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henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain (579/2005) 3 §:n 1

momentti, 9 §:n 1 momentin ja 3 momentin johdantokappaleen ruotsinkielinen sanamuoto,
9 §:n 3 momentin 2 kohta, 19 §:n 2 momentti, 21 §, 28 §:n 1 momentin 7 kohta sekä 46 §:n 2
momentin suomenkielinen sanamuoto,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentti, 9 §:n 1 momentin ja 3 momentin johdantokap-
paleen ruotsinkielinen sanamuoto sekä 9 §:n 3 momentin 2 kohta laissa 1230/2013, 19 §:n 2
momentti laissa 689/2009 sekä 28 §:n 1 momentin 7 kohta laissa 1182/2013, ja

lisätään lakiin uusi 13 a, 13 b, 20 a ja 34 a § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

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;
6) sotilasoikeudenhoidon rekisteri;
7) kurinpitoratkaisurekisteri.

— — — — — — — — — — — — —

9 §

Valvonta-asioiden rekisteri

— — — — — — — — — — — — —
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 31 §:ssä säädetyn tunnis-
tamisen suorittamiseksi tarpeellisia kuvatie-
toja henkilöistä, jotka on otettava kiinni ri-
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koksen, josta voi seurata vankeusrangaistus,
estämiseksi, selvittämiseksi tai syytteeseen
saattamiseksi taikka vankeusrangaistuksen
täytäntöön panemiseksi (automaattisesti tun-
nistettavien tiedot);
— — — — — — — — — — — — —

13 a §

Sotilasoikeudenhoidon rekisteri

Sotilasoikeudenhoidon rekisteri on rajavar-
tiolaitoksen valtakunnalliseen käyttöön tar-
koitettu pysyvä henkilörekisteri. Rekisteri voi
sisältää tietoja, joita on tarpeen käsitellä soti-
laskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustus-
voimissa annetun lain (255/2014) 27 §:ssä
tarkoitettujen rikosten selvittämiseksi.

Rekisteriin saadaan tallettaa rajavartiolai-
toksessa tutkittavana olevasta rikoksesta
epäillyn tai rajavartiolaitoksen toimesta suo-
ritettavan esitutkinnan taikka pakkokeinon
kohteena olevan, ilmoittajana, todistajana tai
asianomistajana esiintyvän tai muutoin asiaan
liittyvän henkilön henkilöllisyyttä koskevista
tiedoista rekisterin käyttötarkoituksen kan-
nalta seuraavat tarpeelliset tiedot: henkilön
nimet, syntymäaika, henkilötunnus, suku-
puoli, äidinkieli, kansalaisuus, kansalaisuu-
dettomuus, kansallisuus, kotivaltio, siviili-
sääty, syntymävaltio, syntymäkotikunta, koti-
kunta, ammatti, sotilasarvo, palveluspaikka,
työ- ja palvelushistoria, osoite ja puhelinnu-
mero tai muu yhteystieto, tieto henkilön kuo-
lemasta tai kuolleeksi julistamisesta sekä oi-
keushenkilön yksilöimiseksi tarpeelliset tie-
dot.

Rekisteriin saadaan lisäksi tallettaa sotilas-
kurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustus-
voimissa annetun lain 27 §:ssä tarkoitettujen
tutkintatehtävien suorittamiseksi, kirjaami-
seksi ja tietojen hakemiseksi rajavartiolaitok-
sessa mainitun lain soveltamisen yhteydessä
saatuja tarpeellisia tietoja seuraavasti:

1) rikosilmoituksen tai muuta tapahtumaa
koskevan ilmoituksen numero, tapahtuma-
aika ja -paikka, ilmoitusaika, rikos- ja muut
nimikkeet, törkeimmän rikoksen syyteoikeu-
den vanhentumisaika, tutkiva hallintoyk-
sikkö, tutkijat, tutkinnan tila, tutkinnanjoh-
taja, kurinpitoesimies, asian päättämiseksi
tehdyt päätökset sekä asian ratkaisutieto;

