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TIETOSuOJAVALTUUTETUN TOIMISTO

SISAASIAINMINISTER10

13. o9, 2013

1NRIKESMINISTERIET
Dnro 2596/03/2013

10,9.2013
LAUSUNTO

sisaasiainministerio

Lausuntopyyntё  Sヽ4024:00/2012

HALL=TUKSEN ESITYS AMPUMARATALA=KSI SEKA AMPUMA‐ ASELA=N
MUUTAMISEKSI

1. Hen kiliitietoj en kiisi ttelystii siilin tely

Perustuslain (73111999) l0 $ turvaa yksityisyyden suojan perusoikeutena jokaiselle.
Perustuslain mukaan henkildtietojen suojasta sti?idetiiZin tarkemmin lailla. Yleinen
henkilotietojen suojaa koskeva laki on henkildtietolaki. Jos erityislaissa on tarkoitus
poiketa henkildtietolaissa siiiidetyistii velvoitteista, on s2i2inndkset otettava lakiin.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on lausunnossaan PeVL l4ll998 vp (ks. myos
(PeVL 2511998 vp, PeVL 1412002 vp, PeVL 3012005 vp, PeVL 1212002 vp).
todennut, ettii edellii mainitun henkildtietojen suojaa koskevan perusoikeussii?inndksen

kannalta ttirkeitii siiiintelykohteita ovat ainakin :

* rekisterdinnin tavoite,

* rekisterd itiiv ien henkildtietoj en s isiilto,

* niiden sallitut k2iyttdtarkoitukset mukaan luettuna tietojen luovutettavuus ja tietojen
siiilytysaika henkildrekisteriss[ sekii rekisterdidyn oikeusturva samoin kuin ntiiden
se ikkoj en siiiinte lem isen kattavuus j a yksityiskohtaisuus lai n tasol la.

Lailla siiiitiimisen vaatimus ulottuu myds mahdollisuuteen luovuttaa henkiliitietoja
teknisen kaftdyhteyden avulla (esim. PeVL 5112002, poliisin henkildrekistereistti
annettu laki).

Postiosoite

PL 315

00181 He:sinki

KEyntiosoite

Albertinkatu 25 A

3. kerros

Vaihde

0295666700

SEhkiiposti ja kotisivut

tietosuoja@om.fi

http : //www.tietosuoja.fi

Neuvonta 0295616670 ma― to 9100… 11:00&13:00-15:00 pe 9:00‐ 12100



TIETOSuOJAVALTUUTETUN TOIMISTO

Perustuslakivaliokunnan lausuntokiiyiinnrlssii on myos katsottu, ettii
henkil6rekisterien yhdist2imisestZi on siiiidettiivii laissa. Jos eri rekisteriss2i olevia
henkildtietoja yhdistetiiiin valvontatarkoituksessa, perustuslakivaliokunnan mukaan on
tarpeen sdiitiid, yhdistiimisen perusteella saatujen tietojen hiivitt2imisajoista samoin kuin
kiellosta luovuttaa edelleen yhdistiimlillti saatuja tietoja (ks. esim. PeVL 1412002 vp
30/2005 vp).

Hallintovaliokunnan, jonka toimialaan henkil6tietokysymykset kuuluvat, linjanvedot
henkil6tietojen kiisittelyn sii[ntelystii vastaavat perustuslakivaliokunnan edellii
mainittua kantaa. Hallintovaliokunnan mukaan lain tasolla on ilmettiivti ainakin
perustuslakivaliokunnan edellli mainitussa lausunnossa mainitut asiat.

Asetustasolla on hallintovaliokunnan kannan mukaan mahdollista antaa rekisterin
tietosisiiltdii t2iydentZiviii ja tarkentavia sii2inndksiii, kunhan lakitekstin perusteella
voidaan riittavan selkeiisti piiZitellii asetuksen tasoisen siiiintelyn sisliltd.
Hallintovaliokunta pitaa kuitenkin asianmukaisena l2iht6kohtana pyrkimystii
mahdollisimman yksityiskohtaisesti siiiitii2i henkikitietojen suojaan liittyvista seikoista
jo lain tasolla.

Perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan edellii mainitut linjanvedot
henkildrekistereiden ja henkildtietojen kasifielysffi siiZintelystii on otettava huomioon
myds silloin kun t[llaisia siiiinndksiii on tarkoitus sisallyttaa erityislainsiiiidiintddn ja
kun erityislainsiiiidiinndn s[iidoksiii ja niiden mahdollisia tarkistamistarpeita
arvioidaan.

2. Esityksen arviointi

Ampuma-aselain m uuttaminen

I 14 S. Terveydenhuollon ammattihenkiliin ilmoitusoikeus ja -velvollisuus.

