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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi poliisin henkilörekiste
reistä ja passilain 19 a §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN P ÅÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esitys sisältää ehdotuksen laiksi poliisin hen
kilörekistereistä ja siihen liittyväksi passilain 
muutokseksi. Lailla poliisin henkilörekistereistä 
ja sen nojalla annettavana asetuksella korvat
taisiin vuodelta 1987 oleva asetus poliisin hen
kilörekistereistä ja vuodelta 1988 oleva asetus 
poliisin valtakunnallisista pysyvistä atk-henki
lörekistereistä niihin myöhemmin tehtyine 
muutoksineen. 

Lähtökohtana olisi, että myös poliisin hen
kilörekistereihin sovellettaisiin yleistä henkilö
rekisterilakia. Tästä poikettaisiin ainoastaan 
silloin, kun se on poliisitoiminnan tehokkuuden 
turvaamiseksi välttämätöntä. Poikkeukset kos
kisivat lähinnä arkaluonteisten tietojen kerää
mistä ja tallettamista, rekisteröidyn tarkastus
oikeutta sekä rekisteritietojen käyttöä. Laissa 
poliisin henkilörekistereistä säänneltäisiin myös 
rekisterin perustamiseen ja rekisterinpitoon liit
tyviä organisatorisia kysymyksiä. Vihjeluontei
sia tietoja sisältävistä epäiltyjen rekisteristä ja 
suojelupoliisin toiminnallisesta tietojärjestel
mästä säädettäisiin lain tasolla. Poliisin valta-

340242M 

kunnalliseen käyttöön tarkoitetuista pysyvistä 
automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpi
dettävistä henkilörekistereistä säädettäisiin ase
tuksella. Ehdotettu laki sisältäisi myös sään
nökset poliisiyksiköiden välisestä rekisteritieto
jen vaihdosta ja rekisteritietojen luovuttamises
ta ulkomaisille poliisiviranomaisille. Lisäksi 
mahdollistettaisiin teknisen käyttöyhteyden 
avulla tapahtuva rekisteritietojen vaihto eräi
den muiden viranomaisten kanssa. Poliisin hen
kilörekisterien tietojen säilytysajoista säädettäi
siin lain nojalla annettavana asetuksella. Ehdo
tetulla lailla poliisin henkilörekisterisäännökset 
saatettaisiin vastaamaan Euroopan neuvoston 
jäsenvaltioiden tekemää yleissopimusta yksilöi
den suojelusta henkilötietojen automaattisessa 
tietojenkäsittelyssä sekä Euroopan neuvoston 
suositusta poliisitoimen tietosuojasta. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voi
maan samanaikaisesti kuin eduskunnalle erik
seen annettavassa esityksessä ehdotettava uusi 
poliisilaki. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Henkilötietoja kerättäessä, talletettaessa, 
käytettäessä ja luovutettaessa noudatetaan hen
kilörekisterilakia (471187) ja sitä täydentävää 
henkilörekisteriasetusta (476/87). Säädökset 
koskevat sekä yksityisten että viranomaisten 
pitämiä rekistereitä, jollei laissa tai ennen hen
kilörekisterilakia annetussa asetuksessa ole toi
sin säädetty. Hallituksen esityksessä henkilöre
kisterilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 
4911986 vp) asetettiin tavoitteeksi ennen henki
lörekisterilakia annettujen asetusten tarkistami
nen ja mahdollisesti tarpeellisten henkilörekis
terilaista poikkeavien säännösten nostaminen 
lain tasolle. 

Poliisin henkilörekistereihin sovelletaan ylei
sen henkilörekisterilainsäädännön lisäksi ennen 
henkilörekisterilakia annettua asetusta poliisin 
henkilörekistereistä (1 056/87) ja asetusta polii
sin valtakunnallisista pysyvistä atk-henkilöre
kistereistä (1337/88). Asetuksissa on toisaalta 
poliisitoiminnan avoimuuden lisäämiseksi mää
ritelty poliisin valtakunnalliset pysyvät auto
maattisen tietojenkäsittelyn (atk) avulla ylläpi
dettävät henkilörekisterit ja toisaalta poliisin 
toimintaedellytysten turvaamiseksi poikettu 
yleisen henkilörekisterilainsäädännön kerätty
jen ja talletettujen tietojen käyttötarkoitussi
donnaisuutta ja rekisteröidyn tarkastusoikeutta 
koskevista säännöksistä. 

Eräiden henkilörekisterien rekisteriselostei
den nähtävillä pidosta on annettu valtioneuvos
ton päätös (1382/88), joka koskee myös eräitä 
poliisin henkilörekistereitä. 

Sisäasiainministeriö on antanut vuonna 1988 
päätöksen poliisin valtakunnallisista manuaali
sista ja tilapäisistä atk:lla ylläpidettävistä hen
kilörekistereistä ja vuonna 1990 määräyksen 
henkilörekistereistä poliisihallinnossa sekä usei
ta ohjeita ja suosituksia poliisin henkilörekiste
rien käytöstä. Myös eri poliisiyksiköt ovat 
antaneet alaisilleen rekisterinkäyttäjille ohjeita 
ja suosituksia henkilörekisterien käytöstä. 

1.2. Kansainvälinen kehitys ja ulkomaiden 
lainsäädäntö 

Kansainväliset sopimukset 

Tietosuojakysymyksiä sääntelee Euroopan 

neuvoston jäsenvaltioiden tekemä yleissopimus 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaat
tisessa tietojenkäsittelyssä (SopS 36/92), jäljem
pänä tietosuojasopimus. Tietosuojasopimuksen 
tarkoituksena on turvata yksilölle hänen oikeu
tensa ja perusvapautensa sekä erityisesti hänen 
oikeutensa yksityisyyteen. 

Sopimuspuolet sitoutuvat ryhtymään tarpeel
lisiin toimiin toteuttaakseen sopimuksessa mai
nitut tietosuojan perusperiaatteet kansallisessa 
lainsäädännössä. Perusperiaatteet koskevat 
muun muassa tiedon laatua, eräitä erityisiä 
tietoryhmiä, tietoturvaa ja lisätoimia rekiste
röidyn suojelemiseksi sekä rangaistuksia ja 
oikeuskeinoja. Tiedon laatua, erityisiä tietoryh
miä ja rekisteröidyn suojelemista tarkoittavia 
lisätoimia koskevista määräyksistä poikkeami
nen on sopimuksen mukaan sallittu silloin, kun 
se~laisesta poikkeamisesta on sopimuspuolen 
lamsäädännössä säädetty ja se on välttämätön
tä demokraattisessa yhteiskunnassa valtion tur
vallisuuden, yleisen turvallisuuden tai valtion 
rahatalouden etujen suojaamiseksi, rikosten eh
käisemiseksi taikka rekisteröityjen tai muiden 
henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaa
miseksi. 

Sopimuksessa on määräyksiä myös kansain
välisestä tietojen siirrosta ja keskinäisestä avun
annosta. Sopimuspuoli ei pääsääntöisesti saa 
yksinomaan yksityisyyden suojelemiseksi kiel
tää henkilötietojen siirtoa toisen sopimuspuo
len alueelle tai vaatia erityistä valtuutusta 
tähän. 

Euroopan neuvoston ministerikomitea on 
antanut vuonna 1987 suosituksen henkilötieto
jen käytöstä poliisitoimessa, jäljempänä tie
tosuojasuositus. Suositus ei ole oikeudellisesti 
sitova. Sen tarkoituksena on täsmentää tie
tosuojasopimusta poliisitoimea koskevien kysy
mysten osalta. Ministerikomitea suosittelee jä
senvaltioille, että ne ottavat suosituksen peri
aatteet ohjeeksi valtion sisäisessä lainsäädän
nössä ja käytännössä. Suosituksen perusperi
aatteet koskevat: 

1) valvontaa ja ilmoittamista; 
2) tietojen keräämistä; 
3) tietojen tallettamista; 
4) poliisin tietojen käyttöä; 
5) tietojen luovuttamista; 
6) julkisuutta, oikeutta saada tietää poliisin 

henkilörekistereistä, oikeutta oikaisuun ja oi
keutta muutoksenhakuun; 
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7) tallettamisaikaa ja tietojen päivittämistä 
sekä 

8) tietoturvallisuutta. 
Euroopan yhteisöjen komissio on laatinut 

vuonna 1990 kolme tietosuojakysymyksiin liit
tyvää direktiiviehdotusta: ehdotuksen yksilöi
den suojelua henkilötietojen käsittelyssä koske
vaksi direktiiviksi, ehdotuksen tietoturvalli
suusdirektiiviksi sekä ehdotuksen henkilötieto
jen ja yksityisyyden suojelua telekommunikaa
tiossa koskevaksi direktiiviksi. Ensiksi maini
tusta direktiiviehdotuksesta on laadittu vuonna 
1992 muutettu (ehdotus jäljempänä tietosuoja
direktiiviehdotus ). Tietosuojadirektiiviehdotus
ta valmistellaan edelleen, eikä sen hyväksy
misajankohdasta ole varmuutta. 

Tietosuojadirektiiviehdotuksen mukaan di
rektiiviä ei sovellettaisi sellaiseen toimintaan 
liittyvään henkilötietojen käsittelyyn, joka toi
minta jää yhteisön oikeuden alan ulkopuolelle. 
Jo nykyisellään eräät poliisitoimintaan liittyvät 
asiaryhmät, esimerkiksi ampuma-aseasiat, kuu
luvat yhteisön oikeuden alaan. Vastaisuudessa 
poliisitoiminta tullee laajemminkin yhteisön oi
keuden alaiseksi. Lisäksi direktiiviehdotuksen 
johdannon mukaan yhteisön oikeuden alan 
ulkopuolisessakin henkilötietojen käsittelyssä 
tulisi noudattaa vastaavia, kansallisella lainsää
dännöllä asetettuja periaatteita. Eurooppalai
sen TREVI-poliisiyhteistyön puitteissa on kui
tenkin ehdotettu syksyllä 1993, että poliisire
kisterit suljettaisiin ehdotetun tietosuojadirek
tiivin soveltamisalan ulkopuolelle ja että polii
sille mahdollistettaisiin tietyin sopivin ehdoin 
pääsy myös muihin tarkoituksiin perostettuihin 
rekistereihin. 

Tietosuojadirektiiviehdotuksen mukaan jä
senvaltioiden tulisi suojella luonnollisten hen
kilöiden henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oi
keuksia ja vapauksia, erityisesti heidän oikeut
taan yksityisyyteen. Jäsenvaltiot eivät kuiten
kaan saisi tällä perusteella rajoittaa tai kieltää 
henkilötietojen vapaata siirtymistä jäsenvaltioi
den välillä. 

Direktiivi sisältäisi säännökset henkilötieto
jen käsittelyn laillisuudesta koskien tiedon laa
tua, tietojenkäsittelyn tarkoitusta, eräitä erityi
siä tietoryhmiä, rekisteröidyn tarkastusoikeut
ta, rekisteröidyn oikaisuvaatimusta, tietojenkä
sittelyn turvallisuutta ja ilmoitusvelvollisuutta 
valvontaviranomaiselle. Arkaluonteisten tieto
jen käsittelyn kiellosta voitaisiin tehdä kansal
lisessa lainsäädännössä poikkeuksia tärkeän 
yleisen edun vaatiessa. Rekisteröidyn tarkastus-

oikeutta voitaisiin rajoittaa muun muassa sil
loin, kun se on tarpeen kansallisen turvallisuu
den, rikostutkinnan, yleisen turvallisuuden tai 
viranomaisen harjoittaman tarkastustoiminnan 
turvaamiseksi. Jos rekisteröidyn tarkastusoike
utta rajoitettaisiin, tietosuojaviranomainen tu
lisi oikeuttaa suorittamaan tarvittavat tarkas
tukset rekisteröidyn pyynnöstä. Pääsäännön 
mukaan rekisteröidylle tulisi tiedottaa tietojen
käsittelytoiminnon olemassaolosta, tietojen ke
räämisestä ja tietojen luovuttamisesta. Tiedot
tamisvelvollisuutta voitaisiin kuitenkin rajoit
taa samantapaisilla perusteilla kuin rekiste
röidyn tarkastusoikeuttakin. 

Direktiivissä olisi säännöksiä myös oikeus
suojakeinoista, vahingonkorvausvastuusta ja 
rangaistuksista, henkilötietojen luovuttamisesta 
kolmansille valtioille, käyttäytymissäännöistä 
sekä tietosuojaviranomaisista. Henkilötietojen 
luovuttaminen olisi pääsääntöisesti sallittua 
vain sellaiseen valtioon, jossa tietosuojan taso 
on riittävä. Tästä voitaisiin kuitenkin poiketa 
muun muassa tärkeän yleisen edun vaatiessa. 

Poliisin henkilörekisterikysymysten säänte
lyyn vaikuttavat myös poliisin kansainväliseen 
yhteistoimintaan liittyvät sopimukset. Tällaisia 
sopimuksia ovat muun muassa rikoksen joh
dosta tapahtuvaa luovuttamista koskeva eu
rooppalainen yleissopimus (SopS 32/71) ja kes
kinäistä oikeusapua rikosasioissa koskeva eu
rooppalainen yleissopimus (SopS 30/81). 

Ulkomaiden lainsäädäntö 

Tietosuojasopimuksesta ja tietosuojasuosi
tuksesta huolimatta eri eurooppalaiset valtiot 
ovat valinneet systemaattisesti ja sisällöllisesti 
erilaisia tapoja säännellä poliisin rekisteritoi
mintaa. 

Seuraavassa on pohjoismaista käsitelty tar
kimmin tietosuojakysymysten edelläkävijämaa
na pidettyä Ruotsia, jossa ollaan parhaillaan 
uudistamassa poliisin henkilörekistereitä koske
vaa lainsäädäntöä. Alankomaat on otettu esi
merkiksi sen voimassa olevan tuoreen poliisin 
henkilörekistereitä koskevan lainsäädännön 
vuoksi. Samoin kuin uutta poliisilakia koske
vassa esityksessä Saksan Iiittotasavallan osalta 
on käytetty esimerkkinä Nordrhein-Westfale
nin osavaltiota. Iso-Britannia on otettu esimer
kiksi hieman toisenlaisista turvallisuusviran
omaisten toimintaan liittyvistä tietosuojanäke
myksistä ja -ratkaisuista. 
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Ruotsin tietosuojaa koskeva yleislaki, tietola
ki, on vuodelta 1973. Poliisin rekistereistä on 
annettu oma lakinsa, laki poliisirekistereistä, 
joka on tietolakia vanhempi eli vuodelta 1965. 
Lakiin on tehty muutoksia viimeksi vuonna 
1991. Ruotsissa myös yleistä rikosrekisteriä 
pitää poliisi. Yleisestä rikosrekisteristä on an
nettu oma, vuodelta 1963 oleva lakinsa. 

Poliisirekistereistä annetun lain mukaan po
liisirekisterien sisältö tulee rajoittaa tietoihin, 
jotka ovat tarpeen rikosten ennalta estämiseksi 
ja selvittämiseksi sekä poliisin muiden tehtävien 
suorittamiseksi. Laintasolla ei ole tarkempia 
säännöksiä rekisterien käyttötarkoituksesta tai 
käyttötarkoitussidonnaisuudesta. Lain mukaan 
tarkemmat määräykset poliisirekisterien sisäl
löstä antaa hallitus tai hallituksen valtuuttama
na poliisiylihallitus. Laissa on määräyksiä tie
tojen luovuttamisesta toiselle poliisiviranomai
selle, muulle viranomaiselle ja yksityiselle sekä 
tietojen luovuttamisesta ulkomaille. Myös tie
tojen luovuttamisen osalta tarkempien mää
räysten antaminen on monelta osin delegoitu 
hallitukselle tai hallituksen valtuuttamana po
liisiylihallitukselle. Laissa on määräyksiä myös 
sopivuuslausuntojen antamisesta. Laissa ei ole 
asetettu enimmäisaikoja tietojen säilyttämiselle, 
mutta mahdollisuus luovuttaa tietoja on sidot
tu tietolajikohtaisesti tietojen ikään. 

Hallitus on antanut tarkempia määräyksiä 
poliisirekistereistä (1969), etsintäkuulutuksista 
(1969), henkilövalvonnasta (1969) ja rikosrekis
teristä (1973). Poliisirekistereistä annetuissa 
määräyksissä rekisterit on jaettu yleisellä tasol
la valtakunnallisiin, poliisiylihallituksen pitä
miin rekistereihin ja paikallisiin rekistereihin. 
Määräyksissä käsitellään mm. tietojen poista
mista rekistereistä. Henkilövalvonnasta annetut 
määräykset koskevat muun muassa poliisiyli
hallituksen turvallisuusosaston pitämää rekiste
riä ja luotettavuuslausuntoja. 

Ruotsissa on laadittu vuonna 1992 ehdotuk
set (Ds 1992:32) uudeksi laiksi poliisirekistereis
tä, uudeksi rikosrekisterilaiksi ja laiksi epäilty
jen rekisteristä sekä lakeihin liittyviksi asetuk
siksi. 

Poliisirekisteri saisi sisältää ainoastaan tieto
ja, jotka ovat tarpeen poliisin rikosten ennalta 
estämistä tai rikosten tiedustelua ja selvittämis
tä koskevien tehtävien suorittamiseksi. Tar
kemmat määräykset poliisirekisterien sisällöstä 
antaisi poliisiylihallitus. 

Epäiltyjen rekisteristä säädettäisiin omassa, 
erillisessä Iaissaan. Kyseiseen rekisteriin kerät-

täisiin sellaisia tietoja perustelluista rikosepäi
lyksistä, joita: 

1) poliisi- ja tulliviranomaiset tarvitsevat sa
man henkilön juttuja sarjoittaessaan tai rikok
sia ennalta estäessään, ilmi saattaessaan ja 
selvittäessään; 

2) poliisiviranomaiset tarvitsevat sopivuusar
vioinnissa tai lupahallinnossa; 

3) syyttäjäviranomaiset tarvitsevat esitutkin
nassa ja syyttämisessä; tai 

4) viranomaiset tarvitsevat muutoin, kun 
henkilöiden aloilla on merkitystä viranomais
ten toimintaan Iiittyväiie arvioinnille. 

Rekisteriin talletettaisiin epäilykset 15 vuotta 
täyttäneiden henkilöiden rikoksista, joista on 
säädetty sakkoa ankarampi rangaistus. Lakieh
dotuksen mukaan hallitus tai hallituksen val
tuuttamana poliisiylihallitus voisi määrätä re
kisteröinnin rajoittamisesta. Lakiehdotukseen 
liittyvän asetusehdotuksen mukaan eräitä lii
kennerikoksia koskevia epäilyksiä ei merkittäisi 
rekisteriin. Lakiehdotuksen mukaan tiedot ri
kosepäilyksestä olisi poistettava rekisteristä, 
jos: 

1) esitutkinta on lopetettu syytettä nosta
matta; 

2) syyte on nostettu, mutta sen ajamisesta 
on luovuttu; tai 

3) syytteen hyväksyvä tuomio on annettu tai 
syytteen hylkäävä tuomio on saanut Iainvoi
man. 

Epäiltyjen rekisteristä saataisiin luovuttaa 
tietoja eri viranomaisille ja epäiliylle itselleen. 

Norjan yleinen laki henkilörekistereistä on 
vuodelta 1978. Vuonna 1971 annetussa laissa 
rikosrekisteröinnistä on säännöksiä paitsi ri
kosrekisteristä myös varsinaisista poliisirekiste
reistä. Laissa mainitaan paikallispoliisin yksi
kön tai keskusviraston pitämä sakkorekisteri 
sekä poliisin keskusviraston koko valtakuntaa 
varten pitämä rekisteri, johon talletetaan hen
kilötietoja, joilla voi olla merkitystä rikosten 
esitutkinta- ja selvittämistehtävissä. Oikeusmi
nisteriö on antanut vuonna 1974 tarkempia 
määräyksiä lain täytäntöönpanosta. 

Tanskassa on annettu yleiset rekisterisään
nökset erikseen yksityisiä ja viranomaisten re
kistereitä varten. Yksityisiä rekistereitä koske
va laki on vuodelta 1987 ja viranomaisten 
rekistereitä koskeva laki vuodelta 1991. Oike
usministeriö on antanut vuonna 1991 määrä
ykset keskusrikosrekisteristä. Keskusrikosrekis
terin rekisterinpitäjä on poliisiylijohtaja ja re
kisteri koostuu ratkaisurekisteristä ja esitutkin-
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tarekisteristä. Esitutkintarekisteriin talletetaan 
tietoja, joilla on poliisitoiminnallista merkitys
tä. Tarkemmat määräykset esitutkintarekisterin 
tietotyypeistä ja tietojen poistamisesta ovat 
oikeusministeriön määräysten liitteissä, jotka 
eivät ole julkisia. Oikeusministeriön määräyk
set sisältävät myös säännöksiä keskusrikosre
kisterin yhdistämisestä eräisiin muihin keskus
rekistereihin, muun muassa ase- ja metsästys-, 
ajokortti- sekä passirekistereihin. Yhdistäminen 
voi tapahtua, jos se on tarpeen rekisterin 
ylläpitoa ja hyödyntämistä varten. 

Alankomaiden yleinen tietosuojaa koskeva 
laki, tietosuojalaki, on vuodelta 1988. Poliisin 
rekistereistä on annettu vuonna 1990 oma 
lakinsa, laki poliisirekistereihin liittyvästä yksi
tyisyyden suojasta. Poliisirekistereitä koskevan 
lain täytäntöönpanosta on annettu asetus 
vuonna 1991. 

Poliisirekistereitä koskevan lain mukaan po
liisirekisteri tulee perustaa tiettyä tarkoitusta 
varten ja se saa sisältää vain sellaisia henkilö
tietoja, jotka ovat sopusoinnussa rekisterin 
perustamistarkoituksen kanssa. Lakitasolla ei 
määritellä poliisin rekistereitä. Asetuksessa 
mainitaan erikseen "rikospoliisin rekisteri" ja 
"harmaan alueen rekisteri". "Rikospoliisin re
kisteri" on perustettu vakavien rikosten ennalta 
estämiseksi ja selvittämiseksi. Rikosten vaka
vuutta arvioitaessa otetaan huomioon niiden 
törkeysaste, toistuvuus ja järjestäytynyt tekota
pa. Rekisteriin voidaan tallettaa tietoja rikos
poliisitoimien kohteista eli henkilöistä, joiden 
epäillään syyllistyneen tai joiden todennäköisin 
syin epäillään tulevan syyllistymään vakavaan 
rikokseen. "Harmaan alueen rekisteri" on pe
rustettu sen toteamiseksi, voidaanko henkilöä 
pitää rikospoliisitoimien kohteena. Muutoin 
rekisterikohtaiset määräykset muun muassa re
kisterin käyttötarkoituksesta, tietosisällöstä, 
tietojen poistamisesta ja rekisteröidyn tarkas
tusoikeudesta antaa lain mukaan rekisterinpi
täjä. Rekisterinpitäjänä toimii kunnallisen po
liisin osalta pormestari ja valtiollisen poliisin 
osalta oikeusministeri. Lain mukaan rekisterin
pitäjä voi rekisterikohtaisilla määräyksillä ra
joittaa rekisteröidyn tarkastusoikeutta, jos se 
on tarpeen poliisin tehtävien suorittamiseksi tai 
kolmannen osapuolen elintärkeiden etujen 
vuoksi. 

Poliisirekisteristä voidaan lain mukaan luo
vuttaa tietoja toiselle poliisiviranomaiselle po
liisitehtävien suorittamista varten. Lisäksi on 
erikseen mainittu mahdollisuudesta saada tie-

toja käyttäytymislausuntojen antamista sekä 
ampuma-ase-, metsästys- ja ulkomaalaislakei
hin liittyvien tehtävien suorittamista varten. 
Tietoja saadaan luovuttaa myös nimetyille 
muille viranomaisille. Perusteena voi olla myös 
muun viranomaisen tarve saada tietoja henki
lön tunnistamiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa 
myös rikoksen uhrille ja yleisen edun vaatiessa 
muillekin siten kuin hallitus määrää. Asetuk
sessa tietojen muille kuin viranomaisille luovut
taminen on rajattu nimettyjä julkisluonteisia 
tehtäviä koskevaksi. Lain salassapitosäännös 
voi lisäksi mahdollistaa tietojen paljastamisen 
muissakin tapauksissa. Erikseen on säädetty 
tietojen luovuttamisesta ulkomaille. Asetusta
solla tietojen luovuttaminen on sidottu rekiste
rin poliisitehtävien suorittamista täsmällisem
pään käyttötarkoitukseen ainoastaan tilapäis
ten rekisterien tietojen, "harmaan alueen rekis
terien" tietojen ja poliisilta apua pyytäneitä 
koskevien tietojen osalta. Tilapäisistä rekiste
reistä voidaan tosin luovuttaa tietoja myös 
vakavan rikoksen tutkintaa varten sekä "rikos
poliisin rekisteriin" ja "harmaan alueen rekis
teriin". Arkaluonteisten tietojen luovuttaminen 
edellyttää asetuksen mukaan tavallista korke
amman tarvekynnyksen ylittymistä. Poliisin si
säisten luovutusten osalta kynnyksenä on eh
doton tarpeellisuus ja muiden luovutusten osal
ta välttämättömyys eli vastaanottajan toimin
nan tavoitetta ei voitaisi saavuttaa ilman ky
seistä tietoa. 

Saksan Iiittotasavallassa myös varsinaiset tie
tosuojasäännökset ovat osavaltiokohtaisia. 
Nordrhein- Westja/enin osavaltion osalta yleiset 
tietosuojasäännökset ovat Nordrhein-Westfale
nin tietosuojalaissa. Poliisia koskevat tie
tosuojasäännökset on sijoitettu osaksi Nordr
hein-Westfalenin poliisilakia. Vuodelta 1980 
olevaa poliisilakia muutettiin vuonna 1990 po
liisia ja järjestysviranomaisia koskevan tie
tosuojan kehittämisestä annetun lain johdosta. 

Poliisilaissa ei ole rekisterikohtaisia määrä
yksiä, mutta kylläkin yleisiä säännöksiä tieto
jen tallettamisesta, käyttämisestä ja luovuttami
sesta, tietojen saannista poliisin käyttöön, tie
tojen oikaisemisesta ja poistamisesta sekä tie
tosuojan turvaamisesta. Rekistereitä perustetta
essa on noudatettava tarpeellisuusperiaatetta. 
Tietoja saa tallettaa ja käyttää vain siihen 
tarkoitukseen, mihin ne on hankittu. Tarkoi
tussidonnaisuudesta voidaan kuitenkin poiketa, 
mikäli poliisi saisi hankkia tietoja myös kysei
seen uuteen tarkoitukseen. Tietoja saadaan 



1994 vp - HE 39 7 

tallettaa, jos se on tarpeen poliisin tehtävien 
suorittamiseksi tai ajallisesti rajattua dokumen
tointia varten. Rikosten ennalta estämiseksi 
hankittujen tietojen tallettaminen ja käyttämi
nen yleisen turvallisuuden ylläpitämiseen on 
kuitenkin rajoitettu tapauksiin, joissa rikoksen 
esitutkinta on aloitettu. Jos henkilöä ei enää 
epäillä rikoksesta, talletetut tiedot on vastaa
vasti poistettava. Tietoja henkilön yhteyshenki
löistä ja hänen mukanaan seuranneista henki
löistä sekä tietoja antaneista henkilöistä voi
daan tallettaa yhden vuoden ajaksi, mikäli se 
on tarpeen huomattavien rikosten ennalta es
tämiseksi ja mikäli tosiseikkojen perusteella on 
oikeutettua epäillä, että myös he itse tulevat 
syyllistymään rikoksiin. Huomattavina pidettä
vät rikokset on määritelty täsmällisesti. Yhden 
vuoden määräaikaa voidaan pidentää viraston 
päällikön päätöksellä. 

