
 

   1 (2) 

 

Kirje 

  

 2.11.2020  VN/21748/2020 
VN/21748/2020-STM-2 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet 
Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet 
Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet 

Sosiaali- ja terveysministeriö      

PL 33 Meritullinkatu 8 0295 16001 02951 63415 kirjaamo@stm.fi 
00023 Valtioneuvosto Helsinki +358 295 16001 

 
+358 2951 63415 
 

stm.fi 
     

  

 
Sisäministeriön kirjaamo 
kirjaamo@intermin.fi 
Poliisiosaston lainsäädäntöyksikkö 
lainsaadantoyksikko_poliisiosasto@intermin.fi  

Viite: SMDno2019-1052 
 

STM:n lausunto luonnokseksi hallituksen esitykseksi eduskunnalle Schengenin tietojärjestelmän 
käyttöä koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi 

Sisäministeriö on pyytänyt lausuntoa 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 syysistuntokaudella 2020. 
Säädösmuutosten on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti, kun asetusten mukainen Schengenin 
tietojärjestelmän toiminta aloitetaan komission päätöksellä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
eduskunnalle Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia asetuksia täydentäväksi 
lainsäädännöksi. Sosiaali- ja terveysministeriö katsoo, että esitysluonnos on hyvin valmisteltu ja 
ministeriöllä ei ole huomautettavaa asiassa. 

Kansliapäällikkö Kirsi Varhila 

Hallitusneuvos Joni Komulainen 
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