Lliiikiirin ilmoitusvelvollisuutta ehdotetaan tarkennettavaksi. Tapaukset, joissa
i lmo itus o I is i tehtiivti, ehdotetaan maarite ltAviks i tyhj entaviisti lakitaso I la.

Ehdotettavan pykliliin perusteella tehtyti ilmoitusta kutsuttaisiin nimellii ampuma-
aseilmoitus. Ilmoitusvelvollisuus koskisi kahta tilannetta. Ensinniikin
ilmoitusvelvollisuus olisi lii2ikiirillii silloin, kun henki16 olisi todettu
oikeuspsykiatrisessa tutkimuksessa itselleen tai toiselle vaaralliseksi. Toinen tapaus
olisi, kun henkilo olisi otettu tahdosta riippumattoman hoitoon mielenterveyslain
(l ll6/1990) 8 $:n I momentin 2-kohdan nojalla.

Muiden kuin kahden edell[ mainitun tapauksen osalta ehdotetaan lZiiikiirille
ilmoitusoikeutta salassapitosii[nndsten estiimiittti.

2/6

Postiosoite

PL 315

00181 Helsinki

Neuvonta

KEyntiosoite

Albertinkatu 25 A

3. kerros

010 36 16670

Vaihde Sihkiiposti ja kotisivut

010 365 6700 tietosuoja@om.fi

http : //www.tietosuoja.fi

0100 862 05 ,ra-to 9:0O-11:OO & 13:OO-15:OO oe 9:OO-12:OO



TIETOSUOJAVALTUUTETUN TO=MISTO

Terveydenhuollon ammattihenkil6n ilmoitusoikeuden perusteet siiilyisiviit ennallaan'

Siiiinnos ehdotetaan sisiillytettavaksi ehdotettuun 2 momenttiin. Muun

terveydenhuollon ammattihenkildn kuin lZiakiirin ilmoitusoikeus siiilyisi siis tiiysin

ennallaan. Siiiinnds siiilyisi my6s ilmoituksen sisiiltdii koskevalta osaltaan

asiasisiiltdisesti ennallaan.

Tapaukset, joissa ilmoitus olisi tehtAvii, ehdotetaan miiiiriteltaviksi tyhjentlviisti

lakitasolla. Esitys tAlta osin on henkilotietojen kiisittelyn osalta kannatettava.
potilasasiakirjojen kaytOn osalta on kiinnitettiiv2i huomioita siihen, ettii sosiaali- ja

terveysministerion potilasasiakirjoista antaman asetuksen (29812009) mukaan ( 7 $)

potilasasiakirjoihin tulee merkitii potilaan hyviin hoidon jtirjestiimisen, suunnittelun,

toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset sekii laajuudeltaan riitt2ivlit

tiedot. Potilasasiakirjoissa olevan tiedon kiiytttiminen ampuma-aselaissa mAariteltyihin

tarkoituksiin on hoitodokumentaation kalttotarkoituksesta poikkeavaa kaftitA.

Tietosuojavaltuutetun toimiston toimivaltaan ei piilisiiiintoisesti kuulu arvioida siffi,

missii miiirin ampuma-aselain mukaiset menettely mm. liiiik2irin ilmoitusvelvollisuus

ovat nykyiselliiiin tai ehdotettujen muutosten jlilkeen tehokkaita ampuma-aselaissa

siiidettyjen tavoitteiden toteuttamisessa. Esityksen osalta on kuitenkin todettava, ett[
esiryksen perustelut ovat tAltii osin suppeat.

Pykiiliiiin sisiiltyvti asetuksenantovaltuus s5ilyisi ennallaan. Asetuksenantovaltuuden

soveltamisen osalta on otettava huomioon edellii selostetut sii2ittimisedellyykset.

Henkiliitietojen kiisittelystii poliisitoimessa annetun lain muuttaminen

3 $ Hallintoasiain tietojiirjestelmii

Pykiiliin 2 momentin I kohtaa ehdotetaan muutettavaksi siten, ettii hallintoasiain

tietojlirjestelmli2in saataisiin tallettaa my6s ampuma-aselain I l4 $:n perusteella tehdyn

liitikiirin tai muun terveydenhuollon ammattihenkil6n tekemii ilmoitus henkiltin

sopimattomuudesta aseluvanhaltijaksi (ampuma-aseilmo itus).

Ilmoituksesta olisi esityksen mukaan tarpeen tallettaa tiedot sen kohteena henkil6stii,

ilmoituksen tekoajasta ja siitA, mikii on ollut ilmoituksen luokitteluperuste.