Erikseen on säädetty henkilöön liittyvien 
tietojen tallettamisesta valvontaa varten. Val
vontaan asettamisen edellytyksenä on, että 
henkilöä ja hänen aikaisempia rikoksiaan ko
konaisuutena arvostellen on odotettavissa, että 
hän syyllistyy myös jatkossa huomattaviin ri
koksiin tai että tosiseikkojen perusteella on 
oikeutettua epäillä, että henkilö tulee syyllisty
mään huomattaviin rikoksiin. Lisäksi edellyte
tään, että valvontaan asettaminen on tarpeen 
rikosten ennalta estämiseksi. Henkilön valvon
taan asettamisesta päättää tuomari. 

Tietojen luovuttamisen osalta on säädetty 
erikseen tietojenvaihdosta poliisiviranomaisten 
välillä, tietojen luovuttamisesta muulle viran
omaisille ja tietojen luovuttamisesta muulle 
kuin viranomaiselle. Tietojen luovuttamisen 
lähtökohtana on tarkoitussidonnaisuus. Tar
koitussidonnaisuudesta voidaan kuitenkin poi
keta, jos se on lailla sallittu taikka jos tietojen 
luovuttaminen on tarpeen vaaran torjumiseksi 
eikä tietojen vastaanottaja voi hankkia tietoja 
muulla tavoin, ajoissa tai ilman suhteettoman 
suurta vaivaa. Edellä mainittuja yhteyshenki
löitä tai mukana seuranneita henkilöitä koske
via tietoja saa kuitenkin luovuttaa ainoastaan 
toiselle poliisiviranomaiselle. Poliisiviranomais
ten välisen tietojenvaihdon edellytyksenä on, 
että se on tarpeen poliisiviranomaisten tehtävi
en suorittamiseksi. Tietoja vastaanottava polii
siviranomainen saa käyttää tietoja muuhunkin 
tarkoitukseen kuin mihin ne on hankittu tai 
talletettu, mikäli tietoja saisi hankkia myös 
tähän uuteen tarkoitukseen. Määräysten anta
minen tietojen luovuttamisesta ulkomaisille po-

liisiviranomaisille on delegoitu sisäministerille. 
Muille viranomaisille ja muille kuin viranomai
sille tapahtuvan tietojen luovuttamisen edelly
tykset on säännelty yleisellä tasolla. 

Muu viranomainen voi lain mukaan luovut
taa poliisille tietoja, jos se näyttää olevan 
tarpeen poliisitehtävien suorittamiseksi, ellei 
laissa ole toisin säädetty. 

Lain mukaan automaattisille rekistereille on 
asetettava tarkistusmääräajat ja manuaalisille 
rekistereille tarkistus- tai säilytysmääräajat. 
Tarkemmat määräykset annetaan rekisterikoh
taisissa rekisterikuvauksissa. Tietojen poista
mista koskevassa säännöksessä on mahdollis
tettu muuten poistettavan tiedon säilyttäminen 
rekisterissä, jos on syytä epäillä, että poistami
nen loukkaisi asianosaisten suojeltavia etuja tai 
jos tiedot ovat välttämättömiä todistelua var
ten. Tiedon normaali käyttäminen on kuitenkin 
estettävä. 

Iso-Britanniassa on myös poliisia koskevat 
poikkeussäännökset sijoitettu yleiseen, vuodelta 
1984 olevaan tietosuojalakiin. Laissa viitataan 
tietosuojasopimukseen, mutta siinä on katsottu 
mahdolliseksi myöntää turvallisuusviranomai
sille varsin laajoja poikkeuksia yleisistä sään
nöksistä. 

Kansallisen turvallisuuden ylläpitämiseen 
tarvittaviin tietoihin ei sovelleta määräyksiä 
tietojen käyttäjien rekisteröinnistä ja valvon
nasta eikä määräyksiä rekisteröidyn tarkastus
oikeudesta, rekisterinpitäjän vahingonkorvaus
velvollisuudesta ja tuomioistuimen oikeudesta 
antaa virheellisten tietojen korjaamista tai pois
tamista koskeva määräys. Ministeri päättää 
siitä, onko tietoja pidettävä kansallisen turval
lisuuden ylläpitämiseen tarvittavina. 

Myös rikosten ennalta estämiseen tai selvit
tämiseen taikka rikoksentekijän kiinniottami
seen tai syyttämiseen tarvittavien tietojen osalta 
on tehty laajoja poikkeuksia. Tietoihin ei so
velleta rekisteröidyn tarkastusoikeutta koskevia 
eikä tietojen luovuttamisen kieltäviä määräyk
siä, jos määräysten soveltaminen todennäköi
sesti estäisi mainittujen tarkoitusten toteutumi
sen. Jos henkilöä syytetään tietojen luvattomas
ta luovuttamisesta, hän on vastuusta vapaa, jos 
hänellä oli järkevät perusteet uskoa, että tieto
jen luovuttamatta jättäminen olisi todennäköi
sesti estänyt kyseisten tarkoitusten toteutumi
sen. Myös tietosuojaviranomaisen oikeutta val
voa tietojen käyttäjiä on rajoitettu siltä osin 
kun on kysymys tietojen hankinnasta ja käsit
telystä sekä siltä osin kun valvontaa koskevien 
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määräysten soveltaminen todennäköisesti estäi
si edellä mainittujen tarkoitusten toteutumisen. 

1.3. Nykytilan arviointi 

Mietinnössään (HaVM 211991 vp) hallituk
sen esityksestä tietosuojasopimuksen eräiden 
määräysten hyväksymisestä (HE 43/1991 vp) 
eduskunnan hallintovaliokunta totesi poliisia 
koskevien kansallisten säännösten noudattele
van yleissopimuksen perusperiaatteita. Valio
kunta kuitenkin katsoi, että poliisin osalta 
mahdollisuus poiketa yleissopimuksessa tarkoi
tetusta käyttötarkoitussidonnaisuudesta ja tie
tojen tarkastamisen periaatteesta on mahdollis
ta vain eduskuntalain tasoisella säädöksellä ja 
kiirehti tämän vuoksi poliisin henkilörekiste
reistä annetun asetuksen korvaamista lain ta
soisella säädöksellä. 

Hallituksen esityksessä perustuslakien perus
oikeussäännösten muuttamisesta (HE 309/93) 
hallitusmuotoon ehdotetaan mainintaa muun 
muassa henkilötietojen suojasta sekä oikeudes
ta saada tieto viranomaisen hallussa olevasta 
asiakirjasta ja muusta tallenteesta. Molemmista 
mainituista perusoikeuksista säädettäisiin muu
tetuo hallitusmuodon mukaan tarkemmin lail
la. 

Voimassa olevat poliisin henkilörekistereitä 
koskevat säädökset eivät ole tietosuojasuosi
tuksen näkökulmasta kaikilta osin riittävän 
kattavia ja täsmällisiä. 

Poliisi saa osan tehtäviensä suorittamiseksi 
tarvitsemistaan tiedoista täysin satunnaisesti, 
esimerkiksi yleisöltä tulevina vihjeinä. Osan 
tiedoista poliisi hankkii suunnitelmallisesti. 
Tällaisen suunnitelmallisen tiedonhankinnan 
tuloksena syntyy yleensä tietojoukko, jonka 
käyttämisellä voidaan vaikuttaa kansalaisen 
oikeusasemaan. Suunnitelmallisella tiedonhan
kinnalla hankittujen tietojen sisällöstä, tiedon
hankkimiskeinoista ja tiedonhankkimiskeinojen 
käytön edellytyksistä tulee siten säätää mah
dollisimman täsmällisesti. Nykyisellään poliisin 
tiedonhankinta on osin puutteellisesti säännel
ty. Tilannetta vaikeuttaa se, että poliisille tie
toja luovuttavien viranomaisten omat tietojen
luovuttamissäännökset ovat myöskin puutteel
lisia. Lakisystemaattisesti yleisten poliisin tie
donhankintaa koskevien säännösten tulee sijai
ta poliisilaissa sekä esitutkintalaissa (449/87) ja 
pakkokeinolaissa (450/87). Poliisin henkilöre-

kistereitä koskevassa lainsäädännössä tulisi olla 
tarvittavat täydentävät säännökset massa
luovutuksena tapahtuvasta poliisin tietojen 
saannista. 

Saatujen tai hankittujen tietojen käyttöön 
liittyy muun muassa kysymys tietojen käyttö
tarkoitussidonnaisuudesta. Osaa poliisin saa
mista tiedoista käytetään vain kyseisen yksit
täisen tehtävän suorittamiseen ilman että niitä 
talletetaan millään tavalla. Osa tiedoista sitä 
vastoin talletetaan vastaisen varalle, jolloin 
niiden muukin kuin muistinvarainen jatkokäyt
tö on mahdollista. Tällainen jatkokäyttö on 
tietojen käyttäjän näkökulmasta suunnitelmal
lista tietojen hankkimista. Poliisin henkilörekis
tereitä koskevassa lainsäädännössä tulisi säätää 
muiden säännösten nojalla laillisesti saatujen 
tai hankittujen tietojen suunnitelmallisesta ke
räämisestä ja tallettamisesta tallenteelle, joka 
muodostaa henkilörekisterilainsäädännön tar
koittaman henkilörekisterin. 

Nykyiset poliisin valtakunnalliset henkilöre
kisterit on kuvattu asetuksessa poliisin valta
kunnallisista pysyvistä atk-henkilörekistereistä 
ja sisäasiainministeriön päätöksessä poliisin 
valtakunnallisista manuaalisista ja tilapäisistä 
atk:lla ylläpidettävistä henkilörekistereistä. 
Asetuksen mukaisista pysyvistä atk-henkilöre
kistereistä ovat edelleen käytössä suojelupolii
sin toiminnallinen rekisteri, pidätettyjen rekis
teri, tuntomerkkirekisteri, tekorekisteri, omai
suusrekisteri, moottoriajoneuvojen etsintärekis
teri, etsintäkuulutusrekisteri, saamisrekisteri ja 
passirekisteri. Sisäasiainministeriön päätöksen 
mukaisista henkilörekistereistä ovat edelleen 
käytössä tilapäinen atk:n avulla ylläpidettävä 
atari-rekisteri sekä manuaaliset nimikortisto, 
käsialakokoelman rekisteri, jalkineenjälkirekis
teri, interpol-toimiston aakkosellinen kortisto, 
sormenjälkitoimiston aakkosellinen nimirekis
teri ja sormenjälkilomakerekisteri. 

Poliisipiireissä eniten käytetty yksikkökoh
tainen henkilörekisteri lienee manuaalinen hen
kilölehtikortisto, johon kerätään hakemisto
luonteisesti tietoja henkilöistä, jotka jollakin 
tavalla ovat olleet poliisin asiakkaina ja joihin 
poliisi on kohdistanut virkatoimia. Kortiston 
avulla on muun muassa haettavissa ja selvitet
tävissä poliisipiirin rikosilmoitus- ja muista 
vastaavista asiakirjoista ne toimenpiteet, jotka 
ovat johtaneet sakkorangaistuksen tuomitsemi
seen; sakkorangaistuksia ei merkitä oikeusmi
nisteriön pitämään valtakunnalliseen rikosre
kisteriin. Useissa poliisipiireissä on otettu käyt-
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töön atk:n avulla ylläpidettävä tutkinta- ja 
virka-apujärjestelmä (RIKI), jolloin henkilöleh
tikortiston pitämisestä on voitu luopua. Ensim
mäiset järjestelmät otettiin käyttöön vuonna 
1992. Lupahallintoa varten perustettuja yksik
kökohtaisia henkilörekistereitä ovat muun mu
assa kortistot, joihin talletetaan tiedot myön
netyistä vartija- ja järjestysmieskorteista sekä 
ampuma-aseen hallussapitoluvista. 

Talletettujen tietojen osalta on huolehdittava 
myös tietojen suojaamisesta, poistamisesta ja 
hävittämisestä sekä arkistoinnista. Sikäli kuin 
yleiset säännökset eivät ole riittäviä, henkilöre
kistereihin talletettuja tietoja koskevat sään
nökset on johdonmukaista sijoittaa poliisin 
henkilörekistereitä koskevaan lainsäädäntöön. 

Oikeus luovuttaa poliisin saamia tai. hankki
mia tietoja on säänneltävä niin talletettujen 
kuin tallettamattomienkin tietojen osalta. Tie
tojen luovuttamisessa voi olla kysymys niin 
poliisin sisäisestä tietojenvaihdosta kuin tieto
jen luovuttamisesta muulle viranomaiselle taik
ka yksityiselle yhteisölle tai henkilölle. Nykyi
sellään poliisin oikeutta luovuttaa tietoja kos
kevat säännökset ovat puutteellisia. Säännökset 
tietojen luovuttamisesta ulkomaille puuttuvat 
kokonaan. Lakisystemaattisesti yleisten tietojen 
luovuttamista koskevien säännösten tulee sijai
ta poliisilaissa. Poliisin henkilörekistereitä kos
kevassa lainsäädännössä tulisi sijaita tarvittavat 
täydentävät säännökset teknisen käyttöyhtey
den avulla tapahtuvasta rekisteritietojen luo
vuttamisesta. Samoin poliisin henkilörekisterei
tä koskevassa lainsäädännössä tulisi sijaita 
poliisilain säännöksiä täydentävät säännökset 
rekistereihin talletettujen tietojen luovuttami
sesta ulkomaille. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

2.1. Tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi 

Hallituksen esitykseen poliisilaiksi ja eräiksi 
siihen:liittyviksi laeiksi (HE /1994 vp) sisäl
tyvän ehdotuksen 1 §:n mukaan poliisin tehtä
vänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen tur
vaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, 
selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. 
Tämän lisäksi· poliisin on ehdotetun säännök
sen mukaan suoritettava muut sille erikseen 

2 340242M 

säädetyt tehtävät ja annettava jokaiselle tehtä
väpiiriinsä kuuluvaa apua. Erikseen säädettyjä 
tehtäviä ovat muun muassa lukuisat valvonta
ja lupahallintotehtävät sekä syyttämis- ja ulos
ottotehtävät 

Pystyäkseen suorittamaan tehtävänsä poliisi 
tarvitsee tietoja ilmiöistä, joihin sillä on sään
nösten mukaan velvollisuus puuttua. Mahdol
lisimman oikeiden ja täydellisten tietojen poh
jalta käytettävissä olevat rajalliset resurssit 
voidaan suunnata tehokkaimmalla tavalla. Tie
toperustan merkitys on erityisen suuri poliisi
viranomaiselle, jolla on laajat pakko- ja voima
keinovaltuudet toiminnassaan. Oikeiden ja riit
tävien tietojen pohjalta toimenpiteet voidaan 
kohdistaa oikeisiin henkilöihin ja noudattaa 
heidänkin osaltaan vähimmän haitan periaatet
ta. 

Henkilöiden liikkuvuuden lisääntyessä ja so
siaalisen lähikontrollin merkityksen vähentyes
sä poliisin toimintansa perustaksi tarvitsemien 
tietojen hankkiminen on vaikeutunut. Toisaalta 
automaattisen tietojenkäsittelyn ja muiden tek
nisten välineiden kehittyminen luo uusia mah
dollisuuksia tietojen hankkimiseen ja muuhun 
tietohuoltoon. Samalla yksilön yksityisyyden 
suojaan liittyvät näkökohdat saavat kuitenkin 
entistä korostuneemman merkityksen. 

Poliisin henkilörekistereitä koskevissa sää
döksissä on yhteensovitettava toisaalta poliisi
toiminnan tehokkuuden ja toisaalta yksilön 
tietosuojan vaatimukset. Poliisitoiminnan te
hokkuuden yksipuolinen korostaminen saattaa 
johtaa tarpeettoman laajaan tietojen rekiste
röimiseen. Toisaalta poliisitoiminnan erityis
piirteet unohtava yksilön yksityisyyden suojan 
korostaminen saattaa kääntyä yksilöä vastaan; 
puutteellisten tietojen varassa toimivat viran
omaiset eivät pysty tehokkaasti turvaamaan 
yksilön turvallisuutta ja hänen muita oikeuk
siaan. 

Eduskunnan II lakivaliokunta totesi henki
lörekisterilakia koskevasta esityksestä antamas
saan mietinnössä (II La VM 10/1986 vp ), ettei 
henkilörekisterilainsäädäntö saa muodostaa 
tarpeettomia esteitä rikosten ehkäisemistä ja 
tutkimista varten tarvittavien tietojen saannille. 
Vastaavasti eduskunnan hallintovaliokunta 
lausui mietinnössään hallituksen esityksestä tie
tosuojasopimuksen eräiden määräysten hyväk
symisestä, että yksityisyyden suoja ja turvalli
suuden suoja ovat molemmat tärkeitä yksilön 
oikeuksia, joiden on perusteltua olla tasapai-
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nossa. Hallintovaliokunnan mielestä poliisilla 
tuli olla myös vastaisuudessa riittävät mahdol
lisuudet saada käyttöönsä ne tiedot, joita se 
tarvitsee rikosten selvittämiseen. 

Esityksen yhteiskunnallisena tavoitteena on 
yhteensovittaa yksityisyyden suojan ja turvalli
suuden suojan vaatimukset yleisellä tasolla. 
Esityksen toiminnallisena tavoitteena on hel
pottaa hyvän rekisteritavan kehittämistä polii
sissa ja samalla lisätä poliisin henkilörekisteri
toiminnan avoimuutta. 

Esityksen lähtökohtana on, että myös polii
sin henkilörekistereihin sovelletaan yleisessä 
henkilörekisterilainsäädännössä omaksuttuja 
periaatteita. Näistä poiketaan ainoastaan sil
loin, kun se on poliisitoiminnan tehokkuuden 
turvaamiseksi välttämätöntä. Toisin kuin ylei
sessä henkilörekisterilainsäädännössä poliisin 
henkilörekistereitä koskevaan lainsäädäntöön 
tarvitaan myös eräitä organisatorisia kysymyk
siä koskevia määräyksiä. 

Yhtenäisen hyvän rekisteritavan kehittämi
seksi ehdotettua lakia sovellettaisiin varsinaisiin 
poliisitarkoituksiin perustettujen henkilörekis
terien lisäksi myös poliisin lupahallinto- ja 
muihin vastaaviin hallinnollisiin tarkoituksiin 
perustettuihin henkilörekistereihin. Varsinaisiin 
poliisitarkoituksiin ja hallinnolliin tarkoituksiin 
perustettuja henkilörekistereitä koskisivat kui
tenkin osittain eri säännöt. Poliisin sisäistä 
hallintoa varten perustetut henkilörekisterit jäi
sivät sitä vastoin poliisin henkilörekistereitä 
koskevan lainsäädännön ulkopuolelle ja niihin 
sovellettaisiin siten yksinomaan yleistä henkilö
rekisterilakia. 

Rekisterinpidon avoimuuden periaatteen to
teuttamiseksi epäiltyjen rekisteristä ja suojelu
poliisin toiminnallisesta tietojärjestelmästä sää
dettäisiin laissa sekä poliisin valtakunnalliseen 
käyttöön tarkoitetuista pysyvistä automaatti
sen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävistä 
henkilörekistereistä asetuksella. Muut henkilö
rekisterit, niiden käyttötarkoitus ja niiden tie
tosisältö ilmenisivät rekisterikohtaisista perus
tamispäätöksistä ja rekisteriselosteista. 

2.2. Keskeiset ehdotukset 

Laki poliisin henkilörekistereistä sisältäisi 
säännöksiä muun muassa henkilörekisterin pe
rustamisesta, epäiltyjen rekisteristä ja suojelu
poliisin toiminnallisesta tietojärjestelmästä, yk
sittäiseen tehtävään liittymättömien tietojen, 

arkaluonteisten tietojen ja kuuntelulla saatujen 
tietojen keräämisestä ja tallettamisesta, poliisin 
oikeudesta saada tietoja eräiltä muilta viran
omaisilta massaluovutuksena, rekisteröidyn 
tarkastusoikeudesta, tietojen luovuttamisesta 
poliisille, eräille muille viranomaisille teknisen 
käyttöyhteyden avulla ja ulkomaisille poliisivi
ranomaisille, tietojen käyttämisestä, luotetta
vuuslausunnoista sekä henkilörekisterin tieto
jen poistamisesta. 

Henkilörekisteri voitaisiin perustaa käyttö
tarkoituksesta riippuen poliisin valtakunnalli" 
seen käyttöön, useamman kuin yhden poliisiyk
sikön käyttöön, poliisiyksikön käyttöön taikka 
poliisin henkilöstöön kuuluvan tai poliisin hen
kilöstöön kuuluvien muodostaman työryhmän 
käyttöön. Käyttäjäpiirin määrittely vaikuttaisi 
esimerkiksi siihen, pidettäisiinkö poliisiorgani
saation sisäistä tietojenvaihtoa yhteisten tieto
jen käyttämisenä vai tietojen luovuttamisena. 

Henkilörekisterin käyttäjäpiiriin kuuluvilla 
poliisiyksiköillä ja poliisin henkilöstöön kuulu
villa olisi yleensä oikeus käyttää rekisteriä 
tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Epäil
tyjen rekisterin osalta käyttöoikeus olisi kuiten
kin rajoitettu jo laissa tarkkailutehtäviin mää
rättyyn poliisin henkilöstöön ja muiden rekis
terien osalta lisärajoituksia voitaisiin asettaa 
lakia alemmantasoisilla määräyksillä tai rekis
terinpitäjän päätöksellä. 

Tietojen luovuttaminen edellyttää luovutta
jan tekemää päätöstä tietojen luovuttamisesta, 
joka päätös voi tarkoittaa joko yksittäistä 
tietojen luovutusta tai niiden luovutusta tekni
sen käyttöyhteyden avulla. 

Rekisteröidyllä olisi yleensä oikeus tarkastaa 
rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Hen
kilörekisterilaissa säädettyjä tarkastusoikeuden 
rajoituksia koskevien tulkintaongelmien välttä
miseksi tarkastusoikeutta ei olisi myöskään 
eräissä määritellyissä tapauksissa, joissa tarkas
tusoikeuden rajoittaminen on poliisin toimin
nan tehokkuuden varmistamiseksi ja tärkeiden 
yksityisten etujen suojelemiseksi välttämätöntä. 

Poliisirekisterin tietoja saisi yleensä käyttää 
ja luovuttaa poliisiorganisaation sisällä vain 
siihen tarkoitukseen, mihin tiedot on kerätty ja 
talletettu. Koska tarkan rajan vetäminen polii
sin eri perustehtävien välille; oikeus- ja yhteis
kuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjes
tyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä 
rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja 
syyteharkintaan saattaminen; on usein käytän
nössä mahdotonta, varsinaisten poliisitarkoi-
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tusten katsottaisiin tässä yhteydessä muodosta
van pääsääntöisesti yhden, yhtenäisen käyttö
tarkoituksen. Epäiltyjen rekisterin, suojelupolii
sin toiminnallisen tietojärjestelmän ja tilapäis
ten henkilön tai työryhmän käyttöön perustet
tujen henkilörekisterien sisältämien erityisen 
arkaluonteisten vihjetietojen luovuttamiselle 
olisi kuitenkin asetettu tavallista tiukemmat 
rajoitukset. Hallinnollisiin tarkoituksiin perus
tettujen henkilörekisterien osalta sallitut käyt
tötarkoitukset rajoittuisivat sitä vastoin tietojen 
keräämis- ja tallettamistarkoituksiin, vaikka 
myöskin varsinaisten poliisitarkoitusten ja hal
linnollisten tarkoitusten tarkka erottelu on 
usein vaikeaa. 

Mahdollisuus poiketa rekisterin käyttötar
koitussidonnaisuudesta olisi rajoitettu tapauk
siin, joissa poikkeaminen on poliisin toiminnan 
tehokkuuden varmistamiseksi välttämätöntä ja 
samalla suhteellisuusperiaatteen mukaista. Po
liisilla olisi muun muassa oikeus käyttää eräissä 
määritellyissä vakavia asioita koskevissa varsi
naisissa poliisitarkoituksissa hallinnollisiin tar
koituksiin perustettujen henkilörekisterien tie
toja. Vastaavasti poliisilla olisi oikeus käyttää 
esimerkiksi eräissä määritellyissä lupa-asioissa 
varsinaisiin poliisitarkoituksiin perustettujen 
henkilörekisterien tietoja. Poliisin päätettäväksi 
on säädetty erilaisia yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitoon läheisesti liittyviä lu
pia kuten aselupa ja ajokorttilupa. Tällaisen 
luvan myöntämisen tai voimassaolon edellytyk
seksi on yleensä säädetty turvallisuussyistä lu
vanhakijan tai luvanhaltijan luotettavuus, sopi
vuus tai muu sellainen ominaisuus, jonka arvi
oiminen edellyttää tietoja esimerkiksi henkilön 
mahdollisesta syyllistymisestä rikoksiin. Poik
keukset käyttötarkoitussidonnaisuudesta sään
neitäisiin niin täsmällisesti kuin se on yleisellä 
tasolla käytännössä mahdollista. 

Poliisin tietojenluovuttamisoikeutta koskeva 
pcrussäännös on ehdotettu sijoitettavaksi uu
teen poliisilakiin. Poliisin henkilörekistereitä 
koskevassa laissa säänneltäisiin poliisin oikeus 
luovuttaa tietoja eräille muille viranomaisille 
teknisen käyttöyhteyden avulla. Poliisin henki
lörekistereitä koskevassa laissa olisivat myös 
säännökset rekisteritietojen luovuttamisesta ul
komaiden poliisiviranomaisille. Tietojen luo
vuttamisen edellytykset riippuisivat siitä, olisi
ko vastaanottajana kansainvälisen rikospoliisi
järjestön (Interpol) jäsenvaltio vai järjestöön 
kuulumaton valtio sekä siitä, tapahtuisika tie
tojen luovuttaminen yksittäisenä luovutuksena 

vai teknisen käyttöyhteyden avulla. Poliisin 
oikeus luovuttaa tietoja säänneltäisiin niin täs
mällisesti kuin se on yleisellä tasolla käytän
nössä mahdollista. Tarkemmat rekisterikohtai
set määräykset tietojen luovuttamisesta annet
taisiin kunkin rekisterin perustamispäätöksessä 
ja muilla rekisterinpitäjän määräyksillä. 

Poliisin henkilörekistereitä koskevan lain no
jalla annettaisiin uusi asetus poliisin henkilöre
kistereistä. Asetuksessa olisivat tarkemmat 
säännökset muun muassa rekisteriselosteesta, 
poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoite
tuista pysyvistä automaattisen tietojenkäsitte
lyn avulla ylläpidettävistä henkilörekistereistä 
ja henkilörekistereihin talletettujen tietojen 
poistamisesta. Säilytysaikojen rajaamisella py
rittäisiin varmistamaan se, ettei poliisin henki
lörekistereissä olisi rekisterien käyttötarkoituk
sen kannalta vanhentuneita tietoja. 

