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Lausuntopyyntö; luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle 
Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia asetuksia 
täydentäväksi lainsäädännöksi 

Sisäministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
eduskunnalle Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia asetuksia 
täydentäväksi lainsäädännöksi. Esitysluonnos on valmisteltu sisäministeriön 
syksyllä 2019 asettamassa työryhmässä (SM019:00/2019).  

Työryhmän valmistelemassa esitysluonnoksessa ehdotetaan muutoksia 
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin, henkilötietojen 
käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annettuun lakiin sekä henkilötietojen 
käsittelystä Tullissa annettuun lakiin. Lakeihin otettaisiin kansallinen sääntely, 
joka on tarpeen Schengenin tietojärjestelmän (SIS) käyttöä koskevien 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten täydentämiseksi. Lisäksi 
luonnoksessa esitetään muutoksia säännöksiin, jotka koskevat tietojen 
saamista Euroopan unionin yhteisistä tietojärjestelmistä terrorismirikosten ja 
vakavien rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi ja selvittämiseksi sekä 
henkilötietojen luovuttamista Euroopan unionin yhteisiin tietojärjestelmiin. 

Tavoitteena on, että hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syysistunto-
kaudella 2020. Säädösmuutosten on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti, 
kun asetusten mukainen Schengenin tietojärjestelmän toiminta aloitetaan 
komission päätöksellä. 

Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 13.11.2020 sähköisesti Word- 
tai pdf-muodossa sisäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@intermin.fi) sekä 
poliisiosaston lainsäädäntöyksikköön 
(lainsaadantoyksikko_poliisiosasto@intermin.fi). Lausunnonantajia pyydetään 
merkitsemään lausunnon viitekenttään sisäministeriön diaarinumero SMDno-
2019-1052. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen postitse.  

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Lausuntoja voivat antaa 
myös muut kuin jakelussa mainitut tahot. 

Esitysluonnos sekä saadut lausunnot ja niistä laadittava yhteenveto julkaistaan 
valtioneuvoston hankesivulla valtioneuvosto.fi/hankkeet tunnuksella 
SM019:00/2019. 
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Lisätietoja antaa tarvittaessa erityisasiantuntija Suvi Pato-Oja p. 0295 
488 379 (etunimi.sukunimi@intermin.fi). 

 

 

Lainsäädäntöjohtaja Katriina Laitinen 

 

Erityisasiantuntija Suvi Pato-Oja 

 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. 
Sisäministeriö 02.10.2020 klo 12:55. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta. 

 

Liitteet  Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Schengenin tietojärjestelmän 
käyttöä koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi 

  
Jakelu  Ulkoministeriö 

Oikeusministeriö 
Puolustusministeriö 
Valtiovarainministeriö 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
 
Valtioneuvoston oikeuskansleri 
Eduskunnan oikeusasiamies 
Tietosuojavaltuutettu 
 
Poliisihallitus 
Keskusrikospoliisi 
Suojelupoliisi 
Rajavartiolaitos 
Maahanmuuttovirasto 
Tulli 
Valtakunnansyyttäjänvirasto 
Puolustusvoimien pääesikunta 
Liikenne- ja viestintävirasto 
 
Electronic Frontier Finland – Effi ry 
Pelastakaa Lapset ry 
Pakolaisneuvonta ry 
 
Sisäministeriön maahanmuutto-osasto 
Sisäministeriön rajavartio-osasto 
Sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikkö 

  
Tiedoksi  Sisäministeriön johto 
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Sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosaston oikeudellisen tuen yksikkö 
Sisäministeriön viestintäyksikkö 
Sisäministeriön poliisiosasto 
Valtioneuvoston lainsäädännön arviointineuvosto 
 


