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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi poliisin henkilörekis
tereistä annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi po
liisin henkilörekistereistä annettua lakia. 
Muutokset johtuvat Suomen liittymisestä 
tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta 
yhteisillä rajoilla tehdyn Schengenin sopi
muksen soveltamisesta tehtyyn yleissopi
mukseen eli Schengenin yleissopimukseen. 

Schengenin sopimuksen ja yleissopimuk
sen keskeinen sisältö on henkilöiden rajatar
kastusten lakkauttaminen sopimusvaltioiden 
välisiltä rajoilta ja yhdenmukaisten, 
Schengenin yleissopimuksessa määriteltyjen 

380074F 

tarkastusten suorittaminen alueen ulkora
joilla. Yleissopimuksessa on myös määräyk
siä liikkumisvapauden vastapainoksi to
teutettavista rajatarkastuksia korvaavista toi
menpiteistä, joiden avulla tehostetaan sisäi
sestä turvallisuudesta ja järjestyksestä vas
taavien viranomaisten yhteistyötä. Yleissopi
muksen perusteella otetaan myös käyttöön 
sopimusvaltioiden yhteinen tietojärjestelmä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ase
tuksella säädettävänä ajankohtana. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Säännökset poliisin 
henkilörekistereistä 

Poliisin henkilörekistereistä annetun lain 
(509/1995), jäljempänä poliisin henkilörekis
terilaki, 1 §:n 1 momentin mukaan poliisi
lain (439/1995) 1 §:ssä tarkoitettujen tehtä
vien suorittamiseksi perostettuihin poliisin 
henkilörekistereihin sovelletaan henkilörekis
terilakia ( 471/1987), jollei poliisin henkilö
rekisterilaissa toisin säädetä. 

Poliisin henkilörekistereistä säädetään po
liisin henkilörekisterilain 1 ja 2 luvussa sekä 
poliisin henkilörekistereistä annetun asetuk
sen (1116/1995), jäljempänä poliisin henki
lörekisteriasetus, 2 luvussa. 
Poliisin henkilörekistereistä poliisiasiain tie
tojärjestelmän ja sen osarekisterien sekä hal
lintoasiain tietojärjestelmän ja sen osarekis
terien perusmäärittelyistä ja käyttötarkoituk
sesta säädetään poliisin henkilörekisterilain 1 
a ja 1 b §:ssä. Näihin henkilörekistereihin 
talletustarkoituksin kerättävistä henkilötie
doista säädetään tarkemmin poliisin henkilö
rekisteriasetuksen 2 ja 3 §:ssä. Poliisin hen
kilörekistereistä epäiltyjen tietojärjestelmän 
ja suojelupoliisin toiminnallisen tietojärjes
telmän osalta määrittelystä, käyttötarkoituk
sesta ja tietosisällöstä säädetään poliisin hen
kilörekisterilain 2 ja 3 §:ssä. Muiden kuin 1 
a §:ssä tarkoitettujen esitutkintaa, poliisitut
kintaa sekä yleisen järjestyksen ja turvalli
suuden ylläpitämistä varten perustettujen 
poliisin pysyvien henkilörekisterien käyttö
tarkoituksesta säädetään 9 a §:n 1 momentis
sa. Muiden kuin 1 b §:ssä tarkoitettujen hal
lintoasiain käsittelyä varten perustettujen 
poliisin pysyvien henkilörekisterien käyttö
tarkoituksesta säädetään 9 a §:n 2 momentis
sa. Kaikkien poliisin henkilörekisterien tieto
jen säilytysajoista säädetään poliisin henkilö
rekisterilain 6 luvussa. 

Poliisi voi perustaa henkilörekistereitä po
liisin valtakunnalliseen käyttöön, useamman 
kuin yhden poliisiyksikön käyttöön, polii
siyksikön käyttöön taikka poliisin henkilös
töön kuuluvan tai poliisin henkilöstöön kuu
luvien muodostaman työryhmän käyttöön. 

1.2. Schengenin sopimukset ja Schengenin 
tietojäijestelmä 

Eduskunnalle on erikseen annettu hallituk
sen esitys Suomen liittymisestä tarkastusten 
asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä ra
joilla koskeviin Schengenin soptmuksiin teh
dyn pöytäkirjan ja sopimuksen sekä yhtei~
työstä henkilöiden tarkastusten lakkauttaml
seksi yhteisillä rajoilla Islannin ja Norjan 
kanssa tehdyn sopimuksen eräiden määräys
ten hyväksymisestä sekä siihen liittyviksi 
laeiksi (HE /1998 vp). 

Mainitussa esityksessä ehdotetaan, että 
eduskunta hyväksyisi Suomen liittymisestä 
tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta 
yhteisillä rajoilla tehtyyn Schengenin sopi
mukseen tehdyn pöytäkirjan, Suomen liitty
misestä Schengenin sopimuksen soveltami
sesta tehtyyn yleissopimukseen tehdyn sopi
muksen sekä Schengenin sopimuksen ja 
yleissopimuksen sopimuspuolina olevien 
valtioiden sekä Islannin ja Norjan välillä 
yhteistyöstä henkilöiden tarkastusten lak
kauttamiseksi yhteisillä rajoilla tehdyn sopi
muksen. Sopimukset on allekirjoitettu Lu
xemburgissa 19 päivänä joulukuuta 1996. 
Niiden lisäksi eduskunnan suostumusta pyy
detään Schengenin yleissopimuksen 41 artik
lan ja 55 artiklan mukaisesti annettaville 
selityksille, jotka sisältävät liittymissopimus
ta täydentäviä oikeudellisia velvoitteita. Yh
teistyöstä henkilöiden tarkastusten lakkautta
miseksi yhteisillä rajoilla tehdyssä sopimuk
sessa on luotu järjestely, jonka perusteella 
Islanti ja Norja osallistuvat ainoastaan Eu
roopan unionin jäsenvaltioille avoimeen 
Schengenin sopimusten mukaiseen yhteis
työhön. Yhteistyösopimuksen perusteella 
Islanti ja Norja osallistuvat Schengen-yhteis
työhön sen kaikilla tasoilla. 

Schengenin sopimusten tarkoituksena on 
rajatarkastusten poistaminen sopimusvaltioi
den välisiltä rajoilta. Sopimuksilla pyritään 
toteuttamaan osapuolten välillä henkilöiden 
ja tavaroiden vapaa liikkuminen. Schengenin 
sopimuksilla tarkoitetaan kahden sopimuksen 
kokonaisuutta. Kesäkuun 14 päivänä 1985 
Alankomaat, Belgia, Luxemburg, Ranska ja 
Saksa allekirjoittivat Schengenissä Luxem
burgissa sopimuksen, jonka keskeisenä ta
voitteena oli nopeuttaa sisämarkkinoiden 
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toteutumista poistamalla asteittain henkilö
ja tavaraliikenteen rajatarkastukset osapuol
ten välillä. Schengenin sopimuksen osapuo
let tekivät 19 päivänä kesäkuuta 1990 yleis
sopimuksen vuoden 1985 sopimuksen sovel
tamisesta. Vuoden 1990 yleissopimus, jäl
jempänä Schengenin yleissopimus, sisältää 
yksityiskohtaisia määräyksiä henkilöliiken
teen rajavalvonnan siirtämisestä sopimus
puolten välisiltä rajoilta sopimusalueen ulko
rajoille sekä sisärajatarkastuksia korvaavista 
järjestelyistä. Yleisen järjestyksen turvaami
seksi on Schengenin yleissopimuksessa 
otettu yksityiskohtaisia määräyksiä rajatar
kastukset korvaavista toimenpiteistä. Huo
mattava osa näistä määräyksistä käsittelee 
perostettavaa tietojärjestelmää. Edellä maini
tun, Schengenin sopimusten SO\)imuspuolina 
olevien valtioiden sekä Islanmn ja Norjan 
välillä yhteistyöstä tehdyssä sopimuksessa 
Schengenin sopimusten sopimuspuolet mu
kaanlukien kolme Euroopan unioniin kuulu
vaa pohjoismaata sekä Islanti ja Norja sitou
tuvat soveltamaan keskinäisissä suhteissaan 
Schengenin yleissopimuksen määräyksiä. 

Schengenin yleissopimuksen 92 artiklan 
mukaan sopimuspuolet perustavat yhteisen 
tietojärjestelmän ja ylläpitävät sitä. Kukin 
sopimusvaltio perustaa oman kansallisen 
osansa ja ylläpitää sitä omalla kustannuksel
laan ja vastuullaan. Sopimuspuolet perusta
vat yhdessä teknisen tuen yksikön, jota ne 
ylläpitävät yhteisellä vastuullaan ja kustan
nukset jakaen. Teknisen tuen yksikkö sijait
see Strasbourgissa Ranskassa ja Ranska huo
lehtii siitä. Schengenin tietojärjestelmä toi
mii siten, että jäsenvaltio lähettää teknisen 
käyttöyhteyden avulla tai konekielisessä 
muodossa Schengenin tietojärjestelmään tal
letettavaksi haluamansa tiedot teknisen tuen 
yksikölle. Tiedot talletetaan teknisen tuen 
yksikössä sijaitsevaan keskustietokantaan, 
jäljempänä Schengenin tietojärjestelmän kes
kustietokanta. Schengenin tietojärjestelmän 
keskustietokannasta tiedot jaellaan on-line 
tiedonsiirron kautta kaikkien sopimusvaltioi
den kansallisiin osiin. Menettelyn tarkoituk
sena on, että Schengenin tietojärjestelmän 
keskustietokannan sekä kansallisten osien 
tietokantojen tiedot ovat keskenään identti
siä. Kunkin sopimusvaltion kansallisen osan 
tiedostoa voidaan käyttää automaattiseen 
hakuun kunkin sopimusvaltion alueella. 
Muiden sopimusvaltioiden kansallisten osien 
tiedostoihin ei ole mahdollista tehdä haku ja. 

Schengenin yleissopimuksen 95 artiklan 

mukaisen henkilön pidättämistä luovutustar
koituksessa tai 99 artiklan mukaisten salaista 
tarkkailua tai erityistarkastusta koskevien 
tietojen tallettaminen Schengenin tietojärjes
telmään voidaan toteuttaa lisäyksellä niistä 
sopimusvaltioista, joiden kansallinen laki ei 
mahdollista pyydettyä toimenpidettä. 
Schengenin yleissopimuksen 93 artiklan mu
kaan Schengenin tietojärjestelmän tavoittee
na on yleissopimuksen määräysten mukai
sesti säilyttää yleinen järjestys ja turvalli
suus, valtion turvallisuus mukaan lukien ja 
soveltaa sopimuspuolten alueella yleissopi
muksen määräyksiä henkilöiden liikkuvuu
desta järjestelmän kautta toimitettujen tieto
jen avulla. Schengenin tietojärjestelmän kes
kustietokanta sisältää tietoja henkilöistä ja 
esineistä. 

Schengenin yleissopimuksen 101 artiklan 
mukaan pääsy Schengenin tietojärjestelmään 
talletettuihin tietoihin sekä oikeus tehdä nii
hin hakujaon varattu ainoastaan viranomai
sille, joilla on toimivalta rajatarkastuksiin ja 
muihin poliisi- tai tullitarkastuksiin tai joilla 
on toimivalta viisumien tai oleskelulupien 
antamiseen tai tutkimiseen tai yleissopimuk
sen ulkomaalaislainsäädäntöön liittyvien 
henkilöiden liikkumista koskevien määräys
ten soveltamiseen. Kukin viranomainen voi 
tehdä hakuja ainoastaan tiedoista, jotka on 
tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi. Schen
genin yleissopimuksen 131 artiklalla luodaan 
toimielin, jäsenvaltioiden toimivaltaisista 
ministereistä koostuva toimeenpaneva komi
tea, jonka tehtävänä on valvoa Schengenin 
yleissopimuksen soveltamista. Kunkin sopi
musvaltion on toimitettava toimeenpanevalle 
komitealle luettelo toimivaltaisista viran
omaisista. Kukin jäsenvaltio määrittelee itse 
ne viranomaiset, joilla on oikeudet käyttää 
tietoja suorakäyttöisesti. Suomessa toimival
taisia viranomaisia olisivat poliisi, rajavar
tiolaitos ja tullilaitos, ulkomaalaisvirasto, 
ulkoasiainministeriö, Suomen diplomaattinen 
edustusto, lähetetyn konsulin virasto ja muu 
Suomen edustusto, jos ulkoasiainministeriö 
on antanut tarvittavan valtuuden viisumin ja 
oleskeluluvan myöntämiseen siinä palvele
valle nimetylle Suomen kansalaiselle, jäl
jempänä toimivaltaiset S chengen-viranom ai
set. Poliisin, rajavartiolaitoksen ja tullilaitok
sen toimivallasta rajatarkastuksiin ja muihin 
poliisi- tai tullitarkastuksiin säädetään polii
silaissa ( 493/ 1995) ja sitä täydentävässä ase
tuksessa (1112/1995), laissa rajavartiolaitok
sesta (5/1975) ja sitä täydentävässä asetuk-
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sessa (1026/1994) sekä tullilaissa 
(1466/1994) ja sitä täydentävässä asetukses
sa (1543/1994). Ulkomaalaislain (378/1991) 
13 §:n 1 momentin mukaan viisumin ja 17 
§:n 1 momentin mukaan oleskeluluvan 
myöntää ulkomailla Suomen diplomaattinen 
edustusto tai lähetetyn konsulin virasto. Vii
sumin ja oleskeluluvan voi myöntää myös 
muu Suomen edustusto, jos ulkoasiainminis
teriö on antanut tarvittavan valtuuden tähän 
siinä palvelevalle Suomen kansalaiselle. Ul
komaalaislain 13 §:n 3 momentin mukaan 
viisumin ilman viisumia maahan saapuvalle 
myöntää ulkomaalaisvirasto tai sen ohjeiden 
mukaan maahantulopaikan passintarkastusvi
ranomainen. Pykälän 4 momentin mukaan 
paluuviisumin myöntää paikallispoliisi. Pai
kallispoliisi voi myös pykälän 5 momentin 
mukaan pidentää viisumin voimassaoloaikaa. 
Ulkomaalaislain 19 §:n mukaan oleskelulu
van ilman oleskelulupaa Suomeen saapuvalle 
myöntää ulkomaalaisvirasto. Tietyissä ulko
maalaislain 16 §:n 4 momentissa tarkoite
tuissa tapauksissa paikallispoliisi myöntää 
määräaikaisen oleskeluluvan ilman oleskelu
lupaa Suomeen saapuvalle henkilölle. Ulko
maalaislain 19 §:n 3 momentin mukaan uu
den määräaikaisen oleskeluluvan ja pysyvän 
oleskeluluvan maassa oleskelevalle ulkomaa
laiselle myöntää paikallispoliisi. Jollei pai
kallispoliisi katso voivansa erityisestä syystä 
myöntää pysyvää oleskelulupaa, sen on saa
tettava asian ulkomaalaisviraston ratkaista
vaksi. Ulkomaalaislain 19 §:n 4 momentin 
mukaan oleskeluluvan Suomessa olevalle 
diplomaattisen edustuston tai lähetetyn kon
sulin viraston henkilökuntaan kuuluvalle ja 
hänen perheenjäsenelleen myöntää ulkoasi
ainministeriö. Henkilökuntaan kuuluvalle 
kolmannen valtion kansalaiselle ja hänen 
perheenjäsenelleen sekä henkilökunnan yksi
tyisessä palveluksessa olevalle oleskeluluvan 
myöntää kuitenkin ulkomaalaisvirasto tai 
paikallispoliisi. 

Schengenin yleissopimuksessa on myös 
määräyksiä henkilötietojen suojasta. Artiklan 
102 mukaan sopimuspuolet voivat käyttää 
95-100 artiklassa määrättyjä tietoja ainoas
taan niihin tarkoituksiin, jotka on määrätty 
kullekin kyseisissä artikloissa tarkoitetulle 
ilmoitustyypille. Tietoja voidaan kopioida 
ainoastaan teknisiin tarkoituksiin, jos tämä 
kopiointi on tarpeen 101 artiklassa tarkoitet
tujen toimivaltaisten viranomaisten suoraa 
hakua varten. 

Tietoja ei voida käyttää hallinnollisiin tar-

koituksiin. Tästä poiketen 96 artiklan mukai
sesti talletettuja maahantulokieltoon määrät
tyjä henkilöitä koskevia tietoja voidaan käyt
tää kunkin sopimusvaltion kansallisen lam
säädännön mukaisesti myönnettäessä viisu
mia ja oleskelulupia, tutkittaessa viisumih~
kemuksia sekä sovellettaessa Schengemn 
yleissopimuksen ulkomaalaislainsäädäntöön 
liittyvien henkilöiden liikkumista koskevia 
määräyksiä. 

Schengenin yleissopimuksen 118 artiklan 3 
kappaleen mukaan kukin sopimuspuoli voi 
nimetä Schengenin tietojärjestelmän kansal
lisen osan tietojen käsittelyyn ainoastaan 
henkilöitä, jotka on siihen koulutettu ja jotka 
ovat turvavalvonnan alaisia. Turvavalvonnan 
alaisuudella Suomessa tarkoitettaisiin suoj~
lupoliisin ennalta estävän henkilöstöturvalli
suustyön alaista toimintaa, jonka eräänä kes
keisenä osana on poliisin henkilörekisterilain 
23 §:n tarkoittamien luotettavuuslausuntojen 
antaminen säännöksessä rajatluihin virkoihin 
ja tehtäviin pyrkivistä tai niissä olevista hen
kilöistä. Lisäksi suojelupoliisi voi lausunto
menettelyn ulkopuolella toiminnallisesti 
puuttua valtion turvallisuuden ylläpitämisek
si toimintaan, joka kohdistuu Suomen sisäis
tä- tai ulkoista turvallisuutta vastaan, esimer
kiksi vieraan valtion tiedusteluasiamiehen tai 
tällaisen ohjauksessa toimivan henkilön pyr
kiessä suomalaiseen virkaan tai tehtävään. 

Yleissopimuksen 117 artikla edellyttää, 
että kukin sopimuspuoli noudattaa viimeis
tään sopimuksen voimaan tullessa henkilö
tietojen suojelussa tasoa, joka on vähintään 
samanlainen kuin yksilöiden suojelusta hen
kilötietojen automaattisessa tietojenkäsitte
lyssä tehdyn Euroopan neuvoston sopimuk
sen, jäljempänä tietosuojasopimus, periaat
teista johtuva suojelutaso, noudattaen Euroo
pan neuvoston ministerikomitean antamaa 
suositusta R (87) 15 henkilötietojen rajoitta
miseksi poliisialalla, jäljempänä tie
tosuojasuositus. Suomessa tietosuojasopimus 
ja tietosuojasuositus on huomioitu voimassa 
olevassa poliisin henkilörekisterilaissa ja -
asetuksessa sekä poliisin henkilörekisteri
lainsäädäntöä koskevissa muutosesityksissä. 
Tietosuojasuosituksen mukaan hallinnollisiin 
tarkoituksiin kerätyt pysyvästi talletettavat 
tiedot olisi talletettava erillisenä henkilöre
kisterinä. Hallinnollisiin tietoihin ei saisi 
soveltaa poliisin tietoihin sovellettavia mää
räyksiä. Schengenin yleissopimuksen 102 
artiklan mukaan Schengenin tietojärjestel
mään talletettuja tietoja ei saa käyttää hallin-
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nollisiin tarkoituksiin. Tästä poiketen 96 ar
tiklan mukaisesti talletettuja maahantulokiel
toon määrättyjä ulkomaalaisia koskevia tie
toja voidaan käyttää kunkin sopimuspuolen 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti viisu
mien ja oleskelulupien myöntämiseen, viisu
mihakemusten tutkimiseen tai ulkomaalais
lainsäädäntöön liittyvien henkilöiden liikku
mista koskevien määräysten soveltamiseen. 

