
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013

L a k i

1230/2013

henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain (579/2005) 9 §:n 3

momentin 1 kohta ja 12 §:n 3 momentin 5 kohta,
muutetaan 3 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti, 8 §, 9 §:n otsikko, 1 momentti sekä 3

momentin johdantokappale ja 2 kohta, 10 §, 11 §:n 3 momentti, 22 §:n 1 momentin 21 kohta
sekä 31 ja 32 §,

sellaisina kuin niistä ovat 8 ja 10 § osaksi laissa 876/2011, 9 §:n 1 momentti ja 3 momentin
johdantokappale laissa 876/2011 sekä 31 ja 32 § osaksi laissa 479/2010, sekä

lisätään 14 §:ään uusi 4 momentti, lakiin uusi 14 a § ja 22 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin
se on osaksi laeissa 980/2007, 1427/2009, 405/2010 ja 479/2010, uusi 22 kohta seuraavasti:

3 §

Rajavartiolaitoksen toiminnallinen
tietojärjestelmä

Rajavartiolaitoksen toiminnallinen tietojär-
jestelmä on rajavartiolaitoksen valtakunnalli-
seen käyttöön tarkoitettu pysyvä automaatti-
sen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä
henkilörekisteri, jonka valtakunnalliseen
käyttöön tarkoitettuja osarekistereitä ovat:

1) tutkinta- ja virka-apurekisteri;
2) lupa-asioiden rekisteri;
3) valvonta-asioiden rekisteri;
4) rikoksesta epäiltyjen rajavartiolaitoksen

rekisteri;
5) turvallisuustietorekisteri.

— — — — — — — — — — — — —

5 §

Henkilörekisterin perustaminen, rekisterinpi-
täjä ja henkilötietojen käsittelyn valvonta

Henkilörekisterin perustamisesta päättää
rajavartiolaitoksen esikunta, jos rekisteri on
tarkoitettu rajavartiolaitoksen valtakunnalli-
seen käyttöön. Muun henkilörekisterin perus-
tamisesta päättää hallintoyksikkö, jollei toisin
säädetä tai määrätä. Henkilörekisterin perus-
tanut hallintoyksikkö on rekisterinpitäjä.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Lupa-asioiden rekisteri

Lupa-asioiden rekisteri voi sisältää tietoja,
joita on tarpeen käsitellä poliisilain 1 luvun
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1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen rajavartio-
laissa tai muualla laissa rajavartiolaitokselle
säädettyjen tehtävien suorittamiseksi.

Rekisteriin saadaan tallettaa henkilölli-
syyttä koskevista tiedoista tietojärjestelmän
käyttötarkoituksen kannalta seuraavat tar-
peelliset tiedot: henkilön nimet, syntymä-
aika, henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli,
kansalaisuus, kansalaisuudettomuus, kansal-
lisuus, kotivaltio, siviilisääty, syntymävaltio,
syntymäkotikunta, kotikunta, ammatti, osoite
ja puhelinnumero tai muu yhteystieto, tieto
henkilön kuolemasta tai kuolleeksi julista-
misesta, viranomaisen antama asiakasnu-
mero, ulkomaalaisen henkilön vanhempien
nimet ja osoite, henkilön matkustusasiakirjan
tiedot, kuva, muut maahantuloon ja rajan ylit-
tämiseen liittyvät tarpeelliset tiedot sekä oi-
keushenkilön yksilöimiseksi tarpeelliset tie-
dot.

Rekisteriin saadaan lisäksi tallettaa poliisi-
lain 1 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu-
jen rajavartiolaissa tai muualla laissa rajavar-
tiolaitokselle säädettyjen tehtävien suoritta-
miseksi hankittuja muita tarpeellisia tietoja
seuraavasti:

1) tietoja rajavartiolaissa tarkoitettua raja-
vyöhykelupaa, rajanylityslupaa ja muuta raja-
vartiolaitoksen annettavaa lupaa koskevasta
hakemuksesta, luvasta, lausunnosta, ilmoi-
tuksesta ja päätöksestä (rajavartiolaitoksen
lupatiedot);

2) tietoja rajavartiolaitokselle tehtävistä
rajavartiolaissa tarkoitetuista rajavyöhykeil-
moituksista ja muista ilmoituksista (rajavar-
tiolaitoksen ilmoitustiedot).

Rekisteriin talletettuja tietoja saadaan käyt-
tää Schengenin rajasäännöstössä säädetyn ra-
javalvonnan suorittamiseksi.

9 §

Valvonta-asioiden rekisteri

Valvonta-asioiden rekisteri voi sisältää tie-
toja, joita on tarpeen käsitellä poliisilain 1
luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen raja-
vartiolaissa tai muualla laissa rajavartiolai-
tokselle säädettyjen tehtävien suorittamiseksi.
— — — — — — — — — — — — —

Rekisteriin saadaan lisäksi tallettaa poliisi-

lain 1 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu-
jen rajavartiolaissa tai muualla laissa rajavar-
tiolaitokselle säädettyjen tehtävien suoritta-
miseksi hankittuja muita tarpeellisia tietoja
seuraavasti:
— — — — — — — — — — — — —

2) rajavartiolain 29 §:ssä säädetyn tunnis-
tamisen suorittamiseksi tarpeellisia kuvatie-
toja henkilöistä, jotka on otettava kiinni van-
keudella rangaistavan rikoksen estämiseksi,
selvittämiseksi tai syytteeseen saattamiseksi
taikka vankeusrangaistuksen täytäntöön pa-
nemiseksi (automaattisesti tunnistettavien
tiedot);
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Poliisin henkilörekisterien käyttäminen
rajavartiolaitoksen tehtävissä

Rajavartiolaitoksen oikeudesta tallettaa po-
liisin henkilörekistereihin rajavartiolaissa tai
muualla laissa rajavartiolaitokselle säädetty-
jen tehtävien suorittamiseksi hankittuja tar-
peellisia tietoja säädetään poliisitoimen hen-
kilötietolain 14 §:n 1 momentin 4 kohdassa.

