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Sisäministeriö 
 
 
Sisäministeriön lausuntopyyntö SMDno-2019-1052, 2.10.2020 
 
Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia 
asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi 

 
Sisäministeriön poliisiosasto on pyytänyt rajavartio-osastolta lausuntoa luonnok-
sesta hallituksen esitykseksi Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia ase-
tuksia täydentäväksi lainsäädännöksi. Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutoksia 
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin, henkilötietojen kä-
sittelystä Rajavartiolaitoksessa annettuun lakiin sekä henkilötietojen käsittelystä 
Tullissa annettuun lakiin. Lakeihin otettaisiin kansallinen sääntely, joka on tar-
peen Schengenin tietojärjestelmän (SIS) käyttöä koskevien Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetusten täydentämiseksi. Lisäksi luonnoksessa esitetään muu-
toksia 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. 
 
Esitysluonnos on valmisteltu työryhmässä, jossa on ollut myös Rajavartiolaitok-
sen esikunnan edustaja. Lisäksi yksi hankkeen valmistelijoista on ollut rajavartio-
osastolta.  
 
Rajavartio-osasto pitää ehdotettuja muutoksia tarkoituksenmukaisina, eikä sillä 
ole niihin huomautettavaa. Rajavartiolaitoksen henkilötietolakiin ehdotettavat 
muutokset ovat pääasiassa teknisiä, eikä niillä ole merkittäviä vaikutuksia Raja-
vartiolaitoksen toimintaan. Uusista SIS-asetuksista suoraan seuraavat vaikutukset 
Rajavartiolaitoksen toimintaan ja niistä aiheutuvat kustannukset on myös kuvat-
tu riittävällä tarkkuudella esityksen perusteluissa. 
 
Rajavartio-osastolla on käynnissä lainsäädäntöhanke rajanylitystietojärjestelmän 
(EES) ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) edellyttämien 
kansallisten säädösmuutosten valmistelemiseksi (SM040:00/2019). Hankkeessa 
valmistellaan muutoksia samoihin Rajavartiolaitoksen henkilötietolain pykäliin, 
joita ehdotetaan muutettavaksi SIS-asetuksia koskevassa hallituksen esityksessä. 
Jatkovalmistelun aikana olisikin tarpeen vielä varmistaa, miten muutokset olisi 
lakiteknisesti tarkoituksenmukaisinta toteuttaa. 
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Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö  
Kontra-amiraali   Markku Hassinen 
 
 
 
Lainsäädäntöneuvos   Anne Ihanus 
 
 
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Rajavartiolaitos 13.11.2020 klo 16:09. 
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. 
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