Schengenin yleissopimuksen 108 artikla 
edellyttää, että kukin sopimuspuoli nimeää 
keskusviranomaisen, joka vastaa Schengenin 
tietojärjestelmän kansallisesta osasta. Kukin 
sopimuspuoli toimittaa ilmoituksensa tieto
järjestelmään tämän viranomaisen välityksel
lä. Suomessa poliisin ylijohto toimisi kes
kusviranomaisena keskusrikospoliisin vasta
tessa käytännön toimista. Keskusrikospolii
sissa hoidetaan nykyisin poliisin kansainväli
seen tietojenvaihtoon liittyvien operatiivisten 
tietojen vaihto. 

Toimeenpanevan komitean yleisenä tehtä
vänä on Schengenin yleissopimuksen 131 
artiklan 2 kappaleen mukaan valvoa Schen
genin yleissopimuksen oikeata soveltamista. 
Yhtenäisen käytännön saavuttamiseksi tieto
jenvaihdossa toimeenpaneva komitea on hy
väksynyt luottamukselliseksi luokitellun SI
RENE-käsikirjan, joka sisältää yksityiskoh
taisia määräyksiä muun muassa tietojenvaih
dossa noudatettavista menetelmistä. SIRE
NE-käsikirja on tarkoitettu Schengenin yleis
sopimuksen edellyttämien keskusviranomais
ten käyttöön. Poliisin taktisen ja teknisen 
toiminnan osalta SIRENE-käsikirja on kat
sottava yleisten asiakirjain julkisuudesta an
netun lain (83/1951) tarkoittamaksi salassa 
pidettäväksi asiakirjaksi. 

Schengenin yleissopimuksen 114 artikla 
edellyttää, että kukin sopimuspuoli nimeää 
valvontaviranomaisen, joka vastaa Schenge
nin tietojärjestelmän kansallisen osan val
vonnasta ja sen tarkistamisesta, että Schen
genin tietojärjestelmään talletettuja tietoja ei 
käsitellä eikä käytetä asianosaisen henkilön 
oikeuksien vastatsesti. Tietosuojavaltuutettu 
toimisi Suomen kansallisena valvontavi
ranomaisena. 

Tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavai
tuotetusta annetun lain (389/1994) 1 §:n mu
kaan henkilörekisterilaissa tarkoitettujen asi
oiden käsittelemistä varten oikeusministeriön 
yht~ydessä on tietosuojalautakunta ja tie
tosuojavaltuutetun virka. Lain 5 §:n mukaan 
tietosuojavaltuutetun tehtävänä on tietosuoja
lautakunnan tehtäviä lukuunottamatta käsi-

tellä ja ratkaista henkilörekistereitä koskevat 
asiat sekä hoitaa muut henkilörekisterilaista 
johtuvat tehtävät, seurata henkilörekisteri
käytännön yleistä kehitystä ja tehdä tarpeel
liseksi katsomiaan aloitteita, huolehtia toi
mialaansa liittyvästä tiedotustoiminnasta se
kä huolehtia henkilörekistereihin liittyvästä 
kansainvälisestä yhteistyöstä. 

Vuoden 1985 Schengenin sopimuksen ja 
Schengenin yleissopimuksen lisäksi jäsen
valtioita velvoittava ns. Schengenin säännös
tö koostuu myöhemmin allekirjoitetuista liit
tymissopimuksista, toimeenpanevan komite
an päätöksistä ja julistukStSta sekä niiden 
Schengenin elinten päätöksistä, joille toi
meenpaneva komitea on siirtänyt päätöksen
tekovaltaa. Schengenin tietojärjestelmän kan
nalta keskeinen säännös on yllä mainittu 
toimeenpanevan komitean luottamuksellisena 
hyväksymä SIRENE-käsikirja. Käsikirja ei 
sisällä Schengenin yleissopimuksesta poik
keavia säännöksiä. 

1.3. Ulkomaiden lainsäädäntö 

Tietosuojasopimuksesta ja tietosuojasuosi
tuksesta huolimatta Schengenin sopimusten 
sopimuspuolet ovat valinneet systemaattisesti 
ja sisällöllisesti erilaisia tapoja säännellä po
liisin rekisteritoimintaa ja Schengenin tieto
järjestelmää. 

Seuraavassa on käsitelty esimerkkeinä 
Tanskaa, Belgiaa, Ranskaa ja Saksaa. 

1. Tanska 

Laki Tanskan liittymisestä Schengenin 
yleissoi?imukseen sisältää yhden Schengenin 
tietojärjestelmää käsittelevän pykälän (2 §). 

Pykälän ensimmäisen momentin mukaan 
Schengenin yleissopimuksen Schengenin 
tietojärjestelmää käsittelevän IV osaston 
määräykset ovat voimassa Tanskassa. Sään
nöksen perustelujen mukaan sopimuksen 
määräykset ovat näin saaneet tanskalaisen 
lain aseman. Perustelujen mukaan Schenge
nin tietojärjestelmän tanskalaiseen osaan so
velletaan viranomaisten rekistereistä annettua 
lakia, mm. sen varsin väljää rekisterimää
räyksiä yms. koskevaa 3 lukua. Rekiste
röidyn tarkastusoikeus määräytyy Schenge
nin yleissopimuksen mukaan poikkeukselli
sesti kunkin jäsenvaltion kansallisen lainsää
dännön perusteella. Tämä tarkoittaa Tanskan 
osalta viranomaisten rekistereistä annetun 
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lain 13 §:ä. Pykälän 4--5 momentin mukaan 
rekisteröidyn tarkastusoikeus voi väistyä 
yleisiin tai yksityisiin etuihin liittyvien vält
tämättömien syiden vuoksi. 

Pykälän toisen momentin mukaan poliisin 
ylijohto (rigspolitichefen) on yleissopimuk
sen 108 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettu 
keskusviranomainen. Säännöksen perustelu
jen mukaan toimivaltaisten viranomaisten 
tietojen luovuttaminen poliisin ylijohdolle 
voi tapahtua hallintolain 28 §:n ja viran
omaisten rekistereistä annetun lain varsin 
väljän 21 §:n puitteissa. 

Pykälän kolmannen momentin mukaan 
rekisterivalvonta (registertilsynet) on yleisso
pimuksen 114 ja 128 artikloissa tarkoitettu 
valvontaviranomainen. 

2. Belgia 

Poliisi- ja oikeusviranomaisten tietojenkä
sittely perustuu vuoden 1992 yleisen tie
tosuojalain 8 artiklaan ja sen nojalla vuonna 
1995 annettuun kuninkaalliseen päätökseen. 

Kuninkaallisen päätöksen 1 artiklan 2 §:n 
varsin väljän tietojen luovuttamiseen liitty
vän viittauksen kansainvälisiin sopimusvel
voitteisiin ja kansainvälisiin poliisiyhteis
työelimiin on katsottu muodostavan säädös
perustan mm. Schengenin sopimusten tar
koittamalle tietojenkäsittelylle. 

Yleisen tietosuojalain 11 artiklan 2-4 koh
dassa poliisitoimintaan liittyvät tiedot raja
taan varsin laajasti rekisteröidyn tarkastusoi
keuden ulkopuolelle. 

3. Ranska 

Schengenin tietojärjestelmän kansallisen 
osan säädösperustan muodostavat vuodelta 
1993 oleva Schengenin tietojärjestelmän 
käynnistämiseen valtuuden antava päätös 
sekä vuodelta 1995 olevat SIRENE-toimis
ton perustamista koskeva asetus ja Schenge
nin tietojärjestelmän kansallista osaa koske
va asetus. Schengenin yleissopimuksen 108 
artiklan tarkoittamana keskusviranomaisena 
toimii sisäasiainministeriö, joka on siirtänyt 
asiassa toimivallan kansallisen poliisin yli
hallitukselle. Konkreettisesti toimivaltaa 
käyttää rikospoliisin keskushallitus. 

Schengenin tietojärjestelmän kansallista 
osaa koskevassa asetuksessa määritellään 
rekisterin sijoituspaikka, tarkoitus, tietosisäl
tö, käyttöoikeutetut sekä rekisteröidyn ja 
valvontaviranomaisen tarkastusoikeus. Re-

kisterin tarkoituksen ja tietosisällön määritte
ly tapahtuu sopimustekstiä lyhyesti referoi
maila. Asetuksen 6 artiklan mukaan kansal
lisella valvontaviranomaisella on Schengenin 
yleissopimuksen 109 ja 114 artiklan sekä 
tietosuojalain 39 artiklan mukainen tarkas
tusoikeus. 

4. Saksa 

Poliisin tietojenkäsittelystä on säännöksiä 
osavaltioiden poliisilaeissa ja liittovaltion 
rikospoliisin (Bundeskriminalamt, BKA) 
osalta sitä koskevassa laissa. Poliisiyksiköi
den on annettava kunkin rekisterinsä perus
tamisesta perustamismääräys. BKA:n rekis
tereiden osalta BKA-lain 34 §:ssä säädetään, 
mistä seikoista perustamismääräyksessä on 
määrättävä. 

Schengenin yleissopimuksen ratifioinnilla 
sopimusmääräyksistä tuli osa kansallista 
lainsäädäntöä. Schengenin tietojärjestelmää 
ylläpitävä BKA on antanut perustamismää
räykset NSIS-henkilöetsintärekisteristä ja 
NSIS-esine-etsintärekisteristä (NSIS 
Schengenin tietojärjestelmän kansallinen 
osa). Koska yleissopimuksen 102 artiklan 2 
kohdan mukaan Schengenin tietojärjestelmän 
kansallisesta osasta ei voida kopioida mui
den sopimuspuolten ilmoituksia muihin kan
sallisiin tiedostoihin, BKA on lisäksi antanut 
perustaruismääräyksen kansallisista rekiste
reistä erillisestä, ainoastaan BKA:n käyttöön 
tarkoitetusta SIRENE-hakemistosta. 

NSIS-henkilöetsintärekisterin ja NSIS-esi
ne-etsintärekisterin perustamismääräykset 
koostuvat pitkälle viittaoksista Schengenin 
yleissopimuksen tekstiin. 

NSIS-henkilöetsintärekisterin, NSIS-esine
etsintärekisterin ja SIRENE-hakemiston pe
rustamismääräysten mukaan rekisteröidyn 
tarkastusoikeus noihin rekistereihin määräy
tyy Schengenin yleissopimuksen 109 artik
lan ja liittovaltion tietosuojalain 19 §:n pe
rusteella. Liittovaltion tietosuojalain 19 §:n 4 
momentin mukaan rekisteröidyllä ei ole tar
kastusoikeutta mm. silloin, kun se vaaran
taisi yleistä järjestystä ja turvallisuutta. 

2. Ehdotetut muutokset 

Yleistä 

Suomen liittyminen Schengenin tietojärjes
telmään, tietojärjestelmän kansallisen osan 
perustaminen sekä tietojen luovuttaminen 
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Schengenin tietojärjestelmän teknisen tuen 
yksikön keskustietokantaan ja kansallisille 
toimivattaisille Schengen-viranomaisille 
edellyttävät muutoksia poliisin henkilörekis
terilakiin 

Schengenin tietojärjestelmän 
keskustietokanta 

Schengenin yleissopimuksen 92 artiklan 
mukaan sopimuspuolet perustavat yhteisen 
Schengenin tietojärjestelmän ja ylläpitävät 
sitä. Schengenin tietojärjestelmä muodostuu 
sopimusvaltioiden kansallisista osista ja so
pimusvaltioiden yhteisesti ylläpitämästä tek
nisen tuen yksiköstä. Teknisen tuen yksikkö 
sijaitsee Strasbourgissa Ranskassa. Teknisen 
tuen yksikköön sijoitetun Schengenin tieto
järjestelmän keskustietokannan avulla var
mistetaan sopimuspuolien kansallisten osien 
aineellinen identtisyys. Sopimuspuolilla on 
siten käytössään täysin samat tiedot. Kunkin 
kansallisen osan tiedostoa voidaan käyttää 
automaattiseen hakuun kunkin sopimuspuo
len alueella. Muiden sopimuspuolten kansal
lisiin osiin ei ole mahdollista tehdä hakuja. 
Schengenin tietojärjestelmä on ollut tuotan
tokäytössä 26.3.1995 alkaen. Tällä hetkellä 
yleissopimusta soveltavat Alankomaat, Bel
gia, Espanja, Kreikka, Luxemburg, Portuga
li, Ranska, Saksa, Italia ja Itävalta. 

Schengenin tietojärjestelmän keskustieto
kantaan saavat sopimusvaltioiden toimival
taiset viranomaiset kerätä ja luovuttaa talle
tettavaksi Schengenin yletsso.(Jimuksen 94-
100 artiklassa määrättyjä tietoJa. Artikloissa 
säännellään tietojen tallettamisesta luovutus
tarkoitusta varten pidätettäväksi etsittävistä 
henkilöistä, maahantulokieltoon määrätyistä 
henkilöistä, kadonneista henkilöistä tai hen
kilöistä, joiden omien etujen mukaista on 
sijoittaa heidät väliaikaiseen turvasäilöön 
sekä todistajista ja henkilöistä, jotka on ri
kosprosessissa haastettu oikeusviranomaisten 
eteen vastaamaan teoistaan. Lisäksi artiklat 
sisältävät säännöksiä salaista tarkkailua tai 
erityistarkastusta varten talletettavista henki
löitä tai ajoneuvoja koskevista tiedoista sekä 
haltuunottamista tai rikosprosessin todisteita 
varten etsittäviä esineitä koskevista tiedoista. 
Talletettavaksi luovutettavat henkilötiedot 
saavat sisältää vain suku- ja etunimen (mah
dolliset peitenimet on rekisteröitävä erik
seen), erityiset, muuttumattomat fyysiset eri
tyistuntomerkit, toisen etunimen ensimmäi
sen kirjaimen, syntymäajan ja -paikan, suku-

puolen, kansalaisuuden, tiedon siitä, onko 
kyseinen henkilö aseistettu tai väkivaltainen, 
ilmoituksen syyn ja toteutettavan toimenpi
teen. Tietoja voidaan luovuttaa yleisen jär
jestyksen ja turvallisuuden sekä valtion tur
vallisuuden ylläpitämiseksi ja henkilöiden 
liikkumista koskevien Schengenin yleissopi
muksen määräysten soveltamiseksi. 

Schengenin tietojärjestelmän rekisterinpitä
jänä Suomen osalta toimisi poliisin ylijohto 
toimittamiensa tietojen osalta. Schengenin 
tietojärjestelmän keskustietokannasta, sen 
tietosisällöstä ja käyttötarkoituksesta ehdote
taan säädettäväksi lakiehdotuksen 3 a §:ssä. 

Kansallinen Schengen-tietojärjestelmä 

Schengenin tietojärjestelmään liittymistä 
varten poliisille ehdotetaan perustettavaksi 
poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitet
tu pysyvä, automaattisen tietojenkäsittelyn 
avulla ylläpidettävä henkilörekisteri, joka 
nimettäisiin kansalliseksi Schengen-tietojär
jestelmäksi. Poliisin valtakunnallisten henki
lörekistereiden rekisterinpitäjänä on poliisin 
ylijohto. Keskusrikospoliisi ylläpitää rekiste
reitä poliisin ylijohdon valvonnassa. Toimi
valtaiset Schengen-viranomaiset vastaisivat 
keskusrikospoliisille edelleen Schengenin 
tietojärjestelmän keskustietokantaan talletet
tavaksi luovuttamistaan tiedoista. Keskusri
kospoliisi vastaisi, että keskustietokantaan 
talletettavaksi toimitettavat tiedot ovat sisäl
löllisesti SIRENE-käsikirjan mukaisia ja nii
den edelleen toimittamisesta keskustietokan
taan. Poliisin ylijohto valvoisi ja vastaisi 
valtakunnallisesta rekisteristä rekisterinpitä
jänä. Kansallinen Schengen-tietojärjestelmä 
muodostuisi kahdesta osarekisteristä, jotka 
nimettäisiin Schengen-talletusrekisteriksi ja 
Schengen-kyselyrekisteriksi. 

Schengen-talletusrekisteriin toimivaltaiset 
Schengen-viranomaiset toimittaisivat Schen
genin tietojärjestelmän keskustietokantaan 
talletettavaksi haluamansa tiedot ensisijaises
ti teknisen käyttöyhteyden avulla. Schengen
talletusrekisteriin saisi kerätä ja tallettaa 
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden sekä 
valtion turvallisuuden ylläpitämiseksi ja hen
kilöiden liikkumista koskevien Schengenin 
yleissopimuksen määräysten soveltamiseksi 
tietoja, jotka ovat tarpeen Schengenin yleis
sopimuksen 95-100 artiklassa määrättyihin 
tarkoituksiin. Keskusrikospoliisi, joka toimi
si käytännön toimista vastaavana viranomai
sena Suomessa, suorittaisi tiedoille SIRENE-
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käsikirjan mukaiset laatu- ja laillisuustarkas
tukset ja toimittaisi tarkastetut ja tarvittaessa 
muokatut tiedot teknisen tuen yksikköön 
Schengenin tietojärjestelmän keskustietokan
taan talletettavaksi. Poliisi voisi myös toimi
valtaisen oikeusviranomaisen pyynnöstä tal
lettaa Schengenin yleissopimuksen 95 ja 98 
artikloissa tarkoitettuja tietoja Schengen-tal
letusrekisteriin. Lisäksi poliisi voisi myös 
puolustusvoimien pääesikunnan tutkiotaosas
ton pyynnöstä tallettaa Schengenin yleissopi
muksen 99 artiklan 3 kappaleessa tarkoitet
tuja tietoja henkilöistä Schengen-talletusre
kisteriin. Tarkistuksen jälkeen nämä tiedot 
toimitettaisiin edelleen Schengenin tietojär
jestelmän keskustietokantaan talletettavaksi. 
Keskustietokannan tiedot jaettaisiin on-line 
tiedonsiirron kautta sopimuspuolien kansalli
siin osiin. 

Schengen-kyselyrekisteri toimisi Schenge
nin yleissopimuksen 92 artiklan 2 kappaleen 
tarkoittamana kansallisena osana Suomessa. 
Siihen saisi yleisen järjestyksen ja turvalli
suuden sekä valtion turvallisuuden ylläpitä
miseksi ja henkilöiden liikkumista koskevien 
Schengenin yleissopimuksen määräysten so
veltamiseksi tallettaa Schengenin tietojärjes
telmän keskustietokannan tiedot. Tiedot toi
mitettaisiin on-line yhteydellä. Schengenin 
tietojärjestelmän keskustietokannan avulla 
varmistetaan Schengenin sopimusvaltioiden 
kansallisten osien tiedostojen identtisyys. 
Schengenin tietojärjestelmän keskustietokan
ta sisältää sopimuspuolia koskevat ilmoituk
set henkilöistä ja esineistä. Teknisen tuen 
yksikkö huolehtii näiden tietojen jaosta tek
nisesti Schengenin sopimusvaltioiden kansal
lisiin osiin. Poliisille ehdotetaan oikeutta 
saada yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
sekä valtion turvallisuuden ylläpitämiseksi ja 
henkilöiden liikkumista koskevien Schenge
nin yleissopimuksen määräysten soveltami
seksi sekä Schengen-kyselyrekisterin ylläpi
tämistä varten toisten sopimusvaltioiden toi
mivaltaisten viranomaisten Schengenin kes
kustietokantaan talletettavaksi luovuttamat 
sekä edelleen kansallisiin osiin siirrettävät 
tiedot. Teknisen tuen yksikkö vastaa siitä, 
että tiedot siirtyvät on-line yhteyden avulla 
poliisin Schengen-kyselyrekisteriin. 

