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Jakelussa mainituille

Lausuntopyyntö

Lausuntopyyntö työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä 
poliisitoimessa, laiksi lentoliikenteen matkustajatietojen käytöstä terrorismin ja vakavan rikollisuuden 
estämistä, paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisiin rikoksiin liittyviä syytetoimia koskevan direktiivin 
täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Sisäministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi 
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa, laiksi lentoliikenteen matkustajatietojen 
käytöstä terrorismin ja vakavan rikollisuuden estämistä, paljastamista ja tutkintaa 
sekä tällaisin rikoksiin liittyviä syytetoimia koskevan direktiivin täytäntöönpanosta 
sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Tavoitteena on antaa hallituksen esitys 
eduskunnalle kevätistuntokaudella 2018 siten, että se käsiteltäisiin mahdollisimman 
samanaikaisesti EU:n tietosuojalainsäädännön täytäntöönpanoa koskevien 
hallituksen esitysten sekä eräiden muiden viranomaisten henkilötietojen käsittelyä 
koskevien lakiehdotusten kanssa.

Hallituksen esitysluonnokseen sisältyvät lakiehdotukset on valmisteltu sisäministeriön 
26.1.2016 asettamassa työryhmässä (SM064:00/2015) ja viimeistelty virkatyönä 
sisäministeriössä. Työryhmän keskeisimpänä tehtävänä oli valmistella uusi poliisin 
henkilötietolaki, joka täydentäisi rikosasioiden tietosuojadirektiivin yleistä 
täytäntöönpanolainsäädäntöä ja EU:n yleistä tietosuoja-asetusta siltä osin kuin 
tarvittavat täytäntöönpanosäännökset eivät sisälly mainittuihin säädöksiin. Esitykseen 
sisältyy lisäksi lakiehdotus, jolla pantaisiin täytäntöön tarvittavin osin Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/681 matkustajarekisteritietojen (PNR) 
hyödyntämisestä rikostorjunnassa. 

Työryhmä on myös selvittänyt toimintaympäristön muutoksesta johtuvia poliisin 
tarpeita laajempaan henkilötietojen käsittelyyn sekä ehdottanut eräiltä osin 
laajennuksia suhteessa voimassa olevaan lakiin. Sisäministeriö huolehtii esityksen 
jatkovalmistelusta saamansa lausuntopalautteen perusteella. 

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 26.1.2018 sähköisesti 
osoitteeseen kirjaamo@intermin.fi. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen
postitse. Lausunnonantajia pyydetään merkitsemään lausunnon viitekenttään 
hanketunnus SM064:00/2015 ja toimittamaan lausunto pdf-, word- tai rtf-
tiedostomuodossa. Ottaen huomioon EU:n tietosuojalainsäädännön ja PNR-direktiivin 
täytäntöönpanon määräajan sisäministeriö on päättänyt lyhentää lausuntoaikaa 
viiteen viikkoon. Lausunnoille ei voida myöntää lisäaikaa.

Sisäministeriö toimittaa Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle ruotsinkielisen 
version hallituksen esitysluonnoksesta heti käännöksen valmistuttua eli arviolta 
31.1.2018 mennessä. Ahvenanmaan maakunnan hallitusta pyydetään toimittamaan 
lausuntonsa viimeistään viiden viikon kuluttua käännöksen toimittamisesta.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Lausuntoja voivat antaa myös 
muut kuin jakelussa mainitut tahot. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, 
poliisijohtaja Marko Viitanen p. 0295 488 347 ja ylitarkastaja Suvi Pato-Oja p. 0295 
488 379 (etunimi.sukunimi@intermin.fi).
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Osastopäällikkö,
ylijohtaja Risto Lammi

Poliisijohtaja Marko Viitanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö 
21.12.2017 klo 11:01. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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