Asetuksella valtuutettaisiin poliisin ylijohto 
antamaan tarkempia määräyksiä asetuksen 
täytäntöönpanosta. Lisäksi kukin rekisterinpi
täjä voisi antaa tarkempia rekisterikohtaisia 
ohjeita ja suosituksia. 

3. Esityksen vaikutukset 

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole suoranaisia taloudellisia 
vaikutuksia. 

3.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 

Esityksellä ei ole suoranaisia organisatorisia 
vaikutuksia. 

Ehdotuksen edellyttämä henkilörekisterien 
tarkistaminen vaatii varsinkin vanhojen, pai
kallispoliisin yksiköiden käyttöön perustettujen 
manuaalisten rekisterien osalta merkittäviä 
henkilöstöresursseja. Tarkistustyö voidaan kui
tenkin suorittaa nykyisellä henkilöstöllä, jos 
siirtymäaika asetetaan riittävän pitkäksi. 

3.3. Vaikutukset eri kansalaisryhmien asemaan 

Esityksellä yhteensovitettaisiin aiempaa pa
remmin yksityisyyden suojan ja turvallisuuden 
suojan vaatimukset. Yksilön yksityisyyden suo
jaa parannettaisiin esimerkiksi eräiden tietojen 
keräämistä ja tallettamista koskevilla rajoituk
silla, tietojen luovuttamiseen liittyvillä määrä-
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yksillä sekä rekisteritietojen säilytysaikojen 
määrittämisellä ehdotetun lain nojalla annetta
vassa asetuksessa. Poliisin mahdollisuuksia tur
vata yksilön turvallisuus parannettaisiin muun 
muassa poliisin tietojen saantia koskevilla mää
räyksillä. 

4. Asian valmistelu 

4.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Sisäasiainministeriö asetti 22 päivänä helmi
kuuta 1990 työryhmän (poliisirekisterilakityö
ryhmä) valmistelemaan esitystä. Työryhmässä 
olivat edustettuina sisäasiainministeriön ja oi
keusministeriön lisäksi keskusrikospoliisi, suo
jelupoliisi ja Helsingin poliisilaitos. Työryhmä 
jätti mietintönsä (Sisäasiainministeriön poliisi
osaston julkaisuja. SarjaA. 111991.) 30 päivänä 
toukokuuta 1991. 

4.2. Lausunnot 

Työryhmän mietinnöstä pyydettiin lausunnot 
kuudelta ministeriöitä, neljältä lääninhallituk
selta, Autorekisterikeskukselta, tietosuojalauta
kunnalta, tietosuojavaltuutetun toimistolta, 
hallinto-oikeuden asiantuntijalta, rajavartiolai
tokselta, tullilaitokselta, Suomen pankkiyhdis
tykseltä, poliisiasiain neuvottelukunnalta, suo
jelupoliisilta, keskusrikospoliisilta, poliisiopis
tolta, neljältä poliisipiiriitä ja viideltä polii
sialan järjestöltä. 

Lausuntojen perusteella esityksen valmiste
lua jatkettiin sisäasiainministeriössä virkamies
työnä ja 18 päivänä kesäkuuta 1993 valmistu
neesta uudesta lakiesitysluonnoksesta pyydet
tiin lausunnot oikeusministeriöltä, tietosuoja
valtuutetun toimistolta, suojelupoliisilta, kes
kusrikospoliisilta ja Helsingin poliisilaitokselta. 

Lausuntojen perusteella esityksen valmiste-

lua on edelleen jatkettu sisäasiainministeriössä 
virkamiestyönä ja jatkovalmistelun aikana on 
kuultu oikeusministeriön edustajia ja tie
tosuojavaltuutettua, joiden näkemykset on py
ritty ottamaan huomioon esityksen viimeiste
lyssä. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

5.1. Riippuvuus muista esityksistä 

Eduskunnalle annetaan erikseen esitys polii
silaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, johon 
sisältyy muun muassa poliisin tiedonhankintaa 
koskevia säännöksiä. Eduskunnalle on myös 
annettu esitys telekuuntelua ja -valvontaa sekä 
teknistä tarkkailua koskevaksi lainsäädännöksi 
(HE 22/1994 vp), johon sisältyy muun muassa 
ehdotus pakkokeinolain muutoksista, jossa eh
dotetaan telekuuntelua, televalvontaa ja teknis
tä tarkkailua koskevien säännösten lisäämistä 
pakkokeinolakiin. Poliisin henkilörekistereitä 
koskeva laki tulisi saattaa voimaan aikaisin
taan samasta ajankohdasta kuin edellä maini
tut uusi poliisilaki ja pakkokeinolain muutok
set. 

5.2. Riippuvuus kansainvälisistä sopimuksista ja 
velvoitteista 

Edellä mainittu tietosuojasopimus velvoittaa 
sopimuspuolia toteuttamaan sopimuksessa 
mainitut tietosuojan perusperiaatteet kansalli
sessa lainsäädännössään. Tietosuojasuositus 
täsmentää tietosuojasopimusta poliisitoimea 
koskevien kysymysten osalta. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki poliisin henkilörekistereistä 

luku. Yleiset säännökset 

1 §. Lain soveltamisala. Lakia sovellettaisiin 
ainoastaan henkilörekisterilain tarkoittamiin 
henkilörekistereihin. Sellaiset poliisin rekisterit, 
jotka eivät sisällä henkilötietoja, jäisivät siten 
lain soveltamisalan ulkopuolelle. 

Lakia sovellettaisiin ainoastaan ehdotetun 
uuden poliisilain 1 §:ssä tarkoitettujen poliisin 
tehtävien suorittamiseksi perostettuihin henki
lörekistereihin. Poliisin sisäistä hallintoa varten 
perustetut henkilöstö-, talous- ynnä muut sel
laiset henkilörekisterit jäisivät siten lain sovel
tamisalan ulkopuolelle ja niihin sovellettaisiin 
yksinomaan yleistä henkilörekisterilakia. 

Myös lain tarkoittamiin poliisin henkilöre
kistereihin sovellettaisiin yleistä henkilörekiste
rilakia, jollei ehdotetussa laissa toisin säädet
täisi. 

Lain soveltamisalaan kuuluvia rekistereitä 
olisivat epäiltyjen rekisteri ja suojelupoliisin 
toiminnallinen tietojärjestelmä, joista säädettäi
siin suoraan laissa, sekä 2 luvun mukaisesti 
perustetut henkilörekisterit. 

2 §. Epäiltyjen rekisteri. Epäiltyjen rekisteriin 
saisi kerätä ja tallettaa sekä jo tapahtuneisiin 
että tapahtuvaksi epäiltäviin rikoksiin liittyviä 
tietoja. Kerättävien ja talletettavien tietojen 
tulisi luonnollisestikin olla laillisesti hankittuja. 
Jo tapahtuneiden rikosten osalta tietojen han
kintaa koskevat toimivaltuussäännökset sijait
sevat lähinnä esitutkinta- ja pakkokeinolaeissa 
sekä kesken olevien tai tapahtuvaksi tulevien 
rikosten osalta poliisilaissa. 

Jo tapahtuneen tai tapahtuvaksi epäiltävän 
rikoksen tulisi olla epäillyn itsensä osalta sel
lainen, josta saattaa seurata vankeutta. Myö
tävaikuttajan osalta myötävaikuttamisen koh
teena olevan rikoksen tulisi olla sellainen, josta 
saattaa seurata enemmän kuin kuusi kuukautta 
vankeutta. Epäillyn osalta kynnys on siten 
korkeampi kuin uuden poliisilain 30 §:än ehdo
tetussa tarkkailusäännöksessä. Näin kaikkia 
laillisesti tarkkailun avulla hankittuja tietoja ei 
saisi tallettaa epäiltyjen rekisteriin, vaan osaa 
saataisiin käyttää ainoastaan kyseistä yksittäis
tä tehtävää suoritettaessa niitä rekistereihin 

tallettamatta. Käytännössä poliisin tarkkailu
toiminta kohdistuu lähinnä ammatti- ja tapa
rikollisiin. 

Asian luonteesta johtuen näyttökynnys on 
asetettu suhteellisen matalalle. Riittää, että on 
syytä epäillä rikoksen tapahtuneen tai tapahtu
van. Epäilyn olisi kuitenkin perustuttava päte
viin syihin. Esimerkiksi henkilön rikollinen 
menneisyys ei yksinään oikeuttaisi henkilöä 
koskevien tietojen keräämiseen ja tallettami
seen. Aikaisempi rikollinen toiminta voitaisiin 
kuitenkin ottaa huomioon, jos se yhdessä 
muiden henkilön toiminnasta, esimerkiksi va
rainkäytöstä ja yhteydenpidosta rikoksista 
epäiltyihin, saatujen tietojen kanssa antaa ylei
sen elämänkokemuksen mukaan aiheen epäillä 
hänen jatkavan rikollista toimintaa. 

Varsinaisia rikokseen osallisia ja rikoksen 
suosijoita koskevien tietojen lisäksi epäiltyjen 
rekisteriin saisi kerätä ja tallettaa myös ehdo
tetussa uudessa poliisilaissa tarkoitettuja myö
tävaikuttajia koskevia tietoja. Myötävaikutta
jan toiminnan ei aina tarvitsisi olla sellaisenaan 
rangaistavaa. Henkilön on katsottava myötä
vaikuttavan rikokseen, jos hänen ja rikoksen
tekijän välillä vallitsee rikollisuuteen liittyvä 
yhteistyösuhde. Tässä mielessä on riittävää, 
että henkilö esimerkiksi rahoittaa rikoksenteki
jän elämää, majoittaa rikoksentekijöitä taikka 
hankkii näiden käyttöön välineitä. Myötävai
kuttamista ei sen sijaan ole esimerkiksi suku
lais- tai perhesuhteista tai asiakassuhteesta joh
tuva normaali yhteydenpito, jollei yhteydenpi
toon liity edellä kuvatun kaltaista toimintaa. 

Epäiltyjen rekisteriä saisivat käyttää ainoas
taan tarkkailutehtäviin määrätyt poliisin hen
kilöstöön kuuluvat. Normaalisti tarvittavat 
käyttöoikeusrajoitukset asettaa rekisterikohtai~ 
sesti rekisterinpitäjä. Koska epäiltyjen rekisteri 
sisältää erityisen arkaluonteisia tietoja, sen 
osalta käyttöoikeusrajoituksia asetettaisiin jo 
lakitasolla. Poliisiyksikkö määrää päätöksel
lään tietyt, nimetyt henkilöt tarkkailutehtäviin. 

Epäiltyjen rekisteri korvaisi nykyisen tilapäi
sen atari-rekisterin. 

Vertailun vuoksi voidaan todeta, että tul
liasetuksen vuoden 1994 alusta voimaan tulleen 
25 a §:n (1164/93) l momentin mukaan tullilai
toksessa voidaan pitää tullirikosten ehkäisemis
tä ja tutkimista varten tullirikosrekisteriä, ran
gaistusvaatimusrekisteriä ja valvontatietorekis
teriä. Tullirikosrekisteriin talletetaan tiedot tut-
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kittaviksi saatetuista ja ilmoitetuista tullirikok
sista epäillyistä. Valvontatietorekisteriin voi
daan tallettaa tunnistetietoja henkilöstä, jonka 
on riittävästi varmennettujen tietojen perusteel
la syytä epäillä syyllistyvän tullirikokseen. Val
vontarekisteriin talletetaan tiedot myös teosta, 
johon henkilön epäillään syyllistyvän. Mainit
tujen henkilörekisterien osalta ei ole siis asetet
tu rikoksen törkeyttä edellyttävää kynnystä, 
vaan tietoja voidaan kerätä ja tallettaa kaikkiin 
tullirikoksiin liittyen. 

3 §. Suojelupoliisin toiminnallinen tietojärjes
telmä. Poliisin hallinnosta annetun lain (11 0/92) 
10 §:n 1 momentin mukaan suojelupoliisin teh
tävänä on torjua sellaisia hankkeita ja rikoksia, 
jotka voivat vaarantaa valtio- ja yhteiskunta
järjestystä tai valtakunnan sisäistä tai ulkoista 
turvallisuutta sekä suorittaa tällaisten rikosten 
tutkintaa. Sen tulee myös ylläpitää ja kehittää 
yleistä valmiutta valtakunnan turvallisuutta 
vaarantavan toiminnan estämiseksi. Poliisin 
hallinnosta annetun asetuksen (359/92) 10 §:n 1 
momentin mukaan suojelupoliisin tulee lisäksi 
antaa sisäasiainministeriön vahvistamien yleis
ten perusteiden mukaisesti viranomaisille ja 
yhteisöille sellaisia ohjeita, neuvoja ja tietoja, 
jotka ovat tarpeen valtion turvallisuuden yllä
pitämiseksi tai siihen kohdistuvien loukkausten 
estämiseksi sekä pitää yhteyttä ulkomaisiin 
viranomaisiin. 

Suojelupoliisin säädettyjen tehtäviensä suo
rittamiseksi pitämään toiminnalliseen tietojär
jestelmään saisi kerätä ja tallettaa sekä jo 
tapahtuneisiin että tapahtuvaksi epäiltäviin 
hankkeisiin ja rikoksiin liittyviä tietoja. 

Kerättävät ja talletettavat tiedot on määri
telty asian luonteesta johtuen kansainväliseen 
tapaan varsin väljästi. Esimerkiksi tie
tosuojasuositus ei sinällään koske valtion tur
vallisuutta varten kerättyjen henkilötietojen ke
räämistä, tallettamista ja käyttöä, vaikkakin 
jäsenvaltio voi laajentaa joitakin suosituksen 
periaatteista soveltumaan myös noiden tietojen 
käsittelyyn. Yhtenäisen hyvän rekisteritavan 
kehittämiseksi suojelupoliisin toiminnallista tie
tojärjestelmää koskevat säännökset ehdotetaan 
otettavaksi poliisin henkilörekistereitä koske
vaan lakiin. 

Tietojärjestelmä olisi tarkoitettu yhden polii
siyksikön, suojelupoliisin, käyttöön eli sen 
käyttöoikeus olisi ainoastaan suojelupoliisin 
henkilöstöön kuuluvilla. 

2 luku. Henkilörekisterin perustaminen 

4 §. Henkilörekisterin perustaminen. Perustet
tavat henkilörekisterit voisivat olla perustamis
päätöksestä ilmenevästä käyttötarkoituksesta 
riippuen käyttäjäpiiriitään neljänlaisia. Rekiste
ri voitaisiin perustaa poliisin valtakunnalliseen 
käyttöön, useamman kuin yhden poliisiyksikön 
käyttöön, poliisiyksikön käyttöön taikka polii
sin henkilöstöön kuuluvan tai poliisin henki
löstöön kuuluvien muodostaman työryhmän 
käyttöön. 

Poliisiyksiköllä tarkoitettaisiin tässä laissa 
poliisin ylijohtoa, poliisin lääninjohtoa, poliisi
piiriä, keskusrikospoliisia, suojelupoliisia, liik
kuvaa poliisia, poliisiopistoa, poliisikoulua, po
liisikoiralaitosta ja poliisivarikkoa. Poliisiyksik
köjä olisivat myös keskusrikospoliisin, suojelu
poliisin ja liikkuvan poliisin alueelliset ja pai
kalliset yksiköt. Tulevaisuudessa kihlakunnat 
korvaavat poliisipiirit, jolloin poliisin hallin
nosta annetun lain muuttamisesta vuoden 1993 
lopussa annetun esityksen (HE 315/1993 vp) 
mukaan kihlakunnanviraston poliisiosastot ja 
kihlakunnan poliisilaitokset tulevat toimimaan 
nykyisten nimismiespiirien ja poliisilaitosten 
sijasta poliisin paikallisviranomaisina. Poliisin 
hallinnollisesta jaotuksesta määrätään poliisin 
hallinnosta annetussa laissa ja asetuksessa. 

Poliisin henkilöstöön kuuluvalla tarkoitettai
siin sekä poliisin palveluksessa olevia virkamie
hiä että poliisiin työsopimussuhteessa olevia 
henkilöitä. Poliisin henkilöstöön kuuluvina pi
dettäisiin Plyös poliisikokelaita, joilla on uu
teen poliisilakiin ehdotetun 7 §:n 2 momentin 
mukaan poliisimiehelle kuuluvat valtuudet suo
rittaessaan kouluttajansa johdon ja valvonnan 
alaisena koulutukseen liittyvää tehtävää. 

Käyttäjäpiirin määrittely vaikuttaisi muun 
muassa siihen, pidettäisiinkö poliisiorganisaati
on sisäistä tietojen vaihtoa henkilörekisterilain 
näkökulmasta käyttönä vai luovutuksena. Po
liisin henkilörekisterin säännönmukaiseen käyt
täjäpiiriin kuuluvilla poliisiyksiköillä ja poliisin 
henkilöstöön kuuluvilla olisi lähtökohtaisesti 
oikeus käyttää kyseistä rekisteriä. Tietojen luo
vuttaminen käyttäjäpiirin ulkopuoliselle polii
siyksikölle tai poliisin henkilöstöön kuuluvalle 
edellyttäisi sitä vastoin luovuttajan tekemää 
päätöstä tietojen luovuttamisesta. 

5 §. Poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoi
tetut henkilörekisterit. Avoimuuden periaatteen 
mukaisesti poliisin valtakunnalliseen käyttöön 
tarkoitetuista pysyvistä automaattisen tietojen-
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käsittelyn avulla ylläpidettävistä henkilörekis
tereistä säädettäisiin asetuksella, jota koskeva 
luonnos on tämän esityksen liitteenä. Poliisin 
valtakunnalliseen käyttöön tarkoitetut tilapäi
set automaattisen tietojenkäsittelyn avulla yllä
pidettävät henkilörekisterit ja poliisin valtakun
nalliseen käyttöön tarkoitetut manuaalisesti yl
läpidettävät henkilörekisterit perustettaisiin si
säasiainministeriön päätöksellä. 

Nykyiset poliisin valtakunnalliset henkilöre
kisterit on kuvattu kumottavaksi ehdotetussa 
asetuksessa poliisin valtakunnallisista pysyvistä 
atk-henkilörekistereistä ja sisäasiainministeriön 
päätöksessä poliisin valtakunnallisista manuaa
lisista ja tilapäisistä atk:lla ylläpidettävistä hen
kilörekistereistä. Uusia myöhemmin mahdolli
sesti toteutettavia rekistereitä olisivat mm. ri
kosilmoitushakemisto, tunnistettavien tiedosto, 
aselupatiedosto, henkilökorttitiedosto, tarkas
tuskorttitiedosto ja ulkomaalaisten tunnista
mistiedosto. Atari-rekisteri korvattaisiin epäil
tyjen rekisterillä. 

Uudessa poliisin henkilörekistereitä koske
vassa asetuksessa mahdollistettaisiin toisaalta 
varsinaisiin poliisitarkoituksiin perustettujen 
henkilörekisterien ja toisaalta hallinnollisiin 
tarkoituksiin perustettujen henkilörekisterien 
kokoaminen kahdeksi tietojärjestelmäksi, joilla 
kummallakin tietojärjestelmällä olisi oma, osa
tiedostojen yhteinen henkilön henkilöllisyyttä 
koskevia tietoja sisältävä osa. Tällä saavutet
taisiin merkittävää työnsäästöä, kun henkilöl
lisyyttä koskevia tietoja ei näin tarvitsisi tallet
taa ja päivittää jokaisen osatiedoston osalta 
erikseen. Säädöksillä ei muutenkaan tulisi estää 
kehittyvän tekniikan hyväksikäyttöä, mikäli 
tietosuoja kyetään turvaamaan myös uusissa 
teknisissä ratkaisuissa. Usein kehittyvä tekniik
ka mahdollistaa myös aiempaa paremman tie
tosuojan ja -turvan tason. 

Poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitet
tujen henkilörekisterien rekisterinpitäjänä olisi 
poliisin ylijohto. Rekisterinpitäjänä se ratkaisisi 
rekisterien tietosisältöä, rekisteritietojen käyt
töä ja luovuttamista sekä rekisterien kehittä
mistä koskevat periaatteelliset kysymykset. Re
kistereitä ylläpitäisi keskusrikospoliisi poliisin 
ylijohdon valvonnassa. Ylläpito kattaisi mm. 
rekisteritietoja koskevien ilmoitusten vastaan
oton, tietojen luovuttamisen ja tulosteiden toi
mittamisen sekä muut tietopalvelutehtävät 
Keskusrikospoliisi osallistuisi myös rekisterien 
kehittämiseen. 

6 §. Useiden poliisiyksiköiden käyttöön tarkoi-

tetut henkilörekisterit. Useiden poliisiyksiköi
den käyttöön tarkoitettuja henkilörekistereitä 
tarvittaisiin varsinkin useammasta paikallispo
liisin yksiköstä koostuvilla yhteistoiminta-alu
eilla. Yhteistoiminta-alueen poliisiyksiköillä 
voisi olla esimerkiksi yhteinen tutkinta- ja 
virka-apujärjestelmä. Yhden poliisiyksiköistä 
tulisi rekisterinpitäjänä vastata koko rekisteris
tä. Luonnollisesti muutkin käyttäjäpiiriin kuu
luvat poliisiyksiköt vastaisivat omalta osaltaan 
rekisteriin tallettamistaan tiedoista eli ne rin
nastuisivat tältä osin henkilörekisterilakia kos
kevan hallituksen esityksen perustelujen tar
koittamiin toissijaisiin rekisterinpitäjiin. 

7 §. Poliisiyksikön käyttöön tarkoitetut henki
lörekisterit. Nykyisin käytössä olevia yhden 
poliisiyksikön käyttöön tarkoitettuja henkilöre
kisterejä on kuvattu edellä yleisperusteluiden 
jaksossa 1.3 .. 

Tärkeimpiä yhden poliisiyksikön käyttöön 
tarkoitettuja henkilörekistereitä on tutkinta- ja 
virka-apujärjestelmä. Kyseinen järjestelmä on 
atk:n avulla ylläpidettävä rekisteri, johon kerä
tään ja talletetaan tietoja sellaisista poliisitoi
menpiteistä, joiden yhteydessä laaditaan esitut
kinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 
(575/88) 1 §:ssä tarkoitettu rikosilmoitus tai 
niin sanottu sekalaisilmoitus. Poliisitoimenpi
teessä voi olla kysymys rikoksen esitutkinnasta, 
uuteen poliisilakiin ehdotetun 36 §:n tarkoitta
masta poliisitutkinnasta tai virka-avun antami
sesta. Mainituissa ilmoituksissa esiintyy henki
löitä ilmoittajina, todistajina, asianomistajina, 
rikoksesta epäiltyinä ja muuten ilmoitukseen 
liittyvinä. Rikosilmoitusten tallettamisesta 
atk:n avulla ylläpidettävään tiedostoon sääde
tään esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun 
asetuksen 1 §:n 3 momentissa. 

Tutkinta- ja virka-apujärjestelmään liittyvät 
juttukohtaiset vihjetieto-osat eivät kuulu polii
siyksikön käyttöön tarkoitettuun henkilörekis
teriin, vaan ne ovat tilapäisiä ehdotetussa 
8 §:ssä tarkoitettuja henkilön tai työryhmän 
käyttöön tarkoitettuja henkilörekistereitä. 

Keskusrikospoliisin käyttöön suunniteltu 
DNA-tutkimuksiin liittyvä rekisteri olisi tyypil
linen säännöksen tarkoittama yksikkökohtai
nen rekisteri, johon talletettaisiin rikostutkin
nan yhteydessä saatuihin verinäytteisiin liitty
viä tietoja, joita hyödynnettäisiin keskusrikos
poliisin lausunnonantotoiminnassa ja rikosten 
sarjoittamisessa. 

8 §. Henkilön tai työryhmän käyttöön tarkoi
tetut henkilörekisterit. Varsinkin laajojen yksit-
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täisten tehtävien suorittamista varten on usein 
tarpeen perustaa erillisiä tehtävää suorittavan 
henkilön tai työryhmän käyttöön tarkoitettuja 
henkilörekistereitä. Tällaiset henkilörekisterit 
ovat yleensä luonteeltaan tilapäisiä. 

Henkilön tai työryhmän käyttöön tarkoitetut 
henkilörekisterit liittyvät useimmiten rikosten 
esitutkintaan. Kuten edellä on todettu tällainen 
rekisteri muodostuu myös tutkinta- ja virka
apujärjestelmän vihjetieto-osasta. Kysymykses
sä on eräänlainen nykyaikainen versio tutkijan 
muistilehtiöstä. 

Rekisterin perustamisesta päättäisi tehtäväs
tä vastaava poliisin henkilöstöön kuuluva, joka 
rikosten esitutkinnan osalta on yleensä tutkin
nanjohtaja. 

Rekisteriä perustettaessa sen käyttäjäpiiri tu
lisi määrittää hallinnon palveluperiaatteen mu
kaisesti laajuudeltaan sellaiseksi, ettei esimer
kiksi varsinaisen tutkijan lomalla oleminen 
estäisi asian tehokasta hoitamista. 

9 §. Rekisterin perustamispäätös, rekiste
riseloste ja rekisteri-ilmoitus. Pääsääntöisesti 
henkilörekisterin perustamisesta olisi tehtävä 
kirjallinen päätös, rekisteristä olisi laadittava 
rekisteriseloste ja rekisterin perustamisesta olisi 
ilmoitettava tietosuojavaltuutetulle. 

Kirjallisen perustamispäätöksen vaatimuk
sesta poikettaisiin lailla tai asetuksella perustet
tujen henkilörekisterien, manuaalisesti ylläpi
dettävien useiden poliisiyksiköiden tai polii
siyksikön käyttöön tarkoitettujen henkilörekis
terien ja henkilön tai työryhmän käyttöön 
tarkoitettujen henkilörekisterien osalta. Henki
lön ja työryhmän käyttöön perustettujen hen
kilörekisterien osalta ei ole tarkoituksenmu
kaista edellyttää kirjallista perustamispäätöstä 
rekisterien tilapäisluonteisuuden vuoksi. 

Henkilörekisterilain 10 §:n 1 momentin mu
kaan rekisteriseloste on laadittava automaatti
sen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävistä 
henkilörekistereistä. Ehdotuksen mukaan rekis
teriseloste olisi laadittava myös poliisin valta
kunnalliseen käyttöön tarkoitetuista manuaali
sesti ylläpidettävistä henkilörekistereistä. Toi
saalta rekisteriselostetta ei tarvitsisi laatia hen
kilön tai työryhmän käyttöön tarkoitetuista 
henkilörekistereistä. Kuten edellä on todettu ne 
ovat yleensä luonteeltaan tilapäisiä. 

Tietosuojavaltuutetulle tehtäviä ilmoituksia 
koskeva yleissäännös on henkilörekisterilain 
30 §. Tietosuojasuosituksen mukaan pysyvistä 
automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpi
dettävistä henkilörekistereistä tulisi tehdä il-

moitus valvontaviranomaiselle. Suosituksen 
mukaan myös tilapäisistä henkilörekistereistä 
tulisi ilmoittaa valvontaviranomaiselle joko tä
män kanssa sovittujen ehtojen tai kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Ehdotetun säännök
sen 3 momentissä säänneltäisiin tyhjentävästi 
ilmoitusvelvollisuus tietosuojavaltuutetulle. Eh
dotuksessa ilmoitusvelvollisuus on laajennettu 
koskemaan valtakunnallisten rekisterien osalta 
myös manuaalisesti ylläpidettäviä rekistereitä. 
Ilmoitusvelvollisuus koskisi myös automaatti
sen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettäviä po
liisin valtakunnalliseen käyttöön, useiden polii
siyksiköiden käyttöön ja poliisiyksikön käyt
töön tarkoitettuja tilapäisiä henkilörekisterejä. 
Ilmoitusvelvollisuus ei sitä vastoin koskisi hen
kilön tai työryhmän käyttöön tarkoitettuja 
henkilörekistereitä niiden suuren lukumäärän ja 
tilapäisluonteisuuden vuoksi. Henkilörekisterin 
olennaisena muuttamisena voidaan henkilöre
kisterilakia koskevan hallituksen esityksen pe
rustelujen mukaan pitää muun ohella rekisterin 
käyttötarkoituksen muuttamista sekä säännön
mukaisten tietojen luovutusten laajentamista. 

