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Jakelussa mainituille

SM057:00/2016

Lausuntopyyntö ehdotuksesta hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä 
Rajavartiolaitoksessa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Sisäministeriön rajavartio-osasto pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen 
esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa sekä eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi. Tavoitteena on antaa hallituksen esitys eduskunnalle 
syysistuntokaudella 2018 siten, että se käsiteltäisiin mahdollisimman samanaikaisesti 
poliisin ja Tullin henkilötietojen käsittelyä koskevien lakiehdotusten kanssa. 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki henkilötietojen käsittelystä 
Rajavartiolaitoksessa, joka korvaisi voimassa olevan vastaavan lain. Lakia 
sovellettaisiin henkilötietojen käsittelyyn Rajavartiolaitokselle säädettyjen tehtävien 
suorittamiseksi. Lisäksi tehtäisiin tarvittavat tarkistukset meripelastuslain henkilötietojen 
käsittelyä koskeviin säännöksiin sekä eräisiin muihin lakeihin.

Esityksessä huomioidaan Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen ja tietosuojadirektiivin 
aiheuttamat muutostarpeet. Esitys on henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja 
kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annettavaa lakia (HE 31/2018 vp) 
täydentävää erityislainsäädäntöä. Esityksessä huomioidaan myös eduskunnan 
voimassa olevan lain rakennetta ja sisältöä koskevat huomautukset.

Uusi laki perustuisi rekisterikohtaisen sääntelyn sijaan henkilötietojen 
käsittelytarkoituksiin. Laissa säädettäisiin henkilötietojen alkuperäisistä 
käsittelytarkoituksista sekä henkilötietojen myöhemmästä käsittelystä muihin 
tarkoituksiin. Lisäksi sääntelyn tarpeetonta yksityiskohtaisuutta ja päällekkäistä 
sääntelyä muun lainsäädännön kanssa vähennettäisiin. Ehdotettu sääntely sisältäisi 
myös eräitä kansallisista tarpeista johtuvia muutoksia, jotka koskevat erityisesti 
henkilötietojen käsittelyä rikosten ennalta estämiseksi ja paljastamiseksi.

Uusi laki sisältäisi voimassa olevan lain tavoin säännökset Rajavartiolaitoksen 
oikeudesta saada tietoa viranomaisilta sekä yksityisiltä yhteisöiltä ja henkilöiltä. 
Sääntelyyn lisättäisiin mahdollisuus määrätä yksittäistapauksissa uhkasakko yksityisille 
tahoille tietojen saamisen turvaamiseksi. Muilta osin Rajavartiolaitoksen 
tiedonsaantioikeuksiin tai liikenteenharjoittajien velvollisuuksiin toimittaa matkustaja- ja 
miehistötietoja rajat ylittävässä liikenteessä ei ehdoteta asiasisällöllisiä muutoksia.
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Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 17.8.2018 sähköisesti word- tai pdf-
muodossa osoitteisiin rajavartiolaitos@raja.fi ja VPRVLEoikeudellinenosasto@raja.fi. 
Lausunnon voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot. Lausunnonantajia 
pyydetään toimittamaan lausuntonsa asetetussa määräajassa.

Saadut lausunnot ja niistä laadittava yhteenveto julkaistaan valtioneuvoston 
verkkosivuilla (http://valtioneuvosto.fi/hankkeet, hankenumero SM057:00/2016), jossa 
ne ovat lausunnonantajien saatavilla.

Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Anne Ihanus (anne.ihanus@raja.fi) ja ajalla 
14.7.–8.8.2018 Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellinen osasto 
(VPRVLEoikeudellinenosasto@raja.fi).

Oikeudellisen osaston osastopäällikkö
Hallitusneuvos Ari-Pekka Koivisto

Lainsäädäntöneuvos Anne Ihanus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Rajavartiolaitos 03.07.2018 klo 
11:31. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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JAKELU Sisäministeriön poliisiosasto, maahanmuutto-osasto ja pelastusosasto
Liikenne- ja viestintäministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Oikeusministeriö
Puolustusministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Ulkoministeriö
Valtiovarainministeriö
Ympäristöministeriö

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Oikeuskanslerinvirasto

Hätäkeskuslaitos
Ilmatieteen laitos
Keskusrikospoliisi
Liikennevirasto
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Maahanmuuttovirasto
Oikeusrekisterikeskus
Poliisihallitus
Pääesikunta
Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköt
Rikosseuraamuslaitos
Suomen ympäristökeskus
Suojelupoliisi
Tietosuojavaltuutetun toimisto
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VPRVLEoikeudellinenosasto@raja.fi
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anne.ihanus@raja.fi
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Tulli
Viestintävirasto
Väestörekisterikeskus

Air Navigation Services Finland Oy
Elinkeinoelämän keskusliitto
Finnair Oyj
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Kuntaliitto
Linja-autoliitto ry
Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry
Palkansaajajärjestö Pardia
Päällystöliitto ry
Rajaturvallisuusunioni ry
Suomen asianajajaliitto
Suomen Konepäällystöliitto SKL ry
Suomen matkatoimistoalan liitto SMAL ry
Suomen Varustamot ry
Upseeriliitto ry
VR Group

TIEDOKSI Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö
Rajavartiolaitoksen esikunnan osastot ja suunnittelu- ja talousyksikkö

Sisäministeri Mykkänen
Kansliapäällikkö Salmi
Erityisavustaja Andersson-Bohren
Erityisavustaja Rautanen
Sisäministeriön viestintä

Lainsäädännön arviointineuvosto