Poliisin tietojen saannista Schengenin tie
tojärjestelmän keskustietokannasta ehdote
taan säädettäväksi lakiehdotuksen 13 b §:ssä. 
Kansallisesta Schengen-tietojärjestelmästä, 
sen käyttötarkoituksesta ja tietosisällöstä eh
dotetaan säädettäväksi lakiehdotuksen 3 b 

380074F 

§:ssä. 
Schengenin yleissopimuksen 101 artiklan 

tarkoittamia toimivaltaisia Schengen-viran
omaisia olisivat poliisin lisäksi rajavartiolai
tos ja tullilaitos, ulkomaalaisvirasto, ulkoasi
ainministeriö, Suomen diplomaattinen edus
tusto, lähetetyn konsulin virasto ja muu Suo
men edustusto, jos ulkoasiainministeriö on 
antanut tarvittavan valtuuden viisumin ja 
oleskeluluvan myöntämiseen siinä palvele
valle nimetylle Suomen kansalaiselle. Näille 
viranomaisille ehdotetaan oikeutta tallettaa 
Schengenin yleissopimuksen 95 - 100 artik
lassa määrättyihin tarkoituksiin tarpeellisia 
tietoja henkilöistä ja esineistä suorakäyttöi
sesti poliisin Schengen-talletusrekisteriin. 
Suorakäyttöinen talletusoikeus on tarpeen, 
jotta myös muut toimivaltaiset Schengen
viranomaiset kuin poliisi voisivat luovuttaa 
Schengenin tietojärjestelmän keskustietokan
taan talletettavaksi haluamansa tiedot kes
kusrikospoliisille nopealla ja taloudellisella 
tavalla. Tietojen suorakäyttöisestä tallettami
sesta Schengen-talletusrekisteriin ehdotetaan 
säädettäväksi lakiehdotuksen 14 §:ssä. 

Tarkastusoikeuden toteuttaminen 
Schengenin tietojärjestelmään 

Henkilörekisterilain 12 §:n mukaan rekis
teröidyllä ei ole tarkastusoikeutta rekisterissä 
oleviin tietoihin muun muassa silloin, jos 
tiedon antaminen saattaisi vahingoittaa valti
on turvallisuutta taikka suhteita toiseen valti
oon tai kansainväliseen järjestöön, haitata 
rikosten ehkäisemistä tai selvittämistä taikka 
olla vastoin muuta erittäin tärkeää yleistä 
etua. Tarkastusoikeutta ei ole myöskään sil
loin, jos tiedon antaminen saattaisi olla vas
toin erittäin tärkeää yksityistä etua. Poliisin 
henkilörekisterilaissa henkilörekisterilain 
mukaista tarkastusoikeutta on rajoitettu siten, 
että tarkastusoikeutta ei ole epäiltyjen tieto
järjestelmään, suojelupoliisin toiminnalliseen 
tietojärjestelmään eikä muihin poliisin henki
lörekistereihin sisältyviin henkilöä tai tekoa 
koskeviin luokitus-, tarkkailu- tai tekotapa
tietoihin. 

Schengenin yleissopimuksen 109 artiklan 
mukaan henkilön oikeus tarkistaa itseään 
koskevat Schengenin tietojärjestelmään talle
tetut tiedot, jotka ovat yhteneviä Suomen 
kansallisena osana toimivan poliisin Schen
gen-kyselyrekisterin tietojen kanssa, määräy
tyy sen sopimuspuolen lainsäädännön mu
kaan, jossa kyseinen henkilö käyttää oikeut-
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taa. Artiklan mukaan tietojen luovuttamises
ta asianomaiselle kieltäydytään, mikäli se on 
välttämätöntä ilmoituksessa mainitun oikeu
dellisen toimenpiteen suorittamiseksi tai 
muiden henkilöiden oikeuksien tai vapauksi
en suojelemiseksi. Tietojen toimittaminen on 
salaisen tarkkailun tapauksessa kiellettyä 
kaikissa tapauksissa ilmoitusjakson aikana. 
Rekisteröidyn tarkastusoikeutta kansalliseen 
Schengen-tietojärjestelmään ehdotetaan ra
joitettavaksi Schengenin yleissopimuksen 
109 artiklan 2 kappaleen tarkoittamissa ta
pauksissa. Rajoituksesta ehdotetaan säädettä
väksi lakiehdotuksen 15 §:n 1 momentissa. 

Schengenin yleissopimuksen 114 artikla 
edellyttää, että kukin jäsenvaltio nimeää 
kansallisen valvontaviranomaisen, jonka teh
tävänä on kansallista lainsäädäntöä noudatta
en valvoa Schengenin tietojärjestelmän kan
sallista osaa ja sitä että Schengenin tietojär
jestelmän keskustietokantaan tallennettuja 
tietoja ei käsitellä eikä käytetä asianomaisen 
henkilön oikeuksien vastaisesti. Tätä tarkoi
tusta varten kansallinen valvontaviranomai
nen pääsee Schengenin tietojärjestelmän 
kansallisen osan tiedostoon. Tietosuojaval
tuutettu toimisi Suomen kansallisena valvon
taviranomaisena. Voimassa olevan poliisin 
henkilörekisterilain 15 §:n 2 momentin mu
kaan tietosuojavaltuutettu voi rekisteröidyn 
pyynnöstä tarkastaa rekisteröityä koskevien 
tietojen lainmukaisuuden myös niistä polii
sin rekistereistä, joihin rekisteröidyllä ei ole 
tarkastusoikeutta. 

Schengenin yleissopimuksen 115 artiklan 
mukaan Schengenin tietojärjestelmän tekni
sen tuen yksikön valvontaa varten peruste
taan yhteinen valvontaviranomainen, jossa 
on kaksi edustajaa kustakin kansallisesta 
valvontaviranomaisesta. Yhteisen valvonta
viranomaisen tehtävänä on valvoa, että 
Schengenin tietojärjestelmän teknisen tuen 
yksikkö soveltaa yleissopimuksen määräyk
siä oikein. Jokaiselle ehdotetaan oikeutta 
pyytää teknisen tuen yksikön valvontaa var
ten perustettua yhteistä valvontaviranomaista 
varmistamaan, että häntä koskevien henkilö
tietojen kerääminen, tallentaminen, käsittely 
ja käyttö Schengen tietojärjestelmän keskus
tietokannassa tapahtuu lainmukaisesti ja oi
kein. Schengenin yleissopimuksesta ei käy 
selville, miten tätä tarkoittava pyyntö saate
taan yhteisen valvontaviranomaisen tietoon. 
Tästä syystä ehdotetaan, että tätä tarkoittava 
pyyntö voitaisiin tietosuojavaltuutetun ohella 
esittää myös poliisille. Poliisi toimittaisi 

pyynnön tietosuojavaltuutetulle, joka välit
täisi sen yhteiselle valvontaviranomaiselle. 

Tarkastusoikeuden toteuttamisesta Schen
genin tietojärjestelmän keskustietokantaan 
ehdotetaan säädettäväksi lakiehdotuksen 16 
b §:ssä. 

Tietojen luovuttaminen muille kuin poliisille 
Schengenin tietojärjestelmästä 

Muiden toimivaltaisten Schengen-viran
omaisten kuin poliisin tulee myös saada tie
toja Schengenin tietojärjestelmän keskustie
tokannasta voidakseen tehokkaasti osallistua 
Schengenin yleissopimuksen mukaiseen yh
teistyöhön. Sopimusvaltioiden yhteisesti yl
läpitämä teknisen tuen yksikkö jakelisi 
Schengenin tietojärjestelmän keskustietokan
nan tiedot Suomessa poliisin Schengen-kyse
lyrekisteriin. Tästä syystä ehdotetaan polii
sille oikeutta luovuttaa poliisin henkilörekis
terin tietoja muille toimivattaisille Schengen
viranomaisille. Tiedot voitaisiin luovuttaa 
Schengenin yleissopimuksen artikloissa 95-
100 mainittuja tarkoituksia varten. Lisäksi 
poliisi saisi myös luovuttaa tietoja Schen
gen-kyselyrekisteristä muille toimivattaisille 
Schengen-viranomaisille muuhun kuin tieto
jen keräämis- ja tallettamistarkoitusta vastaa
vaan tarkoitukseen, jos se on välttämätöntä 
yleistä järjestystä ja turvallisuutta uhkaavan 
vakavan vaaran torjumiseksi, valtion turval
lisuuteen liittyvien vakavien syiden vuoksi 
tai vakavan rikoksen estämiseksi sillä edel
lytyksellä, että tiedot Schengenin tietojärjes
telmän keskustietokantaan toimittanut Schen
genin sopimusvaltion toimivaltainen viran
omainen, on ennalta antanut tähän suostu
muksensa. Tiedot saataisiin luovuttaa myös 
teknisen käyttöyhteyden avulla. 

Schengen-talletusrekisteristä poliisi luovut
taisi tietoja samojen periaatteiden mukaan 
kuin voimassa olevan poliisin henkilörekis
terilain 19 §:n 1 momentissa säädetään. 

Poliisin oikeudesta luovuttaa Schengen
kyselyrekisterin tietoja toimivattaisille 
Schengen-viranomaisille ehdotetaan säädet
täväksi lakiehdotuksen 19 §:n 3 momentissa. 

Tietojen luovuttaminen ulkomaille Schenge
nin tietojärjestelmästä 

Schengenin tietojärjestelmän teknisen tuen 
yksikkö sijaitsee Strasbourgissa Ranskassa. 
Teknisen tuen yksikköön sijoitettu Schenge
nin tietojärjestelmän keskustietokanta sisäl-
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tää kaikkia sopimuspuolia koskevat tiedot 
henkilöistä ja esineistä. Keskustietokannasta 
tiedot jaellaan on-line tiedonsiirron kautta 
kaikkien sopimuspuolien kansallisiin osiin. 
Kunkin sopimusvaltion kansalliset toimival
taiset viranomaiset voivat käyttää kansallisen 
osan tiedostoa automaattiseen hakuun kunkin 
sopimusvaltion alueella. 

Poliisille ehdotetaan oikeutta luovuttaa 
Schengenin sopimusvaltioiden toimivaltaisil
le viranomaisille ja Schengenin tietojärjestel
män keskustietokantaan talletettavaksi 
Schengenin yleissopimuksen 94 artiklassa 
tarkoitettuja tietoja, jotka ovat tarpeen 
Schengenin yleissopimuksen 95 - 100 artik
lassa määrättyihin tarkoituksiin. Tiedot on 
luovutettava keskusrikospoliisin välityksellä. 
Keskusrikospoliisi saa luovuttaa tiedot myös 
teknisen käyttöyhteyden avulla tai konekieli
sessä muodossa. 

Poliisin oikeudesta luovuttaa tietoja Schen
genin sopimusvaltioiden toimivaltaisille vi
ranomaisille ja Schengenin tietojärjestelmän 
keskustietokantaan ehdotetaan säädettäväksi 
lakiehdotuksen 20 §:n 7 momentissa. 

Poliisin oikeus käyttää Schengenin 
tietojärjestelmän tietoja muuhun kuin 
tietojen keräämis- ja tallettamistarkoitusta 
vastaavaan tarkoitukseen 

Henkilörekisterilain 16 §:n mukaan henki
lörekisterissä olevia henkilötietoja saa käyt
tää vain siihen tarkoitukseen, joka on määri
telty ennen tietojen keräämistä, jollei henki
lörekisterilain tai muun lain säännöksestä 
muuta johdu. Schengenin yleissopimuksen 
mukaan sopimuspuoli voi käyttää Schenge
nin tietojärjestelmän keskustietokannan tieto
ja ainoastaan niihin tarkoituksiin, jotka yleis
sopimuksessa on määritelty kullekin tieto
tyypille. Yleissopimuksen 95-100 artikloissa 
tarkoitettuja tietoja voidaan käyttää muuhun 
kuin tietoJen tallettamis- ja keräämistarkoi
tukseen ainoastaan, jos se on välttämätöntä 
yleistä järjestystä ja turvallisuutta uhkaavan 
vakavan vaaran torjumiseksi, valtion turval
lisuuteen liittxvien vakavien syiden vuoksi 
tai vakavan nkoksen estämiseksi. Tätä var
ten on saatava ennakolta lupa tiedot Schen
genin tieto järjestelmän keskustietokantaan 
talletettavaksi luovuttaneelta Schengenin so
pimusvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta. 
Tietoja ei voida käyttää hallinnollisiin tar
koituksiin. Tästä poiketen 96 artiklan mukai
sesti talletettuja maahantulokieltoon määrät-

tyjä henkilöitä koskevia tietoja voidaan käyt
tää kunkin sopimuspuolen kansallisen lain
säädännön mukaisesti 101 artiklan 2 kappa
leesta johtuviin tarkoituksiin. 

Schengen-kyselyrekisteri toimisi Schenge
nin yleissopimuksen 92 artiklan 2 kappaleen 
tarkoittamana kansallisena osana Suomessa 
ja se sisältäisi siten aineellisesti täysin samat 
tiedot kuin Schengenin tietojärjestelmän kes
kustietokanta. Tämän johdosta ehdotetaan, 
että poliisilla on oikeus käyttää Schengen
kyselyrekisterin tietoja muuhun kuin tietojen 
keräämis- ja tallettamistarkoitusta vastaavaan 
tarkoitukseen vain, jos se on välttämätöntä 
yleistä järjestystä ja turvallisuutta uhkaavan 
vakavan vaaran torjumiseksi, valtion turval
lisuuteen liittyvien vakavien syiden vuoksi 
tai vakavan rikoksen estämiseksi ja tiedot 
Schengenin tietojärjestelmän keskustietokan
taan talletettavaksi luovuttanut Schengenin 
sopimusvaltion toimivaltainen viranomainen 
on ennalta antanut tähän suostumuksensa. 
Lisäksi poliisille ehdotetaan oikeutta käyttää 
Schengen-kyselyrekisteriin talletettuja maa
hantulokieltoon määrättyjä ulkomaalaisia 
koskevia tietoja, jos tiedot ovat tarpeen ul
komaalaislaissa säädettyjen poliisille kuulu
vien tehtävien suorittamiseksi. Poliisin oi
keudesta käyttää Schengen-kyselyrekisterin 
tietoja muuhun kuin tietojen keräämis- ja 
tallettamistarkoitusta vastaavaan tarkoituk
seen ehdotetaan säädettäväksi lakiehdotuksen 
22 §:n 2 momentissa. Poliisin oikeuteen 
käyttää Schengen-talletusrekisterin tietoja 
muuhun kuin tietojen keräämis- ja talletta
mistarkoitusta vastaavaan tarkoitukseen so
velletaan voimassa olevan poliisinhenkilöre
kisterilain 22 §:n 1 momenttia. 

Tietojen poistaminen Schengenin 
tietojärjestelmästä 

Schengenin yleissopimuksen 112 ja 113 
artikloissa on säännelty Schengenin tietojär
jestelmään talletettavien henkilöitä ja esinei
tä koskevien tietojen poistamisesta. Henkilön 
tavoittamiseksi talletetut tiedot poistetaan, 
kun tiedot eivät enää ole tarpeen siihen tar
koitukseen, jota varten ne on toimitettu. 
Muita henkilöä koskevia tietoja säilyte~ään 
enintään kymmenen vuotta. Tietojen pOista
misesta Schengenin tietojärjestelmän keskus
tietokannasta ja kansallisesta Schengen-tieto
järjestelmästä ehdotetaan säädettäväksi la
kiehdotuksen 24 e §:ssä. 

Schengenin yleissopimuksen 110 artiklan 
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mukaan jokainen henkilö voi saattaa asiavir
heitä sisältävät itseään koskevat tiedot oi
kaistavaksi. Tämän johdosta lakiehdotuksen 
24 §:n 2 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi, että virheellistä tietoa ei saisi säilyttää 
Schengenin tietojärjestelmän keskustietokan
nassa eikä kansallisessa Schengen-tietojär
jestelmässä. 

3. Esityksen vaikutukset 

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Suomen osuus teknisen tuen yksikön käyt
tö-, kehittämis- ja ylläpitokustannuksista ja 
osallistumisesta Schengenin organisaatioiden 
toimintaan Schengenin tietojärjestelmän 
osalta aiheuttaa vuosittain 1, 7 miljoonan 
markan kustannukset. 

Poliisille aiheutuu kansallisen Schengen
tietojärjestelmän perustamisesta 18 miljoo
nan markan kertaluonteiset kustannukset. 
Kansallisen Schengen-tietojärjestelmän yllä
pidosta ja teknisen käyttöyhteyden ylläpitä
misestä Schen~enin tietojärjestelmän keskus
tietokantaan atheutuu poliisille arviolta 2,1 
miljoonan markan vuotuiset kustannukset. 

Muille toimivattaisille Schengen-viran
omaisille aiheutuu myös vähäisinä pidettäviä 
vuotuisia kustannuksia teknisen käyttöyhtey
den ylläpidosta poliisin kansalliseen Schen
gen-tietojärjestelmään. 

3.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 

Kansallisen Schengen-tietojärjestelmän 
ylläpito ja käytännön toimista vastaavana 
viranomaisena toimiminen aiheuttaa keskus
rikospoliisille pysyvää lisätyötä arviolta 25 
henkilötyövuotta. Tästä aiheutuu poliisille 
pysyviä lisäkustannuksia noin 7,5 miljoonaa 
markkaa vuodessa. 

3.3. Vaikutukset eri kansalaisryhmien 
asemaa 

Esityksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia 
eri kansalaisryhmien asemaan. Schengenin 
yleissopimuksen mukaan jokainen jäsenval
tio noudattaa viimeistään yleissopimuksen 
voimaantulopäivänä erityisesti tie
tosuojasopimusta ja tietosuojasuositusta. 
Suomessa tietosuojasopimus ja tie
tosuojasuositus on otettu huomioon voimas
sa olevassa poliisin henkilörekisterilaissa. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu pääosin virkatyönä 
sisäasiainministeriössä. Esityksestä on pyy
detty lausunnot oikeusministeriöltä, ulkoasi
ainministeriöltä, tietosuojavaltuutetun toimis
tolta, rajavartiolaitokselta, tullilaitokselta, 
ulkomaalaisosastolta, ulkomaalaisvirastolta, 
suojelupoliisilta, keskusrikospoliisilta, Hel
singin kihlakunnan poliisilaitokselta, Tornion 
kihlakunnan poliisilaitokselta ja Suomen 
poliisijärjestöjen liitolta. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Eduskunnalle on erikseen annettu hallituk
sen esitys Suomen liittymisestä tarkastusten 
asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä ra
joilla koskeviin Schengenin sopimuksiin teh
dyn pöytäkirjan ja sopimuksen sekä yhteis
työstä henkilöiden tarkastusten lakkauttami
seksi yhteisillä rajoilla Islannin ja Norjan 
kanssa tehdyn sopimuksen eräiden määräys
ten hyväksymisestä sekä siihen liittyviksi 
laeiksi (HE /1998 vp). 