3 luku. Henkilötietojen kerääminen ja 
tallettaminen 

10 §. Yksittäiseen tehtävään liittymättömät 
tiedot. Tietosuojasuosituksen mukaan henkilö
tietojen kerääminen poliisitarkoituksiin olisi 
rajoitettava sellaisiin tietoihin, jotka ovat tar
peen todellisen vaaran (real danger) estämiseksi 
tai erityisen rikoksen (specific criminal offence) 
torjumiseksi. Suosituksen mukaan kansallisessa 
lainsäädännössä olisi oltava erityissäännöksiä 
kaikista tätä säännöstä koskevista poikkeuksis
ta. 

Tietosuojasuosituksen perustelujen mukaan 
"todellista vaaraa" ei tule ymmärtää rajoittu
maan tiettyyn rikokseen tai rikoksentekijään, 
vaan se sisältää kaikki olosuhteet, joissa on 
perusteltu epäilys siitä, että vakavia rikoksia on 
tehty tai saatetaan tulla tekemään poislukien 
perusteettomat spekulatiiviset mahdollisuudet. 
Esimerkiksi perusteltu epäilys siitä, että tar
kemmin määrittelemättömiä huumausaineita 
on tuotu laittomasti maahan tietyn sataman 
kautta tarkemmin määrittelemättömällä yksi
tyisveneellä oikeuttaisi suosituksen perustelujen 
mukaan tietojen keräämisen kaikista kyseistä 
satamaa käyttävistä yksityisveneistä, mutta ei 
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kaikista veneistä, niiden omistajista ja matkus
tajista, jotka käyttävät mitä tahansa maan 
satamaa. 

Ehdotetuna säännöksellä mahdollistettaisiin 
eräiltä osin sellainenkin tietojen kerääminen ja 
tallettaminen, joka ei ahtaasti tulkiten mahtuisi 
tietosuojasuosituksen todellinen vaara tai eri
tyinen rikos -kriteerin puitteisiin. Kyseessä oli
sivat yksittäisen tehtävän suorittamisen yhtey
dessä saadut tiedot, jotka eivät liity kyseiseen 
yksittäiseen tehtävään. Ne liittyisivät toki jo
honkin toiseen yksittäiseen tehtävään, mutta 
tuon toisen tehtävän ei tarvitsisi olla vielä 
tietojen tallettamishetkellä tarkasti rajautunut. 
Mainittuja vihjeluonteisia tietoja saisi tallettaa 
ainoastaan epäiltyjen rekisteriin, suojelupoliisin 
toiminnalliseen tietojärjestelmään ja tilapäisiin 
henkilön tai työryhmän käyttöön tarkoitettui
hin henkilörekistereihin. 

Epäiltyjen rekisteristä ja suojelupoliisin toi
minnallisesta tietojärjestelmästä säädettäisiin 
ehdotetussa laissa, sen 2 ja 3 §:ssä. Vertailun 
vuoksi voidaan tosin todeta, että tullilain vuo
den 1994 alusta voimaan tulleessa 5 §:n 2 
momentissa (1I63/93) valtuutetaan säätämään 
asetuksella tullilaitoksessa tullirikosten ehkäise
mistä ja tutkimista varten pidettävistä henkilö
rekistereistä. Samaan aikaan voimaan tulleessa 
tulliasetuksen 25 §:n 1 momentissa on säädetty 
muun muassa tullirikosrekisteristä, johon talle
tetaan tiedot tullirikoksista epäillyistä ja val
vontatietorekisteristä, johon talletetaan tunnis
tetiedot henkilöistä, joiden on syytä epäillä 
syyllistyvän tullirikokseen. 

Tilapäiset henkilön tai työryhmän käyttöön 
tarkoitetut henkilörekisterit toimisivat eräänlai
sina muistilehtiöinä. Se, miten pitkään tilapäis
tä rekisteriä voitaisiin pitää, riippuisi kyseisen 
yksittäisen tehtävän laadusta, esimerkiksi tut
kittavana olevan rikoksen vanhentumisajasta. 
Mikäli vihjeluonteiset tiedot eivät olisi täsmen
tyneet yksittäisen tehtävän päättymiseen men
nessä, ne olisi siirrettävä epäiltyjen rekisteriin 
tai suojelupoliisin toiminnalliseen tietojärjestel
mään taikka hävitettävä. 

Tietojen vihje- ja arkaluonteisuuden vuoksi 
näiden tietojen käyttäminen ja luovuttaminen 
olisi tavallista rajoitetumpaa: tietojen luovutta
misesta poliisille säädettäisiin 17 §:n 2 momen
tissa ja I8 §:n 2 momentissa sekä niiden käyt
tämisestä ja luovuttamisesta luotettavuuslau
suntoja annettaessa 23 §:n 2 momentissa. 

Ehdotetuna vihjetietojen erityissääntelyllä to
teutettaisiin osaltaan tietosuojasuosituksen vaa-
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timusta eri tietoluokkien erottamisesta mahdol
lisuuksien mukaan niiden tarkkuuden ja luo
tettavuuden mukaan. Suosituksen mukaan eri
tyisesti tosiasioihin perustuvat henkilörekisterit 
olisi erotettava tiedoista, jotka perustuvat mie
lipiteisiin tai henkilökohtaisiin arvioihin. 

II §. Arkaluonteiset tiedot. Henkilörekisteri
lain 6 §:n 1 momentin mukaan lähtökohtana 
on, ettei henkilörekisteriin merkittäviksi saa 
kerätä eikä rekisteriin tallettaa arkaluonteisia 
tietoja. Lain 6 §:n 2 momentin kuusikohtaisessa 
luettelossa määritellään arkaluonteisina pidet
tävät tiedot. Lain 7 §:ssä säädetään poikkeuk
sista arkaluonteisten tietojen rekisteröintikiel
losta. Yhtenä poikkeuksena mainitaan henki
lörekisteri, josta on säädetty laissa tai asetuk
sessa tai jonka perustaminen johtuu välittömäs
ti rekisterinpitäjälle säädetystä taikka lain tai 
asetuksen nojalla määrätystä tehtävästä. 

Tietosuojasopimuksen 6 artiklan mukaan ar
tiklassa mainittuja erityisiä tietoryhmiä ei saa 
käsitellä automaattisessa tietojenkäsittelyssä, 
jollei kansallinen laki takaa riittävää turvaa. 
Sopimuksen 9 artiklan 2 kappaleen mukaan 
poikkeaminen 6 artiklasta on sallittu silloin, 
kun sellaisesta poikkeamisesta on sopimuspuo
len lainsäädännössä säädetty ja se on välttämä
töntä demokraattisessa yhteiskunnassa valtion 
turvallisuuden, yleisen turvallisuuden tai val
tion rahatalouden etujen suojaamiseksi, rikos
ten ehkäisemiseksi taikka rekisteröityjen tai 
muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien 
suojaamiseksi. 

Tietosuojasuosituksen mukaan tietojen ke
rääminen henkilöistä pelkästään sen perusteel
la, että heillä on jokin suosituksessa mainittu 
erityinen ominaisuus olisi kiellettävä. Näitä 
tekijöitä koskevia tietoja voitaisiin kerätä vain, 
jos se on ehdottoman tärkeätä jonkin tutki
muksen tarkoitukseen. 

Henkilörekisterilaissa arkaluonteisina tietoi
na pidetään myös henkilötietoja, jotka on 
tarkoitettu kuvaamaan rikollista tekoa, ran
gaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta. Kos
ka tarve rikostietojen keräämiseen ja talletta
miseen johtuu välittömästi poliisille uuteen 
poliisilakiin ehdotetun 1 §:n I momentissa sää
detyistä tehtävistä, mainitut tiedot rinnastettai
siin poliisin osalta muihin kuin arkaluonteisiin 
tietoihin. Tietoja saisi siten kerätä ja tallettaa 
silloin, kun ne ovat henkilörekisterin käyttötar
koituksen kannalta tarpeellisia. 

Henkilötietoja, jotka on tarkoitettu kuvaa
maan rotua tai etnistä alkuperää, henkilön 
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yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista 
vakaumusta, henkilön seksuaalista käyttäyty
mistä taikka henkilön saamia sosiaalipalveluja, 
toimeentulotukea, sosiaaliavustuksia ja niihin 
liittyviä sosiaalihuollon palveluja, saisi kerätä 
ja tallettaa ainoastaan silloin, kun se on yksit
täisen tehtävän suorittamiseksi välttämätöntä. 
Mainituilla seikoilla voi olla merkitystä esimer
kiksi yksittäisen rikoksen esitutkinnassa. Täl
löinkin tiedon saisi tallettaa ainoastaan silloin, 
kun tallettaminen arvioitaisiin välttämättömäk
si kyseisen esitutkinnan onnistumisen kannalta 
eli haluttuun lopputulokseen ei todennäköisesti 
voitaisi päästä muutoin kuin tiedon tallettamal
la. 

Henkilön terveydentilaa, sairautta tai vam
maisuutta taikka häneen kohdistettuja hoito
toimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia ku
vaamaan tarkoitettuja tietoja saisi kerätä ja 
tallettaa ensinnäkin silloin, kun se on yksittäi
sen tehtävän suorittamiseksi välttämätöntä. 
Toisaalta poliisin yksittäisen tehtävän yhtey
dessä saamia terveydentilatietoja voitaisiin tal
lettaa myös vastaisen varalle, jos se olisi rekis
teröidyn oman turvallisuuden tai poliisin työ
turvallisuuden varmistamiseksi välttämätöntä. 
Rekisteröidyn omasta turvallisuudesta olisi ky
symys esimerkiksi silloin, kun päihtyneenä säi
löönotetun todettaisiin sairastavan jotakin pit
käaikaissairautta. Tiedon tallettamisella turvat
taisiin henkilön oikea käsittely ja hoito mah
dollisen uuden säilöönoton yhteydessä. Poliisin 
työturvallisuudesta olisi kysymys lähinnä sil
loin, kun kohdehenkilön terveydentila aiheut
taa väkivaltaisuutta tai vaikuttaa hänen väki
valtaisuutensa vaarallisuuteen. Väkivaltaisuu
den olisi oltava todettua tai perustellusti epäil
tyä. Perustellusti epäillystä väkivaltaisuudesta 
olisi kysymys esimerkiksi silloin, kun lääkäri 
pyytää poliisilta virka-apua mielisairaan kulje
tukseen. Mielenterveyslain (1116/90) 31 §:n 1 
momentin mukaan lääkärin virka-apupyynnön 
perusteena on nimenomaisesti oltava potilaan 
väkivaltaisuus tai muu vastaava syy. Väkival
lan vaarallisuuteen taas vaikuttaisi esimerkiksi 
henkilön HIV-tartunta. 

Kysymys tietojen arkaluonteisuudesta liittyy 
myös henkilötuntomerkkien ottamiseen. Hen
kilötuntomerkkien ottamisesta säädetään pak
kokeinolain 6 luvun 4 §:ssä ja ulkomaalaislain 
53 a §:ssä (639/93). Säännösten mukaan henki
lötuntomerkit voidaan ottaa myös rekisteröin
tiä varten. Henkilötuntomerkkejä talletetaan 
lähinnä tuntomerkkirekisteriin sekä tulevaisuu-

dessa ulkomaalaisten tunnistamisrekisteriin ja 
keskusrikospoliisin DNA-rekisteriin. Esimer
kiksi rikoksesta epäillyn henkilön ihonväriä tai 
vammoja voidaan käyttää samanlaisina näky
vinä tuntomerkkeinä kuin esimerkiksi henkilön 
hiusten väriä tai henkilön pituutta ilman että 
olisi kysymys kielletystä rotua tai terveydenti
laa kuvaavan tiedon keräämisestä ja tallettami
sesta. Poliisitoimenpiteiden kohteeksi jo joutu
neen henkilön näkyvien tuntomerkkien tallet
tamisessa ei ole vaaraa sellaisesta leimaamistar
koituksessa tapahtuvasta tietojen rekisteröin
nistä, joka henkilörekisterilain arkaluonteisten 
tietojen rekisteröintikiellolla oli lakia koskevan 
hallituksen esityksen perustelujen mukaan tar
koitus estää. 

12 §. Kuuntelulla saadut tiedot. Tie
tosuojasuosituksen mukaan teknisellä tarkkai
lulla tai muuten automaattisesti tapahtuvan 
tietojen keräämisen edellytyksistä olisi oltava 
erityissäännökset. 

Uuden poliisilain 28-33 §:än ehdotetaan 
säännöksiä teknisestä valvonnasta ja teknisestä 
tarkkailusta. Tekninen tarkkailu käsittäisi tek
nisen kuuntelun, teknisen katselun ja teknisen 
seurannan. Vastaavasti pakkokeinolain 5 luvun 
14-28 §:än ehdotetaan säännöksiä telekuunte
lusta, televalvonnasta, salaisesta teknisestä 
kuuntelusta, salaisesta teknisestä katselusta ja 
salaisesta teknisestä seurannasta. 

Varsinkin salaa kuuntelemalla tapahtuva tie
tojen hankkiminen merkitsee niin syvälle kan
salaisen oikeusasemaan puuttumista, että myös 
kuuntelemalla saatujen tietojen henkilörekiste
reihin keräämisestä ja tallettamisesta on syytä 
säätää erikseen. Tiedot tulisivat yleensä talle
tettaviksi epäiltyjen rekisteriin, suojelupoliisin 
toiminnalliseen tietojärjestelmään tai tilapäisiin 
henkilön tai työryhmän käyttöön tarkoitettui
hin henkilörekistereihin. 

Ehdotetun uuden poliisilain nojalla tapahtu
valla rikoksen estämiseksi tai keskeyttämiseksi 
suoritettavalla teknisellä kuuntelulla saatuja, 
kyseiseen rikokseen liittymättömiä tietoja saisi 
poliisin henkilörekistereitä koskevaan lakiin 
ehdotettavan säännöksen mukaan tallettaa 
henkilörekistereihin vain, jos tiedot koskisivat 
sellaista toista rikosta, jonka estämiseksi tai 
keskeyttämiseksi kuuntelua voitaisiin myös 
suorittaa. 

Vastaavasti muutettavaksi ehdotetun pakko
keinolain nojalla tapahtuvalla rikoksen tutki
miseksi suoritettavalla telekuuntelulla tai salai
sella teknisellä kuuntelulla saatuja, kyseiseen 
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rikokseen liittymättömiä tietoja saisi pakkokei
nolakiin ehdotetun 5 luvun 26 §:n mukaan 
tallettaa poliisin muihin rekistereihin vain, jos 
tiedot koskisivat sellaista toista rikosta, jonka 
tutkinnassa voitaisiin saada lupa telekuunte
luun tai salaiseen tekniseen kuunteluun. Lisäksi 
tiedot saataisiin tallettaa, jos niitä tarvittaisiin 
sellaisen törkeän rikoksen estämiseen, josta 
ilmoittamatta jättäminen on säädetty rangais
tavaksi rikoslain 16 luvun 19 §:n 1 momentissa 
(1304/93). Muista rikoksen estämiseen liittyvis
tä poliisin toimivaltuuksista säädettäisiin ehdo
tetussa uudessa poliisilaissa. 

Sellaisen kuuntelulla saadun ylimääräisen 
tiedon käsittelystä, jota ei talletettaisi henkilö
rekistereihin, säädettäisiin uuden poliisilain eh
dotetussa 33 §:ssä ja pakkokeinolain ehdote
tuissa 5 luvun 25 ja 26 §:ssä. 

Henkilörekisterin käsite on joiltakin osin 
tulkinnanvarainen. Hallituksen henkilörekiste
rilakia koskevan esityksen perusteluissa jätet
tiinkin esimerkiksi se, milloin manuaaliset asia
perusteiset rekisterit tulevat lain tarkoittaman 
rekisterikäsitteen piiriin, rajatapauksissa oike
uskäytännön varaan. Samaan tapaan teknisen 
valvonnan ja tarkkailun yhteydessä syntyviä 
teknisiä tallenteita ei ole tässä ehdotuksessa 
pidetty sellaisinaan henkilörekisterinä. Auto
maattisesti syntyvää tallennetta ei muokkaa
mattomana ole yleensä katsottava henkilörekis
terilain 2 §:n 2 kohdan tarkoittamaksi auto
maattisen tietojenkäsittelyn avulla käsiteltäväk
si tietojoukoksi tai järjestetyksi tietojoukoksi, 
josta tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan 
löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksit
ta. Mikäli poliisilain ja pakkokeinolain sään
nöksiä tällaisten tallenteiden käsittelystä ei pi
detä riittävinä, asiasta olisi säädettävä erikseen 
omassa laissaan. Tietosuojavaltuutettu on esit
tänyt, että esimerkiksi videovalvonnasta olisi 
säädettävä Ruotsin tapaan omassa laissaan. 

13 §. Poliisin tietojen saanti eräistä rekistereis
tä. Viranomaisten tiedonsaantioikeutta ja tie
donantovelvollisuutta koskevat lukuisat sään
nökset määrittelevät nykyisellään varsin epäyh
tenäisesti tiedon luovutuksen perusteet. Lähtö
kohtaisesti poliisin oikeudesta saada tietoja 
tulisi säätää kutakin tietojen luovuttajaa kos
kevassa lainsäädännössä varsinkin silloin, kun 
luovuttajana on muu viranomainen. Tällaisia 
säännöksiä onkin esimerkiksi tieliikenteen tie
tojärjestelmästä annetussa laissa (819/89), ri
kosrekisterilaissa (770/93) ja tullilaissa. Kun 
tietojen luovuttamista koskevat säännökset ei-

vät kuitenkaan ole nykyisellään kattavia, polii
sin tehokkaan toiminnan turvaamiseksi poliisil
le välttämättömien tietojen saannista tulee sää
tää poliisilainsäädännössä, kunnes tietojen luo
vuttamista koskevat säännökset on saatu uu
distettua. 

Poliisin yleisestä oikeudesta saada tietoja 
ehdotetaan säädettäväksi uuden poliisilain 34 
ja 35 §:ssä. Ensin mainittu säännös koskisi 
tietojen saantia viranomaiselta ja jälkimmäinen 
säännös tietojen saantia yksityiseltä yhteisöitä 
tai henkilöltä. Poliisin oikeuteen saada tietoja 
vaikuttaisivat myös eräitä yhteistoimintatehtä
viä koskevat erityislait. Tällaisia yhteistoimin
tatehtäviä ovat muun muassa poliisi-, tulli- ja 
rajavartioviranomaisten yhteistoiminta sekä ul
komaalaisvalvontaan liittyvä viranomaisten yh
teistoiminta. 

Poliisin henkilörekistereitä koskevassa laissa 
sijaitsisivat tarvittavat erityissäännöksiä täy
dentävät säännökset ehdotetussa uudessa polii
silaissa tarkoitettujen tietojen saamisesta eräi
den muiden viranomaisten rekistereistä tekni
sen käyttöyhteyden avulla tai konekielisessä 
muodossa. 

Varsinkin jatkuva (on-line) tekninen käyt
töyhteys eroaa muusta tietojen massaluovutuk
sesta tai yksittäisen tiedon luovutuksesta, kos
ka se tarjoaa yleensä käyttäjälleen selailuoikeu
den, jonka käyttöä rekisterinpitäjä ei voi val
voa yhtä tehokkaasti kuin muuta tietojen luo
vuttamista. Teknisen käyttöyhteyden järjestä
minen edellyttää myös teknisten ja taloudel
listen kysymysten ratkaisemista, minkä vuoksi 
asiasta edellytettäisiin sovittavan asianomaisen 
rekisterinpitäjän kanssa. 

Teknisen käyttöyhteyden saamisesta seuraisi 
useissa tapauksissa, että samaa tietoa ei tarvit
sisi tallettaa poliisin henkilörekistereihin. Esi
merkiksi poliisin mahdollisuus saada oikeushal
linnon tietojärjestelmistä tietoja syyteharkin
nassa olevista tai olleista rikosasioista, tuomio
istuimessa vireillä olevista rikosasioista, anne
tuista rangaistusmääräyksistä ja tuomituista 
sakkorangaistuksista edistäisi lupahallintorat
kaisuiden perustumista relevantteihin tietoihin 
ja tehostaisi lupavalvontaa. 

Poliisilla olisi myös oikeus saada eräitä tie
toja konekielisessä muodossa. Tietojen siirtämi
nen konekielisessä muodossa parantaisi poliisin 
henkilörekisterien ajantasaisuutta. Kun poliisi 
saisi esimerkiksi oikeushallinnon tietojärjestel
mistä tiedot syyttäjien eräistä syyttämättäjättä
mispäätöksistä ja tuomioistuinten lainvoimai-
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sista ratkaisuista, joilla syyte on hylätty, polii
sin henkilörekistereistä voitaisiin poistaa tiedot 
henkilöistä, joiden ei ole todettu syyllistyneen 
rikokseen, josta heitä on epäilty. Nykyisellään 
poliisi saa mainittuja tietoja vain satunnaisesti. 
Tietojen siirtäminen konekielisessä muodossa 
parantaisi myös tietojensiirron turvallisuutta 
sekä vähentäisi siirtotyössä syntyviä virheitä ja 
työhön tarvittavaa henkilötyöpanosta. 

14 §. Tietojen suorakäyttöinen tallettaminen. 
Eräät muut viranomaiset voisivat tallettaa suo
rakäyttöisesti tietoja poliisin rekistereihin. Täl
laisia tietoja olisivat muiden viranomaisten 
etsintäkuulutuksia koskevat tiedot sekä poliisi-, 
tulli- ja rajavartioviranomaisten yhteistoimin
taan sekä ulkomaalaisvalvontaa koskevaan vi
ranomaisten yhteistoimintaan liittyvät tiedot. 

Nykyisellään viranomainen kokoaa mainitut 
tiedot ja lähettää ne poliisille, joka tallettaa 
tiedot rekistereihinsä. Suorakäyttöinen talletta
minen nopeuttaisi tiedonsiirtoa ja parantaisi 
siten poliisin henkilörekisterien ajantasaisuutta. 
Se myös lisäisi tietojensiirron turvallisuutta. 
Kun samalla vältyttäisiin saman tiedon kah
denkertaiselta käsittelyltä, vähenisivät siirron 
yhteydessä syntyvät virheet ja siirtotyöhön tar
vittava henkilötyöpanos. 

4 luku. Rekisteröidyn tarkastusoikeus 

15 §. Tarkastusoikeuden rajoitukset. Henkilö
rekisterilain 11 §:n mukaan jokaisella on salas
sapitosäännösten estämättä oikeus saada tietää, 
mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin 
on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä 
koskevia tietoja. Lain 12 §:n mukaan tarkastus
oikeutta ei kuitenkaan ole mm. silloin, jos 
tiedon antaminen saattaisi vahingoittaa valtion 
turvallisuutta taikka suhteita toiseen valtioon 
tai kansainväliseen järjestöön, haitata rikosten 
ehkäisemistä tai selvittämistä taikka olla vas
toin muuta erittäin tärkeää yleistä etua. Tar
kastusoikeutta ei ole myöskään silloin, jos 
tiedon antaminen saattaisi olla vastoin erittäin 
tärkeää yksityistä etua. Henkilörekisterilakia 
koskevan hallituksen esityksen perusteluissa 
mainitaan esimerkkinä erittäin tärkeästä yksi
tyisestä edusta, että poliisi voi olla antamatta 
tiedon siitä, kuka on antanut tiedon rekiste
röidyn syyllistymisestä tiettyyn rikokseen. 

Tietosuojasopimuksen 9 artiklan 2 kappaleen 
mukaan sopimuksen 8 artiklan b kappaleessa 
tarkoitetusta tarkastusoikeudesta poikkeami-

nen on sallittu silloin, kun sellaisesta poikkea
misesta on sopimuspuolen lainsäädännössä 
säädetty ja se on välttämätöntä demokraatti
sessa yhteiskunnassa valtion turvallisuuden, 
yleisen turvallisuuden tai valtion rahatalouden 
etujen suojaamiseksi, rikosten ehkäisemiseksi 
taikka rekisteröityjen tai muiden henkilöiden 
oikeuksien ja vapauksien suojaamiseksi. 

Tietosuojasuosituksen mukaan oikeutta 
päästä henkilörekisteriin olisi rajoitettava vain, 
jos rajoittaminen on välttämätöntä poliisin 
laillisen tehtävän suorittamiseksi taikka tarpeen 
rekisteröidyn suojelemiseksi tai muiden oikeuk
sien ja vapauksien suojelemiseksi. Suosituksen 
perusteluissa mainitaan esimerkkinä muiden 
oikeuksien ja vapauksien suojelemisesta todis
tajien ja poliisille tietoja antaneiden suojelemi
nen. 

Todistajien ja tiedottajien suojeleminen on 
huomioitu myös ehdotuksessa uuden poliisilain 
43 §:n vaitiolo-oikeutta koskevaksi säännöksek
si, jonka mukaan poliisin henkilöstöön kuuluva 
ei ole todistajana tai muuten kuultaessa velvol
linen ilmaisemaan hänelle palvelussuhteessaan 
tietoja luottamuksellisesti antaneen henkilölli
syyttä. 

Henkilörekisterilakia koskevan hallituksen 
esityksen perustelujen mukaan henkilörekisteri
laissa mainittujen rajoitusperusteiden käyttämi
nen edellyttää tapauskohtaista harkintaa. Nii
den perusteella eivät tietyt rekisterit sellaise
naan jää tarkastusoikeuden ulkopuolelle, ellei 
rajoitusta ole nimenomaisesti säädetty erikseen. 
Tulkintaongelmien välttämiseksi henkilörekis
terilain yleisiä tarkastusoikeuden rajoituksia 
ehdotetaan täsmennettäväksi eräiden poliisin 
henkilörekistereitä koskevien tyyppitapausten 
osalta toteamalla nimenomaisesti, ettei tarkas
tusoikeutta olisi myöskään epäiltyjen rekiste
riin, suojelupoliisin toiminnalliseen tietojärjes
telmään eikä muihin poliisin henkilörekisterei
hin sisältyviin henkilöä tai tekoa koskeviin 
luokitus- tai tekotapatietoihin. 

