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Sisäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi eduskun-
nalle Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia asetuksia täydentä-
väksi lainsäädännöksi. 

Esityksessä ehdotetaan muutoksia henkilötietojen käsittelystä poliisitoi-
messa annettuun lakiin, henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa 
annettuun lakiin sekä henkilötietojen käsittelystä Tullissa annettuun lakiin. 
Lakeihin otettaisiin kansallinen sääntely, joka on tarpeen Schengenin tieto-
järjestelmän (SIS) käyttöä koskevien Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusten täydentämiseksi ja saattamiseksi ajan tasalle poliisin, Rajavar-
tiolaitoksen ja Tullin toimialoilla. Lisäksi luonnoksessa ehdotetaan muutet-
tavaksi eräitä muita kansainväliseen tiedonvaihtoon liittyviä säännöksiä, 
joiden taustalla on tarve yhdenmukaistaa ja täsmentää kansainvälistä tie-
donvaihtoa koskevaa kansallista sääntelyä. Ehdotettavissa laeissa säädet-
täisiin tietojen saamisesta Euroopan unionin yhteisistä tietojärjestelmistä 
terrorismirikosten ja vakavien rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi 
ja selvittämiseksi sekä henkilötietojen luovuttamista Euroopan unionin yh-
teisiin tietojärjestelmiin. 
 
SIS-asetukset ovat suoraan sovellettavaa oikeutta. Uusien SIS-asetusten 
johdosta Poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Tullin henkilötietolakeihin on arvi-
oitu tarvittavan säädösmuutoksia. Asetuksia täydentävän kansallisen sään-
telyn tarve on katsottu liittyvän pääosin tarpeeseen nimetä tietyt asetuk-
sissa tarkoitetut viranomaiset vastuunjaon selkeyttämiseksi sekä tarpee-
seen säätää henkilötietojen luovuttamisesta tietosuojalainsäädännön ja 
julkisuuslain vaatimusten mukaisesti. Kansallinen lainsäädäntö vaikuttaa 
siihen, millä edellytyksillä kukin jäsenvaltio voi luovuttaa henkilötietoja SIS-
järjestelmään. 

Ulkoministeriö esittää lausuntonaan seuraavaa. Sisäministeriö on hallituk-
sen esityksen valmistelun aikana kuullut ulkoministeriötä. Ulkoministeriön 
ja Suomen edustustojen oikeudesta luovuttaa henkilötietoja EU:n yhteisiin 
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tietojärjestelmiin, kuten SIS-järjestelmään, säädetään henkilötietojen käsit-
telystä maahanmuuttohallinnossa annetussa laissa (615/2020). Tältä osin 
ulkoasiainhallintoa koskevaan kansalliseen sääntelyyn kansainvälisestä 
tietojenvaihdosta ei siten ole arvioitu edellyttävän muutostarpeita. 

 
Ulkoministeriö on esityksen valmistelussa kiinnittänyt huomiota esityksen 
taloudellisiin vaikutuksiin ulkoasiainhallinnon toimialalla. Sisäministeriö on 
huomioinut esityksessä kyseiset vaikutukset ulkoministeriön ylläpidossa 
olevaan kansalliseen viisumitietojärjestelmäympäristöön liityntöineen.  

Ulkoministeriö kannattaa luonnosta hallituksen esitykseksi. Ulkoministeriön 
näkemyksen mukaan esityksen mukainen kansallinen sääntely tehostaisi 
uusia SIS-asetuksia täydentävästi jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtoa ja 
tukisi uusien SIS-asetusten tavoitteita tehostaa terrorismin ja vakavan ri-
kollisuuden torjuntaa, varmistaa turvallisuuden korkea taso kaikkialla 
EU:ssa sekä edistää muuttoliikkeen hallintaa. 
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