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Kauppinen Hanna RVL RVLE

Aihe: VL: Lausuntopyyntö; ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen
käsittelystä Rajavartiolaitoksessa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähettäjä: Heidi Enne [mailto:Heidi.Enne@asianajajaliitto.fi]
Lähetetty: 16. elokuuta 2018 11:32
Vastaanottaja: RVL_VP_RVLE; RVL_VP_RVLE_oikeudellinen_osasto
Aihe: VL: Lausuntopyyntö; ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa
sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hei,

Kiitämme lausuntopyynnöstä, mutta Suomen Asianajajaliitolla ei tällä kertaa ole asiassa lausuttavaa.

Parhain terveisin

Heidi Enne

Heidi Enne
tiedottaja, FM

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO
PL 194 (Simonkatu 12 B)
00101 Helsinki
puh. +358 9 6866 1221
gsm +358 40 510 8238
s-posti: heidi.enne@asianajajaliitto.fi

asianajajaliitto.fi

* * * * * * * * * * * * * *
Tämä sähköposti on luottamuksellinen. Se on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajalle. Mikäli ette ole
viestissä tarkoitettu vastaanottaja, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä lähettäjälle sekä tuhotkaa viesti
välittömästi.

Detta meddelande är konfidentiellt och avsett endast för mottagaren. Ifall Ni inte är den avsedda
mottagaren, vänligen informera avsändaren om detta och förstör meddelandet omedelbart.

This e-mail is confidential and intended for the recipient only. If you are not the intended recipient, please
notify the sender of this e-mail and destroy the message immediately.
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Lähettäjä: Kauppinen Hanna RVL RVLE <Hanna.Kauppinen@raja.fi>
Lähetetty: tiistai 3. heinäkuuta 2018 14.23
Vastaanottaja: SM_VP_HKO_Kirjaamo <kirjaamo@intermin.fi>; UK_LIIKENNE-JA_VIESTINTÄMINISTERIÖ_KIRJAAMO
<kirjaamo@lvm.fi>; kirjaamo@mmm.fi; UK_OIKEUSMINISTERIÖ <oikeusministerio@om.fi>; UK_PLMn_kirjaamo
<kirjaamo@defmin.fi>; UK_SOSIAALI-JA_TERVEYSMINISTERIÖ <kirjaamo@stm.fi>; UK_KTM=TEM
<kirjaamo@tem.fi>; UK_UMn_kirjaamo <kirjaamo.um@formin.fi>; UK_Valtiovarainministeriö
<valtiovarainministerio@vm.fi>; UK_YM_kirjaamo <kirjaamo@ym.fi>; oikeusasiamies@eduskunta.fi;
kirjaamo@okv.fi; HAK_VP_Hätäkeskuslaitos_VIRKA <hatakeskuslaitos@112.fi>; kirjaamo@fmi.fi;
POL_VP_KRP_kirjaamo <kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi>; kirjaamo@liikennevirasto.fi; UK_Trafi_Kirjaamo
<kirjaamo@trafi.fi>; MIG_VP_Migri <migri@migri.fi>; oikeusrekisterikeskus@om.fi; POL_VP_Poliisihallitus_kirjaamo
<kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi>; PV_VP_PE_kirjaamo <kirjaamo.pe@mil.fi>; kirjaamo.rise@om.fi;
UK_Syke_Kirjaamo <Kirjaamo.Syke@ymparisto.fi>; SUPO_VP_kirjaamo <kirjaamo@supo.fi>; tietosuoja@om.fi;
kirjaamo@tulli.fi; kirjaamo@viestintavirasto.fi; kirjaamo@vrk.fi; ans@ansfinland.fi; ek@ek.fi;
sami.sarelius@finnair.com; toimisto@juko.fi; JHL-kirjaamo@jhl.fi; UK_Kuntaliitto_kirjaamo
<kirjaamo@kuntaliitto.fi>; mika.makila@lal.fi; toimisto@mphl.fi; toimisto@pardia.fi; toimisto@paallystoliitto.fi;
toimisto@rtu.fi; Suomen Asianajajaliitto <info@asianajajaliitto.fi>; robert.nyman@konepaallystoliitto.fi;
smal@smal.fi; info@shipowners.fi; toimisto@upseeriliitto.fi; kirjaamo@vr.fi; RVL_JL_RVLE_A_raja_meritoimistot
<RVL_JL_RVLE_A_raja_meritoimistot@intermincore.root>
Kopio: Laitinen Ilkka RVL RVLE <Ilkka.Laitinen@raja.fi>; RVL_VP_RVLE_Henkilöstöosasto <henkilostoosasto@raja.fi>;
RVL_VP_RVLE_oikeudellinen_osasto <VPRVLEoikeudellinenosasto@raja.fi>; RVL_VP_RVLE_Raja_ja_meriosasto
<rajajameriosasto@raja.fi>; RVL_VP_RVLE_STYKS <vp.styks@raja.fi>; RVL_VP_RVLE_Teknillinen_osasto
<teknillinenosasto@raja.fi>; Mykkänen Kai SM <Kai.Mykkanen@intermin.fi>; Salmi Ilkka SM
<Ilkka.Salmi@intermin.fi>; Andersson-Bohren Titta SM <Titta.Andersson-Bohren@intermin.fi>; Rautanen Tuomas
SM <Tuomas.Rautanen@intermin.fi>; SM_VP_Ministerion_viestintayksikko <viestinta@intermin.fi>;
hallituksenesitykset@vnk.fi; kirjaamo@vnk.fi; Ihanus Anne RVL RVLE <Anne.Ihanus@raja.fi>
Aihe: Lausuntopyyntö; ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa sekä
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hyvät vastaanottajat,

ohessa on sisäministeriön rajavartio-osaston lausuntopyyntö ehdotuksesta hallituksen esitykseksi laiksi
henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lausunto pyydetään
toimittamaan viimeistään 17.8.2018 sähköisesti word- tai pdf-muodossa osoitteisiin rajavartiolaitos@raja.fi ja
VPRVLEoikeudellinenosasto@raja.fi.

ystävällisin terveisin, Hanna Kauppinen

Hanna Kauppinen
Osastosihteeri
Rajavartiolaitoksen esikunta |Oikeudellinen osasto
PL 3, 00131 Helsinki |käyntiosoite: Vilhonvuorenkatu 6, 00500 Hki
Puh. 0295 421 605 | hanna.kauppinen@raja.fi


