
 1 (3)
     

Päätös SM2018776 
 00.00.01.00.00 
17.06.2020 SMDno-2020-202 

 
     
 
 

 
Kirkkokatu 12, Helsinki 
PL 26, 00023 Valtioneuvosto 
Vaihde 0295 480 171 | kirjaamo@intermin.fi | www.intermin.fi 
 

 
 

Asettamispäätös: Henkilökorttilain ja ulkomaalaislain 
muuttaminen  

Asettaminen  Sisäministeriö on tänään asettanut säädösvalmisteluhankkeen, jonka 
tarkoituksena on valmistella hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 
henkilökorttilain, ulkomaalaislain ja mahdollisen muun lainsäädännön 
muuttamisesta.    

Toimikausi  Hankkeen toimikausi on 17.6.2020 –30.5.2021. 

Tausta   Henkilökorttilain (662/2016) 1 §:n mukaan laissa säädetään Suomen kansalaiselle ja 
Suomessa oleskelevalle ulkomaalaiselle henkilöllisyyden osoitukseksi 
myönnettävästä henkilökortista.  Ulkomaalaislaissa (301/2004) puolestaan 
säädetään Euroopan unionin kansalaisen ja hänen perheenjäsenensä maahantulosta 
ja oleskelusta sekä näihin liittyvistä asiakirjoista. 

 
   Unionin kansalaisten henkilökorttien sekä oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen 

käyttäville unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen myönnettävien 
oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisäämisestä annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) 2019/1157, jäljempänä EU:n ID-asetus, on tullut voimaan 
elokuun alussa 2019.  

 
EU:n ID-asetuksen II luvussa säädetään kansallisista henkilökorteista.  EU:n ID-
asetuksen III luvussa puolestaan Unionin kansalaisille tarkoitetuista 
oleskeluasiakirjoista sekä IV luvussa perheenjäsenille, jotka eivät ole minkään 
jäsenvaltion kansalaisia myönnettävistä oleskelukorteista. Asetuksen V luvussa 
säädetään yhteisistä säännöksistä.   
 
EU:n ID-asetuksessa jätetään tietyt asiat kansallisen sääntelyn varaan. Tällainen asia 
on esimerkiksi se, kerätäänkö biometrisiä tunnisteita, kuten sormenjälkiä, rekisteriin. 
EU:n ID-asetuksen V luvun 16 artiklan mukaan asetusta aletaan soveltaa 2.8.2021.   

Hankkeen tavoite 

Hankkeen tavoitteena on päivittää henkilökorttilaki vastaamaan EU:n ID-
asetuksesta johtuvia muutostarpeita. Hankkeen tavoitteena on myös selvittää 
ja valmistella EU:n ID-asetuksen aiheuttamat mahdolliset muutostarpeet 
ulkomaalaislakiin ja muuhun lainsäädäntöön. 
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Taloudelliset vaikutukset 

Taloudelliset vaikutukset ovat seurausta osin EU:n ID -asetuksesta ja osin tällä 
päätöksellä asetettavasta kansallisen lainsäädännön valmistelusta.  
Taloudelliset vaikutukset kohdistuvat poliisihallintoon ja ulkoasianhallintoon.  

EU:n ID-asetus edellyttää esimerkiksi henkilökortin tietosisällön ja ulkoasun 
uudistamista. Uudistamisesta on taloudellisia vaikutuksia poliisihallinnolle 
arviolta 0,5 miljoonaa – 0,75 miljoonaa euroa korttien painatuskustannusten 
muodossa.   

Kansallisen sääntelyn johdosta taloudelliset vaikutukset muodostuisivat 
tietojärjestelmä-, painatus- ja henkilöstökustannuksista. Tässä vaiheessa 
arvioidaan poliisihallinnolle tulevan kustannuksia noin 0,72 miljoonaa euroa.   

Ehdotettujen muutosten taloudellisten vaikutusten arviointia täsmennetään 
hankkeen kuluessa. 

Organisointi 

Ehdotus hallituksen esitykseksi valmistellaan sisäministeriössä. Hankkeen 
vastuuvalmistelijana toimii Marja-Leena Härkönen poliisiosastolta, toisena 
valmistelijana Tuuli Tuunanen maahanmuutto-osastolta ja 
säädösvalmisteluavustajana Krista Peltonen poliisiosastolta.    

Kustannukset ja rahoitus 

Sisäministeriölle maksettavaksi tulevat kulut maksetaan sisäministeriön 
toimintamenomomentilta 26.01.01. Hankkeeseen käytettävä työaika ja muut 
kulut kirjataan toimintoseurantakohteelle 2000 520 100. 

 

 

 

Kansliapäällikkö Kirsi Pimiä 

 

Osastopäällikkö Tero Kuremaa 

 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. 
Sisäministeriö 17.06.2020 klo 17:05. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta. 

 

 

 

 

Tiedoksi  Sisäministeriön poliisiosasto 
Sisäministeriön maahanmuutto-osasto 
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Sisäministeriön johto 
Sisäministeriön oikeusyksikkö 
Sisäministeriön viestintäyksikkö 
Poliisihallitus 

 