Mainittuun esitykseen sisältyy poliisin 
henkilörekisterilain muutosten voimaantulon 
kannalta tarpeelliset säännökset, joten esitys
ten käsittely yhdessä on perusteltua. Schen
genin yleissopimuksen hyväksymisestä joh
tuvat poliisin henkilörekisterilain muutostar
peet on yksilöity jäljempänä yksityiskohtai
sissa perusteluissa. 

Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsit
telyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuu
desta tehty Euroopan parlamentin ja neuvos
ton direktiivi 95/ 46/EY; tietosuojadirektiivi 
on voimassa. Suomen on saatettava direktii
vin soveltamiseksi tarvittavat lait, asetukset 
ja hallinnolliset määräykset voimaan vii
meistään 24. päivänä lokakuuta 1998. Ke
vään 1998 aikana annettaneen eduskunnalle 
hallituksen esitys henkilötietolaiksi, joka 
voimaan tulleessaan korvaisi nykyisen hen
kilörekisterilain. Poliisi aloittaa välittömästi 
tämän hallituksen esityksen antamisen jäl
keen poliisin henkilörekisterilain uudistami
sen muun ohella siten, että lain tasolla sää
detään riittävän yksityiskohtaisesti poliisin 
henkilörekistereistä, niihin talletettavtsta tie
doista, tietojen käyttötarkoituksesta ja tieto
jen säilytysajoista. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 §. Lain soveltamisala ja määritelmiä. 
Pykälä 2 momentti ehdotetaan muutettavak
si. Momentin poliisin henkilörekistereitä 
koskevaan luetteloon lisättäisiin Schengenin 
yleissopimuksen hyväksymisen jälkeen Suo
messa käyttöön otettava Schengenin tietojär
jestelmän keskustietokanta poliisin ylijohdon 
toimittamien tietojen osalta ja perustettavaksi 
ehdotettava kansallinen Schengen-tieto järjes
telmä. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 
momentti. Momentissa kuvattaisiin ja nimet
täisiin tietyt keskeiset Schengenin yleissopi
muksen määrittelyt. Käyttämällä näitä nimiä 
pykäläkohtaisissa teksteissä vältyttäisiin pit
kien määritelmien kirjoittamiselta toistuvasti 
eri pykälissä. 

Poliisin henkilörekisterilaissa tarkoitettai
siin: 

S chengenin yleissopimuksella tarkastusten 
asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä ra
joilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 Benelux
talousliiton valtioiden, Saksan Iiittotasavallan 
ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä teh
dyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta 
19 päivänä kesäkuuta 1990 tehtyä yleissopi
musta; 
S chengenin sopimusvaltiolla Schengenin 
yleissopimukseen liittynyttä valtiota ja näi
den valtioiden kanssa yhteistyösopimusta 
tehnyttä valtiota. Tähän mennessä Schenge
nin yleissopimukseen ovat liittyneet Alanko
maat, Belgia, Espanja, Luxemburg, Portuga
li, Ranska, Saksa, Italia, Itävalta ja Kreikka. 
Islanti ja Norja ovat allekirjoittaneet yhteis
työsopimuksen osallistumisesta Schengen
yhteistyöhön; 

Toimivaltaisilla S chengen-viranomaisilla 
poliisia, rajavartiolaitosta, tullilaitosta, ulko
maalaisvirastoa, ulkoasiainministeriötä, Suo
men diplomaattista edustustoa, lähetetyn 
konsulin virastoa ja muuta Suomen edustus
toa, jos ulkoasiainministeriö on antanut tar
vittavan valtuuden viisumin ja oleskeluluvan 
myöntämiseen siinä palvelevalle nimetylle 
Suomen kansalaiselle. Nämä viranomaiset 
olisivat Schengenin yleissopimuksen 101 
artiklan tarkoittamia viranomaisia Suomessa; 

Schengenin tietojärjestelmällä Schengenin 
yleissopimuksen 92 artiklan tarkoittamaa 
Schengenin sopimusvaltioiden yhteisesti pe-

rustamaa ja ylläpitämää tietojärjestelmää, 
joka koostuu kansallisesta osasta kunkin so
pimuspuolen alueella ja teknisen tuen yksi
köstä, joka on sijoitettu Strasbourgiin Rans
kaan; ja 

Schengenin tietojärjestelmän keskustieto
kannalla Schengenin yleissopimuksen 92 
artiklan 3 kappaleen tarkoittamaa teknisen 
tuen yksikössä sijaitsevaa tiedostoa, joka 
sisältää Schengenin sopimusvaltioiden toimi
valtaisten viranomaisten toimittamat tiedot 
henkilöistä ja esineistä. 
Pykälän uusi otsikko ehdotetaan muutetta
vaksi nyt esitettyä sisältöä paremmin kuvaa
maan muotoon "Lain soveltamisala ja määri
telmiä". 

3 a §. Schengenin tietojärjestelmän kes
kustietokanta. Uudessa pykälässä ehdotetaan 
säädettäväksi Schengenin tietojärjestelmän 
keskustietokannas ta. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että 
Schengenin tietojärjestelmän keskustietokan
ta on Schengenin yleissopimuksen 101 artik
lan tarkoittamien toimivaltaisten viranomais
ten käyttöön tarkoitettu pysyvä automaatti
sen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä 
henkilörekisteri. Schengenin yleissopimuk
sen 92 artiklan 1 kappaleen mukaan sopi
muspuolet perustavat yhteisen tietojärjestel
män ja ylläpitävät sitä. Tietojärjestelmä 
koostuu kansallisesta osasta kunkin sopimus
puolen alueella ja Ranskassa sijaitsevasta 
teknisen tuen yksiköstä. Teknisen tuen yk
sikköön sijoitettu Schengenin tietojärjestel
män keskustietokanta sisältää kaikkia sopi
muspuolia koskevat ilmoitukset henkilöistä 
ja esineistä. Teknisen tuen yksikkö jakelee 
keskustietokantaan toimitetut tiedot sellaise
naan kaikkien jäsenvaltioiden kansallisiin 
osiin. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Schen
genin tietojärjestelmän keskustietokannan 
käyttötarkoitus ja mitä tietoja keskustieto
kantaan saisi kerätä ja luovuttaa talletetta
vaksi. Schengenin tietojärjestelmän keskus
tietokantaan saisivat Schengenin sopimusval
tioiden toimivaltaiset viranomaiset kerätä ja 
luovuttaa talletettavaksi ja edelleen Schenge
nin sopimusvaltioiden kansallisiin osiin toi
mitettavaksi yleisen järjestyksen ja turvalli
suuden sekä valtion turvallisuuden ylläpitä
miseksi ja henkilöiden liikkumista koskevien 
Schengenin yleissopimuksen määräysten so-
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veltamiseksi Schengenin yleissopimuksen 
94-100 artik1assa määrättyjä tietoja. Yleisen 
järjestyksen ja turvallisuuden sekä valtion 
turvallisuuden ylläpitämisen sisältö on laaja 
ja osaksi jäsentymätön. Yleisen järjestyksen 
ja turvallisuuden ylläpitämiseen on katsottu 
kuuluvan kaiken sellaisen poliisitoiminnan, 
jonka tarkoituksena on luoda ja ylläpitää 
turvallista ja viihtyisää elin- ja toimintaym
päristöä yhteiskunnan jäsenille, torjua ja es
tää ennakolta oikeudenloukkauksia ja häiri
öitä sekä poistaa tapahtuneet häiriöt ja sel
vittää tapahtuneet oikeudenloukkaukset Val
tion turvallisuuden ylläpitäminen liittyy kes
keisesti valtion itsemäärämisoikeuteen ja 
suvereniteettiin. 

Schengenin yleissopimuksen 94 artiklan 
mukaan Schengenin tietojärjestelmän kes
kustietokantaan talletettavat henkilötiedot 
saavat sisältää vain suku- ja etunimen (mah
dolliset peitenimet on rekisteröitävä erik
seen), erityiset, muuttumattomat fyysiset eri
tyistuntomerkit, toisen etunimen ensimmäi
sen kirjaimen, syntymäajan ja -paikan, suku
puolen, kansalaisuuden, tiedon siitä, onko 
kyseinen henkilö aseistettu tai väkivaltainen, 
ilmoituksen syyn ja toteutettavan toimenpi
teen. Schengenin yleissopimuksen artikloissa 
95-100 määritellään ne tarkoitukset, joita 
varten tietoja henkilöistä ja esineistä voidaan 
toimittaa. Suomessa toimivaltaisten Schen
gen-viranomaisten tietojen luovuttamiseen 
Schengenin tietojärjestelmän keskustietokan
taan talletettavaksi sovelletaan kansallista 
lainsäädäntöä. 

Artiklan 95 mukaan Schengenin tietojär
jestelmään voidaan toimittaa tietoja luovu
tustarkoituksessa pidätettäväksi etsityistä 
henkilöistä. Artiklan mukaan tiedot tallete
taan tietojärjestelmään pyytävän sopimus
puolen oikeusviranomaisen pyynnöstä. Suo
messa poliisi toimittaisi tiedot oikeusvi
ranomaisten pyynnöstä talletettavaksi Schen
genin tietojärjestelmän keskustietokantaan. 
Laissa rikoksen johdosta tapahtuvasta luo
vuttamisesta ( 456/1970) säännellään edelly
tykset ja ehdot luovuttamiselle Suomesta ja 
Suomeen. Lain 1 §:n mukaan voidaan hen
kilö, joka vieraassa valtiossa on epäiltynä, 
syytteessä tai tuomittu siellä rangaistavaksi 
säädetystä teosta, luovuttaa Suomesta tuohon 
valtioon sekä henkilö, joka Suomessa on 
epäiltynä, syytteessä tai tuomittu rikoksesta, 
pyytää luovutettavaksi Suomeen. Rikoksen 
johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suo
men ja muiden Pohjoismaiden välillä sääde-

tään kuitenkin laissa rikoksen johdosta ta
pahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja mui
den Pohjoismaiden välillä (270/1960). 

Artiklan 96 mukaan tietoja voidaan luo
vuttaa maahantulokieltoon määrätyistä ulko
maalaisista. Schengenin yleissopimuksessa 
ulkomaalaisella tarkoitetaan henkilöä, joka ei 
ole Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden kan
salainen. Maahantulokiellosta säädetään ul
komaalaislain 43 §:ssä. Päätöksen maahan
tulokiellosta tekee ulkomaalaisvirasto. 

Artiklan 97 mukaan tietoja voidaan luo
vuttaa kadonneista tai väliaikaiseen turvasäi
löön sijoitettavista henkilöistä. Henkilön säi
löön otosta on säädetty poliisilain 11 §:ssä. 
Sen mukaan poliisimiehellä on oikeus ottaa 
kiinni henkilö hänen suojaamisekseen hen
keä, ruumiillista koskemattomuutta, turvalli
suutta tai terveyttä välittömästi uhkaavalta 
vaaratta, jos henkilö ei kykene pitämään 
huolta itsestään eikä vaaraa voida poistaa tai 
henkilöstä huolehtia muilla keinoin. Kysy
myksessä on tahdonvastainen vapauden ra
joittaminen henkilön itsensä suojaamiseksi. 

Artiklan 98 mukaan tietoja voidaan luo
vuttaa todistajista tai oikeusviranomaisen 
eteen haastetuista, rikosprosessissa syyttee
seen asetetuista henkilöistä tai henkilöistä, 
joille on ilmoitettava rangaistustuomiosta tai 
vaatimuksesta saapua paikalle kärsimään 
vapauden menettämistä koskeva rangaistus. 
Artiklan mukaan tiedot on talletettava 
Schengenin tietojärjestelmään toimivaltaisten 
oikeusviranomaisten pyynnöstä. Suomessa 
poliisi toimittaisi tiedot oikeusviranomaisten 
pyynnöstä talletettavaksi Schengenin tieto
järjestelmän keskustietokantaan. Oikeuden
käymiskaaren 11 luvun 20 §:n 1 momentin 
mukaan jos rikoksen perusteella tahdotaan 
tehdä vaatimus jotakuta vastaan, hänet on 
haastettava vastaamaan. Haasteessa on muun 
muassa ilmoitettava, onko vastaajan saavut
tava tuomioistuimeen henkilökohtaisesti. Lu
vun 21 §:n 1 momentin mukaan jos ri
kosasiassa haaste vastaajalle tai kutsu asian
omistajalle on annettava tiedoksi ulkomailla, 
haasteen ja kutsun antaa tuomioistuin. Pykä
län 2 momentin mukaan haaste ja kutsu lä
hetetään vieraan valtion viranomaiselle tie
doksiantaa varten siten kuin kansainvälisestä 
oikeusavusta ( 41 1994) rikosasioissa annetus
sa laissa säädetään. Kansainvälisestä oi
keusavusta annetun lain 5 §:n 2 momentin 
mukaan oikeusapupyyntö lähetetään vieraalle 
valtiolle noudattaen vieraan valtion edellyttä
mää järjestystä sekä ottaen huomioon, mitä 



HE 22/1998 vp 15 

Suomen ja vieraan valtion välillä mahdolli
sesti voimassa olevissa sopimuksissa on 
määrätty. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 
26 §:n 2 momentin mukaan jos asianosainen 
rikosasiassa tahtoo todistajaa kuulusteltavak
si, hänen on pyydettävä haastemiestä tai 
muuta haastamiseen ja tiedoksiantoon oikeu
tettua henkilöä kutsumaan todistaja tuomi
oistuimeen. Luvun 26 a §:n 1 momentin mu
kaan jos kutsu todistajalle on annettava tie
doksi maan ulkopuolelle, kutsun antaa kihla
kunnantuomari tai raastuvanoikeuden pu
heenjohtaja. Rangaistusten täytäntöönpanosta 
annetun lain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mu
kaan vankeusrangaistukseen tai sakon muuo
lorangaistukseen tuomittu on viipymättä tuo
mion saatua lainvoiman toimitettava suoritta
maan rangaistustaan. Lakia täydentävän van
keusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun 
asetuksen (447/1975) 8 §:n mukaan täytän
töönpanokirjan saatuaan maistraatin tai ni
mismiehen on toimitettava vankeusrangais
tukseen tuomittu suorittamaan rangaistus
taan. Asetuksen 13 §:ssä säädetään tilanteis
ta, jolloin täytäntöönpantavaan vankeusran
gaistukseen tuomittua ei tavata. Jos hänen 
oleskelupaikkaa ei saada selville, lääninhalli
tuksen on annettava etsintäkuulutus, jonka 
mukaan tuomittu on toimitettava rangaistusta 
suorittamaan sieltä, missä hänet tavataan. 

Artiklan 99 mukaan tietoja voidaan luo
vuttaa henkilöistä tai ajoneuvoista salaista 
tarkkailua tai erityistarkastusta varten. Suo
men lainsäädännössä tarkkailulla tarkoitetaan 
jatkuvaa tai toistuvaa tiettyyn henkilöön tai 
hänen toimintaansa kohdistuvaa tiedonhan
kintaa. Säännösten ei ole katsottu rajoittavan 
sellaisia tiedustelunluontoisia toimenpiteitä, 
joissa henkilöä seurataan hyvin lyhytaikai
sesti lähinnä sen selvittämiseksi, onko hä
neen varsinaisesti kohdistettavaan tiedonhan
kintaan aihetta. Rikollisen toiminnan estämi
seksi tai keskeyttämiseksi tapahtuvasta tark
kailusta ja teknisestä tarkkailusta (tekninen 
kuuntelu, tekninen katselu ja tekninen seu
ranta) säädetään poliisilain 3 luvussa. Jo teh
tyyn rikokseen syylliseksi epäiltyyn henki
löön kohdistuva tiedustelu ja tarkkailu on 
katsottu perinteisesti sallituksi esitutkintakei
noksi. Esitutkintavaiheen teknisestä tarkkai
lusta säädetään pakkokeinolain ( 450/87) 5 a 
luvussa. Artiklan tarkoittamaan erityistarkas
tukseen sovellettaisiin Suomessa poliisilakia, 
pakkokeinolakia ja tullilakia. Poliisilain 16 
§:n mukaan ennen esitutkintavaihetta poliisi
miehellä on mahdollisuus päästä mm. kulku-

neuvoon, jos on perusteltua syytä olettaa, 
että esimerkiksi henkeä, henkilökohtaista 
terveyttä tai vapautta vakavasti vaaranlava 
tapahtuma tai teko on meneillään tai uhkaa
massa. Lisäedellytyksenä on, että toimenpide 
on välttämätön vaaran estämiseksi tai räjäh
dysaineiden, aseiden tai muiden vaarallisten 
ameiden ja esineiden löytämiseksi. Esitutkin
tavaiheessa, jos on syytä epäillä, että on teh
ty rikos, josta säädetty ankarin rangaistus on 
enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta 
saadaan pakkokeinolain 5 luvun mukaan 
esimerkiksi kulkuneuvossa toimittaa etsintä 
sellaisen seikan tutkimiseksi, jolla voi olla 
merkitystä epäillyn rikoksen selvittämisessä. 
Samoin edellytyksin voidaan myös suorittaa 
henkilöntarkastus tai -katsastus. Tullilain 14 
§:ssä säädetään muun muassa tulliviranomai
sen tai muun toimivaltaisen viranomaisen 
oikeudesta suorittaa henkilöön kohdistuva 
etsintä sekä tarkastaa ajoneuvoja ja esineitä. 
Tullilain 15 ja 16 §:ssä säädetään henkilön
tarkastuksen tai -katsastuksen ja muun kuin 
henkilön matkatavaroibio tai päällysvaattei
siin kohdistuvan tarkastuksen edellytyksistä. 
Jos pyydettyyn erityistarkastukseen ei voida 
soveltaa edellä mainittuja lainkohtia, muute
taan erityistarkastus salaiseksi tarkkailuksi. 
Schen~enin yleissopimuksen 99 artiklan mu
kaan, JOS jonkin sopimuspuolen laki ei salli 
erityistarkastusta, se muunnetaan automaatti
sesti tämän sopimuspuolen osalta salaiseksi 
tarkkailuksi. Artiklassa tarkoitettuja tietoja 
voidaan artiklan 3 kappaleen mukaan luo
vuttaa Schengenin tietojärjestelmän keskus
tietokantaan talletettavaksi myös valtion tur
vallisuudesta vastaavien toimivaltaisten vi
ranomaisten pyynnöstä, kun konkreettiset 
todisteet antavat aihetta olettaa, että tietoja 
tarvitaan asianomaisen henkilön valtion si
säiselle ja ulkoiselle turvallisuudelle aiheut
taman vakavan vaaran tai muiden vakavien 
vaarojen ehkäisemiseen. Suomessa poliisi 
voisi toimittaa 3 kappaleen mukaisia tietoja 
Schengenin tietojärjestelmän keskustietokan
taan talletettavaksi myös puolustusvoimien 
pääesikunnan tutkiotaosaston pyynnöstä. Po
liisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoi
missa annetun lain (1251/1995) 1 §:n mu
kaan puolustusvoimat huolehtii muun muas
sa suojelupoliisille laissa säädettyä toimival
taa kuitenkaan rajoittamatta, sotilaallisen 
maanpuolustuksen alalla Suomeen kohdistu
van laittoman tiedustelutoiminnan ja sotilaal
lisen maanpuolustuksen tarkoitusta vaaranta
van laittoman toiminnan estämiseksi poliisin 
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hallinnosta annetun lain (110/1992) 10 §:n 1 
momentissa tarkoitetuista turvallisuus- ja 
valvontatehtävistä, ei kuitenkaan rikostutkin
nasta. Valtion sisäiselle ja ulkoiselle turvalli
suudelle aiheutuva vakava vaara on tyypilli
sesti mikä tahansa toiminta, jonka tarkoituk
sena on loukata perustuslaissa säädettyä val
tion oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä sekä 
kansanvaltaisen ja moniarvoisen yhteiskun
nan periaatteita. Muu vakava vaara voisi 
kohdistua esimerkiksi yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden ylläpitämiseen. 