2) tiedot pakkokeinoista sekä esitutkinnan
vaiheista;

3) tietoja rikoksella menetetystä tai hal-
tuun otetusta omaisuudesta omaisuuden löy-
tämiseksi ja omistajalleen tai haltijalleen pa-
lauttamiseksi;

4) henkilöä koskevat hänen omaan turval-
lisuuteensa tai rajavartiolaitoksen virkamie-
hen työturvallisuuteen vaikuttavat tiedot;

5) tiedot muista rajavartiolaitoksen esitut-
kintatehtävään, toimenpiteeseen ja tapahtu-
maan liittyvistä tarpeellisista kuvauksista,
olosuhteista ja yksilöinneistä.

Rekisteristä on käytävä ilmi tiedon tallet-
taja.

13 b §

Kurinpitoratkaisurekisteri

Kurinpitoratkaisurekisteri on rajavartiolai-
toksen valtakunnallinen pysyvä henkilörekis-
teri. Kurinpitoratkaisurekisteriä pidetään soti-
laskurinpitomenettelyssä määrättävien kurin-
pitoasioiden ratkaisujen tallettamista ja val-
vontaa, aiempien kurinpitopäätösten selvittä-
mistä ja rikos- ja seuraamustilastojen ylläpi-
tämistä varten sekä tuomioistuimessa
sotilasoikeudenkäyntiasiana käsitellyissä asi-
oissa annettujen ratkaisujen, mukaan lukien
kurinpitorangaistusten, tallettamiseksi. Ku-
rinpitoratkaisurekisteristä voidaan tarpeelliset
tiedot siirtää asevelvollisrekisteriin sen mu-
kaan kuin siitä asevelvollisuuslaissa sääde-
tään.

Kurinpitoratkaisurekisteriin talletetaan rat-
kaisutiedot kurinpitomenettelyssä tehdyistä
ratkaisuista sekä syyttäjän ja tuomioistuimen
sotilasoikeudenkäyntiasiana käsittelemistä
asioista, syyttäjän sotilasoikeudenkäyntiasi-
assa tekemät ratkaisutiedot sekä kurinpitome-
nettelyssä tehdyt ratkaisut. Ratkaisutietoina
talletetaan asian käsitelleen viranomaisen
nimi, asian ja ratkaisun tunnistetiedot, rat-
kaisu tai tiedot asian lopputuloksesta sekä
tiedot ratkaisun lainvoimaisuudesta.

Kurinpitomenettelyssä tehdystä ratkaisusta
merkitään rekisteriin 2 momentissa tarkoitet-
tujen tietojen lisäksi sotilaskurinpidosta ja ri-
kostorjunnasta puolustusvoimissa annetun
lain 53 §:ssä tarkoitetut tiedot sekä:

1) aika, jolloin päätös on annettu tiedoksi
asianosaiselle;
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2) tieto muutoksenhausta ja sen johdosta
tehdyistä päätöksistä;

3) tarkastusmerkinnät ja kurinpitomenette-
lyn valvonnasta aiheutuneet toimenpiteet;

4) seuraamuksen täytäntöönpanoa koske-
vat tiedot.

Rekisteriin merkitään sotilaskurinpidosta
ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa anne-
tun lain 1 §:n mukainen sotilaskurinpitome-
nettelyssä rikoksesta epäiltynä ollut henkilö.
Rekisteröidyn henkilön henkilöllisyyttä kos-
kevista tiedoista saadaan rekisteriin tallettaa
henkilön nimi, henkilötunnus, sukupuoli, äi-
dinkieli, kansalaisuus, kotikunta ja osoite.

