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Tietosuojavaltuutetun  toimivallan  puitteissa  merkityksellinen  esitetty  muutos  sisältyy 
henkilötietojen  käsittelystä  rajavartiolaitoksesta  annetun  lain  19  pykälään.  Edellä 
mainitun  lain  19  pykälää  ehdotetaan  muutettavaksi  siten,  että  pykälän  otsikosta 
poistettaisiin  ulkorajaliikennettä  koskeva  rajaus,  mikä  laajentaisi  voimassaolevan  lain 
1  momentin  soveltamisalan  koskemaan  myös  sisärajaliikennettä.  Rajavartiolaitoksella 
olisi  siten  oikeus  saada  sisärajaliikenteen  matkustajatietoja  rikostorjunnan  ja 
rajaturvallisuuden  ylläpidon  tehtävien  suorittamiseen  suoraan  rekisterinpitäjältä  sekä 
käsitellä tietoja viranomaisyhteistyössä mainittujen tehtävien suorittamiseksi. 

Ehdotettu  muutos  laajentaisi  voimassaolevan  lain  19  §:n  1  momentissa  tarkoitetun 
tiedonsaantioikeuden  koskemaan  myös  sisärajaliikennettä  kaikissa  olosuhteissa,  ei 
ainoastaan silloin  kun rajavalvonta  on väliaikaisesti  palautettu  19 pykälään  ehdotetun 
uuden  4  momentin  tarkoittamalla  tavalla.  Esityksen  perustelujen  mukaan 
sisärajaliikenteen  matkustajatiedoista  ei  muodostettaisi  erillistä  rekisteriä,  vaan  tiedot 
poistettaisiin heti kun olisi selvää, ettei niitä tarvita vireillä olevassa muussa asiassa. Tältä 
osin  esitys  jää  epäselväksi.  Esityksestä  ei  käy  ilmi,  miten  sisärajaliikenteen  tietoja 
käsiteltäisiin,  käsiteltäisiinkö  niitä  esimerkiksi  RATAS-järjestelmässä  samalla  tavalla 
kuin  ulkorajaliikenteen  matkustajatietoja  tällä  hetkellä,  eli  kaikkia  matkustajatietoja 
verrattaisiin taustarekistereihin. Esitettyä säännöstä tulisi arvioida myös PNR-direktiivin 
(2016/681)  näkökulmasta.  Koska  esitetty  säännös  tarkoittaisi  merkittävää  muutosta 
nykyiseen  sääntelyyn  nähden,  on  esitystä  täsmennettävä  ja  arvioitava  mm.  esitetyn 
henkilötietojen käsittelyn tarpeellisuutta, oikeasuhtaisuutta.
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Tietosuojavaltuutetun toimivalta
Henkilötietolain (523/1999) 38 §:n 1 momentin mukaan tietosuojavaltuutettu antaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa 
ohjausta  ja  neuvontaa  sekä  valvoo  henkilötietojen  käsittelyä  tämän  lain  tavoitteiden  toteuttamiseksi  ja  käyttää 
päätösvaltaa siten kuin tässä laissa säädetään.

Henkilötietolain 40 §:n 1 momentin mukaan tietosuojavaltuutetun on edistettävä hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä ohjein 
ja  neuvoin  pyrittävä  siihen,  ettei  lainvastaista  menettelyä  jatketa  tai  uusita.  Tarvittaessa  tietosuojavaltuutetun  on 
saatettava asia tietosuojalautakunnan päätettäväksi taikka ilmoitettava syytteeseen panoa varten.

Henkilötietolain 40 §:n 2 momentin mukaan tietosuojavaltuutetun on ratkaistava asia, jonka rekisteröity on saattanut 28 
ja 29 §:n nojalla hänen käsiteltäväkseen. Tietosuojavaltuutettu voi  antaa rekisterinpitäjälle määräyksen rekisteröidyn 
tarkastusoikeuden toteuttamisesta tai tiedon korjaamisesta.

Tietosuojavaltuutettu valvoo yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (työelämän tietosuojalaki) (759/2004) 22 
§:n mukaan lain noudattamista yhdessä työsuojeluviranomaisten kanssa.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 32 §:n mukaan tietosuojavaltuutetun tehtävänä on valvoa mm. lain 7 
lukuun (26-29 §) sisältyvien suoramarkkinointia koskevien säännösten noudattamista.
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