Artiklan 100 mukaan tietoja voidaan luo
vuttaa haltuunottamista tai rikosprosessin 
todisteita varten etsittävistä esineistä. Schen
genin tietojärjestelmän keskustietokantaan 
voidaan tallettaa tietoja varastetuista, kaval
letuista tai muutoin kadonneista moottoriajo
neuvoista, perä- ja asuntovaunuista, tu
liaseista, asiakirjoista, henkilöllisyystodistuk
sista ja seteleistä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 
Schengenin tietojärjestelmän rekisterinpitäjä
nä Suomen osalta toimii poliisin ylijohto 
toimittamiensa tietojen osalta. Tie
tosuojasopimuksen 2 artiklan d kohdan mu
kaan "rekisterinpitäjällä" tarkoitetaan luon
nollista henkilöä tai oikeushenkilöä, julkista 
viranomaista tai virastoa tai muuta yhteisöä, 
joka on kansallisen lainsäädännön mukaan 
toimivaltainen päättämään automaattisesti 
käsiteltävän rekisterin tarkoituksesta sekä 
siitä, minkä tyyppisiä henkilötietoja tallete
taan ja mitä toimintoja näihin kohdistetaan. 
Henkilörekisterilain 2 §:n 3 kohdan mukaan 
rekisterinpitäjällä tarkoitetaan henkilöä, yh
teisöä tai säätiötä, jonka käyttöä varten hen
kilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus 
määrätä henkilörekisterin käytöstä. Schen
genin yleissopimuksen 92 artiklan 1 kappa
leen mukaan sopimuspuolet verustavat yhtei
sen tietojärjestelmän Ja ylläpttävät sitä. Sopi
muksessa ei kuitenkaan tarkemmin määritel
lä sitä, mikä viranomainen kunkin maan 
osalta olisi rekisterinpitäjä. Kun kansallisen 
Schengen-tietojärjestelmän, joka olisi polii
sin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu 
henkilörekisteri, rekisterinpitäjäksi ehdote
taan poliisin ylijohtoa ja kun kansallisen 
Se hengen-tietojärjestelmän Schengen-kysely
rekisterin tiedot olisivat identtisiä teknisen 
tuen yksikössä sijaitsevan keskustietokannan 
kanssa, ehdotetaan, että keskustietokannan 
rekisterinpitäjänä Suomen toimittamien tieto
jen osalta olisi myös poliisin ylijohto. 

3 b §. Kansallinen Schengen-tietojärjestel-

mä.Uudessa pykälässä säädettäisiin kansalli
sesta Schengen-tietojärjestelmästä. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että 
kansallinen Schengen-tietojärjestelmä on 
poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitet
tu pysyvä automaattisen tietojenkäsittelyn 
avulla ylläpidettävä henkilörektsteri. Tieto
järjestelmän säännönmukaiseen käyttäjäpii
riin kuuluisi poliisin henkilöstö, jolla olisi 
lähtökohtaisesti oikeus käyttää tietojärjestel
män tietoja. 

Pykälän 2 momentissa määriteltäisiin, että 
kansallinen Schengen-tietojärjestelmä muo
dostuu kahdesta osarekisteristä, jotka nimet
täisiin. Osarekisterit olisivat Schengen-kyse
lyrekisteri ja Schengen-talletusrekisteri. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin Schen
gen-kyselyrekisterin käyttötarkoitus ja mitä 
tietoja rekisteriin saisi tallettaa. Schengen
kyselyrekisteriin talletettaisiin 3 a §:ssä tar
koitetun Schengenin tietojärjestelmän kes
kustietokannan tiedot yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden sekä valtion turvallisuuden 
ylläpitämiseksi ja henkilöiden liikkumista 
koskevien Schengenin yleissopimuksen mää
räysten soveltamiseksi. Schengenin yleisso
pimuksen 92 artiklan mukaan kukin Schen
genin sopimusvaltio perustaa oman kansalli
sen osansa, jonka tiedosto saatettaisiin on
line tiedonsiirron avulla identtiseksi Schen
genin tietojärjestelmän keskustietokannan 
kanssa. Schengen-kyselyrekisteri toimisi 
Suomen kansallisena osana. Toimivaltaisilla 
Schengen-viranomaisilla olisi lähtökohtaises
ti oikeus käyttää Schengen-kyselyrekisteriä. 
Toimivaltaiset Schengen-viranomaiset voisi
vat itse päättää siitä, miten laajalle henkilö
piirille kansallisen Schengen-tietojärjestel
män käyttö teknisellä käyttöyhteydellä an
nettaisiin. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin Schen
gen-talletusrekisterin käyttötarkoitus ja mitä 
tietoja rekisteriin saisi kerätä ja tallettaa. 
Schengen talletusrekisteriin saisi kerätä ja 
tallettaa yleisen järjestyksen ja turvallisuu
den sekä valtion turvallisuuden ylläpitämi
seksi ja henkilöiden liikkumista koskevien 
Schengenin yleissopimuksen määräysten so
veltamiseksi tietoja henkilöistä ja esineistä, 
jos tiedot ovat tarpeen Schengenin yleissopi
muksen 95 -100 artiklassa määrättyihin tar
koituksiin. Poliisi voisi myös toimivaltaisten 
oikeusviranomaisten sekä puolustusvoimien 
pääesikunnan tutkiotaosaston pyynnöstä tal
lettaa tietoja Schengen-talletusrekisteriin. 
Käytännön toimista vastaavana viranomaise-
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na toimivan keskusrikospoliisin tehtävänä 
olisi viipymättä tarkastaa Ja muokata Schen
gen-talletusrekisterin tiedot SIRENE-käsikir
jan mukaisiksi ja luovuttaa tiedot sitten talle
tettavaksi Schengenin tietojärjestelmän kes
kustietokantaan .Schengen -talletusrekisterissä 
voisi siten olla Schengenin tietojärjestelmän 
keskustietokantaan luovutettuja tietoja täy
dentäviä tietoja (esimerkiksi mikä toimival
tainen Schengen-viranomainen on tiedot 
hankkinut, mahdollinen rikosilmoituksen 
numero ja muita juttuun liittyviä lisätietoja). 

4 §. Henkilörekisterin perustaminen. Pykä
län 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että lakiin lisättäväksi ehdotetut 3 a ja 
3 b § lueteltaisiin momentissa. 

10 §. Yksittäiseen tehtävään liittymättömät 
tiedot. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi. 
Pykälään lisättäisiin säännös siitä, että polii
sin yksittäisen tehtävän suorittamisen yh
teydessä saatuja tietoja, jotka eivät liity ky
seiseen yksittäiseen tehtävään saisi kerätä ja 
tallettaa myös Schengenin tietojärjestelmän 
keskustietokantaan ja kansalliseen Schengen
tietojärjestelmään. Tällaisia vihjeluonteisia 
tietoja olisivat lähinnä tiedot salaisen tark
kailun tai erityistarkastusten kohteena olemi
sesta. 

Schengenin yleissopimuksen 99 artiklan 
mukaan salaista tarkkailua tai erityistarkas
tusta varten Schengenin tietojärjestelmään 
voidaan rikosten selvittämiseksi ja yleisen 
turvallisuuden uhkien ehkäisemiseksi tallet
taa tietoja henkilöistä tai ajoneuvoista, jos 
on todisteita, joiden perusteella voidaan olet
taa, että tämä henkilö suunnittelee tekevänsä 
tai tekee lukuisia ja äärimmäisen vakavia 
rangaistavia tekoja tai yleinen arvio tästä 
henkilöstä, erityisesti hänen aiemmin teke
miensä rangaistavien tekojen perusteella an
taa aihetta olettaa, että hän tekisi myös tule
vaisuudessa erittäin vakavia rangaistavia te
koja. Vakavalla rikoksella Suomessa tarkoi
tettaisiin sellaisia rikoksia, joista saattaa seu
rata vähintään kuusi kuukautta vankeutta. 
Lisäksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
tietoja voidaan tallettaa Schengenin tietojär
jestelmään, kun konkreettiset todisteet anta
vat aihetta olettaa, että tietoja tarvitaan asi
anomaisen henkilön valtion sisäiselle ja ul
koiselle turvallisuudelle aiheuttaman vaka
van vaaran tai muiden vakavien vaarojen 
ehkäisemiseen. 

11 §. A rkaluonteiset tiedot. Pykälän uu
dessa 3 momentissa ehdotetaan säädettäväksi 
arkaluonteisten tietojen kerääruisestä ja tai-
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lettamisesta. Schengenin tietojärjestelmän 
keskustietokantaan ja kansalliseen Schengen
tietojärjestelmään ei saisi kerätä ja tallettaa 
henkilörekisterilain 6 §:n 2 momentin 1, 2 ja 
4-6 kohdassa mainittuja tietoja. Näitä tietoja 
olisivat henkilötiedot, jotka on tarkoitettu 
kuvaamaan rotua tai etnistä alkuperää, hen
kilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskon
nollista vakaumusta, henkilön terveydentilaa, 
sairautta tai vammaisuutta taikka häneen 
kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin 
verrattavia toimia, henkilön seksuaalista 
käyttäytymistä taikka henkilön saamia sosi
aalipalveluja, toimeentulotukea, sosiaaliavus
tuksia ja niihin liittyviä sosiaalihuollon pal
veluja. Schengenin yleissopimuksen 94 ar
tiklan mukaan Schengenin tietojärjestelmään 
ei saa tallettaa tietosuojasopimuksen 6 artik
lan ensimmäisessä virkkeessä lueteltuja tie
toja. Näitä ovat henkilötiedot, joista käy ilmi 
rotu, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai 
muu vakaumus sekä henkilötiedot, jotka 
koskevat terveyttä tai sukupuolielämää. 

13 b §. Poliisin oikeus saada tietoja 
Schengenin tietojärjestelmän keskustietokan
nasta. Uudessa pykälässä ehdotetaan säädet
täväksi poliisin yleisestä oikeudesta saada 
Schengenin tietojärjestelmän keskustietokan
nan tiedot. Poliisilla olisi oikeus saada ylei
sen järjestyksen ja turvallisuuden sekä valti
on turvallisuuden ylläpitämiseksi ja henkilöi
den liikkumista koskevien Schengenin yleis
sopimuksen määräysten soveltamiseksi sekä 
Schengen-kyselyrekisterin ylläpitämistä var
ten Schengenin tietojärjestelmän keskustieto
kannan tiedot. Teknisen tuen yksikkö voisi 
toimittaa keskustietokannan tiedot poliisin 
Schengen-kyselyrekisteriin teknisen käyt
töyhteyden avulla tai konekielisessä muo
dossa. 

Schengenin yleissopimuksen 92 artiklan 
mukaan Schengenin tietojärjestelmässä on 
Schengenin sopimusvaltioiden toimivaltais
ten viranomaisten toimittamat tiedot henki
löistä ja esineistä. Teknisen tuen yksikkö 
toimittaa tiedot on-line tiedonsiirron kautta 
Schengenin sopimusvaltioille. Tällä varmis
tetaan sopimuspuolien kansallisten osien tie
dostojen aineellinen identtisyys. Suomessa 
teknisen tuen yksikön toimittamat tiedot tal
lettuisivat Schengen-kyselyrekisteriin, joka 
siten toimisi Schengenin tietojärjestelmän 
kansallisena osana Suomessa. 

14 §. Tietojen suorakäyttöinen tallettam i
nen. Pykälän uudessa 3 momentissa ehdote
taan säädettäväksi toimivaltaisille Schengen-
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viranomaisille oikeus yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden sekä valtion turvallisuuden 
ylläpitämiseksi ja henkilöiden liikkumista 
koskevien Schengenin yleissopimuksen mää
räysten soveltamiseksi tallettaa tietoja 
Schengenin yleissopimuksen artikloissa 95-
100 mainituissa tarkoituksessa myös suora
käyttöisesti Schengen-talletusrekisteriin. 

Artikloiden 95-100 mukaan tietoja saa toi
mittaa luovutustarkoituksessa pidätettäväksi 
etsityistä henkilöistä, maahantulokieltoon 
määrätyistä henkilöistä, kadonneista tai väli
aikaiseen turvasäilöön sijoitettavista henki
löistä, todistajista tai oikeusviranomaisen 
eteen haastetuista, rikosprosessissa syyttee
seen asetetuista henkilöistä tai henkilöistä, 
joille on ilmoitettava rangaistustuomiosta tai 
vaatimuksesta saapua paikalle kärsimään 
vapauden menettämistä koskeva rangaistus 
tai henkilöistä tai ajoneuvoista salaista tark
kailua tai erityistarkastusta varten sekä hal
tuunottamista tai rikos\>rosessin todisteita 
varten etsittävistä esinetstä. Toimivaltaiset 
Schengen-viranomaiset toimittaisivat Schen
genin tietojärjestelmän keskustietokantaan 
talletettavaksi haluamansa tiedot Schengen
talletusrekisteriin. Käytännön toimista vas
taavana viranomaisena toimiva keskusrikos
poliisi tarkistaisi tiedot viivytyksettä ja välit
täisi nämä SIRENE-käsikirjan mukaisesti 
tarkastamansa ja mahdollisesti muokkaaman
sa tiedot edelleen Schengenin tietojärjestel
män keskustietokantaan talletettavaksi. 

15 §. Tarkastusoikeuden rajoitukset. Pykä
län 1 momentti ehdotetaan muutettavaksi. 
Momenttiin lisätään uusi 3 kohta, jossa sää
dettäisiin tarkastusoikeuden rajoituksesta 
kansalliseen Schengen-tietojärjestelmään. 
Tarkastusoikeutta ei olisi jos se on välttämä
töntä Schengenin tietojärjestelmään toimite
tussa ilmoituksessa mainitun oikeudellisen 
toimenpiteen suorittamiseksi tai muiden hen
kilöiden oikeuksien tai vapauksien suojele
miseksi. Henkilön tarkastusoikeuden rajoitta
minen ilmoituksessa mainitun oikeudellisen 
toimenpiteen suorittamiseksi olisi välttämä
töntä esimerkiksi tilanteissa, jossa henkilö 
tarkastusoikeuttaan käyttämällä saisi tietää, 
että häntä etsitään pidätettäväksi. Lisäksi 
tietojen toimittaminen asianosaiselle olisi 
kiellettyä aina salaisen tarkkailun tapaukses
sa. Kun henkilöä koskevat tiedot jäisivät 
aina salaisen tarkkailun tapauksessa rekiste
röidyn tarkastusoikeuden ulkopuolelle, ei 
henkilö voisi rekisterin tarkastusoikeuttaan 
käyttämällä paljastaa käynnissä olevaa häntä 

koskevaa tarkkailutehtävää. Säännös olisi 
Schengenin yleissopimuksen 109 artiklan 2 
kappaleen mukainen. 

Tietosuojavaltuutettu voisi aina rekiste
röidyn pyynnöstä tarkastaa kansallisessa 
Schengen-tietojärjestelmässä olevien rekiste
röityä koskevien tietojen lainmukaisuuden. 
Momentin nykyinen 3 kohta siirtyisi 4 koh
daksi. Momentti pysyisi muutoin ennallaan 
lukuunottamatta 2 kohtaan tehtävää lakitek
nistä muutosta. 

16 b §. Tarkastusoikeuden toteuttaminen 
Schengenin tietojärjestelmän keskustietokan
nan osalta. Uudessa pykälässä ehdotetaan 
säädettäväksi menettelystä, jolla jokainen 
voisi käyttää Schengenin yleissopimuksen 
mukaista tarkastusoikeuttaan Schengenin 
tietojärjestelmän keskustietokantaan. 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että jo
kaisella on oikeus pyytää teknisen tuen yksi
kön valvontaa varten perustettua yhteistä 
valvontaviranomaista varmistamaan, että 
häntä koskevien henkilötietojen kerääminen, 
tallentaminen, käsittely ja käyttö Schengenin 
tietojärjestelmän keskustietokannassa tapah
tuu lainmukaisesti ja oikein. Tätä tarkoittava 
pyyntö on esitettävä tietosuojavaltuutetulle 
tai poliisille. Poliisille esitettävän varmistus
pyynnön voisi esittää missä hyvänsä poliisin 
palvelutoimistossa, jossa tarkastuspyyntö 
otettaisiin vastaan ja toimitettaisiin viipymät
tä tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavaltuu
tettu saattaisi sitten asian yhteisen valvonta
viranomaisen käsiteltäväksi. 

Schengenin yleissopimuksen 115 artiklan 
mukaan Schengenin tietojärjestelmän tekni
sen tuen yksikön valvontaa varten peruste
taan yhteinen valvontaviranomainen, jossa 
on kaksi edustajaa kultakin 114 artiklan mu
kaisesti perustetulta kansalliselta valvontavi
ranomaisesta. Yhteisen valvontaviranomai
sen tehtävänä on valvoa, että Schengenin 
tietojärjestelmän teknisen tuen yksikkö so
veltaa yleissopimuksen määräyksiä oikein. 
Tätä varten se pääsee Schengenin tietojärjes
telmän keskustietokantaan. Yhteisellä val
vontaviranomaisella on lisäksi toimivalta 
tutkia Schengenin tietojärjestelmän toimin
taan liittyviä käyttö- ja tulkintakysymyksiä, 
sopimuspuolten kansallisten valvontavi
ranomaisten toteuttamaan itsenäiseen val
vontaan tai järjestelmään pääsyä koskevan 
itsenäisen oikeuden käyttämisen liittyviä ky
symyksiä sekä valmistella yhteisiä ehdotuk
sia todettujen ongelmien ratkaisemiseksi. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 1 
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momentissa säädetty poliisille esitetty var
mistuspyyntö olisi esitettävä henkilökohtai
sesti poliisin luona ja samalla P.yynnön esit
täjän olisi todistettava henkilöllisyytensä. 
Menettely olisi sama kuin käytettäessä tar
kastusoikeutta poliisin henkilörekistereihin. 
Tietojen salassapidon ja arkaluonteisuuden 
vuoksi poliisin on pystyttävä varmistamaan 
pyynnön esittäjän henkilöllisyys. 

19 §. Tietojen luovuttaminen muille kuin 
poliisille. Pykälän 1 momentti ehdotetaan 
muutettavaksi. Momenttiin lisättäisiin sään
nös siitä, että poliisi ei saa luovuttaa Schen
gen-kyselyrekisterin tietoja momentissa sää
dettyihin tarkoituksiin ellei jäljempänä 3 
momentissa ole toisin säädetty. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 
momentti, jossa säädettäisiin poliisille oikeus 
luovuttaa Schengen-kyselyrekisteriin talletet
tuja tietoja toimivaltaisille Schengen-viran
omaisille Schengenin yleissopimuksen 95 -
100 artiklassa määrättyihin tarkoituksiin. 
Säännös olisi Schengenin yleissopimuksen 
101 artiklan 1 kappaleen mukainen. 

