
Lähettäjä: Jaakkola Heini <Heini.Jaakkola@kuntaliitto.fi>
Lähetetty: keskiviikko, 19. elokuuta, 2020 9:13
Vastaanottaja: SM_VP_HKO_Kirjaamo <kirjaamo@intermin.fi>
Aihe: VL: Lausuntopyyntö; 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

Hei,

Lausuntopyyntöönne SMDno-2020-202 liittyen ilmoitamme, ettei Kuntaliitolla ole aiheeseen liittyen lausuttavaa.

Ystävällisin terveisin

Heini Jaakkola
assistentti
Lakiasiat
Suomen Kuntaliitto ry
Toinen linja 14, 00530 Helsinki, Finland
+358 9 771 2314, +358 50 476 5253
Heini.Jaakkola@kuntaliitto.fi
www.kuntaliitto.fi

Lähettäjä: SM_VP_PO_Lainsäädäntöyksikkö <lainsaadantoyksikko_poliisiosasto@intermin.fi>
Lähetetty: tiistai 7. heinäkuuta 2020 14:57
Vastaanottaja: UK_OIKEUSMINISTERIÖ <oikeusministerio@om.fi>; UK_UMn_kirjaamo <kirjaamo.um@formin.fi>; UK_LIIKENNE-
JA_VIESTINTÄMINISTERIÖ_KIRJAAMO <kirjaamo@lvm.fi>; UK_KTM=TEM <kirjaamo@tem.fi>; UK_Valtiovarainministeriö
<valtiovarainministerio@vm.fi>; UK_SOSIAALI-JA_TERVEYSMINISTERIÖ <kirjaamo@stm.fi>; kirjaamo@okv.fi;
oikeusasiamies@eduskunta.fi; kirjaamo@dvv.fi; RVL_VP_RVLE <rajavartiolaitos@raja.fi>; tietosuoja@om.fi; kirjaamo@tulli.fi;
kirjaamo@traficom.fi; kirjaamo@kela.fi; MIG_VP_Migri <migri@migri.fi>; POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo
<kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi>; POL_VP_Häme_pl_kirjaamo <kirjaamo.hame@poliisi.fi>; POL_VP_Itä-Suomi_pl_kirjaamo
<kirjaamo.Ita-Suomi@poliisi.fi>; POL_VP_Itä-Uusimaa_pl_kirjaamo <kirjaamo.ita-uusimaa@poliisi.fi>; POL_VP_Kaakkois-
Suomi_pl_kirjaamo <kirjaamo.kaakkois-suomi@poliisi.fi>; POL_VP_Lappi_pl_kirjaamo <kirjaamo.lappi@poliisi.fi>;
POL_VP_Lounais-Suomi_pl_Kirjaamo <Kirjaamo.Lounais-Suomi@poliisi.fi>; POL_VP_Länsi-Uusimaa_pl_kirjaamo <kirjaamo.lansi-
uusimaa@poliisi.fi>; POL_VP_Oulu_pl_Kirjaamo <kirjaamo.oulu@poliisi.fi>; POL_VP_Pohjanmaa_pl_Kirjaamo
<kirjaamo.pohjanmaa@poliisi.fi>; POL_VP_Sisä-Suomi_pl_Kirjaamo <Kirjaamo.Sisa-Suomi@poliisi.fi>;
POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo <kirjaamo.helsinki@poliisi.fi>; POL_VP_Häme_pl_kirjaamo <kirjaamo.hame@poliisi.fi>;
POL_VP_Itä-Suomi_pl_kirjaamo <kirjaamo.Ita-Suomi@poliisi.fi>; POL_VP_Itä-Uusimaa_pl_kirjaamo <kirjaamo.ita-
uusimaa@poliisi.fi>; POL_VP_Kaakkois-Suomi_pl_kirjaamo <kirjaamo.kaakkois-suomi@poliisi.fi>; POL_VP_Lappi_pl_kirjaamo
<kirjaamo.lappi@poliisi.fi>; POL_VP_Lounais-Suomi_pl_Kirjaamo <Kirjaamo.Lounais-Suomi@poliisi.fi>; POL_VP_Länsi-
Uusimaa_pl_kirjaamo <kirjaamo.lansi-uusimaa@poliisi.fi>; POL_VP_Oulu_pl_Kirjaamo <kirjaamo.oulu@poliisi.fi>;
POL_VP_Pohjanmaa_pl_Kirjaamo <kirjaamo.pohjanmaa@poliisi.fi>; POL_VP_Sisä-Suomi_pl_Kirjaamo <Kirjaamo.Sisa-
Suomi@poliisi.fi>; SUPO_VP_palaute <palaute@supo.fi>; kirjaamo@valtori.fi; TUVE_VP_Valtori_TUVE <kirjaamo@tuve.fi>;
Kirjaamo <Kirjaamo@kuntaliitto.fi>; juha.matti-koskinen@iau.fi; puheenjohtaja@effi.org; kirjaamo@traficom.fi;