Epäiltyjen rekisterin tiedot ovat säännönmu
kaisesti sellaisia, joiden antaminen saattaisi 
haitata rikosten ehkäisemistä tai selvittämistä. 
Henkilö saattaisi esimerkiksi vaihtaa suunnit
telemansa rikoksen kohdetta tai hävittää jo 
tapahtuneeseen rikokseen liittyviä todisteita 
tullessaan tietoiseksi poliisilla jo olevista vihje
tiedoista. Vaikkei rekisteristä ilmenisikään 
mahdollisen todistajan tai tiedottajan nimeä, 
saattaisi tietojen sisältö välillisesti paljastaa 
todistajan tai tiedottajan henkilöllisyyden ja 
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tämä saattaisi joutua kostotoimenpiteiden koh
teeksi. Tietojen antaminen rekisteröidylle olisi 
siten vastoin erittäin tärkeää yksityistä etua. 
Vastaavasti suojelupoliisin toiminnallisen tieto
järjestelmän tiedot ovat säännönmukaisesti sel
laisia, joiden antaminen saattaisi vahingoittaa 
valtion turvallisuutta. Myös suojelupoliisin toi
minnalliseen tietojärjestelmään saattaa liittyä 
kysymys todistajan tai tiedottajan turvallisuu
desta. Tietojen antaminen henkilöä tai tekoa 
koskevista luokitus- tai tekotapatiedoista hait
taisi rikosten ehkäisemistä ja selvittämistä. 
Henkilö voisi esimerkiksi muuttaa poliisin tie
dossa olevia erityistuntomerkkejään tai rikok
sentekotapojaan. Lainkohdan tarkoittamia luo
kitus- ja tekotapatietoja sisältyy lähinnä tunto
merkki- ja tekorekistereihin. 

Tietosuojasuosituksen perustelujen mukaan 
tarkastusoikeuttaan toteuttavalla rekisteröidyl
lä tulisi olla ensikädessä oikeus esittää pyyn
tönsä suoraan rekisterinpitäjälle. Vähintäänkin 
oikeutta tulisi voida käyttää valvontaviran
omaisen välityksellä. 

Tietosuojadirektiiviehdotuksen 14 artiklan 2 
kohdan mukaan rekisteröidyn tarkastusoikeut
ta rajoitettaessa valvontaviranomainen tulee 
oikeuttaa suorittamaan tarpeelliset tarkastukset 
rekisteröidyn pyynnöstä vahvistaakseen tieto
jenkäsittelyn lainmukaisuuden kuitenkin niin, 
että tarkastusoikeuden rajoittamisen syynä ol
leita etuja kunnioitetaan. 

Tietosuojavaltuutetulla on henkilörekisteri
lain 32 §:n nojalla aina oikeus itse tarkastaa 
henkilörekistereitä. Ehdotettuun 2 momenttiin 
on otettu lähinnä informatiivisessa tarkoituk
sessa maininta tietosuojadirektiiviehdotuksen 
mukaisesta välillisestä tarkastuksesta. 

16 §. Tarkastusoikeuden toteuttaminen. Polii
sin henkilörekistereiden osalta poikettaisiin 
eräiltä osin rekisteröidyn tarkastusoikeuden to
teuttamista koskevista henkilörekisterilain II ja 
14 §:n säännöksistä. 

Varsinkin kun rekisteröidyn olisi jäljempänä 
selostettavasta syytä esitettävä pyyntönsä hen
kilökohtaisesti poliisin luona, on poliisin hen
kilörekistereiden osalta syytä mahdollistaa hal
linnon palveluperiaatteen mukaisesti se, että 
rekisteröity voi toteuttaa tarkastusoikeutensa 
muussakin kuin rekisterinpitäjänä toimivassa 
poliisiyksikössä. Erityisen tärkeää tämä on 
poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoite
tuissa rekistereissä, joiden rekisterinpitäjä olisi 
poliisin ylijohto. Rekisterinpitäjä antaisi taTVit
taessa tarkempia määräyksiä tai ohjeita järjes-

telyn toteuttamisesta. Käytännössä rekisteröity 
voisi esittää pyyntönsä lähimmässä poliisiyksi
kössä, joka välittäisi pyynnön edelleen rekiste
rinpitäjälle tai antaisi annettujen määräysten ja 
ohjeiden mukaisesti mahdollisesti käytössään 
olevat tiedot suoraan rekisteröidylle. Myös 
poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu
jen henkilörekisterien rekisteriselosteiden tulisi 
olla kaikissa poliisiyksiköissä nähtävillä. 

Kuten jäljempänä tarkemmin selostetaan, 
poliisin henkilörekisterien tiedot ovat pääsään
töisesti salassa pidettäviä. Tämän ja tietojen 
arkaluonteisuuden vuoksi poliisin on pystyttä
vä varmistamaan tietoja pyytävän henkilön 
henkilöllisyys. Rekisteröidyn olisi tästä syystä 
esitettävä pyyntönsä henkilökohtaisesti poliisin 
luona ja hänen olisi todistettava henkilöllisyy
tensä. Henkilörekisterilain mahdollistamaa 
omakätisesti allekirjoitettua kirjettä ei siis voi
taisi yleensä hyväksyä. Etsintäkuulutus- ja täy
täntöönpanotietojen osalta tietoja pyytävän 
henkilökohtainen läsnäolo olisi välttämätöntä 
siitäkin syystä, ettei henkilö voisi tietoja kirjal
lisesti tiedustelemalla vältellä kiinnijäämistä tai 
seuraamuksen täytäntöönpanoa. 

Henkilörekisterilain II §:n 1 momentin mu
kaisesti rekisteröidyn olisi tarkastusoikeutta 
käyttäessään ilmoitettava tiedon etsimiseksi 
tarpeelliset seikat. Kuten henkilörekisterilakia 
koskevan hallituksen esityksen perusteluissa 
todetaan, rekisteröidyn myötävaikutus on tar
peen erityisesti silloin, kun henkilörekisteri on 
asiaperusteinen eli järjestetty muun kuin hen
kilön nimen tai henkilötunnuksen mukaan 
taikka kun rekisteröityä koskevat tiedot esiin
tyvät toisen henkilön liitännäistietoina. Poliisin 
henkilörekistereiden osalta rekisteröidyn myö
tävaikutus saattaisi tarkoittaa esimerkiksi re
kisterimerkinnän aiheuttaneen tapahtuman riit
tävää yksilöintiä. Erityisen tärkeää yksilöinti 
olisi silloin, kun rekisteröity käyttäisi tarkas
tusoikeuttaan edellä kuvatulla tavalla muun 
kuin rekisterinpitäjänä toimivan poliisiyksikön 
välityksellä. 

5 luku. Henkilötietojen luovuttaminen ja 
käyttäminen 

17 §. Tietojen luovuttaminen poliisille tietojen 
keräämis- ja tallettamistarkoitusta vastaavaan 
tarkoitukseen. Myös poliisiorganisaation sisällä 
tapahtuvaa tietojenvaihtoa pidettäisiin henkilö
rekisterilain tarkoittamana tietojen luovuttami-
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sena, jos tiedot vastaanottava poliisiyksikkö tai 
poliisin henkilöstöön kuuluva ei kuuluisi niiden 
yksiköiden tai henkilöiden piiriin, joiden käyt
töön henkilörekisteri on perustettu. 

Tietosuojasuosituksessa erotetaan poliisitar
koitukset (police purposes) ja hallinnolliset 
tarkoitukset (administrative purposes). Suosi
tuksen mukaan poliisitarkoituksella ymmärre
tään kaikkia tehtäviä, joita poliisiviranomaisen 
on suoritettava rikosten estämiseksi ja torjumi
seksi sekä yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi. 
Suosituksen perustelujen mukaan hallinnolliset 
tarkoitukset liittyvät esimerkiksi ampuma-ase
lupiin ja kadonneeseen omaisuuteen. Peruste
luissa tosin myönnetään, ettei näiden kahden 
tarkoitusryhmän tarkka erottelu ole aina mah
dollista. Esimerkiksi ampuma-aseiden luvanva
raisuudella pyritään ylläpitämään yleistä järjes
tystä ja turvallisuutta sekä ennalta estämään 
rikoksia. Omaisuuden katoamisen taustalla 
taas on usein rikos. 

Tietosuojasuosituksen mukaan hallinnollisiin 
tarkoituksiin kerätyt tiedot olisi talletettava 
erillisenä henkilörekisterinä. Joka tapauksessa 
olisi ryhdyttävä toimiin, ettei hallinnollisiin 
tietoihin sovelleta poliisin tietoihin sovellettavia 
määräyksiä. 

Säännöksessä toteutettaisiin tietosuojasuosi
tuksen tarkoittama jaottelu siten, että ensim
mäisessä momentissa säädettäisiin poliisitarkoi
tuksiin perustettujen henkilörekisterien tietojen 
luovuttamisesta ja kolmannessa momentissa 
hallinnollisiin tarkoituksiin perustettujen henki
lörekisterien tietojen luovuttamisesta. 

Tietosuojasuosituksen mukaan tietojen luo
vuttaminen poliisin yksiköiden välillä poliisitar
koituksiin käytettäväksi olisi sallittava vain, jos 
on lainmukainen tarve sellaiseen tietojen luo
vuttamiseen näiden yksiköiden laillisen toimi
vallan rajoissa. Suosituksen ja sen perustelujen 
mukaan sääntöä, jonka mukaan luovutettuja 
tietoja ei saisi käyttää muihin tarkoituksiin 
kuin mitkä on ilmoitettu tietoja pyydettäessä, 
ei sovelleta tietojen luovuttamiseen poliisin 
yksiköiden välillä. 

Kuhunkin poliisin henkilörekisteriin saisi ke
rätä ja tallettaa vain rekisterin ensisijaisen 
käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. 
Tietoja käytettäessä ja poliisiorganisaation si
sällä luovutettaessa poliisitarkoituksia kuiten
kin pidettäisiin tietosuojasuosituksen tapaan 
yhtenä, yhtenäisenä käyttötarkoituksena. Käy
tännön toiminnassa poliisitarkoitusten tarkem
pi erottelu on usein mahdotonta. Esimerkiksi 

oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä vaarantava tai 
yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantava 
toiminta täyttää yleensä myös jonkin rikoksen 
tunnusmerkistön. Rikosten selvittämisellä ja 
syyteharkintaan saattamisella toivotaan olevan 
myös rikoksia ennalta estävää vaikutusta. 
Myöskään henkilörekisterilakia koskevan hal
lituksen esityksen perustelujen mukaan rekiste
rin käyttötarkoituksen määrittely ei välttämät
tä tarkoita kaikkien yksittäisten tietojen eri 
käyttötilanteiden kuvaamista, kunhan käyttö
tarkoituksesta ilmenee, minkälaisten tehtävien 
hoitamiseen henkilörekisteriä käytetään. Vas
taavasti perusteluissa jätetään oikeuskäytännön 
varaan se, millainen käyttötarkoituksen uudel
leen määrittely on sallittua. 

Poliisitarkoitukset laajennettaisiin suosituk
sen mainitsemaHa tavalla kattamaan myös val
tion turvallisuuden eli oikeus- ja yhteiskunta
järjestyksen turvaamisen. Myös muille viran
omaisille annettava virka-apu kuuluisi yleensä 
poliisitarkoituksiin, koska nykyisellään poliisin 
virka-apu pyritään rajoittamaan tilanteisiin, 
joissa epäillään tarvittavan pakko- tai voima
keinojen käyttämistä. Esimerkiksi ulosottolain 
3 luvun 30 §:ssä (622/67) virka-avun pyytämi
sen edellytyksenä on vastarinta ja mielenterve
yslain 31 §:n 1 momentissa potilaan väkivaltai
suus tai muu vastaava syy. Tällöin virka
aputehtävä liittyy siis läheisesti yleisen järjes
tyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen ja vir
ka-aputehtävään valmistauduttaessa olisi näin 
mahdollista saada mm. poliisin työturvallisuu
den varmistamiseksi poliisitarkoituksiin perus
tettuihin henkilörekistereihin kerättyjä ja talle
tettuja tietoja. 

Toisessa momentissa rajoitettaisiin 10 §:ssä 
tarkoitettujen yksittäiseen tehtävään liittymät
tömien tietojen luovuttamista myös poliisiorga
nisaation sisällä. Mainittujen vihjeluonteisten 
tietojen erityisen arkaluonteisuuden vuoksi nii
tä saisi luovuttaa vain momentissa mainituissa 
vakavissa tilanteissa. Säännöksessä tarkoitetun 
omaisuusvahingon huomattavuutta olisi arvioi
tava tapauskohtaisesti. Huomattavuudella tar
koitettaisiin sekä vahingon objektiivista suu
ruutta että sen subjektiivista tuntuvuutta. 

Kolmannessa momentissa rajoitettaisiin tie
tojen luovuttaminen hallinnollisiin tarkoituk
siin perustetuista henkilörekistereistä siihen tar
koitukseen, mitä varten tiedot on kerätty ja 
talletettu. Näin käyttötarkoitusta ei sidottaisi 
lakitasolla rekisterikohtaiseksi, vaan säännös 
mahdollistaisi myös kehittyvän tekniikan myö-
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tä syntyvien uusien mahdollisuuksien hyväksi
käytön, mikäli tietosuoja pystyttäisiin turvaa
maan. Esimerkiksi relaatio- tai oliotietokanto
jen käyttäminen olisi mahdollista, jos tietojen 
keräämis- ja tallettamistarkoitus sekä käyttöoi
keus pystyttäisiin kiinnittämään kuhunkin tie
toryhmään tai yksittäiseen tietoon. 

Tietojen luovuttaminen saisi tapahtua myös 
teknisen käyttöyhteyden avulla. Tämä tulisi 
kysymykseen esimerkiksi silloin, kun paikallis
poliisin yksiköt kuuluvat samaan yhteistoimin
ta-alueeseen ja niiden välinen yhteistoiminta on 
sen vuoksi jatkuvaa ja kiinteää. Teknisen käyt
töyhteyden antaminen edellyttäisi aina rekiste
rinpitäjän tekemää päätöstä. Asiaa harkites
saan rekisterinpitäjän olisi luonnollisestikin 
huomioitava myös tietosuojaan ja -turvaan 
liittyvät näkökohdat. 

18 §. Tietojen luovuttaminen poliisille muuhun 
tarkoitukseen. Henkilörekisterilain 16 §:n mu
kaan henkilörekisterissä olevia henkilötietoja 
saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, joka on 
määritelty ennen tietojen keräämistä, jollei hen
kilörekisterilain tai muun lain säännöksestä 
muuta johdu. 

Tietosuojasopimuksen 5 artiklan c kappaleen 
mukaan automaattisessa tietojenkäsittelyssä 
käsitehäviä henkilötietoja ei saa käyttää taval
la, joka on ristiriidassa määriteltyjen talletus
tarkoitusten kanssa. Sopimuksen 9 artiklan 2 
kappaleen mukaan poikkeaminen 5 artiklasta 
on kuitenkin sallittu silloin, kun sellaisesta 
poikkeamisesta on sopimuspuolen lainsäädän
nössä säädetty ja se on välttämätöntä demo
kraattisessa yhteiskunnassa valtion turvallisuu
den, yleisen turvallisuuden tai valtion rahata
louden etujen suojaamiseksi, rikosten ehkäise
miseksi taikka rekisteröityjen tai muiden hen
kilöiden oikeuksien ja vapauksien suojaamisek
si. 

Kuten edellä on todettu tietojen luovuttami
nen poliisiorganisaation sisällä olisi lähtökoh
taisesti sidottu poliisitarkoituksiin perustettujen 
henkilörekisterien osalta poliisitarkoituksiin ja 
hallinnollisiin tarkoituksiin perustettujen henki
lörekisterien osalta tietojen keräämis- ja tallet
tamistarkoituksiin. Eräissä tapauksissa poliisil
le säädettyjen tehtävien menestyksellinen suo
rittaminen kuitenkin edellyttää mahdollisuutta 
poiketa tarkoitussidonnaisuudesta. Intressiver
tailun perusteella ja suhteellisuusperiaatetta 
noudattaen nämä tilanteet olisi rajoitettu vält
tämättömimpiin. 

Ensimmäisen momentin 1-3 kohdassa tois-

tettaisiin edellä 17 §:n yhteydessä mainitut va
kavat tilanteet. Näissä tilanteissa poliisi saisi 
luovuttaa sen rekistereissä jo olevan, muuhun 
tarkoitukseen kerätyn tiedon. Jos poliisi saisi 
hankkia ja sen jälkeen käyttää tiedon kyseistä 
sille säädettyä toista tehtävää varten, ei olisi 
tarkoituksenmukaista kieltää muuhun tarkoi
tukseen jo hankitun saman tiedon käyttämistä, 
jos tehtävää ei olisi mahdollista muuten vai
keuksitta suorittaa. Lähtökohta olisi siis sa
mantapainen kuin henkilörekisterilain 20 §:n 
henkilörekisterien yhdistämistä koskevassa 
säännöksessä. Maininta välittömästä henkeä 
tai terveyttä uhkaavasta vaarasta viittaisi tässä 
myös poliisin omaan työturvallisuuteen konk
reettisessa tilanteessa, jossa perustellusti epäil
lään kohdattavan vastarintaa. 

Tarkoitussidonnaisuudesta poikkeaminen 
olisi mahdollista myös henkilöllisyyden selvit
tämiseksi suoritettaessa sellaista yksittäistä teh
tävää, joka välttämättä edellyttää henkilöllisyy
den varmistamista. Samoin kuin uuteen polii
silakiin ehdotetussa henkilöllisyyden selvittä
mistä koskevassa 10 §:ssä henkilöllisyyden sel
vittämisen tulisi siis aina liittyä tietyn yksittäi
sen tehtävän suorittamiseen. Yksittäisessä 
tehtävässä voisi olla kysymys myös rikoksen 
esitutkinnasta. Muunkin kuin 1 momentin 3 
kohdassa tarkoitetun rikoksen käsittely, esi
merkiksi rangaistusvaatimuksen tiedoksianta
minen, edellyttää yleensä välttämättä syylliseksi 
epäillyn henkilöllisyyden varmistamista. Henki
lörekistereiden käyttötarkoitussidonnaisuudes
ta ei sitä vastoin saisi poiketa mainitulla 
perusteella, jos haluttuun lopputulokseen voi
taisiin päästä kohdehenkilön henkilöllisyyttä 
varmistamattakin. 

Poliisin tehtäväksi on säädetty eräiden lupien 
myöntäminen ja niiden voimassaolosta päättä
minen. Vastaavasti poliisilta pyydetään lausun
toja eräissä lupa-asioissa. Nykyisellään maini
tut lupa-asiat ovat yleensä sellaisia, joilla on 
välitöntä vaikutusta yleiseen järjestykseen ja 
turvallisuuteen. Tämän vuoksi tietosuojasuosi
tuksen käyttämä jaottelu poliisitarkoituksiin ja 
hallinnollisiin tarkoituksiin ei ole tässä yhtey
dessä kovin täsmällinen, mikä myönnetään 
suosituksen perusteluissakin. Jotta poliisi tai 
poliisilta lausuntoa pyytävä muu viranomainen 
voisi täyttää sille lupa-asioissa säädetyt tehtä
vät, henkilörekisterin käyttötarkoitussidonnai
suudesta onkin voitava eräiltä osin poiketa. 

Poikkeaminen olisi mahdollista silloin, kun 
poliisi käsittelisi sellaista lupa-asiaa tai antaisi 
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lausuntoa sellaisessa lupa-asiassa, jossa luvan 
myöntämisen tai voimassaolon edellytykseksi 
on säädetty luvanhakijan tai luvanhaltijan luo
tettavuus, sopivuus tai muu sellainen ominai
suus. Tällaisia edellytyksiä on asetettu esimer
kiksi ajokorttiluvan osalta tieliikennelain 
70 §:ssä (676/90), liikenneluvan osalta luvanva
raisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain 
(342/91) 7 §:ssä ja luvanvaraisesta henkilölii
kenteestä tiellä annetun lain (343/91) 9 §:ssä, 
passin osalta passilain 9 §:ssä ja 10 §:ssä, am
puma-aseen hankkimistuvan osalta ampuma
aseista ja ampumatarpeista annetun asetuksen 
19 §:ssä sekä vartioimisliikeluvan, vastaavan 
hoitajan ja vartijan hyväksymisen sekä varti
jaksi koulutettavan osalta vartioimisliikease
tuksen 3 §:ssä, 8 §:n 1 momentissa, 10 §:n 2 
momentissa ja 11 §:n 3 momentissa. 

Ehdotuksessa tarkoitetut lupa-asiat ja niiden 
käsittelyssä tarvittavat tiedot on pyritty mää
rittelemään niin täsmällisesti kuin se on yleisel
lä tasolla käytännössä mahdollista. Esimerkiksi 
eräitä lupia koskevien terveydentilavaatimusten 
täyttyminen osoitetaan luvan myöntämisvai
heessa yleensä lääkärintodistuksella, mutta lu
van voimassaalasta päättävän poliisin on voi
tava myöhemmin saada myös muuta kautta 
tieto luvan voimassaoloon vaikuttavista tervey
dentilan muutoksista. Lupa-asiaa käsittelevän 
tai siitä lausuntoa antavan olisi lupakohtaisesti 
harkittava, millaiset ja missä rekistereissä ole
vat tiedot kuuluisivat säännöksen asettaman 
tarpeellisuusvaatimuksen piiriin. 

Asianosainen saisi tiedon poliisin henkilöre
kisterin mainitunlaisesta käyttämisestä hallin
tomenettelylain 20 §:n (473/87) nojalla. Sen 
mukaan henkilörekisteristä saatu tieto, joka 
saattaa vaikuttaa asian ratkaisuun, on merkit
tävä asiakirjaan. 

Lupahallintoasian ratkaisu tulisi perustaa 
mahdollisimman luotettaviin tietoihin. Tie
tosuojasuosituksen mukaan tietojen laatu olisi 
todennettava mahdollisuuksien mukaan vii
meistään silloin, kun ne luovutetaan. Kaikessa 
tietojen luovutuksessa tuomioistuinten päätök
set samoin kuin syyttämättäjättämispäätökset 
olisi erikseen mainittava ja mielipiteisiin perus
tuvat tiedot olisi tarkistettava sieltä, mistä ne 
on saatu ennen kuin tietoja luovutetaan ja 
niiden tarkkuus ja luotettavuus olisi erikseen 
mainittava. Jos havaitaan, että tiedot eivät 
enää ole tarkkoja ja ajan tasalla, niitä ei olisi 
luovutettava. Jos tällaisia tietoja on luovutettu, 
tietoja luovuttaneen olisi ilmoitettava mahdol-

lisuuksien mukaan kaikille tiedon vastaanotta
jille niiden epäluotettavuudesta. Suosituksen 
perusteluissa todetaan, ettei mainittu periaate 
ole luonteeltaan ehdoton. Joissakin maissa on 
suosituksen perustelujen mukaan esimerkiksi 
hyväksytty, ettei tieto tuomioistuinten päätök
sistä aina palaudu poliisille. 

Ehdotuksessa on pyritty luomaan poliisille 
mahdollisuudet luotettavimpien tietojen saan
tiin. Esimerkiksi loppuunkäsiteltyjen, vankeus
rangaistukseen johtaneiden rikosasioiden osalta 
tällaisia tietoja ovat rikosrekisterin tiedot. Jotta 
poliisi voisi seurata rikosasian käsittelyn etene
mistä ja jotta se saisi tiedon sakkorangaistuk
sista, poliisille ehdotetaan oikeutta saada tek
nisen käyttöyhteyden avulla oikeushallinnon 
tietojärjestelmistä tietoja syyteharkinnassa ole
vista tai olleista rikosasioista, tuomioistuimessa 
vireillä olevista rikosasioista, annetuista ran
gaistusmääräyksistä ja tuomituista sakkoran
gaistuksista. Vastaavasti poliisin henkilörekis
tereitä päivitettäisiin konekielisessä muodossa 
saatavilla tiedoilla syyttäjien eräistä syyttämät
täjättämispäätöksistä ja tuomioistuinten lain
voimaisista ratkaisuista, joilla syyte on hylätty. 

Epäiltyjen rekisterin tietoja, suojelupoliisin 
toiminnallisen tietojärjestelmän tietoja taikka 
henkilön tai työryhmän käyttöön tarkoitetun 
rekisterin yksittäiseen tehtävään liittymättömiä 
tietoja ei saisi luovuttaa edellä mainittuihin 
lupahallintotarkoituksiin käytettäväksi niiden 
epävarmemman vihjeluonteisuuden vuoksi. 

Henkilörekisterilain 16 §:n mukaan henkilö
rekisterissä olevia tietoja saa käyttää tilastolli
sesti rekisterinpitäjän tutkimus- ja suunnittelu
toiminnassa. Ehdotuksessa mahdollisuus laa
jennettaisiin koskemaan muitakin poliisiorgani
saation osia kuin rekisterinpitäjää itseään. Sel
laiset tiedot, joita ei voida tunnistaa tiettyä 
henkilöä koskeviksi, jäävät kokonaan henkilö
rekisterilain 2 §:n 1 kohdan henkilötiedon mää
ritelmän ja siten myös henkilörekisterilainsää
dännön soveltamisalan ulkopuolelle. Ehdote
tulla säännöksellä mahdollistettaisiin työn sääs
tämiseksi myös anonymisoimattomien tietojen 
luovuttaminen poliisin tutkimus- ja suunnitte
lutoiminnassa käytettäväksi, jos käyttö olisi 
puhtaasti tilastollista. Näin esimerkiksi esimies
virasto voisi käyttää alaistensa yksiköiden re
kisteritietoja tilastollisesti suunnitellessaan voi
mavarojen kohdentamista. Poliisin tutkimustoi
mintaa harjoitetaan varsinkin poliisioppilaitok~ 
sissa, mutta myös muualla poliisiorganisaatios-
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sa ja tutkimustoimeksiantojen perusteella orga
nisaation ulkopuolellakin. 

Poliisin koulutustoiminnassa tulisi käyttää 
ensisijaisesti harjoitusrekistereitä, joissa henki
lötiedot on anonymisoitu. Täydellisen rinnak
kaisrekisterijärjestelmän luominen ja ylläpitä
minen ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista. 
Tämän vuoksi anonymisoimattomien rekisteri
tietojen luovuttaminen koulutustoiminnassa 
käytettäväksi sallittaisiin, jos se olisi koulutuk
sen toteuttamiseksi välttämätöntä. Välttämät
tömyydellä tarkoitettaisiin sitä, että haluttuun 
koulutustulokseen ei voitaisi päästä muutoin 
kuin aitoja tietoja luovuttamalla ja käyttämäl
lä. Tällaisia tilanteita saattaa syntyä esimerkik
si uuden rekisterin käyttöönottoon liittyvässä 
koulutuksessa. Aitojen rekisteritietojen käyttä
minen tapahtuisi aina kouluttajan valvonnassa. 
Varsinkin virkamiesasemaa vailla olevien polii
sikokelaiden koulutuksen yhteydessä valvon
taan tulisi kiinnittää erityistä huomiota. 

Henkilörekisterilainsäädännön yleisten peri
aatteiden mukaisesti myös rekisteröidyn suos
tumuksella olisi merkitystä harkittaessa mah
dollisuutta luovuttaa tietoja muuhun kuin tie
tojen keräämis- ja tallettamistarkoitusta vastaa
vaan tarkoitukseen. Esimerkiksi myönteisen 
päätöksen tekeminen lupa-asiassa saattaa edel
lyttää, että henkilön henkilöllisyys on pystytty 
varmistamaan. Jos henkilö ei pysty todista
maan henkilöllisyyttään, poliisi ei voisi asian
osaisaloitteisessa lupa-asiassa oma-aloitteisesti 
turvautua 1 momentin 4 kohdassa tarkoitet
tuun menettelyyn, vaan sen olisi tällaisessa 
tapauksessa viimekädessä hylättävä lupahake
mus. Luvan myöntäminen voisi kuitenkin mah
dollistua, jos henkilö antaisi suostumuksensa 
sellaisten poliisin henkilörekisterien käyttöön, 
joissa saattaisi olla henkilön henkilöllisyyden 
selvittämiseksi tarpeellisia tietoja. 

