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Laki
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15 ja 38 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (616/2019) 15 ja

38 § seuraavasti:

15 §

Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittely

Poliisi saa käsitellä erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja vain, jos käsittely on
käsittelytarkoituksen kannalta välttämätöntä.

Henkilökorttilaissa ja passilaissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi käsiteltäviä bio-
metrisiä tietoja saa käyttää muuhun kuin niiden alkuperäiseen käsittelytarkoitukseen vain,
jos se on välttämätöntä luonnononnettomuuden, suuronnettomuuden, muun katastrofin tai
rikoksen kohteeksi joutuneen tai muuten tunnistamattomaksi jääneen uhrin tunnistami-
seksi. Oikeus tiedon käyttöön on vain sillä, jonka työtehtävien hoitaminen välttämättä
edellyttää tiedon käyttöä. Vertaamista varten otettuja tietoja voidaan käyttää vain vertaa-
misen ajan, ja ne on hävitettävä välittömästi sen jälkeen.

Henkilökorttilaissa ja passilaissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi käsiteltäviä bio-
metrisiä tietoja saadaan lisäksi käyttää, jos se on välttämätöntä henkilökortin tai passin ha-
kijan tunnistamiseksi hänen myöhemmin hakiessaan henkilöllisyyttä osoittavaa asiakir-
jaa, ja asianomaisen henkilön suostumuksella myös tällaisen asiakirjan valmistamiseen.

Ulkomaalaislain (301/2004) 131 §:ssä säädettyjen tehtävien suorittamiseksi käsiteltä-
viä biometrisia tietoja saa käyttää muuhun kuin niiden alkuperäiseen käsittelytarkoituk-
seen vain edellä 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa sekä silloin, jos tietojen käyttämi-
nen on välttämätöntä rikoslain 11–14 luvussa, 17 luvun 2–4, 7, 7 c tai 8 a §:ssä, 34 luvun
3 tai 5 §:ssä, 34 a luvussa taikka 46 luvun 1 tai 2 §:ssä tarkoitetun rikoksen ennalta estä-
miseksi, paljastamiseksi tai selvittämiseksi. Oikeus tiedon käyttöön on vain sillä, jonka
työtehtävien hoitaminen välttämättä edellyttää tiedon käyttöä. Vertaamista varten otettuja
tietoja voidaan käyttää vain vertaamisen ajan, ja ne on hävitettävä välittömästi sen jälkeen.

DNA-näytteiden laadun varmistamiseksi käsiteltäviä tietoja saa käyttää vain niiden al-
kuperäiseen käsittelytarkoitukseen. Lisäksi tietoja saa käsitellä laillisuusvalvonta-, suun-
nittelu- ja kehittämistoiminnassa sekä koulutustoiminnassa, jos tiedot ovat koulutuksen
toteuttamiseksi välttämättömiä.

Ampuma-aselain (1/1998) 114 §:ssä tarkoitetun ampuma-aseilmoituksen tietoja ei saa
käyttää muuhun tarkoitukseen kuin aselupatiedon käsittelyyn.
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38 §

Muissa poliisin lakisääteisissä tehtävissä käsiteltävien henkilötietojen poistaminen

Lupahallinto- ja valvontatehtävien suorittamiseksi käsiteltävät henkilötiedot poistetaan
viimeistään kahdenkymmenen vuoden kuluttua päätöksestä tai sen raukeamisesta, päätök-
sessä mainitun voimassaoloajan päättymisestä tai henkilötiedon merkitsemisestä.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään:
1) ampuma-aselain mukaisen ampuma-aseilmoituksen tiedot poistetaan viimeistään

kolmen vuoden kuluttua tiedon merkitsemisestä;
2) ampuma-aselain 42 c §:n perusteella käsiteltävät henkilötiedot poistetaan kolmen-

kymmenen vuoden kuluttua esineen hävittämisestä; tietoja saadaan kuitenkin käsitellä tä-
män lain 11 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa ainoastaan kymmenen vuoden ajan esineen
hävittämisen jälkeen;

3) löytötavaratoimintaan liittyvät henkilötiedot poistetaan viimeistään vuoden kuluttua
tiedon merkitsemisestä;

4) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun 9 §:ssä tar-
koitettuihin rikkomusepäilyjä koskeviin ilmoituksiin sisältyvät henkilötiedot poistetaan
mainitun pykälän 2 momentin mukaisesti sekä muut mainitun luvun mukaiseen valvon-
taan liittyvät henkilötiedot viimeistään viiden vuoden kuluttua merkinnän tekemisestä;

5) hallinnollisia seuraamuksia koskevat tiedot poistetaan viimeistään viiden vuoden
kuluttua merkinnän tekemisestä;

6) arpajaislain ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain mu-
kaista valvontaa varten käsiteltävät mainituissa laeissa tarkoitetun valvottavan rahapeliyh-
teisön, elinkeinonharjoittajan tai yhteisön asiakkaita koskevat henkilötiedot poistetaan he-
ti, kun niiden säilyttäminen ei ole enää valvontatehtävän suorittamiseksi tarpeen;

7) henkilökorttilain 17 §:n 3 momentissa tarkoitetun henkilökortin hakijan hakutilan-
teessa otetut sormenjälkitiedot poistetaan viimeistään 30 vuorokauden kuluttua henkilö-
kortin myöntämisestä.

Edellä 1 momentissa ja 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetut henkilötiedot poistetaan kui-
tenkin viimeistään vuoden kuluttua rekisteröidyn kuolemasta, jollei ole erityistä syytä tie-
tojen edelleen säilyttämiseen. Henkilötietojen edelleen säilyttämisen tarpeellisuutta on ar-
vioitava vähintään viiden vuoden välein.

————
Tämä laki tulee voimaan 2 päivänä elokuuta 2021.
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