info@tietoturva.fi; asko.metsola@ficom.fi; marko.lehtinen@ficom.fi; spjl@spjl.fi; info@suomi-seura.fi;
toimisto@fotokaupanliitto.fi; toimisto@ammattivalokuvaajat.fi; fa@finanssiala.fi; POL_VP_Helsinki_pl_kirjaamo
<kirjaamo.helsinki@poliisi.fi>
Kopio: Ohisalo Maria SM <Maria.Ohisalo@intermin.fi>; Pimiä Kirsi SM <Kirsi.Pimia@intermin.fi>; Parviainen Olli-Poika SM <Olli-
Poika.Parviainen@intermin.fi>; Kerman Sami SM <Sami.Kerman@intermin.fi>; Laaksonen Emilia SM
<Emilia.Laaksonen@intermin.fi>; Söderman Jaana SM <Jaana.Soderman@intermin.fi>; Kautto Anna-Mari SM <Anna-
Mari.Kautto@intermin.fi>; Landström Tiina SM <Tiina.Landstrom@intermin.fi>; SM_VP_HKO_Oikeudellinen_tuki
<oikeudellinen_tuki.hko@intermin.fi>; SM_VP_Ministerion_viestintayksikko <viestinta@intermin.fi>; SM_VP_Poliisiosasto
<poliisiosasto@intermin.fi>; Kurenmaa Tero SM <tero.kurenmaa@intermin.fi>; Laitinen Katriina SM
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<Katriina.Laitinen@intermin.fi>; Aulanko Riitta SM <Riitta.Aulanko@intermin.fi>; Härkönen Marja-Leena SM <Marja-
Leena.Harkonen@intermin.fi>; Peltonen Krista SM <Krista.Peltonen@intermin.fi>
Aihe: Lausuntopyyntö; 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

Hyvä vastaanottaja,

ohessa liitteenä lähetetään lausuntopyyntö asiassa:
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.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 19.8.2020 sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@intermin.fi tai kirjeitse
osoitteella Sisäministeriö,
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.

Ystävällisin terveisin
toimeksi saaneena
Sari Mustila
suunnittelija
sisäministeriö, poliisiosasto
p. 0295 488 236/ 050 347 8236
sari.mustila@intermin.fi

PL 26, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Kirkkokatu 12, Helsinki
www.intermin.fi
@sisaministerio

Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu
vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja
ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom).

Detta meddelande är avsett endast för den nämnda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Ifall du inte är den avsedda mottagaren,
vänligen förstör meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är i lag (136 § 4 mom. i lag om tjänster inom elektronisk kommunikation) förbjudet
att utnyttja eller röja meddelandets innehåll och förmedlingsuppgifter eller uppgifterna om meddelandets existens.

This e-mail message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended
recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. It is forbidden by law (Information Society Code, Section 136 4
Subsection) to disclose the content or traffic data of the message or the knowledge of its existence, or to make use of them.
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