
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun 
lain 40 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 
40 §, joka koskee Prümin sopimukseen perustuvaa tietojen käsittelyä. Lain edellisessä muu-
toksessa, joka tuli voimaan ensimmäisenä päivänä tammikuuta vuonna 2014, tietojen käsitte-
lyä koskeva pykälä muutettiin virheellisesti siten, ettei siinä ole huomioitu eduskunnan jo jou-
lukuussa vuonna 2011 antamaa ja voimaantullutta lain muutosta. Ehdotetulla muutoksella kor-
jattaisiin tietojen käsittelyä koskeva pykälä siten, että se koskisi Prümin sopimuksen lisäksi ra-
jat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden 
torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen, eli niin sanotun Prüm-päätöksen, mukaista tietojen 
käsittelyä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

—————
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PERUSTELUT

1 Ehdotetut  muutokset

Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettua lakia (761/2003) muutettiin 30 päivänä 
joulukuuta 2013 annetulla lailla (1181/2013, HE 66/2012 vp). Tässä yhteydessä muutettiin 
lain kansainväliseen poliisiyhteistyöhön liittyvän henkilötietojen käsittelyn erityissäännöksiä 
koskeva 6 luku. Lakia muutettiin aiemmin 2 päivänä joulukuuta 2011 annetulla lailla 
(1210/2011, HE 25/2011 vp) rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja 
rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen eräiden säännösten täy-
täntöönpanon (1207/2011, niin sanottu Prüm-päätöksen täytäntöönpanolaki) yhteydessä. Täl-
löin muutettiin Prümin sopimukseen perustuva tietojen käsittelyä koskeva lain 41 a § koske-
maan myös Prüm-päätökseen perustuvaa tietojen käsittelyä, joka on sittemmin 30 päivänä jou-
lukuuta 2013 annetussa lain muutoksessa jäänyt virheellisesti huomioimatta. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 § muutetaan siten, 
että tietojen käsittelyä koskevaan lainkohtaan lisätään maininta Prüm-päätöstä koskevasta tie-
tojen käsittelystä. 

2 Esityksen taloudel l iset  vaikutukset

Esityksellä ei ole erillisiä taloudellisia tai muita vaikutuksia.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu sisäministeriössä.

4 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:
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Lakiehdotus

Laki 

henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 40 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan henkilötietojen käsittelystä annetun lain (761/2003) 40 §, sellaisena kuin se on 

laissa 1181/2013, seuraavasti:

40 §

Prümin sopimukseen ja Prüm-päätökseen perustuva tietojen käsittely

Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasa-
vallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasaval-
lan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikol-
lisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen (SopS 54/2007), jäl-
jempänä Prümin sopimus, nojalla saadut tiedot poistetaan noudattaen muualla tässä laissa sää-
detyn lisäksi, mitä sopimuksen 37 artiklan 3 kohdassa määrätään. Rajat ylittävän yhteistyön 
tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neu-
voston päätöksen (2008/615/YOS), jäljempänä Prüm-päätös, nojalla saadut tiedot poistetaan 
noudattaen muualla tässä laissa säädetyn lisäksi, mitä Prüm-päätöksen 14 artiklan 2 kohdassa, 
26 artiklan 2 ja 3 kohdassa sekä 28 artiklan 3 kohdassa säädetään.

Prümin sopimukseen ja Prüm-päätökseen perustuvaa tietojen käsittelyä koskevat lokitiedot 
ja valvontatiedot säilytetään ja poistetaan noudattaen, mitä sopimuksen 39 artiklan 4 ja 5 koh-
dissa määrätään ja mitä päätöksen 30 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetään.

Jokaisella on oikeus muualla tässä laissa säädetyn lisäksi pyytää tietosuojavaltuutettua var-
mistamaan, että häntä koskevien henkilötietojen Prümiin sopimukseen ja Prüm päätökseen pe-
rustuva käsittely tapahtuu lainmukaisesti.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20.

—————

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2015

Pääministeri

Juha Sipilä

Sisäministeri Petteri Orpo
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Liite
Rinnakkaisteksti

Laki 

henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 40 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan henkilötietojen käsittelystä annetun lain (761/2003) 40 §, sellaisena kuin se on 

laissa 1181/2013, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

40 §

Prümin sopimukseen perustuva tietojen käsit-
tely

Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasa-
vallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranska ta-
savallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, 
Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan
tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön 
tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat 
ylittävän rikollisuuden ja laittoman muutto-
liikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen 
(SopS 54/2007), jäljempänä Prümin sopimus, 
nojalla saatujen tietojen poistamisesta määrä-
tään tässä laissa säädetyn lisäksi sopimuksen 
14 artiklan 2 kohdassa, 35 artiklan 2 ja 3
kohdassa sekä 37 artiklan 3 kohdassa.

Prümin sopimukseen perustuvaa tietojen 
käsittelyä koskevien lokitietojen ja valvonta-
tietojen säilyttämisestä ja poistamisesta mää-
rätään sopimuksen 39 artiklan 4 ja 5 kohdas-
sa.

Jokaisella on oikeus muualla tässä laissa
säädetyn lisäksi pyytää tietosuojavaltuutettua
varmistamaan, että häntä koskevien henkilö-
tietojen Prümin sopimukseen perustuva käsit-

40 §

Prümin sopimukseen ja Prüm-päätökseen
perustuva tietojen käsittely

Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasa-
vallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan 
tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, 
Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan 
tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön 
tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat 
ylittävän rikollisuuden ja laittoman muutto-
liikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen 
(SopS 54/2007), jäljempänä Prümin sopimus, 
nojalla saadut tiedot poistetaan noudattaen 
muualla tässä laissa säädetyn lisäksi, mitä 
sopimuksen 37 artiklan 3 kohdassa määrä-
tään. Rajat ylittävän yhteistyön tehostamises-
ta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän ri-
kollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston 
päätöksen (2008/615/YOS), jäljempänä 
Prüm-päätös, nojalla saadut tiedot poiste-
taan noudattaen muualla tässä laissa sääde-
tyn lisäksi, mitä Prüm-päätöksen 14 artiklan 
2 kohdassa, 26 artiklan 2 ja 3 kohdassa sekä 
28 artiklan 3 kohdassa säädetään.

Prümin sopimukseen ja Prüm-päätökseen
perustuvaa tietojen käsittelyä koskevat loki-
tiedot ja valvontatiedot säilytetään ja poiste-
taan noudattaen, mitä sopimuksen 39 artik-
lan 4 ja 5 kohdissa määrätään ja mitä päätök-
sen 30 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetään.

Jokaisella on oikeus muualla tässä laissa 
säädetyn lisäksi pyytää tietosuojavaltuutettua 
varmistamaan, että häntä koskevien henkilö-
tietojen Prümiin sopimukseen ja Prüm pää-
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tely tapahtuu lainmukaisesti. tökseen perustuva käsittely tapahtuu lainmu-
kaisesti.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20.

—————
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