Esityksen ilmoitusten saityt2iminen niistii henkiltiistii, joilla ei ole ampuma-aselain

mukaisia lupia muodostaisi poikkeuksen poliisin rekisterinpidossa. Poliisi ryhtyisi
rekisterdimii2in arkaluonteisia terveydentilaa koskevia henkildtietoja rekisterdidyistii,
joista suurimmalla osalla ei olisi mitaiin asiallista yhteytt[ poliisiin. RekisterdityjI
olisivat pii2isiiiintdisesti henkildt, joilla ei ole taijotka eiviit laisinkaan hae ampuma-

aselaissa tarkoitettuj a lupia.
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Ttiltii osin tulisi huomioon otettavaksi mm. suhteellisuusperiaatteen toteutumien
henkildtietojen k?isittelyssii. Asiaa tulee arvioida myds henkilotietolaissa siiiidettyjen
tarpeellisuus- ja virheettrimyys- sekii kiisittelyn asiallisen perustelun vaatimusten
niikdkulmasta. Henkildtietojen kiisittelp tulee olla asiallisesti perusteltua
rekisterinpittijiin toiminnan kannalta (6 $). Kasitelttivien henkilotietojen tulee olla
mAAritellyn henkildtietojen k2isittelyn kannalta tarpeellisia ( 9 $). Rekisterinpitiijiin on
huolehdittava siitii, ettei virheellisiZi, epiitiiydellisiii tai vanhentuneita henkildtietoja
kasitella.

Esitysta ei tulisi hyviiksyli ilman perusteellista selvitystii siita, ettii muita kuin
luvanhaltijoita koskevien ilmoitusten sAilftAminen ja rekisterdiminen kiiytiinnossii
merkittdviil lii taval la parantaisi aseturval I i suutta.

10 $ Arkaluontoisten tietojen kiisittely

Pyklliin 2 momenttiin ehdotetaan lisiittiivliksi siitinn<is, jonka mukaan ampuma-
aseilmoitusten tietoja saisi tallettaa hallintoasiain tietojtirjestelmiitin vain siten, ettii
tieto ilmenisi vain henkil<jii koskevaa aselupatietoa kiisiteltiiessii. Tieto olisi
jZirjestelmiissii piilotietona siten, etta sitA ei olisi mahdollista saada sielt2i ulos muutoin
kuin aselupatietoa kiisiteltiiessti. Tieto tulisi niikyviin esimerkiksi syotettiiessii henkil6ii
koskeva ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten
hankkimiseen, valmistamiseen tai hallussa pitiimiseen oikeuttavaa lupaa koskeva
hakemus. Siiiinndksen tarkoituksena on varmistaa muun muassa, ettli henkild, josta on
tehty ampuma-aseilmoitus, ei voisi saada ampuma-aseen hankkimislupaa ilmoituksen
vastaanottamiseen liittyvan aselupatietojentarkistuksen jiilkeen.

Jos ampuma-aselain ll4 $:n perusteella tehdyn liiiiktirin tai muun terveydenhuollon
ammattihenkil6n tekemiin ilmoituksen tallentaminen hallintoasiain tietojiirjestelmiitin
hyviiksl'tiiin, ovat edellii mainitut kiisittelysiiiinndt perusteltuja ja valfiAmat6miA

16 $ Tietojen kiiyttiiminen muuhun kuin tietojen keriiiimis- ja
tallentamistarkoitusta vastaavaan tarkoitukseen

PyklilZin 3 momenttiin ehdotetaan tehHvaksi listiys, jonka mukaan ampuma-
aseilmoituksen tietoja ei olisi sallittua kaytaa muuhun tarkoitukseen kuin
aselupatietojen kiisittelyyn. Liiiikiirinilmoitusvelvollisuuden tai muun
terveydenhuollon ammattihenkildn ilmoitusoikeuden perusteella saadut tiedot
sistiltiiviit arkaluontoista tietoa henkildn terveydentilasta ja kliytliytymisestii. Tieto
siitA, etta poliisi voisi kiiytt[ii tiillaisia tietoja muuhun kiiyttdtarkoitukseen,olisi omiaan
vaarantamaan lii2ikiirin ja potilaan viilisen luottamuksellisen hoitosuhteen.
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Jos ampuma-aselain ll4 $:n perusteella tehdyn liiiikiirin tai muun terveydenhuollon

ammattihenkil6n tekemtin ilmoituksen tallentaminen hallintoasiain tietojiirjestelmti2in

hyviiksygiiin, ovat edellii mainitut rajoituksen tietojen kayffamisesta muihin

tarkoituksiin ovat viilttiimiittomiZi.

