesti 
rekisteröinyt oleskeluoikeutensa Suomessa, jos häneltä edellytetään tällainen rekisteröinti;  

- henkilö on sellaisen henkilön perheenjäsen, jolla on Suomessa kotikunta; tai  

- henkilöllä on ulkomaalaislaissa tarkoitettu voimassa oleva vähintään yhden vuoden tilapäiseen oleskeluun oikeuttava lupa (B-lupa) ja 
hänellä on lisäksi tarkoitus olosuhteet kokonaisuudessaan huomioon ottaen jäädä Suomeen vakinaisesti asumaan. 



Henkilön asumisen vakinaisuutta osoittavina seikkoina otetaan huomioon muun muassa, että:

1) hän on suomalaista syntyperää;

2) hänellä on aiemmin ollut Suomessa tässä laissa tarkoitettu kotikunta;

3) hänellä on voimassa oleva työsopimus tai muu siihen rinnastettava selvitys Suomessa tehtävää vähintään 
kaksi vuotta kestävää työtä tai opiskelua varten; taikka

4) hänellä on ollut tilapäinen asuinpaikka Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden ajan 
maahanmuuton jälkeen.



Kotikunnan ja väestökirjanpitokunnan määräytyminen (KKL 2 §)

Henkilön kotikunta on jäljempänä tässä laissa säädetyin poikkeuksin se kunta, jossa hän 
asuu.

Vastasyntyneen lapsen kotikunta on se kunta, jossa hänen äidillään on kotikunta lapsen 
syntyessä.

Jos henkilöllä on käytössään useampia asuntoja tai jos hänellä ei ole käytössään asuntoa 
lainkaan, hänen kotikuntansa on se kunta, jota hän perhesuhteidensa, toimeentulonsa tai 
muiden vastaavien seikkojen johdosta itse pitää kotikuntanaan ja johon hänellä on edellä 
mainittujen seikkojen perusteella kiintein yhteys. (25.8.2016/669)

Jos henkilön omaa käsitystä kotikunnastaan ei ole voitu selvittää, hänen kotikuntansa on 
se kunta, johon hänellä on katsottava olevan kiintein yhteys asumisensa, 
perhesuhteidensa, toimeentulonsa ja muiden vastaavien seikkojen johdosta.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940201#a25.8.2016-669

