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Jakelussa mainituille

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi
henkilötietojen käsittelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Sisäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle
laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa sekä eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle
kevätistuntokauden 2019 lopulla.
Esitys on laadittu valtiopäivien päättymisen ja eduskuntavaalien toimittamisen
johdosta rauenneen hallituksen esityksen HE 224/2018vp pohjalta.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki henkilötietojen käsittelystä
maahanmuuttohallinnossa, joka korvaisi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain
(1270/1997). Maahanmuuttohallinnon toimintaympäristössä on tapahtunut
muutoksia, joiden johdosta rekisterilähtöinen lainsäädäntö on osittain
vanhentunut eikä kaikilta osin vastaa enää tarkoitustaan.
Maahanmuuttohallinnonalan henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä
sisältyy myös muualle lainsäädäntöön, jonka johdosta sääntelykokonaisuus on
sirpaleinen ja vaikeasti hahmotettava. Maahanmuuton hallinnonalaa
koskevat henkilötietojenkäsittelysäännökset esitetään keskittäväksi yhteen
lakiin sekä uudistettavaksi vastaamaan henkilötietojen käsittelylle asetettuja
edellytyksiä kuten EU:n tietosuojauudistuksen vaatimuksia.
Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia viranomaisten toiminnan
julkisuudesta (621/1999) siten, että lakiin keskitettäisiin
maahanmuuttohallintoa koskevien asiakirjojen salassapitoa koskeva sääntely.
Asiassa järjestetään nyt suppea kuulemiskierros, koska hallituksen esityksen
pohjana olevaa hallituksen esitystä HE 224/2018vp valmisteltaessa
järjestettiin laaja kuulemiskierros touko-keskuussa 2018. Tuolloin asiassa
annetut yksittäiset lausunnot löytyvät valtioneuvoston hankerekisteristä
(HARE) asianumerolla SM055:00/2016. Hankerekisteristä löytyy myös
lausunnoista tuolloin laadittu lausuntoyhteenveto.
Lausunnonantajia pyydetään kiinnittämään huomiota hallituksen
esitysluonnokseen erityisesti niiltä osin, kun esitys on muuttunut suhteessa
8.11.2018 annettuun hallituksen esityksen 224/2018vp.
Hallituksen esitysluonnokseen tehdyt muutokset koskevat erityisesti seuraavia
asiakokonaisuuksia:


Salassapitoa koskevan sääntelyn keskittäminen lakiin viranomaisten
toiminnan julkisuudesta (24 §:n 1 momentin 24 kohta ja uusi 24 a
kohta)
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Automaattiseen päätöksentekomenettelyyn valikoituvien asioiden
täsmällisempi sääntely, virkavastuun kohdentuminen ja algoritmien
julkisuus (21 §)



Viranomaisten erillisyyden periaatteen täsmällisempi sääntely
yhteisrekisterinpitäjien osalta (11 §)



Huomiotietojen soveltamisalan muuttuminen (7 § ja 14 §)



Tietoruojarikos (22 §)



Uudet liitelait (esityksen lakiehdotukset 11 - 16)

Sisäministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja toimittamaan lausuntonsa
hallituksen esitysluonnoksesta 7.6.2019 mennessä osoitteeseen
Sisäministeriö, PL 26, 00023 VALTIONEUVOSTO ja sen lisäksi sähköisesti
osoitteisiin kirjaamo@intermin.fi ja maahanmuutto-osasto@intermin.fi.
Lausunnonantajia pyydetään toimittamaan lausuntonsa asetetussa
määräajassa. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä asianumeroa
SMDno 2019-816. Lisätietoja asiasta antaa erityisasiantuntija Tuuli Tuunanen,
puh. 0295 488 658 (tuuli.tuunanen@intermin.fi).
Saadut lausunnot ja niistä laadittava yhteenveto julkaistaan valtioneuvoston
verkkosivuilla (http://valtioneuvosto.fi/hankkeet), jossa ne ovat
lausunnonantajien saatavilla. Hankkeen asianumero on SM055:00/2016.

Osastopäällikkö
Ylijohtaja

Jorma Vuorio

Erityisasiantuntija

Tuuli Tuunanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Sisäministeriö 17.05.2019 klo 11:14. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi
todentaa kirjaamosta.
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Lainsäädännön arviointineuvosto

Tiedoksi

Sisäministeri Kai Mykkänen
Kansliapäällikkö Ilkka Salmi
Erityisavustaja Titta Andersson-Bohren
Sisäministeriön viestintä
MMO esittelijät

SM1912865
00.00.01.00.00
SMDno-2019-816

