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Jakelun mukaan

Lausuntopyyntö; Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle rajanylitystietojärjestelmää
ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmää koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi
Sisäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi, jonka tarkoituksena on tehdä
rajanylitystietojärjestelmästä (EES) ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmästä (ETIAS)
annettujen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten edellyttämät muutokset kansalliseen
lainsäädäntöön.
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annettua
lakia, rajavartiolakia, ulkomaalaislakia, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettua lakia,
henkilötietojen käsittelystä Tullissa annettua lakia ja sakon täytäntöönpanosta annettua lakia. Laissa
nimettäisiin eräät toimivaltaiset viranomaiset sekä täsmennettäisiin henkilötietojen käsittelyä ja
liikenteenharjoittajien velvollisuuksia koskevaa sääntelyä.
Samassa yhteydessä lakiin lisättäisiin säännökset liikenteenharjoittajan seuraamusmaksun
määräämisoikeuden ja täytäntöönpanon vanhentumisesta sekä täsmennettäisiin tilanteita, joissa
seuraamusmaksua ei määrätä. Lisäksi ulkomaalaislain viittaukset Schengenin rajasäännöstöön
päivitettäisiin uuden artiklanumeroinnin mukaisiksi.
Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen
yhteydessä. Viranomaisia pyydetään tämän vuoksi esittämään lausunnoissaan täsmälliset
kuvaukset EES- ja ETIAS-asetusten sekä ehdotettavien kansallisten lainsäädäntömuutosten
taloudellisista vaikutuksista sekä suhteesta vuoden 2022 talousarvioesitykseen.
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta sekä ulkomaalaislain lakitekniset
päivitykset ja säännökset liikenteenharjoittajan seuraamusmaksun määräämisoikeuden ja
täytäntöönpanon vanhentumisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022. Muut lakimuutokset
on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti, kun tietojärjestelmät otetaan komission
päätöksellä käyttöön.
Vastausohjeet
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 10.8.2021 sähköisesti Word- tai pdf-muodossa
osoitteisiin rajavartiolaitos@raja.fi ja VPRVLEoikeudellinenosasto@raja.fi tai valtioneuvoston
VAHVA-asianhallintajärjestelmän asialle VN/15289/2021. Lausunnonantajia pyydetään
merkitsemään lausunnon viitekenttään asian diaarinumero VN/15289/2021. Lausuntoa ei tarvitse
lähettää erikseen postitse.
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Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin
jakelussa mainitut tahot. Annetut lausunnot julkaistaan valtioneuvoston hankesivulla
valtioneuvosto.fi/hankkeet tunnuksella SM040:00/2019.
Lisätietoja antaa tarvittaessa lainsäädäntöneuvos Anne Ihanus p. 0295 421 608
(etunimi.sukunimi@raja.fi).

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kontra-amiraali

Markku Hassinen

Oikeudellisen osaston osastopäällikkö, hallitusneuvos

Sanna Palo

Liitteet

Luonnos hallituksen esitykseksi 4.6.2021

Jakelu

Sisäministeriön maahanmuutto-osasto
Sisäministeriön poliisiosasto
Sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikkö
Liikenne- ja viestintäministeriö
Oikeusministeriö
Puolustusministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Ulkoministeriö
Valtiovarainministeriö
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Oikeuskanslerinvirasto
Tiedusteluvalvontavaltuutettu
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
Keskusrikospoliisi
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Maahanmuuttovirasto
Poliisihallitus
Pääesikunta
Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköt
Suojelupoliisi
Tulli
Maanpuolustuksen henkilökuntaliitto MPHL ry
Poliisin ja Rajan henkilöstö JHL ry
Päällystöliitto ry
Rajaturvallisuusunioni ry
Suomen Konepäällystöliitto SKL ry
Suomen Poliisijärjestöjen liitto ry
Suomen Poliisipäällystöyhdistys ry
Tulliliitto ry
Tullivirkamiesliitto ry
AOC - Airlines Operators' Committee of Helsinki Airport
Autoliikenteen työnantajaliitto ALT
BARIF - Board of Airline Representatives in Finland
Finavia Oyj
Finnair Oyj
IOM Suomen toimisto
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Laivameklariliitto
Linja-autoliitto ry
Pakolaisneuvonta ry
Suomen Varustamot ry
Tiedoksi

Rajavartiolaitoksen päällikkö
Rajavartiolaitoksen esikunnan osastot ja suunnittelu- ja talousyksikkö
Rajavartiolaitoksen viestintä
Sisäministeri Ohisalo
Kansliapäällikkö Pimiä
Valtiosihteeri Parviainen
Erityisavustaja Kerman
Erityisavustaja Kivinen
Sisäministeriön viestintä
hallituksenesitykset@vnk.fi