19 §. Tietojen luovuttaminen muille kuin polii
sille. Tietosuojasuosituksen mukaan tietojen 
luovuttaminen muille julkisille toimielimille oli
si sallittava vain, jos erityistapauksessa on 
olemassa selvä laillinen velvoite tai valtuutus 
tai valvontaviranomaisen antama valtuutus tä
hän taikka jos tiedot ovat vastaanottajalle 
välttämättömiä, jotta se voisi täyttää laillisen 
tehtävänsä ja edellyttäen, että tarkoitus, jota 
varten vastaanottaja kerää tai käsittelee tietoja 
ei ole yhteensopimaton alkuperäisen tietojenkä
sittelyn kanssa ja ettei tietoja luovuttavan 
viranomaisen lailliset velvoitteet ole vastoin 
sitä. Tietojen luovuttaminen olisi lisäksi poik-
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keuksellisesti sallittu, jos erityistapauksessa tie
tojen antaminen on selvästi rekisteröidyn edun 
mukaista ja tämä on suostunut tietojen luovut
tamiseen tai olosuhteet ovat sellaiset, että 
sellaisen suostumuksen voidaan olettaa olevan 
olemassa taikka jos tietojen luovuttaminen on 
tarpeen vakavan tai välittömän vaaran estämi
seksi. Suosituksen mukaan suora on-line-yhteys 
henkilörekisteriin olisi sallittava vain, jos se on 
maan sisäisen lainsäädännön mukaista, jossa 
lainsäädännössä olisi otettava huomioon suosi
tuksen periaatteet. 

Poliisin oikeus luovuttaa tietoja määräytyy 
yleisten asiakirjain julkisuudesta annettujen 
säännösten, salassapitosäännösten ja tietojen 
luovuttamista koskevien erityissäännösten pe
rusteella. 

Poliisin henkilörekisterien tiedot ovat yleis
ten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 9 §:n 
2 momentin (673/91) ja eräitä poikkeuksia 
yleisten asiakirjain julkisuudesta sisältävän ase
tuksen (650/51) 1 §:n 1 momentin 4 kohdan 
nojalla pääsääntöisesti salassa pidettäviä. Lain 
23 §:n 1 momentin mukaan salassa pidettävää 
asiakirjaa ei saa näytää muille kuin tuomiois
tuimelle tai muulle viranomaiselle, milloin niillä 
on viran tai julkisen toimen puolesta oikeus 
saada siitä tieto. 

Poikkeuksen salassapidosta muodostavat ne 
tutkinta- ja virka-apujärjestelmään sisältyvät 
tiedot, jotka kuuluvat osana esitutkinta- tai 
muuhun vastaavaan pöytäkirjaan. Yleisten 
asiakirjain julkisuudesta annetun lain 4 §:n ja 
eräitä poikkeuksia yleisten asiakirjain julkisuu
desta sisältävän asetuksen 2 §:n nojalla maini
tut pöytäkirjat tulevat julkisiksi, kun asia on 
ollut oikeudessa tai kun asianomainen poliisi
viranomainen tai virallinen syyttäjä on päättä
nyt jättää asian sikseen. 

Yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun 
lain 19 §:n mukaan asianosaisella on oikeus 
saada tieto asiakirjasta, vaikkei se ole julkinen. 
Tieto voidaan kuitenkin jättää antamatta, jos 
tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää 
yleistä tai yksityistä etua. 

Valtion virkamieslain (755/86) 23 §:n mukaan 
virkamies ei saa käyttää hyödykseen eikä lu
vatta muille ilmaista virkamiesasemassaan tie
toon saamaansa seikkaa, joka erikseen on 
säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi tai 
joka koskee toisen terveydentilaa taikka jota 
asian laadun vuoksi ei muutoin ilmeisesti saa 
ilmaista. Uuteen poliisilakiin ehdotetussa vai
tiolovelvollisuutta koskevassa 42 §:n 1 momen-
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tissa valtion virkamieslaissa säädetty vaitiolo
velvollisuus laajennettaisiin koskemaan myös 
henkilöitä, jotka ovat työsopimussuhteessa po
liisiin. 

Uuteen poliisilakiin ehdotetun 42 §:n 2 mo
mentin mukaan poliisin henkilöstöön kuuluva 
ei saisi tehtäviensä hoitoon kuulumattomaHa 
tavalla käyttää hyödykseen eikä luvatta muille 
ilmaista sellaisia henkilön yksityisyyteen kuulu
via seikkoja, jotka hän on saanut tässä tehtä
vässään tietoonsa ja joiden ilmitulo voi aiheut
taa henkilölle vahinkoa tai haittaa. 

Vaitiolovelvollisuus ei kuitenkaan 3 momen
tin mukaan estäisi asian ilmaisemista viran
omaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle yhtei
sölle, jolla säädetyn tehtävänsä vuoksi on ~arve 
saada tieto muutoin salassa pidettävästä seikas
ta taikka henkilön luotettavuudesta tai sopi
vuudesta. Ehdotuksen perustelujen mukaan vi
ranomaisia, joille muutoin salassa pidettävien 
tietojen luovuttaminen olisi käytännössä tar
peen, olisivat ylimpien l~illi~uusv~lv~:mtayiran
omaisten ohella mm. sosiaah-, tulli- Ja raJavar
tioviranomaiset Julkista tehtävää haitavilla yh
teisöillä tarkoitettaisiin perustelujen mukaan 
esimerkiksi valtion liikelaitoksia. Luvanhakijan 
tai luvanhaltijan luotettavuus, sopivuu~ tai 
muu sellainen ominaisuus on säädetty esimer
kiksi liikenneluvan sekä vartioimisliikeluvan ja 
vartioiruisliikkeen vastaavan hoitajan hyväksy
misen myöntämisen ja voimassaolon edellytyk
seksi. Näin ollen näissä tapauksissa lupaviran
omaisena toimivalla lääninhallituksella olisi 
säännöksen tarkoittama tarve saada poliisilta 
tieto henkilön luotettavuudesta tai sopivuudes
ta. 

Muutoin salassa pidettävän asian saisi tar
peellisessa laajuudessa ilmaista viranomaisen ja 
julkista tehtävää hoitavan yhteisön ohella myös 
yksityiselle yhteisölle tai henkilölle, mikäl~ asi
an ilmaiseminen olisi tarpeen hengelle tai ter
veydelle vaarallisen tapahtuman, vapautee~ 
kohdistuvan rikoksen tai huomattavan omai
suusvahingon välttämiseksi taikka turvallisuu
den kannalta merkittävään tehtävään pyrkivän 
tai siinä olevan henkilön luotettavuuden var
mistamiseksi. Ehdotuksen perustelujen mukaan 
säännöksessä tarkoitettua erityistä luotetta
vuutta edellytetään lähinnä tehtävissä, joihin 
liittyy pääsy valtion salaisuu~siin ~i kan~anta
loudellista merkitystä omaavun yntyssalaisuuk
siin. 

Ehdotuksen perustelujen mukaan säännös 

mahdollistaisi myös tietojen massaluovutuksen, 
mikäli vastaanottajalla on oikeus saada kukin 
yksittäinen tieto. . . . 

Henkilörekisterilain 41 §:n vaibolovelvolh
suussäännös kohdistuu lakia koskevan halli
tuksen esityksen perustelujen mukaan sekä 
viranomaisiin että yksityisiin rekisterinpitäjiin. 
Erityissäännökset kuitenkin syrjäyttävät sen. 

Tietojen luovuttamista koskevia erityissään
nöksiä on mm. eräitä yhteistoimintatehtäviä 
koskevissa erityislaeissa. Tällaisia yhteistoimin
tatehtäviä ovat mm. poliisi-, tulli- ja rajavar
tioviranomaisten yhteistoiminta sekä ulkomaa
laisvalvontaan liittyvä viranomaisten yhteistoi
minta. 

Atk:n avulla ylläpidettävän henkilörekisteri~ 
tietojen luovuttamisesta massaluovutuksen~ tai 
arkaluonteisena otantana säädetään yleisten 
asiakirjain julkisuudesta annetun la~n 18 
a §:ssä. Säännös ei sinällään anna. mkeutt!'l 
salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen .. En
tyinen tietojen massaluovutuksen mahdolhsta
va säännös on esimerkiksi sakkorangaistuksen 
täytäntöönpanosta annetun asetuksen 23 f § 
(959/92). . . 

Tietojen massaluovutus sinällään ei ole tie
tosuojan näkökulmasta erityisen ~ngelma.llist~, 
jos tietojen luovuttaja päättää enks7en JOk~I: 
sesta luovutuksesta ja vastaanottaJalla ohsi 
oikeus saada jokainen tieto yksittäisenä. Sen 
sijaan jatkuvan (on-line) teknisen käyttöyhtey
den antaminen on eri asemassa, koska se 
tarjoaa yleensä käyttäjälleen selailuoikeuden, 
jonka käyttöä rekisterinpitäjä ei voi valvoa 
yhtä tehokkaasti kuin muuta tietojen luovutta
mista. Tämän vuoksi poliisin henkilörekisteri
lakiin ehdotetaan täsmällistä erityissäännöksiä 
täydentävää säännöstä siitä, milloin muiden 
säännösten nojalla tapahtuva tietojen luovutta
minen muille viranomaisille saadaan toteuttaa 
teknisen käyttöyhteyden avulla. Ehdotu~sen 
mukaan tietojen olisi oltava tarpeen mmdcn 
viranomaisten säännöksessä mainittujen tehtä
vien suorittamiseksi. Tehtävät on pyritty mää
rittelemään siten, ettei tietojen käyttötarkoitus 
olennaisesti poikkeaisi siitä tarkoituksesta, mitä 
varten tiedot on kerätty ja talletettu. Tarkem
mat määräykset annettaisiin tarvittaessa rek~s
terikohtaisesti esimerkiksi määriteltäessä rekis
terin perustaruispäätöksessä säännönmukainen 
tietojen luovutus rekisteristä. 

20 §. Tietojen luovuttaminen ulkomaille. Kan
sallisvaltioiden välisten rajojen madaltuessa po
liisivalvonnallisessa mielessä kansainvälisellä 
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poliisiyhteistyöllä on sekä kansainvälisen että 
kansallisen rikollisuuden vastustamisessa yhä 
merkittävämpi osuus. Osa kansainvälisestä po
liisiyhteistyöstä tapahtuu kansainvälisten polii
siyhteistyöjärjestöjen, lähinnä kansainvälinen 
rikospoliisijärjestö (I.C.P.O. - Interpol), puit
teissa. Sen lisäksi tarvitaan kahdenvälistä tai 
muuta suppeampaa yhteistyötä esimerkiksi 
naapurivaltioiden kesken. Suppeampaa yhteis
työtä tarvitaan myös kansainvälisen terroris
min torjunnassa, koska ilmiön määrittely ja 
siihen suhtautuminen on sidoksissa kussakin 
valtiossa vallitsevaan arvomaailmaan. 

Uuteen poliisilakiin ehdotetun kansainvälistä 
yhteistoimintaa koskevan 52 §:n mukaan polii
sin antamasta virka-avusta vieraan valtion po
liisille on voimassa, mitä siitä on erikseen 
säädetty tai Suomea veivoittavassa kansainvä
lisessä sopimuksessa sovittu. Uutta poliisilakia 
koskevan ehdotuksen mukaan sisäasiainminis
teriö voisi lisäksi, ottaen huomioon mitä muu
alla laissa on säädetty, tehdä poliisin toimi
alaan kuuluvia yhteistoimintasopimuksia vie
raiden valtioiden poliisitoiminnasta vastaavien 
viranomaisten kanssa. Ehdotuksen perustelujen 
mukaan erityinen sopimuksilla säänneltävä 
alue on tietojen vaihto ja mahdolliset tietojen 
käytön rajoitukset. On tarpeen säätää esimer
kiksi siitä, ettei tietoja saanut valtio muodosta 
niistä toisen valtion kansalaisia koskevia hen
kilörekistereitä. 

Niin tietosuojasopimuksen 12 artiklan 2 kap
paleessa kuin tietosuojadirektiiviehdotuksen 1 
artiklan 2 kappaleessakin on lähtökohtana, 
ettei sopimuspuoli saa yksinomaan yksityisyy
den suojelemiseksi rajoittaa tai kieltää henkilö
tietojen siirtoa toisen sopimuspuolen alueelle. 
Tietosuojasopimuksen 12 artiklan 3 kappalees
sa ja tietosuojadirektiiviehdotuksen 26 artiklas
sa on erotettu omaksi ryhmäkseen sellaiset 
tietojen vastaanottajavaltiot, joiden säännökset 
tarjoavat samanlaisen tai riittävän suojan. 

Tietosuojasuosituksen mukaan oikeus tieto
jen luovuttamiseen ulkomaisille viranomaisille 
olisi rajoitettava poliisiviranomaisiin. Suosituk
sen perustelujen mukaan käsite poliisiviran
omaiset on ymmärrettävä laajasti kattaen vi
ranomaiset, joiden tehtävät liittyvät rikosten 
estämiseen tai torjumiseen taikka yleisen järjes
tyksen ylläpitämiseen. 

Tietosuojasuosituksen mukaan tietojen luo
vuttamisen olisi oltava sallittua vain, jos on 
olemassa selvä kansallisen tai kansainvälisen 
oikeuden säännös taikka sellaisen säännöksen 

puuttuessa, jos tietojen luovuttaminen on tar
peen vakavan ja välittömän vaaran estämiseksi 
tai se on tarpeen vakavan tavallisen lain alaisen 
rikoksen torjumiseksi. Molemmissa kohdissa 
edellytetään, etteivät kansalliset säännökset 
henkilön suojelusta estä tietojen luovuttamista. 
Suosituksen perustelujen mukaan jälkimmäistä 
kohtaa sovelletaan, jos vastaanottajavaltio ei 
ole Interpolin jäsen tai jos ei ole olemassa sille 
luovuttamisen oikeuttavaa sopimusta. Samoin 
kuin muussa tietojen luovuttamisessa suora 
on-line-yhteys henkilörekisteriin olisi suosituk
sen mukaan sallittava vain, jos se on maan 
sisäisen lainsäädännön mukaista, jossa lainsää
dännössä olisi otettava huomioon suosituksen 
periaatteet. 

Ehdotetussa 1 momentissa säädettäisiin re
kisteritietojen luovuttamisesta Interpolille tai 
sen jäsenvaltioille. Tietojen vastaanottajan olisi 
oltava tietosuojasuosituksen mukaisesti poliisi
viranomainen tai poliisitehtäviä suorittava muu 
viranomainen. Tällaisia viranomaisia voivat 
olla valtiosta riippuen esimerkiksi tulli- ja 
rajavartioviranomaiset Tietojen luovuttamisen 
edellytykset olisivat lähtökohtaisesti samat 
kuin valtion sisäisessä poliisiyksiköiden välises
sä tietojenvaihdossa, mutta käytännössä tieto
jen luovuttaminen ulkomaille edellyttäisi tar
kempaa yksittäistapauksellista harkintaa. 

Tietosuojasuosituksen mukaisesti tietojen 
luovuttaminen muille kuin Interpol-maille olisi 
rajoitettu 2 momentissa sellaisiin vakaviin ti
lanteisiin, joita on käsitelty edellä 17 ja 18 §:n 
yhteydessä. 

Nykyisellään poliisi ei ole antanut teknisiä 
käyttöyhteyksiä poliisin henkilörekistereihin ul
komaisille viranomaisille. Tulevaa kehitystä en
nakoitaisiin 3 momentissa, joka mahdollistaisi 
1 momentissa tarkoitetun tietojen luovuttami
sen myös teknisen käyttöyhteyden avulfa hen
kilörekisterilain 22 §:n 1 momentin tarkoitta
maan valtioon. Mainitut valtiot ovat sellaisia, 
joiden lainsäädäntö vastaa Suomen henkilöre
kisterilain säännöksiä. Henkilörekisterilakia 
koskevan hallituksen esityksen perustelujen 
mukaan niillä tarkoitetaan ainakin tietosuoja
sopimukseen liittyneitä maita. Säännöksen tar
koittamat valtiot on luetteloitu henkilörekiste
riasetuksen 13 §:ssä. 

Neljännen momentin mukaan tietojen luo
vuttamisesta ulkomaille olisi lisäksi voimassa, 
mitä siitä erikseen säädetään tai Suomea sito
vissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään. 
Poliisitoimintaan liittyvät mm. rikoksen joh-
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dosta tapahtuvaa luovuttamista ja kansainvä
listä oikeusapua rikosasioissa koskevat säädök
set ja valtiosopimukset Niissä tietojen luovut
tamisen edellytykset on määritelty osin toisin 
kuin ehdotetuissa 1-3 momenteissa. Poliisiyh
teistyösopimukset voivat koskea esimerkiksi 
kansainvälisiä poliisijärjestöjä tai kahdenvälistä 
yhteistyötä. Oikeus tietojen luovuttamiseen 
muille ulkomaisille tahoille kuin poliisitehtäviä 
suorittaville viranomaisille määräytyisi koko
naisuudessaan muiden säännösten perusteella. 

Tulevaisuudessa varsinkin eurooppalainen 
poliisiyhteistyö tiivistynee Euroopan unionin 
syntymisen myötä. Samalla syntynee myös eu
rooppalainen poliisiyhteistyöjärjestö, EuropoL 
Suomen mahdollinen osallistuminen mainit
tuun yhteistyöhön saattaa aiheuttaa tulevaisuu
dessa tarvetta täydentää tietojen ulkomaille 
luovuttamista koskevia säännöksiä. 

21 §. Tietojen /uovuttamisesta päättäminen. 
Ensimmäisen momentin mukaan muusta rekis
teritietojen luovuttamisesta kuin teknisen käyt
töyhteyden antamisesta päättäisi se poliisin 
henkilöstöön kuuluva, joka on tähän tehtävään 
määrätty. Tehtävä voitaisiin määritellä esimer
kiksi poliisiyksikön työjärjestyksessä tai yksit
täisenä käskyllä. Yksittäisten vuorokauden 
ajoista riippumattomien luovutusten suuren 
määrän ja tiedontarpeen mahdollisen kiireelii
syyden vuoksi tehtävää ei voitaisi käytännössä 
rajoittaa kovin korkealle virkahierarkiatasolle. 
Säännönmukaisen tietojen luovutuksen täsmäl
lisellä määrittelyllä rekisteriä perustettaessa ja 
rekisterinpitäjän antamilla rekisterikohtaisilla 
tietojenluovutusohjeilla pyrittäisiin varmista
maan se, että tietoja luovutetaan vain niille, 
jotka ovat tietojen saantiin oikeutettuja. Erityi
sen tärkeää tällainen varmistaminen olisi tieto
ja ulkomaille luovutettaessa. Viimekädessä yk
sittäistä tietojen luovuttajaa sitoisivat myös 
edellä mainitut vaitiolovelvollisuussäännökset 
niihin liittyvine vastuineen. 

Teknisen käyttöyhteyden antamisesta päät
täisi pääsääntöisesti rekisterinpitäjä. Poliisin 
valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettujen hen
kilörekisterien osalta periaatelinjaukset tekni
sen käyttöyhteyden antamisesta ja päätökset 
teknisen käyttöyhteyden antamisesta ulkomail
le tekisi rekisterinpitäjänä toimiva poliisin yli
johto. Muissa tapauksissa teknisen käyttöyh
teyden poliisin valtakunnalliseen käyttöön tar
koitettuun henkilörekisteriin voisi antaa rekis
terin ylläpitäjänä toimiva keskusrikospoliisi. 

Neljännen momentin mukaan tietojen luo-

vuttamisesta päätettäessä olisi rekisteröidyn tie
toturvan varmistamiseksi otettava huomioon 
luovutettavien tietojen laatu. Varsinkin arka
luonteisia tietoja luovutettaessa olisi noudatet
tava erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. 

Edelleen neljännessä momentissa viitattaisiin 
Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten ja 
Suomen hyväksymien kansainvälisten suositus
ten tietoturvallisuusmääräyksiin. Erityisesti oli
si huomioitava tietosuojasopimus ja tie
tosuojasuositus. Tietosuojasuosituksen mukaan 
kansalliseen lainsäädäntöön tai kansainvälisiin 
sopimuksiin sisältyvien säännösten mukaisesti 
tietojen luovutusta koskevien pyyntöjen olisi 
sisällettävä tietoja pyytävästä viranomaisesta 
tai henkilöstä samoinkuin pyynnön syy ja 
tarkoitus. Vastaavasta yleisestä luovutuksen
saajan selontekovelvollisuudesta säädetään 
henkilörekisterilain 17 §:ssä. Suosituksen mu
kaan tietoja, jotka on luovutettu muille julki
sille toimielimille, yksityiselle tai ulkomaisille 
viranomaisille, ei saisi käyttää muuhun tarkoi
tuksiin kuin mitkä on ilmoitettu tietoja pyydet
täessä. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin 
olisi alistettava tietoja luovuttaneen viranomai
sen hyväksyttäväksi. 

22 §. Tietojen käyttäminen muuhun kuin tie
tojen keräämis- ja tallettamistarkoitusta vastaa
vaan tarkoitukseen. Kuten edellä on todettu 
poliisiyksiköllä tai poliisin henkilöstöön kuulu
valla, joka kuuluisi niiden yksiköiden tai hen
kilöiden piiriin, joiden käyttöön henkilörekiste
ri on perustettu, olisi lähtökohtaisesti oikeus 
käyttää rekisteriä. Rekisterinpitäjä voi kuiten
kin tarpeen mukaan asettaa käyttöoikeusrajoi
tuksia. Näin varmistetaan, että tietoja käyttä
vät vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat niitä 
tehtävässään. Käytännössä käyttöoikeuden ra
jaaminen ja sen valvonta tapahtuu henkilökoh
taisten tai henkilöryhmäkohtaisten käyttäjätun
nusten ja salasanojen avulla. Nykytekniikalla 
rajaukset ovat olleet lähinnä rekisterikohtaisia, 
mutta tekniikan kehittyessä rajaukset voidaan 
tehdä mahdollisesti tietoryhmä- tai tietokohtai
sesti. Tällöin ei ole tietosuojallista merkitystä 
sillä, muodostuuko tietojärjestelmä henkilöre
kisterilain tarkoittamassa mielessä itsenäisiksi 
rekistereiksi katsottavista osarekistereistä, yh
den rekisterin osatiedostoista tai peräti yhdestä 
yhtenäisestä tietokannasta. 

Tietosuojasuosituksen mukaan poliisin polii
sitarkoituksiin keräämiä ja tallettamia tietoja 
olisi käytettävä pelkästään siihen tarkoituk
seen. 
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Esityksen lähtökohtana onkin, että tietojen 
käyttämiseen sovellettaisiin samoja 17 §:n 1 ja 3 
momenteissa mainittuja sääntöjä kuin poliisi
organisaation sisäisessä tietojenvaihdossa. Mai
nitun 17 §:n 2 momentin rajoitus ei sitä vastoin 
koskisi tietojen omaa käyttöä, koska omia 
rekistereitään käyttävä poliisiyksikkö pystyy 
paremmin arvioimaan säännöksessä tarkoitet
tujen vihjeluonteisten tietojen luotettavuuden ja 
käyttökelpoisuuden kyseiseen tehtävään. Tieto
jen käyttäminen muuhun kuin tietojen kerää
mis- ja tallettamistarkoitusta vastaavaan tar
koitukseen olisi vastaavasti sallittua 18 §:ssä 
säädetyin edellytyksin. 

23 §. Luotettavuuslausunnot. Poliisin hallin
nosta annetun asetuksen 10 §:n 1 momentin 1 
kohdan mukaan suojelupoliisin tulee antaa 
sisäasiainministeriön vahvistamien yleisten pe
rusteiden mukaisesti viranomaisille ja yhteisöil
le sellaisia ohjeita, neuvoja ja tietoja, jotka ovat 
tarpeen valtion turvallisuuden ylläpitämiseksi 
tai siihen kohdistuvien loukkausten estämisek
si. Tässä tarkoituksessa suojelupoliisi antaa 
lausuntoja valtion turvallisuuden kannalta mer
kittäviin tehtäviin pyrkivien henkilöiden luotet
tavuudesta. Käytännössä vastaavia lausuntoja 
voivat antaa myös paikallispoliisin yksiköt. 

Koska annettavat luotettavuuslausunnot pe
rustuvat yleensä osaltaan poliisin henkilörekis
terien tietoihin, poliisin henkilörekistereitä kos
kevaan lakiin ehdotetaan säännöstä, joka mää
rittelisi poliisin oikeuden käyttää henkilörekis
teriensä tietoja luotettavuuslausuntoja antaes
saan ja täsmentäisi uuden poliisilain 42 §:n 3 
momenttiin ehdotettua yleissäännöstä rekisteri
tietojen luovuttamisen osalta. 

Rekisteritietoja voitaisiin käyttää ensinnäkin 
annettaessa luotettavuuslausuntoja henkilöistä, 
jotka ovat hakeneet sellaista erityistä luotetta
vuutta edellyttävää valtion virkaa, jossa on 
pääsy maanpuolustuksen, valtion turvallisuu
den, kansantalouden tai julkishallinnon toimin
takyvyn kannalta tärkeisiin tietoihin. Virkojen 
osalta viitattaisiin valtion virkamieslain 
9 a §:ään, jossa määritellään ne virat, joihin 
voidaan nimittää vain Suomen kansalainen. 
Viitauksella tarkoitettaisiin sekä lainkohdan 1 
momentissa mainittuja virkoja että lainkohdan 
2 momentin nojalla annetuissa valtioneuvoston 
päätöksissä mainittuja virkoja. Eduskunnalle 
on annettu esitys valtion virkamieslaiksi ja 
laiksi valtion virhaehtosopimuslain muuttami
sesta (HE 291/1993 vp). Ehdotetun uuden 
valtion virkamieslain 7 § vastaisi nykyisen lain 

9 a §:ä. Virkaan nimittämiseen rinnastettaisiin 
tässä myös nykyisen valtion virkamieslain tar
koittama virkaan siirtäminen, virkaan koeajak
si ottaminen, viran väliaikaiseksi hoitajaksi tai 
viransijaiseksi ottaminen ja tilapäiseksi virka
mieheksi ottaminen. 

Rekisteritietoja voitaisiin käyttää myös an
nettaessa luotettavuuslausuntoja muihin tehtä
viin kuin valtion virkoihin liittyen, jos tehtäviin 
liittyisi pääsy valtion salaisuuksiin tai eräisiin 
yrityssalaisuuksiin. Valtion salaisuuksia saattaa 
käsitellä esimerkiksi toimeksiantosuhteessa val
tioon oleva konsultti. Yrityssalaisuuden käsite 
on määritelty rikoslain 30 luvun II §:ssä. Jotta 
rekisteritietoja voitaisiin käyttää luotettavuus
lausuntoa annettaessa, yrityssalaisuuksien olisi 
oltava sellaisia, joilla on merkitystä valtion 
turvallisuudelle taikka huomattavalle yleiselle 
tai yksityiselle taloudelliselle edulle. Huomatta
valla yleisellä tai yksityisellä taloudellisella 
edulla tarkoitettaisiin tässä lähinnä etua, jolla 
saattaisi olla kansantaloudellista ja siten koko 
valtioon ulottuvaa merkitystä. Kysymyksessä 
voisivat olla esimerkiksi korkean teknologian 
yrityksen salaisuudet. Sen sijaan rekisteritieto
jen käyttämiseen muunlaisiin yrityssalaisuuk
siin liittyvien rikosten ennalta estämiseksi so
vellettaisiin muita säännöksiä. 

