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ULKOMAALAISTEN SÄILÖÖNOTTAMISTA KOSKEVAN TILASTOINNIN 
NYKYTILAA JA KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT EHDOTUKSET

Työryhmä  ehdottaa,  että  säilöön  ottamisen  tilastointia  kehitettäisiin  vuoden  2014 
alussa  käyttöön  otettavan  poliisiasiain  toiminnanohjausjärjestelmän  (VITJA) 
puitteissa.  Kaikki  poliisin  ja  rajavartiolaitoksen  tutkintaa  koskevat  tiedot,  mukaan 
lukien ulkomaalaistutkinta,  on tarkoitus kirjata VITJA-järjestelmässä.  Työryhmä on 
laatinut myös luettelon niistä tiedoista, jotka tilastojärjestelmistä tulisi tulevaisuudessa 
saada.

Tilastoinnin  kehittäminen  on  muistiossa  esitetyillä  perusteilla  tarpeellista  ja 
tarkoituksenmukaista.  Tilastojen  tietosisällön  kerääminen  edellyttää  henkilötietojen 
käsittelyä,  jonka  osalta  on  otettava  huomioon  henkilötietojen  käsittelyä  koskeva 
lainsäädäntö.  Lainvalvontaviranomaisten  rekisterinpidosta  on  säädetty  mm.  laissa 
henkilötietojen  käsittelystä  poliisitoimessa  (761/2003),   henkilötietojen  käsittelystä 
rajavartiolaitoksessa (579/2005),  samoin on säädetty ulkomaalaisten rekisteröinnistä 
(1270/1998).  Viranomaisten  henkilörekistereihin  voidaan  kirjata  asianomaisissa 
laeissa  säädettyjä  tietoja.  VITJA-järjestelmään  kirjattavat  henkilötiedot  kuuluvat 
pääsääntöisesti järjestelmää käyttävien viranomaisten henkilörekistereihin. Pelkästään 
tilastollisiin  tarkoituksiin  kerättävistä  rekisteritiedoista  säädetään  henkilötietolain 
15 §:ssä.

Henkilötietojen käsittelyä koskevista yleisistä periaatteista säädetään henkilötietolain 
(523/1999)  2  luvussa.  Henkilötietojen  käsittely  on  mm.  suunniteltava  lain  6  §:ssä 
tarkoitetulla tavalla. Henkilötietojen käsittelyn yleisistä edellytyksistä säädetään lain 
8 §:ssä. 
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Muistion  mukaan  VITJA  mahdollistaisi  myös  esimerkiksi  säilöön  otettujen 
ruokailijen,  ulkoilutusten,  lääkityksen  yms.  kirjaamisen.  Henkilötietojen  käsittelyn 
suunnittelun  yhteydessä  tulee  ottaa  huomioon,  että  uusien  tietojen  tai  tietoryhmien 
kirjaamiseen  viranomaisen  henkilörekisteriin  tulee  aina  olla  laissa  tarkoitettu 
käsittelyn peruste. 

Jatkotyössä  kehittämisehdotusten  toteuttamista  on  arvioitava  henkilötietojen  suojaa 
koskevien  säännösten  näkökulmasta.  Opasmateriaalia  henkilötietojen  käsittelyn 
arvioimiseksi  on  saatavissa  tietosuojavaltuutetun  toimiston  kotisivulta 
www.tietosuoja.fi.

Ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi antaa tarvittaessa lisätietoja puh. 029 56 66749.

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio

Ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi

Tietosuojavaltuutetun toimivalta

Henkilötietolain (523/1999) 38 §:n 1 momentin mukaan tietosuojavaltuutettu antaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa 
ohjausta  ja  neuvontaa  sekä  valvoo  henkilötietojen  käsittelyä  tämän  lain  tavoitteiden  toteuttamiseksi  ja  käyttää 
päätösvaltaa siten kuin tässä laissa säädetään. 

Henkilötietolain 40 §:n 1 momentin mukaan tietosuojavaltuutetun on edistettävä hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä ohjein 
ja  neuvoin  pyrittävä  siihen,  ettei  lainvastaista  menettelyä  jatketa  tai  uusita.  Tarvittaessa  tietosuojavaltuutetun  on 
saatettava asia tietosuojalautakunnan päätettäväksi taikka ilmoitettava syytteeseen panoa varten. 

Henkilötietolain 40 §:n 2 momentin mukaan tietosuojavaltuutetun on ratkaistava asia, jonka rekisteröity on saattanut 28 
ja 29 §:n nojalla hänen käsiteltäväkseen. Tietosuojavaltuutettu voi  antaa rekisterinpitäjälle määräyksen rekisteröidyn 
tarkastusoikeuden toteuttamisesta tai tiedon korjaamisesta. 

Tietosuojavaltuutettu valvoo yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (työelämän tietosuojalaki) (759/2004) 22 
§:n mukaan lain noudattamista yhdessä työsuojeluviranomaisten kanssa. 

Sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 32 §:n mukaan tietosuojavaltuutetun tehtävänä on valvoa mm. lain 7 
lukuun (26-29 §) sisältyvien suoramarkkinointia koskevien säännösten noudattamista. 
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