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Laki
henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetun lain (639/2019)

30 §, 
muutetaan 5 §:n 4 ja 5 kohta ja 37 § sekä
lisätään 5 §:ään uusi 6 ja 7 kohta ja 38 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:

5 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan: 
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

4) SIS-asetuksilla Schengenin tietojärjestelmän käytöstä laittomasti oleskelevien kol-
mansien maiden kansalaisten palauttamiseksi annettua Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetusta (EU) 2018/1860, Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toimin-
nasta ja käytöstä rajatarkastuksissa, Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleis-
sopimuksen muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1987/2006 muuttamisesta ja kumoami-
sesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1861 sekä Schen-
genin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja
rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, neuvoston päätöksen 2007/533/YOS
muuttamisesta ja kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1986/2006 ja komission päätöksen 2010/261/EU kumoamisesta annettua Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1862;

5) Europol-asetuksella Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol)
sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS
ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetusta (EU) 2016/794;

6) Eurodac-asetuksella Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua
varten kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenval-
tioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa ole-
van jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuk-
sen (EU) N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontavi-
ranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtä-
viä vertailuja koskevista pyynnöistä sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laa-
ja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen vi-
raston perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta annettua Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 603/2013;
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7) VIS-asetuksella viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten
myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta annettua
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 767/2008 (VIS-asetus).

37 §

Henkilötietojen luovuttaminen Euroopan unionin yhteisiin tietojärjestelmiin ja 
Europolille

Rajavartiolaitos saa luovuttaa salassapitosäännösten estämättä 7–11 ja 13–15 §:ssä tar-
koitettuja henkilötietoja:

1) SIS-asetuksissa tarkoitettuun SIS-järjestelmään;
2) Eurodac-asetuksessa tarkoitettuun Eurodac-järjestelmään;
3) VIS-asetuksessa tarkoitettuun viisumitietojärjestelmään.
Tiedot on luovutettava noudattaen, mitä 1 momentissa mainituissa asetuksissa sääde-

tään.
Rajavartiolaitos saa luovuttaa salassapitosäännösten estämättä henkilötietoja Euroopan

unionin lainvalvontayhteistyövirastolle noudattaen Europol-asetusta ja Euroopan unionin
lainvalvontayhteistyövirastosta annettua lakia (214/2017).

38 §

Tietojen muu luovuttaminen ulkomaille

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tietojen luovuttamisessa on noudatettava Suomea velvoittavia kansainvälisiä sopimuk-

sia. Kansainvälinen yhteistyö ja tietojen vaihto on kielletty, jos on perusteltua aihetta
epäillä, että jotakin henkilöä tämän yhteistyön tai tietojen luovuttamisen vuoksi uhkaa
kuolemanrangaistus, kidutus, muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu, vaino, mielivaltainen
vapaudenriisto tai epäoikeudenmukainen oikeudenkäynti.

————
Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.
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