1 (3)

Päätös
16.05.2019

SM1911489
00.00.01.00.00
SMDno-2019-816

Hanke maahanmuuttohallinnon henkilötietolainsäädännön
uudistamiseksi
Asettamispäätös
Sisäministeriö on tänään asettanut hankkeen maahanmuuttohallinnon henkilötietolainsäädännön
uudistamiseksi.

Toimikausi
Hanke asetetaan 16.5.2019–31.12.2019 väliseksi ajaksi.

Tausta
Laki ulkomaalaisrekisteristä (1270/1997) tuli voimaan vuonna 1998. Maahanmuuttohallinnon
toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia, joiden johdosta rekisterilähtöinen lainsäädäntö on osittain
vanhentunut eikä kaikilta osin vastaa enää tarkoitustaan. Maahanmuuttohallinnonalaa koskevaa
henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä sisältyy myös muualle lainsäädäntöön, jonka johdosta
sääntelykokonaisuus on sirpaleinen ja vaikeasti hahmotettava. Maahanmuuton hallinnonalaa koskevat
henkilötietojen käsittelysäännökset tulee keskittää yhteen lakiin sekä uudistaa vastaamaan henkilötietojen
käsittelylle asetettuja vaatimuksia.
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27
päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelystä sekä näiden
tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta) on sovellettu 25.5.2018 lähtien.
Henkilötietojen käsittelyä koskeva kansallisen yleislainsäädäntö eli tietosuojalaki (1050/2018) ja
rikosasioiden tietosuojalaki (1054/2018) tulivat voimaan 1.1.2019. Henkilötietojen käsittelysäännökset
maahanmuuttohallinnossa on saatettava vastaamaan EU:n tietosuojauudistuksen vaatimuksia.
Hanke on jatkoa sisäministeriön hankkeelle SMDno-2016-1584 (Hanke ulkomaalaisrekisterilainsäädännön
uudistamiseksi ja saattamiseksi vastaamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta). Hallitus antoi esityksen
eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
(HE 224/2018 vp) 8.11.2018. Hallituksen esitys eduskunnalle raukesi 16.4.2019 eduskunnan kirjelmän
mukaisesti (EK 56/2018 vp) valtiopäivien päättymisen ja eduskuntavaalien toimittamisen johdosta.

Tavoitteet ja tehtävä
Hankkeen tavoitteena on laatia hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä
maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esitys laaditaan rauenneen hallituksen
esityksen (HE 224/2018 vp) pohjalta.
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Hankkeessa toteutetaan ne lainsäädäntömuutokset, jotka ovat tarpeen maahanmuuton hallinnonalan
henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön saattamiseksi vastaamaan paremmin
toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia ja nykyaikaisen henkilötietolainsäädännön vaatimuksia sekä
mahdollistetaan uudet nykyaikaiset toimintatavat. Lisäksi toteutetaan EU:n yleisen tietosuojauudistuksen
voimaantulon johdosta tarpeelliset lainsäädäntömuutokset. Tavoitteena on varmistaa, että perustuslain 10
§:n mukainen vaatimus säätää henkilötietojen suojasta lailla täyttyy asianmukaisesti
maahanmuuttohallinnossa sekä taata henkilötietojen käsittelyn yhdenmukaisuus kaikissa niissä tilanteissa,
joissa henkilötietoja maahanmuuttohallinnossa käsitellään.

Aikataulu ja organisointi
Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokauden 2019 lopulla.
Hankkeen valmistelusta vastaa erityisasiantuntija Tuuli Tuunanen maahanmuutto-osaston oikeudellisesta
yksiköstä. Hankkeen toinen valmistelija on asiantuntija Anu Polojärvi samasta yksiköstä.
Säädösvalmisteluavustajana toimii Niina Koivunen maahanmuutto-osaston ohjaus- ja kehittämisyksiköstä.
Hankkeessa järjestetään suppea kuulemiskierros, jossa kuullaan erityisesti nyt esitettävien muutosten
kannalta keskeisiä toimijoita. Hallituksen esityksen pohjana olevaa hallituksen esitystä HE 224/2018
valmisteltaessa järjestettiin laaja kuulemiskierros.

Kustannukset ja rahoitus
Työ tehdään virkatyönä. Sisäministeriössä kustannukset (työaika) kohdennetaan toiminnolle lakien ja
asetusten valmistelu 2000 520 100.

Osastopäällikkö

Jorma Vuorio

Ylijohtaja

Erityisasiantuntija

Tuuli Tuunanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Sisäministeriö 16.05.2019 klo 13:09. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi
todentaa kirjaamosta.
Liitteet

-

Jakelu

-

Tiedoksi

Sisäministeri Mykkänen
Kansliapäällikkö Salmi
Erityisavustaja Andersson-Bohren
SM/HKO/oikeudellinen tuki
SM/viestistä
SM/PO
SM/RVLE
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