Rekisteritietoja voitaisiin käyttää myöskin 
annettaessa luotettavuuslausuntoja jo virassa 
tai tehtävässä olevista henkilöistä. Näin mah
dollistettaisiin luotettavuustarkistusten aika 
ajoin tapahtuva uusiminen. 

Epäiltyjen rekisterin tietoja taikka henkilön 
tai työryhmän käyttöön tarkoitettujen rekiste
rien yksittäiseen tehtävään liittymättömiä tieto
ja ei saisi käyttää luotettavuuslausuntoa annet
taessa niiden epävarmemman vihjeluonteisuu
den vuoksi. Suojelupoliisin toiminnallisen tie
tojärjestelmän tietojen käyttäminen olisi sitä 
vastoin mahdollista, koska mainittuun tietojär
jestelmään kerätään juuri valtion turvallisuu
teen vaikuttavia tietoja. Lausunnon antajan 
olisi kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota 
käytettävien tietojen luotettavuustasoon. 

Luotettavuuslausuntojen tärkeyden vuoksi 
poliisiyksikkö saisi käyttää lausuntoa antaes
saan poliisin henkilörekistereiden tietoja niiden 
keräämis- ja tallettamistarkoituksesta riippu
matta. Tietoja saisi kuitenkin käyttää vain 
lausunnon kannalta tarpeellisessa laajuudessa. 

Säännös kattaisi tietojen käyttämisen lisäksi 
myös tietojen luovuttamisen ja täsmentäisi si
ten osaltaan yleisiä tietojen luovuttamisen mah-
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dollistavia säännöksiä. Se mahdollistaisi tieto
jen luovuttamisen sekä lausuntoa antavalle 
toiselle poliisiyksikölle että lausunnon pyytäjäl
le. Mahdollisuus tietojen luovuttamiseen olisi 
kuitenkin käyttöä rajoitetumpaa. Tietoja saisi 
luovuttaa ainoastaan silloin, jos se on lausun
non tarkoituksen kannalta välttämätöntä. Eri
tyisen tarkkaan olisi tapauskohtaisesti harkit
tava sitä, olisiko arkaluonteisia poliisin henki
lörekisterin tietoja syytä luovuttaa sellaisenaan 
esimerkiksi lausunnon liitteenä muulle kuin 
toiselle poliisiyksikölle. Näin siitäkin huolimat
ta, että tietojen saajan tulee viimekädessä rat
kaista, mikä merkitys niille on annettava hen
kilön luotettavuutta arvioitaessa. 

Henkilöllä olisi oikeus saada tieto siitä, onko 
hänestä annettu säännöksen 1 momentin 1 
kohdassa tarkoitettu lausunto. Kun mainitun 
kohdan tarkoittamat virat on täsmällisesti 
määritelty valtion virkamieslain 9 a §:ssä ja sen 
nojalla annetuissa valtioneuvoston päätöksissä, 
lausunnon antaminen olisi viran hakijalle tai 
virassa olevalle ennalta arvattavissa. Tämän 
vuoksi ei olisi tarpeen erikseen ilmoittaa luo
tettavuuslausunnon antamisesta. 

Kun säännöksen 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitetut tehtävät eivät sitä vastoin ole yhtä 
täsmällisesti ennakolta määriteltävissä, maini
tussa kohdassa tarkoitettujen lausuntojen anta
misesta olisi ilmoitettava tehtävään pyrkivälle 
tai tehtävässä olevalle. Säännös mahdollistaisi 
sekä ennakollisen, ennen lausunnon antamista 
tapahtuvan ilmoittamisen että jälkikäteisen, 
lausunnon antamisen jälkeen tapahtuvan il
moittamisen. Mahdollisuuksien mukaan ilmoit
tamisen tulisi tapahtua ennakollisesti, jolloin 
suunnitellusta lausunnon pyytämisestä tietoi
nen tehtävään pyrkivä voisi halutessaan pe
ruuttaa hakemuksensa. Tiedon lausunnon 
hankkimisesta voisi antaa myös lausunnon 
pyytäjä esimerkiksi mainintana hakulomak
keissa. 

Säännöksen tarkoittama ilmoitus lausunnon 
antamisesta ei sinällään kattaisi tietoa lausun
non sisällöstä. Oikeus saada tieto lausunnon 
sisällöstä määräytyisi muiden, muun muassa 
yleisten asiakirjojen julkisuutta ja rekisteröidyn 
tarkastusoikeutta koskevien säännösten perus
teella. 

Ilmoitusta lausunnon antamisesta ei tarvitsisi 
tehdä, jos ilmoittamisesta aiheutuisi ilmeistä 
vaaraa valtion turvallisuudelle. Kysymyksessä 
saattaisi olla esimerkiksi luotettavuuslausunto 
luvatonta tiedustelutoimintaa harjoittavaksi 

epäillystä henkilöstä. Jos henkilö osaisi yhdis
tää tehtävään valitsematta jäämisen ja poliisin 
antaman luotettavuuslausunnon, hän aavistaisi 
viranomaisten olevan jäljillään ja saattaisi 
muuttaa sen vuoksi toimintamenetelmiään. 

6 luku. Erinäiset säännökset 

24 §. Henkilörekisterin tietojen poistaminen. 
Henkilörekisterilain 15 §:n 1 momentin mukaan 
rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että 
henkilörekisterissä oleva, rekisterin käyttötar
koituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, 
puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto il
man aiheetonta viivytystä oikaistaan, poiste
taan tai täydennetään, jos on ilmeistä, että 
tällainen tieto vaarantaa rekisteröidyn yksityi
syyden suojaa taikka hänen etujaan tai oike
uksiaan. Rekisteröidyn perustellusta vaatimuk
sesta virhe on aina oikaistava. Henkilörekiste
rilakia koskevan hallituksen esityksen peruste
luissa todetaan kuitenkin, että silloinkin kun 
rekisteröity on vaatinut virheellisen tiedon 
poistamista, on pidettävä riittävänä sitä, että 
rekisteriin tehdään uusi, oikeat tiedot sisältävä 
merkintä, jos esimerkiksi vastuukysymyksiin 
liittyvät syyt vaativat myös virheellisen merkin
nän säilyttämistä. 

Tietosuojasuosituksen mukaan liian laajat, 
epätarkat tai asiaan liittymättömät henkilötie
dot olisi poistettava tai korjattava tai asiasta 
olisi tehtävä korjausvienti henkilörekisteriin. 
Sellaisten poisto- tai korjaustoimenpiteiden oli
si mahdollisuuksien mukaan ulatuttava kaik
kiin asiakirjoihin, jotka liittyvät poliisin henki
lörekisteriin. 

Koska virheellisten tietojen säilytystarve 
saattaa käytännössä nousta esille juuri poliisin 
henkilörekistereiden kaltaisten rekistereiden 
osalta, henkilörekisterilain perusteluissa mainit
tu sääntö ehdotetaan otettavaksi nimenomai
sesti lakitekstiin. Säännöksen ensimmäisessä 
momentissa mahdollistettaisiin virheellisen 
merkinnän säilyttäminen esimerkiksi silloin, 
kun se on tarpeen todistelutarkoituksessa. Kor
jausviennillä olisi varmistettava, ettei virheellis
tä tietoa erehdyksessä käytettäisi alkuperäisessä 
tarkoituksessaan. 

Hallituksen henkilörekisterilakia koskevaan 
esitykseen ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi 
ottaa ehdotonta aikarajaa siitä, kuinka vanhoja 
tietoja on sallittua säilyttää henkilörekisterissä. 
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Henkilörekisterilaissa omaksuttu tarpeellisuus
periaate rajoittaa kuitenkin myös tietojen säi
lytysaikaa. 

Jos poliisitarkoituksiin kerätyt henkilötiedot 
eivät enää ole tarpeen siihen tarkoitukseen 
mihin ne on kerätty, tietosuojasuosituksen mu
kaan olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin niiden 
poistamiseksi. Tästä syystä erityistä huomiota 
olisi suosituksen mukaan kiinnitettävä seuraa
viin kriteereihin: 

- tarve säilyttää tietoja ottaen huomioon 
erityistä tapausta koskevan tutkimuksen loppu
tulos; 

- lopullinen tuomioistuimen päätös, erityi-
sesti syytteen hylkäämisestä; 

- rikoksentekijän kuntoutuminen; 
- suoritetut rangaistukset; 
- yleiset armahdukset; 
- rekisteröidyn ikä; ja 
- erityiset tietoluokat. 
Yhdessä valvontaviranomaisten kanssa tai 

maan sisäisen lainsäädännön mukaisesti olisi 
laadittava säännöt, jotka on tarkoitettu mää
räämään erilaisten henkilöitä koskevien henki
lörekistereiden säilytysaika samoinkuin niiden 
säännöllinen laaduntarkastus. 

Säilytysajoista säädettäisiin poliisin henkilö
rekistereitä koskevan lain nojalla annettavana 
asetuksella, jota koskeva luonnos on tämän 
esityksen liitteenä. Lähtökohtana olisi, että 
säilytysajat perustuisivat intressivertailuun ja 
niitä määritettäessä otettaisiin huomioon suh
teellisuusperiaate. Säilytysajat määrättäisiin 
niin lyhyiksi kuin se poliisin toimintaa vaaran
tamatta olisi mahdollista. Tällä ehkäistäisiin 
tarpeettoman vanhojen tietojen käyttäminen 
toiminnan perusteena. Säilytysajoista riippu
matta jokaisessa päätöksentekotilanteessa tulisi 
erikseen arvioida kunkin rekisteritiedon merki
tys muun muassa merkinnän aiheuttaneesta 
tapahtumasta kuluneen ajan perusteella. 

Vertailun vuoksi voidaan todeta, että vuoden 
1994 alusta voimaan tulleessa tulliasetuksen 25 
a §:ssä ei ole määritelty tullilaitoksessa tulliri
kosten ehkäisemistä ja tutkimista varten pidet
tävien henkilörekisterien tiedoille säilytysaiko
ja. Sen sijaan säännöksen 3 momentin mukaan 
rekistereihin talletettujen henkilötietojen tar
peellisuus on tarkistettava vähintään kerran 
vuodessa. 

25 §. Tarkemmat säännökset. Tarkempia 
säännöksiä lain soveltamisesta annettaisiin ase
tuksella, jota koskeva luonnos on tämän esi
tyksen liitteenä. Asetuksessa poliisin henkilöre-

kistereistä olisi säännöksiä mm. rekisteriselos
teesta, poliisin valtakunnalliseen käyttöön tar
koitetuista pysyvistä atk-henkilörekistereistä ja 
tietojen poistamisesta. Poliisin ylijohto antaisi 
asetuksen nojalla tarkempia määräyksiä ase
tuksen täytäntöönpanosta. Lisäksi rekisterinpi
täjä voisi antaa tarkempia rekisteriä koskevia 
määräyksiä. Jo rekisterinpitäjän määritelmä 
henkilörekisterilain 2 §:n 3 kohdassa lähtee 
siitä, että rekisterinpitäjällä on oikeus määrätä 
pitämänsä henkilörekisterin käytöstä. 

7 luku. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

26 §. Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulevaksi 
voimaan samanaikaisesti uuden poliisilain 
kanssa. Samalla esitetään tarpeettomina ku
mottaviksi poliisin henkilörekistereistä annettu 
asetus ja poliisin valtakunnallisista pysyvistä 
atk-henkilörekistereistä annettu asetus. 

Kumottavaksi ehdotettavaan poliisin henki
lörekistereistä annettuun asetukseen viitataan 
jäljempänä muutettavaksi ehdotettavan passi
lain 19 a §:n 2 momentin lisäksi ulkomaa
laisasetuksen (449/91) 29 §:n 3 momentissa ja 
poliisitoiminnasta puolustuslaitoksessa annetun 
asetuksen 2 a §:ssä (1218/87). Saman kumotta
vaksi ehdotettavan asetuksen nojalla on annet
tu sisäasiainministeriön päätös poliisin valta
kunnallisista manuaalisista ja tilapäisistä atk:n 
avulla ylläpidettävistä henkilörekistereistä. 

27 §. Siirtymäsäännökset. Rekisterinpitäjän 
olisi saatettava pitämänsä henkilörekisterit vas
taamaan lain ja sen nojalla annettavan asetuk
sen säännöksiä kahden vuoden kuluessa lain 
voimaantulosta. 

Nykyisellään varsinkin poliisiyksikön käyt
töön tarkoitetut henkilörekisterit saattavat si
sältää rekisterin käyttötarkoituksen kannalta 
tarpeettomia tai vanhentuneita tietoja. Myös
kään varsinaisten poliisitarkoitusten ja hallin
nollisten tarkoitusten välistä eroa ei ole aina 
tehty ehdotettujen säännösten vaatimalla tark
kuudella. Rekisterinpitäjä olisi velvollinen tar
kastamaan henkilörekistereiden tarpeellisuu
den. Mikäli rekisteri todettaisiin tarpeettomak
si, se olisi hävitettävä. Mikäli rekisteri todet
taisiin edelleen tarpeelliseksi, sen tarpeettomat 
ja vanhentuneet tiedot tulisi poistaa. Vastaa
vasti virheelliset tiedot tulisi oikaista ja puut
teelliset tiedot täydentää. 
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Perustettavien uusien henkilörekisterien olisi 
luonnollisestikin oltava alusta pitäen ehdotetun 
lain ja sen nojalla annettavan asetuksen mu
kaisia. Myös vanhojen henkilörekisterien saat
taminen uusien säännösten mukaiseksi tulisi 
aloittaa viipymättä. 

Kun varsinkin manuaalisesti ylläpidettävät 
poliisiyksikön käyttöön tarkoitetut henkilöre
kisterit saattavat olla tietosisällöltään laajoja ja 
kun tarkistustyöhön käytettävissä olevat hen
kilöstöresurssit ovat vähäisiä, siirtymäaika eh
dotetaan suhteellisen pitkäksi. 

1.2. Passilaki 

19 a §. Passilain 19 a §:n 2 momentissa oleva 
viittaus kumottavaksi ehdotettavan poliisin 
henkilörekistereistä annetun asetuksen tarkoi
tussidonnaisuudesta poikkeamista koskevaan 
säännökseen ehdotetaan muutettavaksi yleisek-

1. 

si viittaukseksi poliisin henkilörekisterilainsää
däntöön. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Ehdotetun lain nojalla annettaisiin asetus 
poliisin henkilörekistereistä, jota koskeva luon
nos on tämän esityksen liitteenä. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan samanai
kaisesti uuden poliisilain kanssa. Poliisilakia 
koskevassa esityksessä uusi poliisilaki ehdote
taan tulevaksi voimaan noin vuoden kuluttua 
sen vahvistamisesta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
poliisin henkilörekistereistä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain soveltamisala 

Poliisilain ( 1 ) 1 §:ssä tarkoitettujen teh
tävien suorittamiseksi perostettuihin poliisin 
henkilörekistereihin sovelletaan henkilörekiste7 
rilakia (471187), jollei tässä laissa toisin sääde
tä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja poliisin 
henkilörekistereitä ovat epäiltyjen rekisteri ja 
suojelupoliisin toiminnallinen tietojärjestelmä 
sekä 2 luvun mukaisesti perustetut rekisterit. 

2§ 

Epäiltyjen rekisteri 

Epäiltyjen rekisteri on poliisin valtakunnalli
seen käyttöön tarkoitettu pysyvä automaattisen 

tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä henkilö
rekisteri. 

Epäiltyjen rekisteriin saa kerätä ja tallettaa 
rikosten ennalta estämiseksi ja selvittämiseksi 
tarpeellisia tietoja henkilöistä, joiden on syytä 
epäillä 

1) syyllistyvän tai syyllistyneen rikokseen, 
josta saattaa seurata vankeutta; tai 

2) myötävaikuttavan tai myötävaikuttaneen 
rikokseen, josta saattaa seurata enemmän kuin 
kuusi kuukautta vankeutta. 

Epäiltyjen rekisterin rekisterinpitäjä on polii
sin ylijohto. Rekisteriä ylläpitää keskusrikospo
liisi poliisin ylijohdon valvonnassa. Epäiltyjen 
rekisteriä saavat käyttää tarkkailutehtäviin 
määrätyt poliisin henkilöstöön kuuluvat. 

3§ 

Suojelupoliisin toiminnallinen tietojärjestelmä 

Suojelupoliisin toiminnallinen tietojärjestel-
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mä on suojelupoliisin käyttöön tarkoitettu py
syvä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla yl
läpidettävä henkilörekisteri. Suojelupoliisin toi
minnalliseen tietojärjestelmään saa kerätä ja 
tallettaa tietoja, jotka ovat tarpeen oikeus- ja 
yhteiskuntajärjestystä tai valtion turvallisuutta 
vaaraotavien hankkeiden tai rikosten estämi
seksi tai selvittämiseksi. 

Suojelupoliisin toiminnallisen tietojärjestel
män rekisterinpitäjä on suojelupoliisi. 

2 luku 

Henkilörekisterin perustaminen 

4§ 

H enkilörekisterin perustaminen 

Muu kuin 2 ja 3 §:ssä tarkoitettu poliisin 
henkilörekisteri voidaan käyttötarkoituksesta 
riippuen perustaa: 

1) poliisin valtakunnalliseen käyttöön; 
2) useamman kuin yhden poliisiyksikön 

käyttöön; 
3) poliisiyksikön käyttöön; taikka 
4) poliisin henkilöstöön kuuluvan tai poliisin 

henkilöstöön kuuluvien muodostaman työryh
män käyttöön. 

Henkilörekisterin käyttötarkoituksen on il
mettävä rekisterin perustamispäätöksestä. 

5§ 

Poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitetut 
henkilörekisterit 

Poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoite
tuista pysyvistä automaattisen tietojenkäsitte
lyn avulla ylläpidettävistä henkilörekistereistä 
säädetään asetuksella. Epäiltyjen rekisteristä 
säädetään 2 §:ssä. 

Poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoite
tun tilapäisen tai manuaalisesti ylläpidettävän 
henkilörekisterin perustamisesta päättää polii
sin ylijohto. 

Poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitet
tujen henkilörekisterien rekisterinpitäjä on po
liisin ylijohto. Keskusrikospoliisi ylläpitää re
kistereitä poliisin ylijohdon valvonnassa. 

6§ 

Useiden poliisiyksiköiden käyttöön tarkoitetut 
henkilörekisterit 

Useamman kuin yhden poliisiyksikön käyt-
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töön tarkoitetun henkilörekisterin perustami
sesta päättää toiminnasta vastaava poliisiyksik
kö, joka toimii myös rekisterinpitäjänä. 

7§ 

Poliisiyksikön käyttöön tarkoitetut 
henkilörekisterit 

Poliisiyksikön käyttöön tarkoitetun henkilö
rekisterin perustamisesta päättää asianomainen 
poliisiyksikkö, joka toimii myös rekisterinpitä
jänä. Suojelupoliisin toiminnallisesta tietojär
jestelmästä säädetään 3 §:ssä. 

8§ 

Henkilön tai työryhmän käyttöön tarkoitetut 
henkilörekisterit 

Poliisin henkilöstöön kuuluvan tai poliisin 
henkilöstöön kuuluvien muodostaman työryh
män käyttöön tarkoitetun henkilörekisterin pe
rustamisesta päättää tehtävästä vastaava polii
sin henkilöstöön kuuluva, joka toimii myös 
rekisterinpitäjänä. 

9§ 

Rekisterin perustamispäätös, rekisterise/aste ja 
rekisteri-ilmoitus 

Edellä 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun taikka 
automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpi
dettävän 6 tai 7 §:ssä tarkoitetun henkilörekis
terin perustamisesta on tehtävä kirjallinen pää
tös. 

Henkilörekisterilain 10 §:ssä tarkoitettu re
kisteriseloste on laadittava epäiltyjen rekisterin 
ja suojelupoliisin toiminnallisen tietojärjestel
män lisäksi myös 5 §:ssä tarkoitetuista henkilö
rekistereistä sekä automaattisen tietojenkäsitte
lyn avulla ylläpidettävistä 6 ja 7 §:ssä tarkoite
tuista henkilörekistereistä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilöre
kisterin perustamisesta ja olennaisesta muutta
misesta on ilmoitettava tietosuojavaltuutetulle 
viimeistään kuukausi ennen rekisterin perusta
mista tai muuttamista. 

3 luku 

Henkilötietojen kerääminen ja tallettaminen 

10 § 
Yksittäiseen tehtävään liittymättömät tiedot 

Poliisin yksittäisen tehtävän suorittamisen 
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yhteydessä saatuja poliisilain 1 §:n 1 momentis
sa tarkoitettujen tehtävien suorittamiseksi tar
peellisia tietoja, jotka eivät liity kyseiseen yk
sittäiseen tehtävään, saa kerätä ja tallettaa vain 
2 ja 3 §:ssä tarkoitettuihin rekistereihin sekä 
tilapäisiin 8 §:ssä tarkoitettuihin rekistereihin. 

II§ 

Arkaluonteiset tiedot 

Henkilörekisterilain 6 §:n 2 momentin 3 koh
dassa tarkoitettuja tietoja saa kerätä ja tallettaa 
poliisin henkilörekisteriin silloin, kun ne ovat 
rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeel
lisia. 

Henkilörekisterilain 6 §:n 2 momentin 1, 2 tai 
4-6 kohdassa tarkoitettuja tietoja saa kerätä 
ja tallettaa poliisin henkilörekisteriin ainoas
taan silloin, kun se on poliisin yksittäisen 
tehtävän suorittamiseksi välttämätöntä. Maini
tussa 4 kohdassa tarkoitettuja tietoja saa lisäksi 
kerätä ja tallettaa poliisin henkilörekisteriin 
silloin, kun se on rekisteröidyn oman turvalli
suuden tai poliisin työturvallisuuden varmista
miseksi välttämätöntä. 

12 § 

Kuuntelulla saadut tiedot 

Jos poliisilaissa tarkoitetulla teknisellä kuun
tetulla saatu tieto ei liity rikokseen tai jos se 
koskee muuta rikosta kuin sitä, jonka estämi
seksi tai keskeyttämiseksi kuuntelua suorite
taan, tietoa ei saa tallettaa henkilörekisteriin, 
ellei tieto koske sellaista rikosta, jonka estämi
seksi tai keskeyttämiseksi kuuntelua voidaan 
suorittaa. 

Pakkokeinolaissa (450/87) tarkoitetulla tele
kuuntelulla tai salaisella teknisellä kuuntelulla 
saadun tiedon tallettamisesta henkilörekisteriin 
säädetään pakkokeinolaissa. 

13§ 

Poliisin tietojen saanti eräistä rekistereistä 

Poliisilla on oikeus saada tehtäviensä suorit
tamista ja henkilörekisteriensä ylläpitämistä 
varten tarpeellisia tietoja eräistä rekistereistä 
siten kuin 2 ja 3 momentissa säädetään. 

Poliisilla on oikeus saada, siten kuin asian
omaisen rekisterinpitäjän kanssa sovitaan, tek
nisen käyttöyhteyden avulla: 

1) oikeushallinnon tietojärjestelmistä tietoja 
syyteharkinnassa olevista tai olleista rikosasi-

oista, annetuista rangaistusmääräyksistä, tuo
mioistuimessa vireillä olevista rikosasioista, 
tuomituista sakkorangaistuksista ja vankeus
rangaistusta suorittavista tai suorittaneista hen
kilöistä; tietojen saamisesta rikosrekisteristä 
säädetään kuitenkin rikosrekisterilaissa 
(770/93); 

2) ulkoasiainministeriön tietojärjestelmistä 
tietoja viisumi- sekä oleskelu- ja työlupapää
töksistä; 

3) ulkomaalaiskeskuksen tietojärjestelmistä 
ulkomaalaislaissa (378/91) tarkoitettujen asioi
den käsittelyssä ja ulkomaalaislain noudattami
sen valvonnassa tarvittavia tietoja; 

4) lääninhallitusten liikennelupatietojärjes
telmistä luvanvaraisen liikenteen valvonnassa 
tarvittavia tietoja; sekä 

5) Suomen Pankin rahoitustarkastuksen tie
tojärjestelmistä rahanpesun ennalta estämisessä 
ja selvittämisessä tarvittavia tietoja. 

Poliisilla on oikeus saada konekielisessä 
muodossa: 

1) väestötietojärjestelmästä tietoja henkilöi
den nimistä, henkilötunnuksista, osoitteista ja 
kuolemasta; 

2) oikeusministeriön tietojärjestelmistä tieto
ja syyttäjien päätöksistä, joiden mukaan asiassa 
ei ole kyseessä rikos tai näyttöä rikoksesta, 
tuomioistuinten lainvoimaisista ratkaisuista, 
joilla syyte on hylätty, sakoista, joita ei ole 
saatu perityksi ja oikeusministeriön etsintäkuu
luttamista henkilöistä; 

3) tieliikenteen tietojärjestelmästä poliisin et
simiä moottoriajoneuvoja koskevia tietoja; 

4) ulkoasiainministeriön tietojärjestelmistä 
tietoja myönnetyistä passeista, viisumeista sekä 
oleskelu- ja työluvista; sekä 

5) puolustusvoimien tietojärjestelmistä tieto
ja kutsuntaan saapumatta jääneistä asevelvol
lisista. 

14 § 

Tietojen suorakäyttöinen tallettaminen 

Poliisin henkilörekistereihin voivat tallettaa 
suorakä yttöisesti: 

1) oikeusministeriö ja vankeinhoitoviran
omaiset rangaistusten täytäntöönpanoon liitty
viä etsintäkuulutustietoja; sekä 

2) tulli- ja rajavartioviranomaiset tulli- tai 
rajavartioviranomaisen etsintäkuuluttamia hen
kilöitä koskevia tietoja, viisumivelvollisia ulko
maalaisia koskevia tietoja, henkilöllisyyttä kos
kevia tietoja ja henkilötuntomerkkitietoja ulko-
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maalaisista sekä huumausainerikosten ennalta 
estämiseksi ja selvittämiseksi tarpeellisia tietoja. 

4 luku 

Rekisteröidyn tarkastusoikeus 

15 § 

Tarkastusoikeuden rajoitukset 

Sen lisäksi mitä henkilörekisterilain 12 §:ssä 
säädetään lain 11 §:ssä tarkoitettua tarkastus
oikeutta ei ole myöskään: 

1) epäiltyjen rekisteriin; 
2) suojelupoliisin toiminnalliseen tietojärjes

telmään; eikä 
3) muihin poliisin henkilörekistereihin sisäl

tyviin henkilöä tai tekoa koskeviin luokitus- tai 
tekotapatietoihin. 

Tietosuojavaltuutettu voi rekisteröidyn pyyn
nöstä tarkastaa 1 momentissa tarkoitettujen 
rekisteröityä koskevien tietojen lainmukaisuu
den. 

16 § 

Tarkastusoikeuden toteuttaminen 

Tarkastusoikeuden toteuttamiseen sovelle
taan henkilörekisterilain 11 ja 14 §:ää, jollei 2 
tai 3 momentissa toisin säädetä. 

