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Poliisin henkilötietolain voimaantulosäännöksen muuttaminen

Asettaminen
Sisäministeriö on tänään asettanut hankkeen hallituksen esityksen valmistelemiseksi 
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) muuttamisesta 
annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamiseksi.

Toimikausi
Hankkeen toimikausi on 22.11.2017–31.12.2017.

Tausta
Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettua lakia (761/2003) muutettiin 
vuoden 2014 alusta voimaan tulleella lainmuutoksella 1181/2013. Osana muutosta 
myös tietojen poistamista koskevia säännöksiä selkeytettiin vastaamaan muuttunutta 
toimintaympäristöä. Poliisiasiain tietojärjestelmää oltiin jo lain säätämishetkellä 
uudistamassa (VITJA-hanke). Vuoden 2014 alussa voimaan tulleita tietojen 
poistamisaikojen muutoksia ei suurten kustannusten vuoksi katsottu enää 
tarkoituksenmukaiseksi toteuttaa vanhassa poliisiasiain tietojärjestelmässä. Tästä 
syystä lain voimaantulosäännöksen 3 momenttiin sisällytettiin siirtymäsäännös, jonka 
mukaan laissa tarkoitettu tietojenkäsittely on toteutettava lainmuutoksen 
edellyttämällä tavalla neljän vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

VITJA-hankkeen viivästymisen vuoksi tietojen poistamista koskevia säännöksiä ei ole 
ollut mahdollista toteuttaa uudistettuun poliisiasiain tietojärjestelmään lainmuutoksen 
1181/2013 voimaantulosäännöksen edellyttämässä aikataulussa 1 päivään 
tammikuuta 2018 mennessä. Sisäministeriössä on lisäksi parhaillaan käynnissä 
poliisin henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön kokonaisuudistusta 
valmisteleva hanke (SM064:00/2015), jonka yhteydessä arvioidaan myös tarve 
tietojen poistamista koskevien säännösten uudistamiseen.  Tietojen poistamista 
koskevien muutosten toteuttaminen poliisiasiain tietojärjestelmään ennen poliisin 
henkilötietolain kokonaisuudistuksen voimaantuloa ja poliisin tietojärjestelmä-
uudistusten toteuttamista ei ole tarkoituksenmukaista.

Tavoite ja tehtävä
Tehtävänä on valmistella hallituksen esitys henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 
annetun lain (761/2003) muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 
muuttamiseksi. Muutoksella jatkettaisiin voimaantulosäännöksen 3 momentin 
siirtymäsäännöstä siten, että tietojen poistaminen poliisiasiain tietojärjestelmästä olisi 
toteutettava lainmuutoksessa 1181/2013 edellytetyllä tavalla 1 päivään tammikuuta 
2020 mennessä.

Hallituksen esityksen valmistelu

Hankkeen valmistelijaksi nimetään ylitarkastaja Suvi Pato-Oja ja 
säädösvalmisteluavustajaksi Paula Honkanen. Hallituksen esitys valmistellaan 
yhteistyössä Poliisihallituksen kanssa. Hanke toteutetaan virkatyönä. Hankkeeseen 
käytettävä työaika ja muut kulut kirjataan sisäministeriön osalta toimintokohteelle 
2000 520 100.



Sisäministeriö Päätös 2 (2)

22.11.2017

Osastopäällikkö Risto Lammi

Lainsäädäntöjohtaja Katriina Laitinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö 
22.11.2017 klo 16:45. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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