Poliisille säädettäisiin myös oikeus luovut
taa Schengen-kyselyrekisteriin talletettuja 
tietoja muille toimivaltaisille Schengen-vi
ranomaisille myös muuhun kuin tietojen ke
räämis- ja tallettamistarkoitusta vastaavaan 
tarkoitukseen, jos se on välttämätöntä yleistä 
järjestystä ja turvallisuutta uhkaavan vaka
van vaaran torjumiseksi, valtion turvallisuu
teen liittyvien vakavien syiden vuoksi tai 
vakavan rikoksen estämiseksi. Vakavalla 
rikoksella Suomessa tarkoitettaisiin sellaisia 
rikoksia, joista saattaa seurata vähintään 
kuusi kuukautta vankeutta. Tietojen käyttä
minen olisi mahdollista vain, jos tiedot 
Schengenin tietojärjestelmän keskustietokan
taan toimittanut Schengenin sopimusvaltion 
toimivaltainen viranomainen, on ennalta an
tanut tähän suostumuksensa. Suostumus olisi 
hankittava käytännön toimista vastaavana 
viranomaisena toimivan keskusrikospoliisin 
välityksellä ennen tietojen käyttöä. Säännös 
olisi Schengenin yleissopimuksen 102 artik
lan 3 kappaleen mukainen. 

Lisäksi poliisille säädettäisiin oikeus luo
vuttaa Schengen-kyselyrekisteriin talletettuja 
maahantulokieltoon määrättyjä ulkomaalaisia 
koskevia tietoja toimivaltaisille Schengen
viranomaisille, jos tiedot ovat tarpeen ulko
maalaislaissa säädettyjen tehtävien suoritta
miseksi. Ulkomaalaislain mukaan viisumin 
ja oleskeluluvan myöntää ulkomailla Suo
men diplomaattinen edustusto tai lähetetyn 

konsulin virasto taikka myös muu Suomen 
edustusto, jos ulkoasiainministeriö on anta
nut tarvittavan valtuuden siinä palvelevalle 
nimetylle Suomen kansalaiselle. Oleskelulu
van Suomessa olevan diplomaattisen edu~
tuston tai lähetetyn konsulin viraston henki
lökuntaan kuuluvalle ja hänen perheenjäse
nelleen myöntää ulkoasiainministeriö. Muu
kalaispassin ja pakolaisen matkustusasiakir
jan sekä oleskeluluvan ilman oleskelulupaa 
Suomeen saapuvalle muulle kuin Euroopan 
talousalueen kansalaiselle myöntää ja pe
ruuttaa ulkomaalaisvirasto. Viisumin ilman 
viisumia Suomeen saapuvalle myöntää ulko
maalaisvirasto tai sen ohjeiden mukaan maa
hantulopaikan passintarkastusviranomainen. 
Turvapaikkahakemuksen ratkaisee ulkomaa
laisvirasto. Ulkomaalaisen käännyttämisestä 
päättää passintarkastusviranomainen tai ul
komaala.svirasto. Ulkomaalaisvirasto päättää 
myös ulkomaalaisen maasta karkottamisesta 
ja maahantulokiellosta. 

Säännös olisi Schengenin yleissopimuksen 
101 artiklan 2 kappaleen mukainen. 

20 §. Tietojen luovuttaminen ulkomaille. 
Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 7 mo
mentti, jossa säädettäisiin poliisille oikeus 
luovuttaa Schengenin sopimusvaltioiden toi
mivaltaisille viranomaisille ja Schengenin 
tietojärjestelmän keskustietokantaan talletet
tavaksi Schengenin yleissopimuksen 94 ar
tiklassa tarkoitettuja tietoja, jotka ovat tar
peen Schengenin yleissopimuksen 95-100 
artikloissa määrättyihin tarkoituksiin. Yleis
sopimuksen 94 artiklan mukaan keskustieto
kantaan talletettavat henkilötiedot saavat si
sältää vain suku- ja etunimen (mahdolliset 
peitenimet on rekisteröitävä erikseen), erityi
set, muuttumattomat fyysiset erityistunto
merkit, toisen etunimen ensimmäisen kirjai
men, syntymäajan ja -paikan, sukupuolen, 
kansalaisuuden, tiedon siitä, onko kyseinen 
henkilö aseistettu tai väkivaltainen, ilmoituk
sen syyn ja toteutettavan toimenpiteen. 
Schengenin yleissopimuksen artikloiden 95-
100 mukaan tietoja voidaan tallettaa luovu
tustarkoituksessa pidätettäväksi etsityistä 
henkilöistä, maahantulokieltoon määrätyistä 
henkilöistä, kadonneista tai väliaikaiseen 
turvasäilöön sijoitettavista henkilöistä, todis
tajista tai oikeusviranomaisen eteen haaste
tuista, rikosprosessissa syytteeseen asetetui~
ta henkilöistä tai henkilöistä, joille on ilmOI
tettava rangaistustuomiosta tai vaatimuksesta 
saapua paikalle kärsimään vapauden menet: 
tämistä koskeva rangaistus tai henkilöistä tai 
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ajoneuvoista salaista tarkkailua tai erityistar
kastusta varten sekä haltuunottamista tai ri
kosprosessin todisteita varten etsittävistä esi
neistä. Tiedot olisi luovutettava keskusrikos
poliisin välityksellä. Keskusrikospoliisi voisi 
myös suorakäyttöisesti teknisen käyttöyhtey
den avulla tai konekielisessä muodossa luo
vuttaa näitä tietoja Schengenin tietojärjestel
män keskustietokantaan talletettavaksi. 

Nykyinen 7 momentti siirtyisi 8 momen
tiksi. 

22 §. Tietojen käyttäminen muuhun kuin 
tietojen keräämis- ja tallettamistarkoitusta 
vastaavaan tarkoitukseen. Pykälään ehdote
taan lisättäväksi uusi 2 momentti, jossa sää
dettäisiin poliisin oikeudesta käyttää Schen
gen-kyselyrekisterin tietoja muuhun kuin 
tietojen keräämis- ja tallettamistarkoitusta 
vastaavaan tarkoitukseen, jos se on välttä
mätöntä yleistä järjestystä ja turvallisuutta 
uhkaavan vakavan vaaran torjumiseksi, val
tion turvallisuuteen liittyvien vakavien syi
den vuoksi tai vakavan rikoksen estämiseksi. 
Tietojen käyttäminen olisi mahdollista vain, 
jos tiedot Schengenin tietojärjestelmän kes
kustietokantaan toimittanut Schengenin sopi
musvaltion toimivaltainen viranomainen, on 
ennalta antanut tähän suostumuksensa. Polii
si voisi siten käyttää tietoja muuhun kuin 
tietojen keräämis- ja tallettamistarkoitusta 
vastaavaan tarkoitukseen samoin edellytyk
sin kuin se voisi lakiehdotuksen 19 §:n 3 
momentin mukaan luovuttaa kyseisiä tietoja 
muille toimivaltaisille Schengen-viranomai
sille muuhun kuin tietojen keräämis- ja tal
lettamistarkoitusta vastaavaan tarkoitukseen. 

Lisäksi poliisilla olisi oikeus käyttää 
Schengen-kyselyrekisteriin talletettuja maa
hantulokieltoon määrättyjä ulkomaalaisia 
koskevia tietoja, jos tiedot ovat tarpeen ul
komaalaislaissa säädettyjen poliisille kuulu
vien tehtävien suorittamiseksi. Ulkomaalais
laissa on poliisin tehtäväksi säädetty oleske
luluvan ja viisumin myöntäminen tietyissä 
tapauksissa. Lisäksi poliisi päättää ulkomaa
laisen säilöönotosta ja tekee esityksen ulko
maalaisvirastolle ulkomaalaisen maastakar
kottamisesta. 

Säännös olisi Schengenin yleissopimuksen 
102 artiklan 3 ja 4 kappaleen mukainen. 

23 §. Luotettavuuslausunnot. Pykälän 2 
momenttia ehdotetaan muutettavaksi. Mo
menttiin lisättäisiin säännös siitä, ettei 
Schengenin tietojärjestelmän keskustietokan
nan ja kansallisen Schengen-tietojärjestelmän 
tietoja saa käyttää luotettavuuslausuntoja 

annettaessa. Säännös olisi Schengenin yleis
sopimuksen 102 artiklan mukainen. 

24 §. Virheelliseksi todettu tieto. Pykälään 
ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti, jos
sa säädettäisiin, että virheelliseksi todettua 
tietoa ei saa säilyttää Schengenin tietojärjes
telmän keskustietokannassa eikä kansallises
sa Schengen-tietojärjestelmässä. Schengenin 
yleissopimuksen 110 artiklan mukaan jokai
nen henkilö voi saattaa asiavirheitä sisältävät 
itseään koskevat tiedot oikaistavaksi tai oi
keudettomasti tallennetut itseään koskevat 
tiedot poistettaviksi. 

24 e §. Tietojen poistaminen Schengenin 
tietojärjestelmän keskustietokannasta ja kan
sallisesta Schengen-tietojärjestelmästä. Uu
dessa pykälässä säädettäisiin tietojen poista
misesta Schengenin tietojärjestelmän keskus
tietokannasta ja kansallisesta Schengen-tieto
järjestelmästä. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että 
toimivaltaisten Schengen-viranomaisten 
Schengenin tietojärjestelmän keskustietokan
taan ja Schengen-kyselyrekisteriin toimitta
mat ja Schengen-talletusrekisteriin henkilön 
tavoittamiseksi tallettamat henkilötiedot 
poistetaan, kun tiedot eivät enää ole tarpeen 
siihen tarkoitukseen, jota varten ne on toimi
tettu. Tietoja henkilön tavoittamiseksi talle
tetaan rekistereihin Schengenin yleissopi
muksen 95, 97 ja 98 artiklan perusteella. 
Kun henkilö on tavoitettu, on häntä koskevat 
tiedot poistettava rekistereistä. Tietojen edel
leen säilyttämisen tarpeellisuus tutkitaan vii
meistään kolmen vuoden kuluttua niiden 
tallentamisesta tai edellisestä tietojen tar
peellisuuden tarkastamisesta. Tietojen uudel
leen tarkastamisesta tehdään merkintä. 
Schengenin yleissopimuksen 99 artiklassa 
tarkoitettujen salaista tarkkailua ja erityistar
kastusta varten talletettujen tietojen säilyttä
misen tarpeellisuus tutkitaan kuitenkin vii
meistään yhden vuoden kuluttua niiden tal
lentamisesta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
myönnettyjä henkilötodistuksia ja rekisteröi
tyjä seteleitä koskevia tietoja säilytetään kui
tenkin enintään viisi vuotta ja moottoriajo
neuvoja, perävaunuja ja asuntovaunuja kos
kevia tietoja enintään kolme vuotta ja muita 
kuin 1 momentissa mainittuja tietoja 10 
vuotta niiden tallentamisesta. Näitä muita 
tietoja olisivat esimerkiksi maahantulokiel
toon määrättyjä ulkomaalaisia koskevat tie
dot. 

Säännökset olisivat Schengenin yleissopi-
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muksen 112 ja 113 artikloiden mukaisia. 
Nykyinen 24 e pykälä siirtyisi 24 f pykä

läksi. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan asetuk
sella säädettävänä ajankohtana. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

3. Säätäruisjärjestys 

Lakiehdotuksessa esitetään säädettäväksi 
Schengenin tietojärjestelmän keskustietokan
taan luovutettavista Schengenin yleissopi
muksen 95-100 artiklassa määrättyjä tarkoi
tuksia varten kerättävistä ja talletettavista 
henkilöitä ja esineitä koskevista tiedoista, 
näiden tietojen käytöstä ja luovuttamisesta 
sekä jokaisen oikeudesta pyytää teknisen 
tuen yksikön valvontaa varten perustettua 
yhteistä valvontaviranomaista tarkastamaan 
itseään koskevat tiedot Schengenin tietojär
jestelmän keskustietokannasta. 

Schengenin yleissopimuksen 94 artiklan 3 
kappaleen mukaan erityisesti tietosuojasopi
muksen 6 artiklan ensimmäisessä virkkeessä 
lueteltuja tietoja ei saa tallettaa Schengenin 
tieto järJestelmään. Näitä henkilötieto ja, joista 
käy ilmi rotu, poliittiset mielipiteet tai us
konnollinen tai muu vakaumus, samoin kuin 
henkilötiedot, jotka koskevat terveyttä tai 
sukupuolielämää, ei saa käsitellä automaatti
sessa tietojenkäsittelyssä, ellei kansallinen 
lainsäädäntö takaa riittävää turvaa. Henkilö
rekisterilain 6 §:n mukaan henkilörekisteriin 
merkittäviksi ei saa kerätä eikä rekisteriin 
tallettaa arkaluonteisia tietoja. Pykälän 2 
momentin mukaan arkaluonteisina tietoina 
pidetään muun muassa tietosuojasopimuksen 
6 artiklan ensimmäisessä virkkeessä lueteltu
ja tietoja. Lakiehdotuksen 11 §:ään ehdote
taan lisättäväksi säännös, jossa säädettäisiin 
kielto kerätä ja tallettaa nättä arkaluonteisina 
pidettäviä henkilötietoja Schengenin tietojär
jestelmän keskustietokantaan ja kansalliseen 
Schengen-tietojärjestelmään. Schengenin 
yleissopimuksen 102 artiklassa on säännök
set niistä tapauksista, joissa sopimuspuolet 

voivat käyttää 95-100 artiklassa määrättyjä 
tietoja muihin kuin niihin tarkoituksiin, jotka 
on määrätty kullekin kyseisissä artikloissa 
tarkoitetuille ilmoitustyypeille. Lakiehdo
tuksen 19 ja 22 §:ään ehdotetaan lisättäväksi 
säännös, JOSsa rajattaisiin poliisin oikeus 
luovuttaa Schengen-kyselyrekisterin tietoja 
toimivaltaisille Schengen-viranomaisille ja 
poliisin oikeus käyttää näitä tietoja Schenge
nin yleissopimuksen 102 artiklan mukaisek
si. 

Schengenin yleissopimuksen 109-111 ja 
114-115 artiklassa on säännökset henkilön 
oikeudesta päästä Schengenin tietojärjestel
mään liitettyihin itseään koskeviin tietoihin 
ja tarkastusoikeuden käyttämistä koskevat 
rajoitukset sekä yhteistä valvontaviranomais
ta koskevat säännökset. Lakiehdotuksen 15 
ja 16 b §:ään ehdotetaan lisättäväksi tarkas
tusoikeuden käyttämistä Schengenin tietojär
jestelmään ja yhteistä valvontaviranomaista 
koskevat säännökset, jotka olisivat Schenge
nin yleissopimuksen 109-111 ja 114-115 
artiklan mukaiset. Schengenin yleissopimuk
sen 112 ja 113 artiklassa on säännökset 
Schengenin tietojärjestelmään liitettyjen tie
tojen säilytysajoista. Lakiehdotuksen uudessa 
24 e §:ssä ehdotetaan säädettäväksi tietojen 
poistaminen Schengenin tietojärjestelmän 
keskustietokannasta ja kansallisesta Schen
gen-tietojärjestelmästä. Tietojen säilytysajat 
olisivat Schengenin yleissopimuksen 112 ja 
113 artiklan mukaiset. 

Kun otetaan huomioon rekisteröinnin taus
talla oleva tärkeä yhteiskunnallinen tarve ja 
lakiehdotuksessa henkilöä koskevien tietojen 
keräämiselle, tallettamiselle ja käytölle ase
tetut tiukat Schengenin yleissopimuksen, 
tietosuojasopimuksen ja tietosuojasuosituk
sen mukaiset edellytykset, ei ehdotus halli
tuksen käsityksen mukaan ole ongelmallinen 
hallitusmuodon 8 §:n kannalta. 

Edellä mainituista syistä lakiehdotus halli
tuksen käsityksen mukaan voidaan käsitellä 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Halli
tus kuitenkin pitää suotavana, että asiasta 
hankitaan perustuslakivaliokunnan lausunto. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 
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Laki 

poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan poliisin henkilörekistereistä 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun lain (509/1995) 

1 §:n otsikko ja 2 momentti, 4 §:n 1 momentti, 10 §, 15 §:n 1 momentti, 19 §:n 1 momentti 
ja 23 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti, 15 §:n 1 momentti, 19 §:n 1 momentti ja 23 
§:n 2 momentti laissa 4/1998, sekä 

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 4/1998, uusi 3 momentti, 
lakiin uusi 3 aja 3 b §, 11 §:ään uusi 3 momentti, lakiin uusi 13 b §, 14 §:ään, sellaisena 
kuin se on osaksi mainitussa laissa 4/1998, uusi 3 momentti, lakiin uusi 16 b §, 19 §:ään, 
sellaisena kuin se on mainitussa laissa 4/1998, uusi 3 momentti, 20 §:ään, sellaisena kuin se 
on osaksi mainitussa laissa 4/1998, uusi 7 momentti, jolloin nykyinen 7 momentti siirtyy 8 
momentiksi, 22 §:ään uusi 2 momentti, 24 §:ään, siitä mainitulla lailla 4/1998 kumotun 2 
momentin tilalle uusi 2 momentti, lakiin uusi 24 e §, jolloin nykyinen 24 e § siirtyy 24 f 
§:ksi, seuraavasti: 

1 § 

Lain soveltamisala ja määritelmiä 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja poliisin 
henkilörekistereitä ovat poliisiasiain tietojär
jestelmä, hallintoasiain tietojärjestelmä, 
epäiltyjen tietojärjestelmä, suojelupoliisin 
toiminnallinen tietojärjestelmä, Schengenin 
tietojärjestelmän keskustietokanta ja kansal
linen Schengen-tietojärjestelmä sekä 2 luvun 
mukaisesti perustetut rekisterit. 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) Schengenin yleissopimuksella tarkastus

ten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä 
rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 Benelux
talousliiton valtioiden, Saksan Hittotasavallan 
ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä teh
dyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta 
19 päivänä kesäkuuta 1990 tehtyä yleissopi
musta; 

2) S chengenin sopimusvaltiolla Schenge
nin yleissopimukseen liittynyttä valtiota ja 
näiden valtioiden kanssa yhteistyösopimuk
sen tehnyttä valtiota; 

3) toimivaltaisilla Schengen-viranomaisilla 
poliisia, rajavartiolaitosta, tullilaitosta, ulko
maalaisvirastoa, ulkoasiainministeriötä, Suo
men diplomaattista edustustoa, lähetetyn 

konsulin virastoa ja muuta Suomen edustus
toa, jos ulkoasiainministeriö on antanut tar
vittavan valtuuden viisumin ja oleskeluluvan 
myöntämiseen siinä palvelevalle nimetylle 
Suomen kansalaiselle; 

4) S chengenin tietojärjestelmällä Schenge
nin sopimusvaltioiden yhteisesti perustamaa 
ja ylläpitämää tietojärjestelmää, joka koostuu 
kansallisesta osasta kunkin sopimuspuolen 
alueella ja teknisen tuen yksiköstä; 

5) S chengenin tietojärjestelmän keskustie
tokannalla teknisen tuen yksiköön sijoitettua 
tietokantaa, joka sisältää Schengenin sopi
musvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten 
toimittamat tiedot henkilöistä ja esineistä. 

