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ULKOMAALAISLAIN SEKA SAIL00N OTETTUJEN ULKOⅣ IAALISTEN KOHTELUS‐
TA JA SAIL00NOTTOYKSIKOSTA ANNETUN LAIN ⅣIUUTTAMINEN

Pyyd?itte lausuntoa asiakohdassa mainittujen lakien muuttamista koskevasta hallituk-
sen esityksestd. Lausuntonaan tietosuojavaltuutetun toimisto toteaa seuraavaa:

Esityksessi ehdotetaan mm. ulkomaalaislakia tdsmennettiiv[ksi siten, ettt siinii kiel-
lettiiisiin ilman huoltajaa maassa olevien turvapaikanhakijalasten siiikionotto ja tiis-
mennettiii siin muutoin laps en siiil orin ottami sta ko skevaa s[iintelyii.

Esitys ei sisiillii henkilotietojen kiisittelyii koskevia uusia siiiinnoksi?i tai muutoksia
voimassaoleviin henkilotietojen kiisittelyii koskeviin siiiinn<iksiin. Tietosuojavaltuu-
tetun toimivalta on selostettu jiiljempiinii, tietosuojavaltuutetun toimistolla ei toimi-
valtansa puitteissa ole huomauttamista esityksen vuoksi.

Lisiitietoja saa tarvittaessa ylitarkastaja Heikki Huhtiniemeltii puh. 029 56 66749.
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Tietosuojavaltu utetu n toimivalta

Henkilotietolain (523/1999) 38 $:n 1 momentin mukaan tietosuojavaltuutettu antaa henkilOtietojen kdsittelyii koskevaa
ohjausta ja neuvontaa sek6 valvoo henkilotietojen kdsittelyd tdmdn lain tavoitteiden toteuttamiseksi ja kiiyttiiii pddtosval-
taa siten kuin tiissti laissa sdddetiidn.

Henkilotietolain 40 g:n 1 momentin mukaan tietosuojavaltuutetun on edistettiivd hyvdd tietojenkiisittelytapaa sekd ohjein
ja neuvoin pyrittdvd siihen, ettei lainvastaista menettelyd jatketa tai uusita. Tarvittaessa tietosuojavaltuutetun on saatet-
tava asia tietosuojalautakunnan pdiiteftiivdksi taikka ilmoitettava syytteeseen panoa varten.

Henkilotietolain 40 $:n 2 momentin mukaan tietosuojavaltuutetun on ratkaistava asia, jonka rekisteroity on saattanut 28
ja 29 g:n nojalla hdnen kdsiteltdvdkseen. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitdjdlle mddrdyksen rekisteroidyn tar-
kastusoikeuden toteuttamisesta tai tiedon korjaamisesta.

Tietosuojavaltuutettu valvoo yksityisyyden suojasta tyoelSmdssd annetun lain (tyoeldmdn tietosuojalaki) (75912004) 22

$: n m ukaan lai n noudattamista yhdessd tyosuojeluvi ranomaisten kanssa.

Sdhkoisen viestinndn tietosuojalain (51612004) 32 $:n mukaan tietosuojavaltuutetun tehtdvdnii on valvoa mm. lain 7lu-
kuun (26-29 $) sisiiltyvien suoramarkkinointia koskevien sS6nnosten noudattamista.
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