19 §

Tiedot ulkorajan ylittävässä kulkuneuvossa
olevista henkilöistä

— — — — — — — — — — — — —
Maahan saapuvan ja maasta lähtevän ulko-

rajan ylittävän ajoneuvon kuljettajan on toi-
mitettava maahantulo- tai maastalähtöpaikan
rajatarkastusviranomaiselle tiedot ajoneu-
vossa olevista henkilöistä. Aluksen tai ilma-
aluksen päällikön sekä junan tai muun liiken-
nevälineen omistajan tai haltijan taikka tämän
edustajan on annettava maahantulo- tai maas-
talähtöpaikan rajatarkastusviranomaiselle
matkustaja- ja miehistöluettelo taikka muu-
toin tiedot liikennevälineen henkilökunnasta,
matkustajista ja muista liikennevälineessä
olevista henkilöistä (matkustaja- ja miehistö-
luettelo), jollei tietoja jo ole toimitettu 20 tai
20 a §:n perusteella. Tiedot voidaan luovuttaa
teknisen käyttöyhteyden avulla.
— — — — — — — — — — — — —

20 a §

Liikenteenharjoittajan velvollisuus
matkustajia ja miehistöä koskevien tietojen

antamiseen alus- ja junaliikenteessä

Ammattimaisesti henkilöiden tai tavaroi-
den kuljetusta vesiteitse tai rautateitse harjoit-
tavan luonnollisen henkilön tai oikeushenki-
lön on toimitettava rajatarkastusviranomai-
selle 19 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut
matkustaja- ja miehistötiedot ennen rajatar-
kastukseen saapumista.

Junaliikenteessä tiedot on toimitettava vii-
meistään junan lähdettyä viimeiseltä ase-
malta, jolta se on ottanut matkustajia. Aluslii-
kenteen tietojen ennakkotoimitusvelvollisuu-
teen sovelletaan, mitä Schengenin rajasään-
nöstössä ja muualla säädetään tai määrätään.

21 §

Liikenteenharjoittajille määrättävät
seuraamukset

Edellä 20 ja 20 a §:ssä liikenteenharjoitta-
jalle säädetyn velvollisuuden rikkomisesta
määrättävästä seuraamusmaksusta säädetään
ulkomaalaislain 179 §:ssä.

28 §

Tietojen luovuttaminen muille viranomaisille

Rajavartiolaitos saa luovuttaa henkilörekis-
tereistään salassapitosäännösten estämättä
teknisen käyttöyhteyden avulla tai tietojouk-
kona tietoja, jotka ovat tarpeen:
— — — — — — — — — — — — —

7) pääesikunnalle sotilaskurinpidosta ja ri-
kostorjunnasta puolustusvoimissa annetussa
laissa tarkoitettua rikosten ennalta estämistä,
paljastamista ja selvittämistä varten, turvalli-
suusselvityslaissa (726/2014) tarkoitettujen
turvallisuusselvitysten tekemistä varten sekä
asevelvollisrekisterin pitäjälle asevelvolli-
suuslain 96 §:n 1 momentin 7 kohdassa tar-
koitettuja tehtäviä varten;
— — — — — — — — — — — — —

34 a §

Tietojen poistaminen sotilasoikeudenhoidon
rekisteristä ja kurinpitoratkaisurekisteristä

Sotilasoikeudenhoidon rekisterin ja kurin-
pitoratkaisurekisterin tietojen poistamiseen
sovelletaan, mitä sotilaskurinpidosta ja rikos-
torjunnasta puolustusvoimissa annetun lain
115 ja 120 §:ssä säädetään vastaavien tietojen
poistamisesta puolustusvoimien sotilasoikeu-
denhoidon tietojärjestelmästä ja kurinpitorat-
kaisurekisteristä.
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46 §

Tarkemmat säännökset, määräykset ja ohjeet

— — — — — — — — — — — — —
Sisäministeriön asetuksella annetaan tarvit-

taessa tarkemmat säännökset tietojärjestel-
män ylläpitämisessä noudatettavasta tekni-
sestä menettelystä, tietojen hakuperusteista ja
muista järjestelmän käyttöä koskevista eh-
doista ja valvonnasta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015. Sen 20 a §:ää ei kuitenkaan so-
velleta ennen kuin kuusi kuukautta on kulu-
nut lain voimaantulosta.

Rajavartiolaitoksen toiminnallisen tietojär-
jestelmän on oltava tämän lain mukainen nel-
jän vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2014

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Sisäministeri Päivi Räsänen
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