19 $ Tietojen luovuttaminen muille viranomaisille

Pykiiliin 3 momenttiin ehdotetaan lisiittliviiksi uusi l3 kohta, joka mahdollistaisi

aielupatietojen luovuttamisen puolustusvoimille ja rajavartiolaitokselle henkiltin

virka-aseenkantam ista koskevan oikeuden arv io im ista varten.
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EsityksestZi ei kiiy ilmi, olisiko tarkoitus, ettii

peruutuksen kohteena olevien henkildiden tiedot,

luovutettavat tiedot koskemaan niitii henkil6itii,
oikeuttava lupa.

poliisi luovuttaisi kaikkien lupien
vai ainoastaan jollain tavalla rajaisi
joilla on virka-aseen kantamiseen

23 $ Tietojen poistaminen hallintoasiaintietojiirjestelmiistii.

Voimassaolevan Ampuma-aselain I l4 $:n 2 momentin mukaan muita kuin ampuma-

aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoon

oikeuttavan luvan taikka tiissii laissa tarkoitetun hyvtiksynniin saaneita henkilditli

koskevat ilmoitukset on viivytyksefiA haviteftavA.

Lain 23 $:n I momenttiin ehdotetaan tehtiiv[ksi ampuma-aseilmoituksen poistamista

koskeva listiys. Ampuma-aseilmoitusta koskeva tieto tulisi poistaa kolmen vuoden

kuluttua tiedon merkitsemisestfl. Kolmen vuoden mtiiirtiaikaa olisi esityksen mukaan

pidettiivii riiftAvana, koska sen aikana henkilOn terveydentilan ja kiiyttiiyymisen
voidaan arvioida piiiisiiiintdisesti muuttuneen siinii miiiirin, ettei ilmoituksen tiedoilla

voida katsoa olevan merkitystii aseluvanhakijan tai haltijan sopivuuden arvioinnissa.

Kysymyksessti olevien tietojen sailyftamistii koskevan miiiirtiajan tulisi olla

mahdollisimman lyhyt. Esityksen perustelut siiilyttiimisajan osalta ovat suppeat, eikii

niiden perusteella siiilytysajan pituutta voida enempiiii arvioida.

Ampumaratalaki

Esitys ei sislllai siiiinn<isehdotuksia henkilotietojen kiisittelystii ampumaradoilla, joten

taltA osin tulee sovellettavaksi henkildtietolaki. Tietosuojavaltuutetun toimistoon on

henkil6tietolain voimassaoloaikana tullut kAsiteltavaksi joitakin ampumaratoihin

liittyviii asioita. Kysymykset ovat piiiisiiiintdisesti koskeneet ampumaratoja

yl liipitiiv ien yhd istysten j 2isenluette lo iden kiis ittelyii.
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Ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi antaa tarvittaessa lisiitietoja puh. 029 56 66749.

Tietosuoj avaltuutettu Reijo Aarnio

Ylitarkastaja Heikki Huhtinienli

Tietosuojavaltu utetun toimivalta

Henkil6tietolain (523/1999) 38 $:n 1 momentin mukaan tietosuojavaltuutettu antaa henkilotietojen kiisittelyai koskevaa
ohjausta ja neuvontaa sekd valvoo henkilOtietojen krisittelyii tdmdn lain tavoitteiden toteuttamiseksi ja kayttiiii
pddtdsvaltaa siten kuin tdssd laissa saadetaan.

Henkilotietolain 40 $:n 1 momentin mukaan tietosuojavaltuutetun on edistettdvd hyvdd tietojenkdsittelytapaa sek6 ohjeinja neuvoin pyrittdvd siihen, ettei lainvastaista menettelyd jatketa tai uusita. Tarvittaessa tietosuojavaltuutetun on
saatettava asia tietosuojalautakunnan pddtettdvdksi taikka ilmoitettava syytteeseen panoa varten.

Henkil0tietolain 40 $:n 2 momentin mukaan tietosuojavaltuutetun on ratkaistava asia, jonka rekisteroity on saattanut 28
ja 29 $:n nojalla h6nen kdsiteltdvikseen. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitdjdlle mddriyksen rekisterdidyn
tarkastusoikeuden toteuttam isesta tai tied on korjaam isesta.

Tietosuojavaltuutettu valvoo yksityisyyden suojasta tyoelamdssd annetun lain (tydel6mdn tietosuojalaki) (759t2004\ 22
$:n mukaan lain noudattamista yhdessd tyOsuojeluviranomaisten kanssa.

Sdhkoisen viestinnin tietosuojalain (516/2004) 32 $:n mukaan tietosuo.javaltuutetun tehtdvdni on valvoa mm. lain 7
lukuun (26-29 $) sisdltyvien suoramarkkinointia koskevien saanndsten noudattamista.
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