3a§ 

Schengenin tietojärjestelmän 
keskustietokanta 

Schengenin tietojärjestelmän keskustieto
kanta on Schengenin sopimusvaltioiden toi
mivaltaisten viranomaisten käyttöön tarkoi
tettu pysyvä automaattisen tietojenkäsittelyn 
avulla ylläpidettävä henkilörekisteri. 

Schengenin tietojärjestelmän keskustieto
kantaan saavat Schengenin sopimusvaltioi
den toimivaltaiset viranomaiset kerätä ja luo
vuttaa talletettavaksi ja· edelleen Schengenin 
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sopimusvaltioiden kansallisiin osiin toimitet
tavaksi yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
sekä valtion turvallisuuden ylläpitämiseksi ja 
henkilöiden liikkumista koskevien Schenge
nin yleissopimuksen määräysten soveltami
seksi Schengenin yleissopimuksen 94-100 
artiklassa määrättyjä tietoja. 

Schengenin tietojärjestelmän keskustieto
kantaa pitää Suomen osalta poliisin ylijohto 
toimittamiensa tietojen osalta. 

3 b § 

Kansallinen S chengen-tietojärjestelmä 

Kansallinen Schengen-tietojärjestelmä on 
poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitet
tu pysyvä automaattisen tietojenkäsittelyn 
avulla ylläpidettävä henkilörekisteri. 

Kansallisen Schengen-tietojärjestelmän 
osarekistereitä ovat: 

1) Schengen-kyselyrekisteri; ja 
2) Schengen-talletusrekisteri. 
Schengen-kyselyrekisteriin talletetaan ylei-

sen järjestyksen ja turvallisuuden sekä valti
on turvallisuuden ylläpitämiseksi ja henkilöi
den liikkumista koskevien Schengenin yleis
sopimuksen määräysten soveltamiseksi edel
lä 3 a §:n 2 momentissa tarkoitetusta kes
kustietokannasta siihen talletetut tiedot. 

Schengen-talletusrekisteriin saavat toimi
valtaiset Schengen-viranomaiset kerätä ja 
tallettaa yleisen järjestyksen ja turvallisuu
den sekä valtion turvallisuuden ylläpitämi
seksi ja henkilöiden liikkumista koskevien 
Schengenin yleissopimuksen määräysten so
veltamiseksi tietoja, jotka ovat tarpeen 
Schengenin yleissopimuksen 95-100 artiklas
sa määrättyihin tarkoituksiin. 

4§ 

H enk ilörek isterin perustaminen 

Muu kuin 1 a, 1 b, 2, 3, 3 a ja 3 b §:ssä 
tarkoitettu poliisin henkilörekisteri voidaan 
käyttötarkoituksesta riippuen perustaa: 

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

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

sin henkilöstöön kuuluvien muodostaman 
työryhmän käyttöön. 

10§ 

Yksittäiseen tehtävään liittymättömät tiedot 

Poliisin yksittäisen tehtävän suorittamisen 
yhteydessä saatuja poliisilain 1 §:n 1 mo
mentissa tarkoitettujen tehtävien suorittami
seksi tarpeellisia tietoja, jotka eivät liity ky
seiseen yksittäiseen tehtävään, saa kerätä ja 
tallettaa vain 2, 3, 3 a ja 3 b §:ssä tarkoitet
tuihin rekistereihin sekä tilapäisiin 8 §:ssä 
tarkoitettuihin rekistereihin. 

11 § 

A rkaluonteiset tiedot 

Henkilörekisterilain 6 §:n 2 momentin 1, 2 
ja 4--6 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei kui
tenkaan saa kerätä ja tallettaa 3 a ja 3 b 
§:ssä tarkoitettuun henkilörekisteriin. 

13 b § 

Poliisin oikeus saada tietoja Schengenin 
tietojärjestelmän k esk ustietok annasta 

Poliisilla on oikeus saada yleisen järjestyk
sen ja turvallisuuden sekä valtion turvalli
suuden ylläpitämiseksi ja henkilöiden liikku
mista koskevien Schengenin yleissopimuk
sen määräysten soveltamiseksi sekä 3 b §:n 
2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun Schen
gen-kyselyrekisterin ylläpitämistä varten 
Schengenm tietojärjestelmän keskustietokan
nan tiedot. Teknisen tuen yksikkö voi toi
mittaa Schengenin tietojärjestelmän keskus
tietokannan tiedot Schengen-kyselyrekisteriin 
teknisen käyttöyhteyden avulla tai konekieli
sessä muodossa. 

14 § 

Tietojen suorakäyttöinen tallettam inen 

Toimivaltaiset Schengen-viranomaiset voi
vat yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
sekä valtion turvallisuuden ylläpitämiseksi ja 
henkilöiden liikkumista koskevien Schenge
nin yleissopimuksen määräysten soveltami
seksi tallettaa 3 b §:n 2 momentin 2 kohdas
sa tarkoitettuun Schengen-talletusrekisteriin 
tietoja, jotka ovat tarpeen Schengenin yleis-
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sopimuksen 95-100 artiklassa määrättyjä 
tarkoituksia varten. 

15 § 

Tarkastusoikeuden rajoitukset 

Sen lisäksi, mitä henkilörekisterilain 12 
§:ssä säädetään, lain 11 §:ssä tarkoitettua 
tarkastusoikeutta ei ole myöskään: 

1) epäiltyjen tieto järjestelmään; 
2) suojelupoliisin toiminnalliseen tietojär

jestelmään; 
3) kansalliseen Schengen-tietojärjestelmään 

Schengenin yleissopimuksen 109 artiklan 2 
kappaleessa tarkoitetuissa tapauksissa; eikä 

4) muihin poliisin henkilörekistereihin si
sältyviin henkilöä tai tekoa koskeviin luoki
tus-, tarkkailu- tai tekotapatietoihin. 

16 b § 

Tarkastusoikeuden toteuttaminen 
Schengenin tietojärjestelmän 

keskustietokannan osalta 

Jokaisella on oikeus pyytää teknisen tuen 
yksikön valvontaa varten perustettua yhteistä 
valvontaviranomaista varmistamaan, että 
häntä koskevien henkilötietojen kerääminen, 
tallentaminen, käsittely ja käyttö Schengenin 
tietojärjestelmän keskustietokannassa tapah
tuu lainmukaisesti ja oikein. Tätä tarkoittava 
pyyntö on esitettävä tietosuojavaltuutetulle 
tai poliisille. Poliisille esitetty varmistus
pyyntö on poliisin viipymättä toimitettava 
tietosuojavaltuutetulle. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu poliisille 
esitettävä varmistuspyyntö on esitettävä hen
kilökohtaisesti poliisin luona, ja pyynnön 
esittäjän on samalla todistettava henkilölli
syytensä. 

19 § 

Tietojen luovuttaminen muille kuin poliisille 

Poliisi saa luovuttaa poliisin henkilörekis
tereistä, lukuun ottamatta 3 b §:n 2 momen
tin 1 kohdassa tarkoittua Schengen-kyselyre
kisteriä, teknisen käyttöyhteyden avulla tie
toja, jotka ovat ~een: 

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

2) rajavartio- ja tulliviranomaiselle rajojen 
ja raja-alueen valvontaa, ulkomaanliikenteen 
valvontaa, tullirikosten ennalta estämistä ja 
selvittämistä tai henkilöiden maahantulon ja 
maastalähdön valvontaa varten; 

3) tuomioistuimille ja syyttäjäviranomaisil
le etsintäkuulutusten seuraamista varten, 
vankeinhoitoviranomaisille vankeja koskevi
en etsintäkuulutusten seuraamista varten se
kä oikeusministeriölle ja sotilasviranomaisil
le näiden omien etsintäkuulutusten seuraa
mista varten; 

4) tuomioistuimille ja syyttäjäviranomaisil
le ampuma-aseisiin, aseen osiin, patruunoi
hin tat erityisen vaarallisiin ammuksiin liit
tyvien asioiden käsittelyä varten; 

5) ulkomaalaisvirastolle Suomen kansalai
suutta, ulkomaalaisten maahantuloa, maassa 
oleskelua ja työntekoa sekä pakolaisia ja 
turvapaikkaa koskevien asioiden käsittelyä 
varten; 

6) Ajoneuvohallintokeskukselle tieliiken
teen tietojärjestelmän ajoneuvorekisterin yl
läpitoa varten; 

7) poliisilain 8 §:ssä säädetyt erityiset po
liisivaltuudet omaavalle virkamiehelle polii
silain 1 §:ssä säädettyjen tehtävien suoritta
miseksi siten kuin tämän lain 17 ja 18 §: ssä 
säädetään; sekä 

8) rajavartio- ja tulliviranomaiselle sekä 
puolustusvoimien pääesikunnan tutkintaosas
tolle Euroopan poliisiviraston toimivaltaan 
kuuluvan rikollisuuden ja muiden vakavien 
rikollisuuden muotojen estämiseksi ja selvit
tämiseksi. 

Poliisi saa luovuttaa toimivattaisille Schen
gen-viranomaisille 3 b §:n 2 momentin 1 
kohdassa tarkoitettuun Schengen-kyselyre
kisteriin talletettuja tietoja Schengenin yleis
sopimuksen 95-100 artiklassa määrättyihin 
tarkoituksiin. Rekisteriin talletettuja tietoja 
poliisi saa myös luovuttaa toimivattaisille 
Schengen-viranomaisille muuhun kuin tieto
jen keräämis- ja tallettamistarkoitusta vastaa
vaan tarkoitukseen, jos se on välttämätöntä 
yleistä järjestystä ja turvallisuutta uhkaavan 
vakavan vaaran torjumiseksi, valtion turval
lisuuteen liittyvien vakavien syiden vuoksi 
tai vakavan rikoksen estämiseksi, edellyttäen 
että tiedot Schengenin tietojärjestelmän kes
kustietokantaan toimittanut Schengenin sopi
musvaltion toimivaltainen viranomainen, on 
ennalta antanut tähän suostumuksensa. Re
kisteriin talletettu ja maahantulokieltoon mää
rättyjä ulkomaalaisia koskevia tietoja poliisi 
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saa luovuttaa toimivaltaisille Schengen-vi
ranomaisille ulkomaalaislaissa säädettyjen 
tehtävien suorittamista varten. 

20 § 

Tietojen luovuttam inen ulkomaille 

Poliisilla on oikeus luovuttaa Schengenin 
sopimusvaltioiden toimivaltaisille viranomai
sille ja Schengenin tietojärjestelmän keskus
tietokantaan talletettavaksi Schengenin yleis
sopimuksen 94 artiklassa tarkoitettuja tietoja, 
jotka ovat tarpeen Schengenin yleissopimuk
sen 95-100 artiklassa määrättyihin tarkoituk
siin. Tiedot on luovutettava keskusrikospolii
sin välityksellä. Keskusrikospoliisi saa luo
vuttaa tiedot myös teknisen käyttöyhteyden 
avulla tai konekielisessä muodossa. 

22 § 

Tietojen käyttäminen muuhun kuin tietojen 
keräämis- ja tallettamistarkoitusta 

vastaavaan tarkoitukseen 

Poliisilla on oikeus käyttää myös 3 b §:n 2 
momentin 1 kohdassa tarkoitetun Schengen
kyselyrekisterin tietoja muuhun kuin tietojen 
keräämis- ja tallettamistarkoitusta vastaavaan 
tarkoitukseen, jos se on välttämätöntä yleistä 
järjestystä ja turvallisuutta uhkaavan vaka
van vaaran torjumiseksi, valtion turvallisuu
teen liittyvien vakavien syiden vuoksi tai 
vakavan rikoksen estämiseksi, edellyttäen 
että tiedot Schengenin tietojärjestelmän kes
kustietokantaan toimittanut Schengenin sopi
musvaltion toimivaltainen viranomainen on 
ennalta antanut tähän suostumuksensa. Sen 
lisäksi poliisilla on oikeus käyttää rekisteriin 
talletettuja maahantulokieltoon määrättyjä 
ulkomaalaisia koskevia tietoja, jos tiedot 
ovat tarpeen ulkomaalaislaissa säädettyjen 
poliisille kuuluvien tehtävien suorittamiseksi. 

380074F 

23 § 

Luotettavuuslausunnot 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua lausuntoa 
annettaessa ei saa kuitenkaan käyttää 2, 3 a 
ja 3 b §:ssä tarkoitettujen rekisterien tietoja 
tai 8 §:ssä tarkoitetuissa rekistereissä olevia 
10 §:ssä tarkoitettuja tietoja. 

24 § 

Virheelliseksi todettu tieto 

Virheelliseksi todettua tietoa ei kuitenkaan 
saa säilyttää 3 a eikä 3 b §:ssä tarkoitetussa 
rekistenssä. 

24 e § 

Tietojen poistaminen Schengenin 
tietojärjestelmän keskustietokannasta ja 

kansallisesta Schengen-tietojärjestelmästä. 

Toimivaltaisten Schengen-viranomaisten 3 
a §:ssä ja 3 b §:n 2 momentin 1 kohdassa 
tarkoitettuun rekisteriin toimittamat ja 3 b 
§:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun 
rekisteriin henkilön tavoittamiseksi talletta
mat henkilötiedot poistetaan, kun tiedot eivät 
enää ole tarpeen siihen tarkoitukseen, jota 
varten ne on toimitettu. Tietojen edelleen 
säilyttämisen tarpeellisuus tutkitaan viimeis
tään kolmen vuoden kuluttua niiden tallenta
misesta tai edellisestä tietojen tar
peellisuuden tarkastamisesta. Tietojen uudel
leen tarkastamisesta tehdään merkintä. 
Schengenin yleissopimuksen 99 artiklassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä varten talletettujen 
tietojen säilyttämisen tarpeellisuus tutkitaan 
kuitenkin viimeistään yhden vuoden kuluttua 
niiden tallentamisesta. 

Tiedot henkilötodistuksista ja rekiste
röidyistä seteleistä poistetaan viiden vuoden 
kuluttua niiden tallentamisesta, tiedot moot
toriajoneuvoista, perävaunuista ja asunto
vaunuista kolmen vuoden kuluttua niiden 
tallentamisesta ja muut kuin 1 momentissa 
mainitut tiedot 10 vuoden kuluttua niiden 
tallentamisesta. 
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Tämä laki tulee voimaan asetuksella sää
dettävänä ajankohtana. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1998 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Sisäasiainministeri Jan-Erik Enestam 



HE 22/1998 vp 27 

Liite 

Laki 

poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan poliisin henkilörekistereistä 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun lain (50911995) 

1 §:n otsikko ja 2 momentti, 4 §:n 1 momentti, 10 §, 15 §:n 1 momentti, 19 §:n 1 momentti 
ja 23 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti, 15 §:n 1 momentti, 19 §:n 1 momentti ja 23 
§:n 2 momentti laissa 4/1998, sekä 

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 4/1998, uusi 3 momentti, 
lakiin uusi 3 a ja 3 b §, 11 §:ään uusi 3 momentti, lakiin uusi 13 b §, 14 §:ään, sellaisena 
kuin se on osaksi mainitussa laissa 4/1998, uusi 3 momentti, lakiin uusi 16 b §, 19 §:ään, 
sellaisena kuin se on mainitussa laissa 4/1998, uusi 3 momentti, 20 §:ään, sellaisena kuin se 
on osaksi mainitussa laissa 411998, uusi 7 momentti, jolloin nykyinen 7 momentti siirtyy 8 
momentiksi, 22 §:ään uusi 2 momentti, 24 §:ään siitä mainitulla lailla 4/1998 kumotun 2 
momentin tilalle uusi 2 momentti, lakiin uusi 24 e §, jolloin nykyinen 24 e § siirtyy 24 f 
§:ksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

§ 

Lain soveltamisala 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja ~oliisin 
henkilörekistereitä ovat poliisiasiain tietojär
jestelmä, hallintoasiain tietojärjestelmä, 
epäiltyjen tietojärjestelmä ja suojelupoliisin 
toiminnallinen tietojärjestelmä sekä 2 luvun 
mukaisesti perustetut rekisterit. 

Ehdotus 

1 § 

Lain soveltamisala ja määritelmiä 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja poliisin 
henkilörekistereitä ovat poliisiasiain tietojär
jestelmä, hallintoasiain tieto järjestelmä, 
epäiltyjen tietojärjestelmä, suojelupoliisin 
toiminnallinen tieto järjestelmä, S chengenin 
tietojärjestelmän keskustietokanta ja kansal
linen Schengen-tietojärjestelmä sekä 2 luvun 
mukaisesti perustetut rekisterit. 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) Schengenin yleissopimuksella tarkastus

ten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä 
rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 Benelux
talousliiton valtioiden, Saksan Uittotasavallan 
ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä teh
dyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta 
19 päivänä kesäkuuta 1990 tehtyä yleissopi
musta; 

2) S chengenin sopimusvaltiolla S chenge
nin yleissopimukseen liitynyltä valtiota ja 
näiden valtioiden kanssa yhteistyösopimuk
sen tehnyttä valtiota; 

3) toimivaltaisilla Schengen-viranomaisilla 
poliisia, rajavartiolaitos ta, tullilaitosta, ulk o
maalaisvirastoa, ulkoasiainm inisteriötä, Suo
men diplomaattista edustustoa, lähetetyn 
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Ehdotus 

konsulin virastoa ja muuta Suomen edustus 
toa, jos ulkoasiainministeriö on antanut tar
vittavan valtuuden viisumin ja oleskeluluvan 
myöntämiseen siinä palvelevalle nimetylle 
Suomen kansalaiselle; 

4) Schengenin tietojärjestelmällä Schenge
nin sopimusvaltioiden yhteisesti perustamaa 
ja ylläpitämää tieto järjestelmää, joka koostuu 
kansallisesta osasta kunkin sopimuspuolen 
alueella ja teknisen tuen yksiköstä; 

5) Schengenin tietojärjestelmän keskustie
tokannalla teknisen tuen yksiköön sijoitettua 
tietokantaa, joka sisältää Schengenin sopi
musvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten 
toimittamat tiedot henkilöistä ja esineistä. 

3 a § 

Schengenin tietojärjestelmän keskustietokan
ta 

Schengenin tietojärjestelmän keskustieto
kanta on Schengenin sopimusvaltioiden toi
mivaltaisten viranomaisten käyttöön tarkoi
tettu pysyvä automaattisen tietojenkäsittelyn 
avulla ylläpidettävä henkilörekisteri. 

Schengenin tietojärjestelmän keskustieto
kantaan saavat S chengenin sopim usvaltioi
den toimivaltaiset viranomaiset kerätä ja luo
vuttaa talletettavaksi ja edelleen Schengenin 
Sopimusvaltioden kansallisiin osiin toimitet
tavaksi yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
sekä valtion turvallisuuden ylläpitämiseksi ja 
henkilöiden liikkumista koskevien Schenge
nin yleissopimuksen määräysten soveltam i
seksi Schengenin yleissopimuksen 94-100 
artiklassa määrättyjä tietoja. 

Schengenin tietojärjestelmän keskustieto
kantaa pitää Suomen osalta poliisin ylijohto 
toimittamiensa tietojen osalta. 

3 b § 

Kansallinen Schengen-tietojärjestelmä 

Kansallinen Schengen-tietojärjestelmä on 
poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitet
tu pysyvä automaattisen tietojenkäsittelyn 
avulla ylläpidettävä henkilörekisteri. 