Tiedot tarkastamista varten antaa poliisin 
valtakunnalliseen käyttöön tarkoitetusta henki
lörekisteristä keskusrikospoliisi ja muusta hen
kilörekisteristä rekisterinpitäjä. Tiedot voi li
säksi antaa muukin poliisiyksikkö siten kuin 
rekisterinpitäjä siitä määrää. 

Rekisteröidyn on tarkastusoikeutta käyttäes
sään esitettävä tätä tarkoittava pyyntö henki
lökohtaisesti poliisin luona ja todistettava hen
kilöllisyytensä. 

5 luku 

Henkilötietojen luovuttaminen ja käyttäminen 

17 § 

Tietojen luovuttaminen poliisille tietojen 
keräämis- ja tallettamistarkoitusta vastaavaan 

tarkoitukseen 

Poliisiyksiköllä ja poliisin henkilöstöön kuu
luvalla on oikeus luovuttaa toiselle poliisiyksi
kölle tai poliisin henkilöstöön kuuluvalle polii
silain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tehtä-

vien suorittamiseksi perustetun henkilörekiste
rin tietoja, jos se on tarpeen kyseisten tehtävien 
suorittamiseksi. 

Edellä 10 §:ssä tarkoitettuja tietoja saa kui
tenkin luovuttaa vain silloin, kun se on tar
peen: 

1) valtion turvallisuuden varmistamiseksi; 
2) välittömän henkeä tai terveyttä uhkaavan 

vaaran taikka huomattavan omaisuusvahingon 
torjumiseksi; tai 

3) sellaisen rikoksen ennalta estämiseksi tai 
selvittämiseksi, josta saattaa seurata vankeutta. 

Poliisiyksiköllä ja poliisin henkilöstöön kuu
luvalla on oikeus luovuttaa toiselle poliisiyksi
kölle tai poliisin henkilöstöön kuuluvalle polii
silain 1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tehtä
vien suorittamiseksi perustetun henkilörekiste
rin tietoja, jos se on tarpeen sen tehtävän 
suorittamiseksi, jota varten tiedot on kerätty ja 
talletettu. 

Tietojen luovuttaminen saa tapahtua myös 
teknisen käyttöyhteyden avulla. 

18 § 

Tietojen luovuttaminen poliisille muuhun 
tarkoitukseen 

Sen lisäksi mitä 17 §:ssä säädetään, poliisiyk
siköllä ja poliisin henkilöstöön kuuluvalla on 
oikeus luovuttaa toiselle poliisiyksikölle tai 
poliisin henkilöstöön kuuluvalle henkilörekiste
rin tietoja, jos tiedot ovat tarpeen: 

1) valtion turvallisuuden varmistamiseksi; 
2) välittömän henkeä tai terveyttä uhkaavan 

vaaran taikka huomattavan omaisuusvahingon 
torjumiseksi; 

3) sellaisen rikoksen ennalta estämiseksi tai 
selvittämiseksi, josta saattaa seurata vankeutta; 

4) henkilöllisyyden selvittämiseksi suoritetta
essa sellaista poliisin yksittäistä tehtävää, joka 
välttämättä edellyttää henkilöllisyyden varmis
tamista; taikka 

5) päätettäessä tai annettaessa lausuntoa lu
van myöntämisestä tai voimassaolosta, jos lu
van myöntämisen tai voimassaolon edellytyk
seksi on säädetty luvanhakijan tai luvanhaltijan 
luotettavuus, sopivuus tai muu sellainen omi
naisuus, jonka arvioiminen edellyttää luvanha
kijan tai luvanhaltijan terveydentilaan, päihtei
den käyttöön, rikokseen syyllistymiseen tai 
väkivaltaiseen käyttäytymiseen liittyviä tietoja. 

Epäiltyjen rekisterin tietoja, suojelupoliisin 
toiminnallisen tietojärjestelmän tietoja tai 
8 §:ssä tarkoitetuissa rekistereissä olevia 
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10 §:ssä tarkoitettuja tietoja ei kuitenkaan saa 
luovuttaa 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu
jen tehtävien suorittamista varten. 

Henkilörekisterin tietoja saa luovuttaa myös 
poliisin tutkimus- ja suunnittelutoiminnassa ti
lastollisesti käytettäväksi. Samoin tietoja saa 
luovuttaa poliisin koulutustoiminnassa käytet
täväksi, jos se on koulutuksen toteuttamiseksi 
välttämätöntä. 

19 § 

Tietojen luovuttaminen muille kuin poliisille 

Poliisi saa luovuttaa poliisin henkilörekiste
reistä teknisen käyttöyhteyden avulla tietoja, 
jotka ovat tarpeen: 

1) ulkoasiainministeriölle ja Suomen edus
tustoille passin, viisumin taikka oleskelu- tai 
työluvan myöntämistä varten; 

2) rajavartio-ja tulliviranomaiselle rajojen ja 
raja-alueen valvontaa, ulkomaanliikenteen val
vontaa, tullirikosten ennalta estämistä ja selvit
tämistä tai ulkomaalaisten maahantulon ja 
maastalähdön valvontaa varten; 

3) tuomioistuimille ja syyttäjäviranomaisille 
etsintäkuulutusten seuraamista varten, van
keinhoitoviranomaisille vankeja koskevien et
sintäkuulutusten seuraamista varten sekä oike
usministeriölle ja sotilasviranomaisille näiden 
omien etsintäkuulutusten seuraamista varten; 

4) tuomioistuimille ja syyttäjäviranomaisille 
ampuma-aseisiin liittyvien asioiden käsittelyä 
varten; 

5) ulkomaalaiskeskukselle Suomen kansalai
suutta, ulkomaalaisten maahantuloa, maassa 
oleskelua ja työntekoa sekä pakolaisia ja tur
vapaikkaa koskevien asioiden käsittelyä varten; 
sekä 

6) ajoneuvohallinnolle tieliikenteen tietojär
jestelmän ajoneuvorekisterin ylläpitoa varten. 

20§ 

Tietojen luovuttaminen ulkomaille 

Poliisilla on oikeus luovuttaa 17 §:n 1-3 
momentissa ja 18 §:ssä mainituin edellytyksin 
poliisin henkilörekisterin tietoja kansainvälisel
le rikospoliisijärjestölle (I.C.P.O. - Interpol) 
taikka kansainvälisen rikospoliisijärjestön jä
senvaltion poliisiviranomaiselle tai sanotunlai
sen valtion muulle viranomaiselle, jonka tehtä
viin kuuluu oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen 
turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuu
den ylläpitäminen tai rikosten ennalta estämi-

nen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattami
nen. 

Poliisilla on oikeus luovuttaa poliisin henki
lörekisterin tietoja muun kuin kansainvälisen 
rikospoliisijärjestön jäsenvaltion 1 momentissa 
tarkoitetulle viranomaiselle, jos tiedot ovat 
tarpeen: 

1) valtion turvallisuuden varmistamiseksi; 
2) välittömän henkeä tai terveyttä uhkaavan 

vaaran tai huomattavan omaisuusvahingon 
torjumiseksi; taikka 

3) sellaisen rikoksen ennalta estämiseksi tai 
selvittämiseksi, josta voitaisiin Suomessa tehty
nä tuomita vankeuteen. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tietojen luo
vuttaminen henkilörekisterilain 22 §:n 1 mo
mentissa tarkoitettuun valtioon saa tapahtua 
myös teknisen käyttöyhteyden avulla. 

Tietojen luovuttamisesta ulkomaille on lisäk
si voimassa, mitä siitä erikseen säädetään tai 
Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa 
määrätään. 

21 § 

Tietojen luovuttamisesta päättliminen 

Poliisin henkilörekisterin tietojen luovuttami
sesta päättää se poliisin henkilöstöön kuuluva, 
joka on tähän tehtävään määrätty. 

Poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitet
tujen henkilörekisterien tietojen luovuttamises
ta teknisen käyttöyhteyden avulla päättää po
liisin ylijohdon antamien ohjeiden mukaisesti 
keskusrikospoliisi ja muiden henkilörekisterien 
tietojen luovuttamisesta teknisen käyttöyhtey
den avulla rekisterinpitäjä. 

Poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitet
tujen henkilörekisterien tietojen luovuttamises
ta ulkomaille teknisen käyttöyhteyden avulla 
päättää poliisin ylijohto. 

Luovuttamisesta päätettäessä on rekiste
röidyn tietoturvan varmistamiseksi otettava 
huomioon luovutettavien tietojen laatu sekä 
Suomea sitovat kansainväliset sopimukset ja 
Suomen hyväksymät kansainväliset suosituk
set. 

22§ 

Tietojen käyttäminen muuhun kuin tietojen 
keräämis- ja tallettamistarkoitusta vastaavaan 

tarkoitukseen 

Poliisilla on oikeus käyttää poliisilain 1 §:n 1 
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momentissa tarkoitettujen tehtävien suorittami
seksi perustetun henkilörekisterin tietoja mui
den kuin kyseisten tehtävien suorittamiseksi 
siten kuin 18 §:ssä säädetään. Sama koskee 
poliisilain 1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen 
tehtävien suorittamiseksi perustetun henkilöre
kisterin tietojen käyttämistä muun kuin sen 
tehtävän suorittamiseksi, jota varten tiedot on 
kerätty ja talletettu. 

23 § 

Luotettavuuslausunnot 

Poliisilla on oikeus käyttää poliisin henkilö
rekisterin tietoja tarpeellisessa laajuudessa an
nettaessa lausuntoa: 

1) valtion virkamieslain 9 a §:ssä tarkoitettua 
virkaa hakeneen tai sanotunlaiseen virkaan 
nimitetyn henkilön luotettavuudesta; taikka 

2) henkilön luotettavuudesta tehtävään, jo
hon liittyy pääsy valtion salaisuuksiin tai sel
laisiin yrityssalaisuuksiin, joiden luvattomasta 
ilmaisemisesta voisi aiheutua vaaraa valtion 
turvallisuudelle taikka huomattavalle yleiselle 
tai yksityiselle taloudelliselle edulle. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua lausuntoa 
annettaessa ei saa kuitenkaan käyttää epäilty
jen rekisterin tietoja tai 8 §:ssä tarkoitetuissa 
rekistereissä olevia 10 §:ssä tarkoitettuja tietoja. 

Poliisilla on 1 momentissa tarkoitetuissa ta
pauksissa myös oikeus luovuttaa muita kuin 2 
momentissa tarkoitettuja poliisin henkilörekis
terin tietoja, jos se on lausunnon tarkoituksen 
kannalta välttämätöntä. 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, 
onko hänestä annettu 1 momentin 1 kohdassa 
tarkoitettu lausunto, ja hänelle on ilmoitettava 
1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun lausunnon 
pyytämisestä tai antamisesta, jollei tästä aiheu
du ilmeistä vaaraa valtion turvallisuudelle. 

6 luku 
Erinäiset säännökset 

24§ 

Henkilörekisterin tietojen poistaminen 

Virheelliseksi todetun tiedon saa säilyttää, 
jos se on tarpeen rekisteröidyn, muun asian
osaisen tai poliisin henkilöstöön kuuluvan oi
keuksien turvaamiseksi. Tällaista tietoa saa 
käyttää ainoastaan mainitussa oikeuksien tur
vaamisen tarkoituksessa. 

Henkilörekistereihin talletettujen tietojen säi
lytysajoista säädetään asetuksella. 

25 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän
töönpanosta annetaan asetuksella. 

7 luku 

V oimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

26 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 

Tällä lailla kumotaan poliisin henkilörekiste
reistä 18 päivänä joulukuuta 1987 annettu 
asetus (1 056/87) ja poliisin valtakunnallisista 
pysyvistä atk-henkilörekistereistä 29 päivänä 
joulukuuta 1988 annettu asetus (1337/88) niihin 
myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

27 § 
Siirtymäsäännökset 

Rekisterinpitäjän on saatettava pitämänsä 
henkilörekisterit tämän lain ja tämän lain 
nojalla annettavan asetuksen mukaisiksi kah
den vuoden kuluessa lain voimaantulosta. 
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2. 
Laki 

passilain 19 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 22 päivänä elokuuta 1986 annetun passilain (642/86) 19 a §:n 2 momentti, sellaisena 

kuin se on 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1037/88), seuraavasti: 

19 a § 

Poliisin henkilörekistereistä säädetään erik
seen. 

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 1994 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

päivänä 

Sisäasiainministeri Mauri Pekkarinen 
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Liite 

Asetus 
poliisin henkilörekistereistä 

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään poliisin henkilörekistereistä 
kuuta annetun lain ( 1 ) 25 §:n nojalla: 

päivänä 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Rekisterise/aste 

Henkilörekisteriasetuksen (476/87) 6 §:ssä 
mainittujen tietojen lisäksi rekisteriselosteesta 
on käytävä ilmi: 

1) rekisteriasioista vastaavan henkilön nimi 
ja virka-asema; 

2) rekisteriselosteen nähtävillä pito; sekä 
3) rekisteritietojen säilyttäminen. 

2 luku 

Valtakunnalliset henkilörekisterit 

2 § 
Rikostutkinnan sekä yleisen järjestyksen ja 

turvallisuuden tietojärjestelmä 

Poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoite
tun pysyvän automaattisen tietojenkäsittelyn 
avulla ylläpidettävän rikostutkinnan sekä ylei
sen järjestyksen ja turvallisuuden tietojärjestel
män tietokantaan saa tallettaa poliisilain 
( 1 ) 1 §:n 1 momentissa säädettyjen tehtä
vien suorittamiseksi tarpeellisia tietoja seuraa
vasti: 

1) tietojärjestelmän yhteiskäyttöön henkilön 
henkilöllisyyttä koskevista tiedoista nimet, hen
kilötunnukset, sukupuoli, äidinkieli, kansalai
suudet, kotipaikka, osoitteet, poliisipiiri sekä 
henkilöä koskevat hänen omaan turvallisuu
teensa tai poliisin työturvallisuuteen vaikutta
vat tiedot; 

2) tutkinta-ja virka-apujärjestelmistä rikosil
moituksen numero, rikoksen tekopäivä, rikos
nimikekoodi sekä rikoksen syyteoikeuden van
hentumisaika (rikos ilmoitushakemista ); 

3) etsintäkuulutetuista henkilöistä etsinnän 
syy, pyydetyt toimenpiteet, kuuluttava viran
omainen, kuulutuksen vanhentuminen ja kuu
lutusten valvonnassa tarvittavat lisätiedot (et
sintäkuulutettujen tiedosto); 

4) kadonneista henkilöistä henkilöiden löy
tämiseksi ja tuntemattomista vainajista vaina
jien tunnistamiseksi tarpeellisia tietoja (tunnis
tettavien tiedosto); 

5) rikoksella menetetystä, poliisin haltuun 
otetusta tai kadonneesta omaisuudesta tarpeel
lisia tietoja omaisuuden palauttamiseksi omis
tajalleen (omaisuustiedosto); 

6) rikoksen perusteella kiinniotetuista, pidä
tetyistä tai vangituista taikka muun syyn kuin 
päihtymyksen vuoksi vapautensa menettäneistä 
henkilöistä esitutkinnasta ja pakkokeinoista 
annetun asetuksen (575/88) 22 §:ssä säädetyt 
tiedot, rikosilmoituksiin ja kiinniottoon liitty
viä tietoja sekä yksittäistapauksissa pidätetyn 
säilytysturvallisuuteen vaikuttavia tietoja (pidä
tettyjen tiedosto); 

7) rikoksesta epäillyistä henkilöistä pakko
keinolain (450/87) 6 luvun 4 §:ssä säädetyt 
henkilötuntomerkit, epäiltyyn rikokseen liitty
viä tietoja sekä keskusrikospoliisin rekisteröin
tiä koskevia tietoja (tuntomerkkitiedosto); 

8) epäillyistä rikoksista rikosilmoituksiin ja 
tutkiotapöytäkirjoihin perustuvia ilmoitustieto
ja, asianomistajatietoja, rikoksesta epäillyn tie
toja, rikoksen yksilöintiin ja tapahtumakuva
ukseen liittyviä tietoja, rikoksella saadun omai-
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suuden tietoja sekä rikosten sarjoittamiseen ja 
tekniseen tutkintaan tarvittavia tietoja (tekota
patiedosto); sekä 

9) anastetuista tai muusta syystä etsittävistä 
moottoriajoneuvoista ja rekisterikilvistä yksi
löintitietoja, moottoriajoneuvoilla liikkuvista 
etsittävistä henkilöistä henkilötietoja sekä ri
kosilmoituksiin merkittyjä asianomistaja ja tut
kijatietoja (etsittävien moottoriajoneuvojen tie
dosto). 

3 § 

Hallintoasiain tietojärjestelmä 

Poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoite
tun pysyvän automaattisen tietojenkäsittelyn 
avulla ylläpidettävän hallintoasiain tietojärjes
telmän tietokantaan saa tallettaa poliisilain 
1 §:n 2 momentissa säädettyjen tehtävien suo
rittamiseksi tarpeellisia tietoja seuraavasti: 

1) tietojärjestelmän yhteiskäyttöön henkilön 
henkilöllisyyttä koskevista tiedoista nimet, hen
kilötunnukset, sukupuoli, äidinkieli, kansalai
suudet, syntymäpaikka, kotipaikka, asuinkun
ta, osoitteet ja poliisipiiri sekä yhteisöstä nimet, 
liikeyhteys- tai tekninen tunnus, yhteisökoodi, 
kieli, kotipaikka ja jakeluosoite; 

2) ampuma-aseisiin liittyvien ampuma-ase
laissa ( 1 ) säädettyjen poliisin lupahallinto
ja valvontatehtävien suorittamiseksi tiedot 
myönnetystä, uudistetusta tai rauenneesta ase
luvasta, rinnakkaisluvasta ja valmistusluvasta, 
tiedot hylätystä hakemuksesta, tiedot luvan 
peruuttamisesta ja annetusta varoituksesta, tie
dot luvanmukaisen aseen olennaisesta muutta
misesta, tiedot aseen myymisestä aseliikkeeseen 
sekä tiedot aseen haltuunottamisesta (aselupa
tiedosto); 

3) henkilöllisyyden todentamista varten hen
kilökorttiasetuksessa (867 /90) säädetyt henkilö
korttiin merkittävät tiedot (henkilökorttitiedos
to); 

4) passeihin liittyvien passilaissa (642/86) 
säädettyjen poliisin lupahallinto- ja valvonta
tehtävien suorittamiseksi tiedot myönnetystä 
passista tai muusta Suomen viranomaisen an
tamasta matkustusasiakirjasta, tiedot hylätystä 
passihakemuksesta, passin peruuttamisesta, 
passin antamisen esteistä ja ulkoasianministeri
ölle annetusta lausunnosta ulkomailla annetta
vaa passia varten sekä tiedot passiasiaan liitty
västä huomautuksesta (passitiedosto); 

5) maahan saapuvien pohjoismaisen passin
tarkastussopimuksen (705179;SopS 47179) 2 ja 3 

artiklassa tarkoitettujen ulkomaalaisten maa
hantulon, maassa oleskelun ja maasta lähdön 
valvomiseksi ulkomaalaisen passin, viisumin ja 
tarkastuskortin tiedot, oleskeluluvan voimassa
oloaika, maahantuloon käytetyn auton tiedot, 
mukana seuranneiden henkilöiden tiedot, tieto 
passin mahdollisesta valokuvaamisesta, kutsu
jaa koskevat tiedot sekä kutsujan osoitetiedot 
Suomessa (tarkastuskorttitiedosto); sekä 

6) maahan saapuvien ulkomaalaislain 
53 a §:ssä (639/93) tarkoitettujen ulkomaalais
ten henkilöllisyyden varmentamiseksi sekä 
maahantulon, maassa oleskelun ja maasta läh
dön valvomiseksi ulkomaalaisen matkustus
asiakirjan tiedot, sormenjäljet, valokuvan sekä 
muut henkilötuntomerkkitiedot,(ulkomaalaisten 
tunnistamistiedosto ). · 

4 § 

Eräät tilapäiset tiedostot 

Henkilökortin valmistaja ylläpitää poliisin 
ylijohdon toimeksiannosta ja valvonnassa osa
na henkilökorttitiedostoa henkilökortin halti
jan valokuvan ja nimikirjoituksen käsittävää 
tilapäistä tiedostoa. Valmistaja hävittää valo
kuvan ja nimikirjoituksen yhden vuoden kulut
tua henkilökortin tilaamisesta. 

Passin valmistaja ylläpitää poliisin ylijohdon 
toimeksiannosta ja valvonnassa osana passitie
dostoa passin haltijan valokuvan ja nimikirjoi
tuksen käsittävää tilapäistä tiedostoa. Valmis
taja hävittää valokuvan ja nimikirjoituksen 
yhden vuoden kuluttua passin tilaamisesta. 

3 luku 

Tietojen poistaminen 

5 § 

Epäiltyjen rekisteri 

Henkilöä koskevat tiedot poistetaan epäilty
jen rekisteristä 10 vuoden kuluttua viimeisen 
tiedon merkitsemisestä. 

6 § 

Suojelupoliisin toiminnallinen tietojärjestelmä 

Henkilöä koskevat tiedot poistetaan suojelu
poliisin toiminnallisesta tietojärjestelmästä 25 
vuoden kuluttua viimeisen tiedon merkitsemi
sestä. 
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7 § 

Rikostutkinnan sekä yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden tietojärjestelmä 

Edellä 2 §:ssä tarkoitetusta tietojärjestelmästä 
poistetaan tiedot seuraavasti: 

1) rikosilmoitushakemistosta yhden vuoden 
kuluttua epäillyn rikoksen syyteoikeuden van
hentumisesta; 

2) etsintäkuulutettujen tiedostosta kahden 
vuoden kuluttua etsintäkuulutuksen peruutta
misesta; 

3) tunnistettavien tiedostosta yhden vuoden 
kuluttua henkilön löytämisestä tai tuntematto
man vainajan tunnistamisesta; 

4) omaisuustiedostosta yhden vuoden kulut
tua omaisuuden huutokauppaamisesta tai hal
tijalleen palauttamisesta; 

5) pidätettyjen tiedostosta 10 vuoden kulut
tua viimeisen tiedon merkitsemisestä; 

6) tuntomerkki- ja tekotapatiedostosta yhden 
vuoden kuluttua siitä, kun rekisterinpitäjä on 
saanut tiedon syyttäjän tekemästä päätöksestä, 
jonka mukaan asiassa ei ole kyseessä rikos tai 
näyttöä rikoksesta taikka siitä, että rekisteröi
tyä vastaan nostettu syyte on tuomioistuimen 
lainvoimaisella ratkaisulla hylätty; sekä 

7) etsittävien moottoriajoneuvojen tiedostos
ta yhden vuoden kuluttua etsintäkuulutuksen 
peruuttamisesta tai viimeistään kuitenkin 10 
vuoden kuluttua etsintäkuulutuksen merkitse
misestä. 

Alle 15-vuotiaasta henkilöstä tehdyt merkin
nät poistetaan tietojärjestelmästä yhden vuoden 
kuluttua siitä, kun rekisteröity on täyttänyt 18 
vuotta. Tietoja ei kuitenkaan tällä perusteella 
poisteta, jos jokin merkinnöistä koskee rikol
lista tekoa, josta ei ole säädetty rangaistukseksi 
muuta kuin vankeutta tai jos alle 15-vuotiaana 
rekisteröidystä tehdään uusia merkintöjä ennen 
kuin hän on täyttänyt 18 vuotta. 

Kaikki henkilöä koskevat tiedot poistetaan 
tietojärjestelmästä viimeistään kuitenkin yhden 
vuoden kuluttua rekisteröidyn kuolemasta. 

8 § 

Hallintoasiain tietojärjestelmä 

Edellä 3 §:ssä tarkoitetusta tietojärjestelmästä 
poistetaan tiedot seuraavasti: 

1) aselupa-, henkilökortti- ja passitiedostosta 
yhden vuoden kuluttua rekisteröidyn kuole
masta; 

2) tarkastuskorttitiedostosta viiden vuoden 
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kuluttua rekisteröidyn maasta poistumisesta tai 
viimeistään kuitenkin 10 vuoden kuluttua vii
meisen tiedon merkitsemisestä; sekä 

3) ulkomaalaisten tunnistamistiedostosta 10 
vuoden kuluttua viimeisen tiedon rekisteröin
nistä tai yhden vuoden kuluttua siitä, kun 
rekisteröity on saanut Suomen kansalaisuuden. 

Kaikki henkilöä koskevat tiedot poistetaan 
tietojärjestelmästä viimeistään kuitenkin yhden 
vuoden kuluttua rekisteröidyn kuolemasta. 

9§ 

Muut pysyvät henkilörekisterit 

Muista rikostutkintaa sekä yleisen järjestyk
sen ja turvallisuuden ylläpitämistä varten pe
rustetuista henkilörekistereistä kuin 2 §:ssä tar
koitetusta tietojärjestelmästä poistetaan tiedot 
seuraavasti: 

1) poliisin valtakunnalliseen käyttöön perus
tetuista manuaalisesti ylläpidettävistä rekiste
reistä yhden vuoden kuluttua rekisteröidyn 
kuolemasta; 

2) poliisiyksikön ja useamman kuin yhden 
poliisiyksikön käyttöön perustetuista henkilö
rekistereistä 1 0 vuoden kuluttua rekisteröinnin 
aiheuttaneen teon, toimenpiteen tai tapahtu
man merkitsemisestä. Tutkinta- ja virka-apu
järjestelmästä poistetaan rikosilmoitustiedot 
kuitenkin yhden vuoden kuluttua syyteoikeu
den vanhentumisesta. Tutkinta- ja virka-apu
järjestelmän arkistohakemistossa talletetaan 
kuitenkin pysyvästi rikosilmoituksiin liittyvien 
henkilöiden nimet ja henkilötunnukset sekä sen 
rikosilmoituksen numero, johon henkilön tie
dot on kirjattu; sekä 

3) poliisin henkilöstöön kuuluvan tai poliisin 
henkilöstöön kuuluvien muodostaman työryh
män käyttöön perustetuista pysyvistä henkilö
rekistereistä, kun tieto on todettu rekisterin 
käyttötarkoituksen kannalta tarpeettomaksi 
taikka yhden vuoden kuluttua siitä, kun rekis
terinpitäjä on saanut tiedon syyttäjän tekemäs
tä päätöksestä, jonka mukaan asiassa ei ole 
kyseessä rikos tai näyttöä rikoksesta taikka 
siitä, että rekisteröityä vastaan nostettu syyte 
on tuomioistuimen lainvoimaisella ratkaisulla 
hylätty. 

Muista hallintoasiain käsittelyä varten perus
tetuista henkilörekistereistä kuin 3 §:ssä tarkoi
tetusta tietojärjestelmästä poistetaan tiedot yh
den vuoden kuluttua rekisteröidyn kuolemasta. 
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4 luku 

Erinäiset säännökset 

10 § 

Määräystenantovaltuus 

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täy
täntöönpanosta antaa poliisin ylijohto. 

Rekisterinpitäjä voi antaa tarkempia rekiste
riä koskevia määräyksiä. 

Poliisin ylijohto antaa tarkemmat määräyk-

set niistä tiedoista, jotka on mainittava poliisin 
valtakunnalliseen käyttöön perustettuihin hen
kilörekistereihin annettavissa ilmoituksissa sekä 
vahvistaa tarvittavat lomakekaavat. 

11§ 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 


