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HANKE ULKOMAALAISREKISTERILAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISEKSI 
SEKÄ SAATTAMISEKSI VASTAAMAAN EU:N YLEISTÄ TIETOSUOJA-
ASETUSTA

Asettamispäätös

Sisäministeriö on tänään asettanut hankkeen ulkomaalaisrekisterilainsäädännön uudistamiseksi sekä 
saattamiseksi vastaamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Toimikausi

Hanke asetetaan 24.10.2016–31.12.2018 väliseksi ajaksi. 

Tausta

Laki ulkomaalaisrekisteristä (1270/1997) tuli voimaan vuonna 1998. Laki on säädetty ennen henkilötietolakia 
(523/1999), julkisuuslakia (621/1999) sekä perustuslakia (731/1999). Maahanmuuttohallinnon toimintaympäristössä 
on tapahtunut muutoksia, joiden johdosta lainsäädäntö on tietyiltä osin vanhentunut eikä kaikilta osin vastaa enää 
tarkoitustaan. Ulkomaalaisrekisterilain säännökset tulee uudistaa vastaamaan paremmin nykyaikaisia 
rekisterilainsäädännön vaatimuksia. 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (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) tuli voimaan 24.5.2016. Säädösten soveltaminen alkaa 
kahden vuoden kuluttua niiden voimaantulosta. Ulkomaalaisrekisterilainsäädäntö on saatettava vastaamaan 
yleisen tietosuoja-asetuksen asettamia vaatimuksia.  

Tavoitteet ja tehtävä

Hankkeen tavoitteena on selvittää, arvioida ja toteuttaa ne lainsäädäntömuutokset, jotka ovat tarpeen 
ulkomaalaisrekisterilainsäädännön saattamiseksi vastaamaan paremmin toimintaympäristössä tapahtuneita 
muutoksia ja nykyaikaisen rekisterilainsäädännön vaatimuksia. Lisäksi on tehtävä EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen voimaantulon johdosta tarpeelliset lainsäädäntömuutokset. Lain ulkomaalaisrekisteristä lisäksi on 
uudistettava rekisterisäännökset laissa kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin 
tunnistamisesta ja auttamisesta (746/2011) sekä selvitettävä, arvioitava ja toteutettava muut mahdollisesti 
tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Tarvittavista säädösmuutoksista laaditaan pykäläluonnokset ja perustelut. 
Hankkeen tuloksena valmistuu luonnos hallituksen esitykseksi. 

Hankkeen yhteydessä selvitetään myös ehdotettavien muutosten kustannukset ja niiden vaikutukset valtion 
talousarvioon.

Aikataulu ja organisointi 

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokauden 2017 lopulla. Säädösmuutokset tulisivat 
voimaan vuonna 2018 sopivaksi arvioituna ajankohtana huomioiden kuitenkin, että tietosuoja-asetuksen 
edellyttämät muutokset on saatettava voimaan 25.5.2018 mennessä. Tarkoituksenmukaisinta olisi saattaa kaikki 
hankkeessa esitettävät lainsäädäntömuutokset voimaan samanaikaisesti. 
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Hankkeen valmistelusta vastaa erityisasiantuntija Tuuli Tuunanen maahanmuutto-osaston oikeudellisesta 
yksiköstä. Hankkeet muut valmistelijat ovat erityisasiantuntija Kukka Krüger sekä ylitarkastaja Katri Kurppa 
samasta yksiköstä sekä säädösvalmisteluavustaja Niina Koivunen maahanmuutto-osaston ohjaus- ja 
kehittämisyksiköstä.

Hankkeen valmistelun tueksi perustetaan asiantuntijatyöryhmä. Asiantuntijaryhmään kuuluvat poliisitarkastaja Joni
Länsivuori sisäministeriön poliisiosastolta, ylitarkastaja Aino Salmi sisäministeriön rajavartio-osastolta
(varaedustaja ylitarkastaja Anne Ihanus), ylitarkastaja Kaj Välimäki sekä tiimipäällikkö Katariina Lehtola 
maahanmuuttovirastosta, ylitarkastaja Suvi Pato-Oja poliisihallituksesta ja lainsäädäntösihteeri Tommy Walkila 
ulkoministeriöstä (varaedustaja lainsäädäntösihteeri Mirka Eirola).

Hankkeessa kuullaan ainakin tietosuojavaltuutetun toimistoa ja oikeusministeriötä sekä muita hankkeen kannalta 
keskeisiä viranomaisia, asiantuntijoita ja järjestötoimijoita. 

Kustannukset ja rahoitus

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

Osastopäällikkö,

Ylijohtaja Jorma Vuorio

Erityisasiantuntija Tuuli Tuunanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö 
24.10.2016 klo 14:03. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Liitteet Hankkeen aikataulusuunnitelma

Jakelu SM/PO
SM/RO
Maahanmuuttovirasto
Poliisihallitus
Ulkoministeriö

Tiedoksi Sisäministeri Risikko
Kansliapäällikkö Nerg
Erityisavustaja Rönnholm
SM/HKO/oikeudellinen tuki
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MMO esittelijät
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Tietosuojavaltuutetun toimisto