Kansallisen Schengen-tietojärjestelmän 
osarekistereitä ovat: 

1) Schengen-kyselyrekisteri; ja 
2) S chengen-talletusrekisteri. 
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Voimassa oleva laki 

4§ 

H enkilörekisterin perustaminen 

Muu kuin 1 a, 1 b, 2 ja 3 §:ssä tarkoitettu 
poliisin henkilörekisteri voidaan käyttötar
koituksesta riippuen perustaa: 

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

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

sin henkilöstöön kuuluvien muodostaman 
työryhmän käyttöön. 

10§ 

Yksittäiseen tehtävään liittymättömät tiedot 

Poliisin yksittäisen tehtävän suorittamisen 
yhteydessä saatuja poliisilain 1 §:n 1 mo
mentissa tarkoitettujen tehtävien suorittami
seksi tarpeellisia tietoja, jotka eivät liity ky
seiseen yksittäiseen tehtävään, saa kerätä ja 
tallettaa vain 2 ja 3 §:ssä tarkoitettuihin re
kistereihin sekä tilapäisiin 8 §:ssä tarkoitet
tuihin rekistereihin. 

Ehdotus 

Schegen-kyselyrekisteriin talletetaan ylei
sen järjestyksen ja turvallisuuden sekä valti
on turvallisuuden ylläpitämiseksi ja henkilöi
den liikkumista koskevien Schengenin yleis
sopimuksen määräysten soveltamiseksi edel
lä 3 a §:n 2 momentissa tarkoitetusta kes
kustietokannasta siihen talletetut tiedot. 

Schengen-talletusrekisteriin saavat toimi
valtaiset Schengen-viranomaiset kerätä ja 
tallettaa yleisen järjestyksen ja turvallisuu
den sekä valtion turvallisuuden ylläpitäm i
seksi ja henkilöiden liikkumista koskevien 
Schengenin yleissopimuksen määräysten so
veltamiseksi tietoja, jotka ovat tarpeen 
Schengenin yleissopimuksen 95-100 artiklas
sa määrättyihin tarkoituksiin. 

4§ 

Henkilörekisterin perustaminen 

Muu kuin 1 a, 1 b, 2, 3, 3 aja 3 b §:ssä 
tarkoitettu poliisin henkilörekisteri voidaan 
käyttötarkoituksesta riippuen perustaa: 

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

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

sin henkilöstöön kuuluvien muodostaman 
työryhmän käyttöön. 

10§ 

Yksittäiseen tehtävään liittymättömät tiedot 

Poliisin yksittäisen tehtävän suorittamisen 
yhteydessä saatuja poliisilain 1 §:n 1 mo
mentissa tarkoitettujen tehtävien suorittami
seksi tarpeellisia tietoja, jotka eivät liity ky
seiseen yksittäiseen tehtävään, saa kerätä ja 
tallettaa vain 2, 3, 3 aja 3 b §:ssä tarkoitet
tuihin rekistereihin sekä tilapäisiin 8 §:ssä 
tarkoitettuihin rekistereihin. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

11 § 

A rkaluonteiset tiedot 

Henkilörekisterilain 6 §:n 2 momentin 1,2 
ja 4--6 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei kui
tenkaan saa kerätä ja tallettaa 3 a ja 3 b 
§:ssä tarkoitettuun henkilörekisteriin. 

13 b § 

Poliisin oikeus saada tietoja Schengenin 
tietojärjestelmän kekustietokannasta 

Poliisilla on oikeus saada yleisen järjestyk
sen ja turvallisuuden sekä valtion turvalli
suuden ylläpitämiseksi ja henkilöiden liikku
mista koskevien Schengenin yleissopimuk
sen määräysten soveltamiseksi sekä 3 b §:n 
2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun Schen
gen-kyselyrekisterin ylläpitämistä varten 
Schengenin tietojärjestelmän keskustietokan
nan tiedot. Teknisen tuen yksikkö voi toi
mittaa Schengenin tietojärjestelmän keskus
tietokannan tiedot Schengen-kyselyrekisteriin 
teknisen käyttöyhteyden avulla tai konekieli
sessä muodossa. 

14 § 

Tietojen suorakäyttöinen tallettaminen 

15 § 

Tarkastusoikeuden rajoitukset 

Sen lisäksi, mitä henkilörekisterilain 12 
§:ssä säädetään, lain 11 §:ssä tarkoitettua 
tarkastusoikeutta ei ole myöskään: 

1) epäiltyjen tietojärjestelmään; 

Toimivaltaiset Schengen-viranomaiset voi
vat yleisen järjestyksen ja turvallisuudeen 
sekä valtion turvallisuuden ylläpitämiseksi ja 
henkilöiden liikkumista koskevien Schenge
nin yleissopimuksen määräysten soveltami
seksi tallettaa 3 b §:n 2 momentin 2 kohdas
sa tarkoitettuun S chengen-talletusrekisteriin 
tietoja, jotka ovat tarpeen Schengenin yleis
sopimuksen 95-100 artiklassa määrättyjä 
tarkoituksia varten. 

15 § 

Tarkastusoikeuden rajoitukset 

Sen lisäksi, mitä henkilörekisterilain 12 
§: ssä säädetään, lain 11 §: ssä tarkoitettua 
tarkastusoikeutta ei ole myöskään: 

1) epäiltyjen tietojärjestelmään; 
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2) suojelupoliisin toiminnalliseen tietojär
jestelmään; eikä 

3) muihin poliisin henkilörekistereihin si
sältyviin henkilöä tai tekoa koskeviin luoki
tus-, tarkkailu- tai tekotapatietoihin. 

19 § 

Tietojen luovuttaminen muille kuin poliisille 

Poliisi saa luovuttaa poliisin henkilörekis
tereistä teknisen käyttöyhteyden avulla tieto
ja, 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 
valvontaa, tullirikosten ennalta estämistä ja 
selvittämistä tai henkilöiden maahantulon ja 
maastalähdön valvontaa varten; 

3) tuomioistuimille ja syyttäjäviranomaisil
le etsintäkuulutusten seuraamista varten, 

Ehdotus 

2) suojelupoliisin toiminnalliseen tietojär
jestelmään; 

3) kansalliseen Schengen-tietojärjestelmään 
sisältyviin Schengenin yleissopimuksen 109 
artiklan 2 kappaleessa tarkoitetuissa tapauk
sissa; eikä 

4) muihin poliisin henkilörekistereihin si
sältyviin henkilöä tai tekoa koskeviin luoki
tus-, tarkkailu- tai tekotapatietoihin. 

16 b § 

Tarkastusoikeuden toteuttaminen 
Schengenin tietojärjestelmän 

keskustietokannan osalta 

Jokaisella on oikeus pyytää teknisen tuen 
yksikön valvontaa varten perustettua yhteistä 
valvontaviranomaista vannistamaan, että 
häntä koskevien henkilötietojen kerääminen, 
tallentaminen, käsittely ja käyttö Schengenin 
tietojärjestelmän keskustietokannassa tapah
tuu lainmukaisesti ja oikein. Tätä tarkoittava 
pyyntö on esitettävä tietosuojavaltuutetulle 
tai poliisille. Poliisille esitetty vannistus
pyyntö on poliisin viipymättä toimitettava 
tietosuojavaltuutetulle. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu poliisille 
esitettävä vannistuspyyntö on esitettävä hen
kilökohtaisesti poliisin luona ja, pyynnön 
esittäjän on samalla todistettava henkilölli
syytensä. 

19 § 

Tietojen luovuttaminen muille kuin poliisille 

Poliisi saa luovuttaa poliisin henkilörekis
tereistä, lukuun ottamatta 3 b §:n 2 momen
tin 1 kohdassa tarkoitettua Schengen-kyse
lyrekisteriä, 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 
valvontaa, tullirikosten ennalta estämistä ja 
selvittämistä tai henkilöiden maahantulon ja 
maastalähdön valvontaa varten; 

3) tuomioistuimille ja syyttäjäviranomaisil
le etsintäkuulutusten seuraamista varten, 
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vankeinhoitoviranomaisille vankeja koskevi
en etsintäkuulutusten seuraamista varten se
kä oikeusministeriölle ja sotilasviranomaisil
le näiden omien etsintäkuulutusten seuraa
mista varten; 

4) tuomioistuimille ja syyttäjäviranomaisil
le ampuma-aseisiin, aseen osiin, patruunoi
hin tai erityisen vaarallisiin ammuksiin liit
tyvien asioiden käsittelyä varten; 

5) ulkomaalaisvirastolle Suomen kansalai
suutta, ulkomaalasiten maahantuloa, maassa 
oleskelua ja työntekoa sekä pakolaisia ja 
turvapaikkaa koskevien asioiden käsittelyä 
varten; 

6) Ajoneuvohallintokeskukselle tieliiken
teen tietojärjestelmän ajoneuvorekisterin yl
läpitoa varten; 

7) poliisilain 8 §:ssä säädetyt erityiset po
liisivaltuudet omaavalle virkamiehelle polii
silain 1 §:ssä säädettyjen tehtävien suoritta
miseksi siten kuin tämän lain 17 ja 18 §:ssä 
säädetään; sekä 

8) rajavartio- ja tulliviranomaiselle sekä 
puolustusvoimien pääesikunnan tutkintaosas
tolle Euroopan poliisiviraston toimivaltaan 
kuuluvan rikollisuuden ja muiden vakavien 
rikollisuuden muotojen estämiseksi ja selvit
tämiseksi. 

Ehdotus 

vankeinhoitoviranomaisille vankeja koskevi
en etsintäkuulutusten seuraamista varten se
kä oikeusministeriölle ja sotilasviranomaisil
le näiden omien etsintäkuulutusten seuraa
mista varten; 

4) tuomioistuimille ja syyttäjäviranomaisil
le am,Puma-aseisiin, aseen osiin, patruunoi
hin tai erityisen vaarallisiin ammuksiin liitty
vien asioiden käsittelyä varten; 

5) ulkomaalaisvirastolle Suomen kansalai
suutta, ulkomaalasiten maahantuloa, maassa 
oleskelua ja työntekoa sekä pakolaisia ja 
turvapaikkaa koskevien asioiden käsittelyä 
varten; 

6) Ajoneuvohallintokeskukselle tieliiken
teen tietojärjestelmän ajoneuvorekisterin yl
läpitoa varten; 

7) poliisilain 8 §:ssä säädetyt erityiset po
liisivaltuudet omaavalle virkamiehelle polii
silain 1 §:ssä säädettyjen tehtävien suoritta
miseksi siten kuin tämän lain 17 ja 18 §: ssä 
säädetään; sekä 

8) rajavartio- ja tulliviranomaiselle sekä 
puolustusvoimien pääesikunnan tutkintaosas
tolle Euroopan poliisiviraston toimivaltaan 
kuuluvan rikollisuuden ja muiden vakavien 
rikollisuuden muotojen estämiseksi ja selvit
tämiseksi. 

Poliisi saa luovuttaa toimivattaisille Schen
gen-viranomaisille 3 b §:n ja 2 momentin 1 
kohdassa tarkoitettuun Schengen-kyselyre
kisteriin talletettuja tietoja Schengenin yleis
sopimuksen 95-100 artiklassa määrättyihin 
tarkoituksiin. Rekisteriin talletettuja tietoja 
poliisi saa myös luovuttaa toimiva/taisille 
Schengen-viranomaisille muuhun kuin tieto
jen keräämis- ja tallettamistarkoitusta vas
taavaan tarkoitukseen, jos se on välttämätön
tä yleistä järjestystä ja turvallisuutta uhkaa
van vakavan vaaran torjumiseksi, valtion 
turvallisuuteen liittyvien vakavien syiden 
vuoksi tai vakavan rikoksen estämiseksi, että 
tiedot Schengenin tietojärjestelmän keskus
tietokantaan toimittanut Schengenin sopi
musvaltion toimivaltainen viranomainen, on 
ennalta antanut tähän suostumuksensa. Re
kisteriin talletettuja maahantulokieltoon mää
rättyjä ulkomaalaisia koskevia tietoja poliisi 
saa luovuttaa toimiva/taisille Schengen-vi
ranomaisille ulkomaalaislaissa säädettyjen 
tehtävien suorittamista varten. 
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20 § 

Tietojen luovuttaminen ulkomaille 

Tietojen luovuttamisesta ulkomaille on 
lisäksi voimassa, mitä siitä erikseen sääde
tään tai Suomea sitovissa kansainvälisissä 
sopimuksissa määrätään. 

Poliisilla on oikeus luovuttaa Schengenin 
sopimusvaltioiden toim ivaltaisille v iranomai
sille ja Schengenin tietojärjestelmän keskus
tietokantaan talletettavaksi Schengenin yleis
sopimuksen 94 artiklassa tarkoitettuja tietoja, 
jotka ovat tarpeen Schengenin yleissopimuk
sen 95-100 artiklassa määrättyihin tarkoituk
siin. Tiedot on luovutettava keskusrikospolii
sin välityksellä. Keskusrikospoliisi saa luo
vuttaa tiedot myös teknisen käyttöyhteyden 
avulla tai konekielisessä muodossa. 

22 § 

Tietojen käyttäminen muuhun kuin 
tietojen keräämis- ja tallettamis

tarkoitusta vastaavaan tarkoitukseen 

Poliisilla on oikeus käyttää 3 b §:n 2 mo
mentin 1 kohdassa tarkoitetun Schengen-ky
selyrekisterin tietoja muuhun kuin tietojen 
keräämis- ja tallettamistarkoitusta vastaavaan 
tarkoitukseen, jos se on välttämätöntä yleistä 
järjestystä ja turvallisuuttaa uhkaavan vaka
van vaaran torjumiseksi, valtion turvallisuu
teen liittyvien vakavien syiden vuoksi tai 
vakavan rikoksen estämiseksi, edellyttäen 
että tiedot Schengenin tietojärjestelmän kes
kustietokantaan toimittanut Schengenin sopi
musvaltion toimivaltainen viranomainen on 
ennalta antanut tähän suostumuksensa. Sen 
lisäksi poliisilla on oikeus käyttää rekisteriin 
talletettuja maahantulokieltoon määrättyjä 
ulkomaalaisia koskevia tietoja, jos tiedot 
ovat tarpeen ulkomaalaislaissa säädettyjen 
poliisille kuuluvien tehtävien suorittamiseksi. 

23 § 

Luotettavuuslausunnot 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua lausuntoa 
annettaessa ei saa kuitenkaan käyttää epäil
tyjen tietojärjestelmän tietoja tai 8 §:ssä tar-

Edellä 1 momentissa tarkoitettua lausuntoa 
annettaessa ei saa kuitenkaan käyttää 2, 3 a 
ja 3 b §:ssä tarkoitettujen rekisterien tietoja 

380074F 
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koitetuissa rekistereissä olevia 10 §: ssä tar
koitettuja tietoja. 

Ehdotus 

tai 8 §:ssä tarkoitetuissa rekistereissä olevia 
10 §:ssä tarkoitettuja tietoja. 

24 § 

Virheelliseksi todettu tieto 

24 e § 

Tietojen poistaminen muista pysyvistä 
henkilörekistereistä 

Muista esitutkintaa, poliisitutkintaa sekä 
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpi
tämistä varten perustetuista henkilörekiste
reistä kuin 1 a ~:ssä säädetystä poliisiasiain 
tietojärjestelmästä poistetaan tiedot seuraa
vasti: 

1) poliisin valtakunnalliseen käyttöön pe
rustetuista manuaalisesti ylläpidettävistä re
kistereistä yhden vuoden kuluttua rekiste
röidyn kuolemasta; 

2) poliisiyksikön ja useamman kuin yhden 
poliisiyksikön käyttöön perustetuista henki
lörekistereistä 1 0 vuoden kuluttua rekiste
röinnin aiheuttaneen teon, toimenpiteen tai 
tapahtuman merkitsemisestä, sekä 

3) poliisin henkilöstöön kuuluvan tai polii
sin henkilöstöön kuuluvien muodostaman 
työryhmän käyttöön .eerustetuista pysyvistä 
henkilörekistereistä sllloin, kun tieto on to
dettu rekisterin käyttötarkoituksen kannalta 
tarpeettomaksi. 

Edellä 1 momentissa säädetyistä rekiste
reistä tiedot poistetaan kuitenkin yhden vuo
den kuluttua: 

1) esitutkinnan päättämisestä, kun esitut
kinassa on käynyt ilmi, ettei rikosta ole teh
ty; 

2) esitutkintaviranomaisen esitutkintalain 2 
§:n 2 momentin nojalla tekemästä päätökses
tä jättää ryhtymättä toimenpiteisiin rikokseen 
syyllisen saattamiseksi syytteeseen; 

3) epäillyn rikoksen syyteoikeuden van
hentumisesta, kun eistutkinassa on käynyt 
ilmi, ettei ketään voida saattaa syytteeseen; 

Virheelliseksi toedettua tietoa ei kuiten
kaan saa säilyttää 3 a eikä 3 b §:ssä tarkoi
tetussa rekisterissä. 

24 e § 

Tietojen poistaminen Schengenin 
tietojärjestelmän keskustietokannasta ja 

kansallisesta S chengen-tietojärjestelmästä 

Toimivaltaisten Schengen-viranomaisten 3 
a §:ssä ja 3 b §:n 2 momentin 1 kohdassa 
tarkoitettuun rekisteriin toim ittamat ja 3 b 
§:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun 
rekisteriin henkilön tavoittam iseksi talletta
mat henkilötiedot poistetaan, kun tiedot eivät 
enää ole tarpeen siihen tarkoitukseen, jota 
varten ne on toimitettu. Tietojen edelleen 
säilyttämisen tarpeellisuus tutkitaan viimeis
tään kolmen vuoden kuluttua niiden tallenta
misesta tai edellisestä tietojen tar
peellisuuden tarkastamisesta. Tietojen uudel
leen tarkastamisesta tehdään merkintä. 
Schengenin yleissopimuksen 99 artiklassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä varten talletettujen 
tietojen säilyttämisen tarpeellisuus tutkitaan 
kuitenkin viimeistään yhden vuoden kuluttua 
niiden tallentamisesta. 

Tiedot henkilötodistuksista ja rekiste
röidyistä seteleistä poistetaan viiden vuoden 
kuluttua niiden tallentamisesta, tiedot moot
toriajoneuvoista, perävaunuista ja asunto
vaunuista kolmen vuoden kuluttua niiden 
tallentamisesta ja muut kuin 1 momentissa 
mainitut tiedot JO vuoden kuluttua niiden 
tallentamisesta. 
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4) siitä, kun rekisterinpitäjä on saanut tie
don syyttäjän tekemästä päätöksestä, jonka 
mukaan asiassa ei ole kyseessä rikos tai 
näyttöä rikoksesta; tai 

5) siitä, kun rekisteröityä vastaan nostettu 
syyte on tuomioistuimen lainvoimaisella rat
kaisulla hylätty. 

Edellä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa sekä 2 
momentissa mainituilla perusteilla ei henki
lötietoja poisteta, jos henkilön tietoihin on 
liitetty henkilöä koskevia hänen omaan tur
vallisuuteensa tai poliisin työturvallisuuteen 
liittyviä tietoja. 

Muista hallintoasiain käsittelyä varten pe
rustetuista henkilörekistereistä kuin 1 b §:ssä 
tarkoitetusta hallintoasiain tietojärjestelmästä 
poistetaan tiedot yhden vuoden kuluttua re
kisteröidyn kuolemasta. 

Ehdotus 
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