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Jakelussa mainituille

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä 
maahanmuuttohallinnossa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Sisäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi
henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki henkilötietojen käsittelystä
maahanmuuttohallinnossa.  Lakia sovellettaisiin maahanmuuton hallinnonalalla
suoritettavaan henkilötietietojen käsittelyyn. Laki korvaisi lain ulkomaalaisrekisteristä
(1270/1997), joka esitetään kumottavaksi.  Esitettävään lakiin keskitettäisiin henkilötietojen 
käsittelyä koskeva sääntely muista maahanmuuton hallinnonalan laeista. Tämän johdosta 
esitykseen liittyvät ehdotukset laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja
ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta (746/2011), säilöön otettujen
ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä (116/2002) sekä kotoutumisen
edistämisestä (1386/2010) annettujen lakien muuttamisesta.  Lisäksi esitykseen liittyvät
esitykset eräiden muiden lakien muuttamisesta. 

Tavoitteena on, että jatkossa henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa
säädettäisiin yhdessä nykyaikaisen henkilötietolain vaatimukset täyttävässä laissa, joka
täydentää EU:n tietosuoja asetusta (Asetus luonnollisten henkilöiden suojelusta
henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin
95/46/EY kumoamisesta (EU 2016/679)) sekä tietosuojalakia (HE 9/2018).  

Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta
(621/1999) siten, että lakiin keskitettäisiin maahanmuuttohallintoa koskevien
asiakirjojen salassapitoa koskeva sääntely.  

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Sisäministeriön maahanmuutto-osasto pyytää lausunnonantajia kiinnittämään erityistä
huomiota 1. lakiesityksestä seuraaviin muutoksiin koskien tiedonsaantioikeuksia tilanteissa,
joissa oikeus on aiemmin perustunut rekisterinpitäjän oikeuteen mutta oikeus lakkaa
rekisterinpitäjiä koskevien muutosesitysten johdosta. Lisäksi maahanmuutto-osasto pyytää
lausunnonantajia kiinnittämään huomiota 1. lakiesityksessä tiedonluovutusta
koskevasta yleisestä sääntelytavasta seuraavaan tarpeeseen tarkistaa lausunnonantajien
omien tiedonsaantioikeuksien kattavuus maahanmuuttohallinnolta. 

Sisäministeriö pyytää jakelussa mainittuja toimittamaan lausuntonsa oheisesta hallituksen
esityksestä 15.6.2018 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 2016-1584

Lisätietoja asiasta antaa johtava asiantuntija Tuuli Tuunanen, puh. 0295 488 658
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(tuuli.tuunanen@intermin.fi). 

Saadut lausunnot ja niistä laadittava yhteenveto julkaistaan valtioneuvoston verkkosivuilla
(http://valtioneuvosto.fi/hankkeet), jossa ne ovat lausunnonantajien saatavilla.

Osastopäällikkö
Ylijohtaja Jorma Vuorio

Johtava asiantuntija Tuuli Tuunanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö 
16.05.2018 klo 15:06. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Liitteet Luonnos hallituksen esitykseksi

Jakelu Oikeusministeriö 
Ulkoministeriö 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Valtiovarainministeriö 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
Maa- ja metsätalousministeriö 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Puolustusministeriö 
Sosiaali- ja terveysministeriö
 
Sisäministeriön osastot 

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia 
Valtioneuvoston oikeuskanslerinvirasto
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto 

Maahanmuuttovirasto 
Poliisihallitus 
Suojelupoliisi 
Rajavartiolaitos 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Helsingin hallinto-oikeus 
Helsingin hovioikeus 
Helsingin käräjäoikeus 
Helsingin oikeusaputoimisto 
Helsingin syyttäjänvirasto 
Helsingin ulosottovirasto
Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitos 
Kansallisarkisto 
Kansaneläkelaitos 
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) 
Korkein hallinto-oikeus 
Liikenteen turvallisuusvirasto 
Uudenmaan maistraatti 
Oikeusrekisterikeskus 
Opetushallitus 
Patentti- ja rekisterihallitus 
Pääesikunta 
Rikosseuraamuslaitos 
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Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
Tilastokeskus 
Tulli 
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 
Verohallinto;
Väestörekisterikeskus 

Eläketurvakeskus 
Electronic Frontier Finland – EFFI ry;
Pakolaisneuvonta ry 
Suomen asianajajaliitto 
Suomen kuntaliitto 
Suomen Punainen Risti 

Tiedoksi Sisäministeri Kai Mykkänen 
Vt. kansliapäällikkö Esko Koskinen 
Erityisavustaja  Titta Andersson-Bohren 
Sisäministeriön oikeudellinen tuki 
Sisäministeriön viestintä
MMO esittelijät
Lainsäädännön arviointineuvosto


