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Jakelun mukaan 
 
 
 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilökorttilain, 
passilain 5 ja 6 b §:n, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 
annetun lain 15 ja 38 §:n sekä ulkomaalaislain 33 a ja 159 §:n 
muuttamisesta; lausuntopyyntö 

Sisäministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen 
esitykseksi. Esitysehdotus on valmisteltu yhteistyössä ulkoministeriön ja 
Poliisihallituksen kanssa. 

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, 
tuli voimaan elokuun alussa 2019.  

Hallituksen esitykseen sisältyvillä henkilökorttilain ja ulkomaalaislain 
muutosehdotuksilla täydennettäisiin EU:n ID-asetusta.  

Henkilökorttilain muuttaminen on seurausta siitä, että EU:n ID- asetus 
edellyttää sormenjälkien ottamista henkilökortin hakijalta. Henkilökorttilakiin 
ehdotetaan lisättäväksi sääntely sormenjälkien tallettamisesta 
henkilökorttirekisteriin, mikä on kuulunut kansalliseen harkintavaltaan. 

Passilain muuttamisella olisi yhteys henkilökortin hakijan sormienjälkien 
ottamiseen ja tallettamiseen henkilökorttirekisteriin, sillä henkilökortin 
hakijan sormenjäljet olisivat hyödynnettävissä hänen hakiessaan uutta passia.   

Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin lisättävällä 
sääntelyllä mahdollistettaisiin hakijan sormenjälkitietojen vertaaminen hakijan 
varman tunnistamisen mahdollistamiseksi passin tai henkilökortin 
myöntämismenettelyssä. 

Ulkomaalaislakiin ehdotetaan tehtäväksi vähäisiä teknisluonteisia ja 
selventäviä muutoksia. 

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä.  

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 19.8.2020 sähköpostilla 
osoitteeseen: kirjaamo@intermin.fi tai kirjeitse osoitteella Sisäministeriö, PL 
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26, 00023 Valtioneuvosto. Lausunnonantajia pyydetään merkitsemään 
lausunnon viitekenttään sisäministeriön diaarinumero SMDno-2020-202. 

Lausuntoaika on kuusi viikkoa, vaikka lausuntoaika ajoittuu yleiseen 
lomakauteen. Lausuntoaikaa ei ole voitu pidentää, koska esitys liittyy valtion 
vuoden 2021 talousarvioesitykseen. 

 

Osastopäällikkö Tero Kurenmaa 

 

Erityisasiantuntija Marja-Leena Härkönen 

 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. 
Sisäministeriö 07.07.2020 klo 11:18. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta. 
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