Rajavartiolaitos vastaa poliisin henkilöre-
kistereihin talletetun tiedon oikeellisuudesta
ja sen tallettamisen sekä käytön laillisuudesta
omassa toiminnassaan.

11 §

Rikoksista epäiltyjen rajavartiolaitoksen
rekisteri

— — — — — — — — — — — — —
Rikoksesta epäiltyjen rajavartiolaitoksen

rekisteriä saavat käyttää vain rikostiedustelu-,
rikosanalyysi- ja tarkkailutehtäviin määrätyt
rajavartiomiehet. Rajavartiolaitoksen esi-
kunta voi antaa käyttöoikeuden rikoksesta
epäiltyjen rajavartiolaitoksen rekisteriin myös
poliisin, Tullin tai puolustusvoimien palve-
luksessa oleville rikostiedustelu- ja tarkkailu-
tehtäviin tai rikostietojen analyysitehtäviin
määrätyille virkamiehille.
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14 §

Arkaluonteisten tietojen käsittely

— — — — — — — — — — — — —
DNA-tunnisteen tallettamista koskevista

rajoituksista säädetään pakkokeinolain 9 lu-
vun 4 §:ssä.

14 a §

Salaisilla tiedonhankintakeinoilla saatujen
ylimääräisten tietojen käsittely

Poliisilain 5 luvussa tarkoitetuilla salaisilla
tiedonhankintakeinoilla saadun ylimääräisen
tiedon käyttämisestä säädetään poliisilain 5
luvun 54 §:ssä ja pakkokeinolain 10 luvussa
tarkoitetuilla salaisilla pakkokeinoilla saadun
ylimääräisen tiedon käyttämisestä pakkokei-
nolain 10 luvun 56 §:ssä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ylimääräi-
nen tieto saadaan tallettaa 7 ja 11 §:ssä tar-
koitettuihin henkilörekistereihin.

22 §

Rajavartiolaitoksen oikeus saada tietoja
eräistä rekistereistä ja tietojärjestelmistä

Rajavartiolaitoksella on sen lisäksi, mitä
rajavartiolaissa tai muussa laissa säädetään,
oikeus saada tehtäviensä suorittamista ja hen-
kilörekisteriensä ylläpitämistä varten salassa-
pitosäännösten estämättä tarpeellisia tietoja
rekistereistä seuraavasti:
— — — — — — — — — — — — —

21) väestötietojärjestelmästä ja Väestöre-
kisterikeskuksen varmennepalveluista anne-
tun lain (661/2009) 13—17 §:ssä säädetyistä
väestötietojärjestelmän tiedoista;

22) hätäkeskustietojärjestelmästä henkilön
oman turvallisuuden tai rajavartiolaitoksen
virkamiehen työturvallisuuden kannalta tar-
peellisia tietoja rajavartiolaitoksen lakisäätei-
sen tehtävän suorittamista varten; tiedot voi-
daan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden
avulla.
— — — — — — — — — — — — —

31 §

Tietojen poistaminen tutkinta- ja
virka-apurekisteristä

Tutkinta- ja virka-apurekisterin tiedot pois-
tetaan siten kuin poliisitoimen henkilötieto-
lain 22 §:ssä säädetään vastaavien tietojen
poistamisesta poliisiasiain tietojärjestelmästä.

32 §

Tietojen poistaminen lupa-asioiden rekiste-
ristä ja valvonta-asioiden rekisteristä

Lupa-asioiden rekisteristä rajavartiolaitok-
sen lupatiedot poistetaan kymmenen vuoden
kuluttua päätöksen tekemisestä, luvan rau-
keamisesta, päätöksessä mainitun voimassa-
oloajan päättymisestä tai tiedon rekisteriin
merkitsemisestä, jollei tiedon säilyttäminen
ole yksittäisen virkatehtävän suorittamiseksi
tarpeellista. Rajavartiolaitoksen ilmoitustie-
dot poistetaan kymmenen vuoden kuluttua
ilmoituksen saapumisesta tai tiedon rekiste-
riin merkitsemisestä, jollei tiedon säilyttämi-
nen ole yksittäisen virkatehtävän suorittami-
seksi tarpeellista.

Valvonta-asioiden rekisteristä meriliiken-
teen ja talousvyöhykkeen valvontatiedot,
maa- ja merirajan valvontatiedot, rajatarkas-
tustiedot sekä Schengenin rajasäännöstön liit-
teessä II mainitut tiedot poistetaan viiden
vuoden kuluttua tietojen rekisteriin merkitse-
misestä, jollei tiedon säilyttäminen ole yksit-
täisen virkatehtävän suorittamiseksi tarpeel-
lista. Rajaliikenteen henkilötiedoista poiste-
taan seuraamusmaksun määräämistä koskevat
tiedot kymmenen vuoden kuluttua rekisteriin
merkitsemisestä. Muilta osin rajaliikenteen
henkilötietojen poistamisesta säädetään
20 §:ssä. Säilöön otettujen ulkomaalaisten
tiedot poistetaan viiden vuoden kuluttua hen-
kilöä koskevan viimeisen tiedon merkitsemi-
sestä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.

Tässä laissa tarkoitettu tietojenkäsittely on
saatettava tämän lain mukaiseksi neljän vuo-
den kuluessa lain voimaantulosta.
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