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Hallituksen esityksessä eduskunnalle passilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE
25/2005) ehdotetaan säädettäväksi uusi passilaki. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettua lakia, ulkomaalaislakia ja
ulkomaalaisrekisteristä annettua lakia.

Uudistuksen taustaa

Taustana uudistuksen käynnistämiselle oli Yhdysvalloissa vuoden 2002 toukokuussa
hyväksytty laki, jolla pyritään edistämän raja-ja viisumiturvallisuutta. Laissa asetetaan
viisumivapausohjelmaan osallistuville valtioille muun muassa maahantuloasiakirjoja koskevia
teknisiä vaatimuksia. Lain mukaan viisumivapauden jatkumisen edellytyksenä on, että valtiolla
on 26.10.2005 lukien ohjelma, jonka mukaisesti se myöntää kansalaisilleen koneella luettavia
passeja, joiden tulee olla vaikeasti väärennettäviä ja niissä tulee olla biometrinen tunniste sekä
asiakirjan aitoustunnisteita, jotka ovat yhdenmukaisia Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön
(ICAO) määritelmien kanssa.

Edellä mainittu USA:n vaatimus johti siihen, että EU:ssa lähdettiin valmistelemaan yhteistä
lähestymistapaa biometristen tunnisteiden käyttöönottoon EU:n kansalaisten passeissa.
Euroopan unionin neuvosto (oikeus- ja sisäasiat) on hyväksynyt joulukuussa 2004 asetuksen
jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa
koskevista vaatimuksista (EY) N:o 2252/2004. Asetuksen mukaan matkustusasiakirjassa tulee
olla tekninen osa, siru, johon biometriset tunnisteet tallennetaan. Biometriset tunnisteet ovat
kasvokuva ja sormenjäljet. Siirtymäaika kasvotunnisteen käyttöönotolle on 18 kuukautta ja
sormenjälkien käyttöönotolle 36 kuukautta. Määräajan laskeminen kasvokuvan osalta alkaa 28.
päivästä helmikuuta 2005.

Keskeiset muutoksen voimassa olevaan lainsäädäntöön

Biometristen tunnisteiden käyttöönotto tapahtuu Suomessa kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä
vaiheessa, jota nyt valmisteltu passilainsäädännön uudistus koskee, otetaan käyttöön
ainoastaan kasvokuva.

Uudistus koskee keskitetysti valmistettua passia eli niin sanottua tavallista passia sekä
diplomaattipassia, virkapassia sekä muukalaispassia ja pakolaisen matkustusasiakirjaa.
Sirun käyttöönottoon liittyen yhteen passiin olisi mahdollista merkitä vain yhden henkilön
tietoja. Näin ollen alaikäisiä lapsia ei enää voisi merkitä huoltajansa passiin vaan heillä tulisi
olla oma matkustusasiakirja. Samoin luovuttaisiin seuruepassin käytöstä.

Tunnistettavuuden parantamiseksi passin yleinen voimassaoloaika lyhennettäisiin
kymmenestä vuodesta viiteen vuoteen.

Kihlakunnan poliisilaitoksissa ja ulkomaanedustustoissa hajautetusti kirjoitettavan niin
sanotun väliaikaisen passin saamisedellytyksiä kiristettäisiin. Väliaikainen passi ei vastaa
turvatasoltaan tavallisen passin turvatasoa, minkä vuoksi väliaikaisen passin saaminen olisi
mahdollista vain erityisistä syistä. Kiiretilanteissakin kansalaisille tulisi ensisijaisesti valmistaa
tavallinen passi nopeutetussa aikataulussa ns. pikapassina tai express-passina. Väliaikainen
passi voisi olla voimassa enintään 12 kuukautta.

Kansalaisten palvelun parantamiseksi ehdotetaan passin myöntämisen osalta luovuttavaksi
kotipaikkasidonnaisuudesta. Ehdotuksen mukaan passia voisi hakea ja sen voisi myöntää mikä
tahansa kihlakunnan poliisilaitos. Helsinki-Vantaan lentoasemalla passin voisi myöntää myös
liikkuva poliisi. Kihlakunnan poliisilaitokselta haetun passin voisi myös noutaa liikkuvan
poliisin lentoaseman toimipisteestä. Ulkomailla olevalle Suomen kansalaiselle passin
myöntäisi nykyiseen tapaan Suomen suurlähetystö tai lähetetyn virkamiehen johtama
konsulaatti taikka muu sellainen Suomen edustusto, jossa nimetyn Suomen kansalaisen
ulkoasiainministeriö on oikeuttanut antamaan passeja.
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Kun henkilölle luovutaan passi, hänen tulee luovuttaa viranomaiselle aikaisempi passi. Jos
aikaisemmassa passissa on kuitenkin hakijalle välttämättömiä ulkomaan viranomaisen
merkintöjä, hakija ei olisi velvollinen luovuttamaan sitä viranomaiselle kuin ainoastaan passin
mitätöintiä varten.

Poliisin ylläpitämään hallintoasiain tietojärjestelmään ei uudistuksen myötä tallennettaisi uusia
tietoja. Poliisilla on jo nyt mahdollisuus kuvatietojen tallentamiseen henkilötietojen
käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 §:n 3 momentin 3 kohdan nojalla.

Passilakiin ehdotetaan otettavaksi erityinen säännös passin haltijan velvollisuudesta säilyttää
passiaan huolellisesti. Passin haltija vastaisi huolimattomasta säilyttämisestä aiheutuvista
seuraamuksia. Passiin ei myöskään saisi tehdä muita kuin viranomaisen merkintöjä. Passin
haltija ei saisi tehdä siihen mitään omia merkintöjään.

Perustuslain kannalta merkittävät säännökset

Perustuslain säännöksistä nousevat passilakiesityksen kannalta merkittäviksi 10 §:ssä säädetty
yksityisyyden suoja, 9 §:ssä säädetty liikkumisvapaus ja oikeusturvaan liittyvä perustuslain 21
§:n 2 momentti.

Oikeusturva

Perustuslakivaliokunnassa on järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamista koskevan
hallituksen esityksen (HE 265/2004 vp) käsittelyn yhteydessä on

keskusteluun noussut esityksen 14 §:n 2 momentin säännös, jonka mukaan jos
järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen myönnetään hakemuksen mukaisesti, hakijalle ei anneta
erillistä päätöstä eikä valitusosoitusta.

Vastaavanlainen säännös sisältyy myös passilakiesitykseen. Esityksen 20 §:n mukaan silloin,
kun passi myönnetään hakemuksen mukaisesti, hakijalle ei anneta erillistä hallintopäätöstä eikä
valitusosoitusta. Päätöksen asiasta muodostaisi passiasiakirja. Menettely vastaisi voimassa
olevaa käytäntöä. Valtaosassa tapauksia passi myönnetään hakemuksen mukaisesti. Erillisen
hallintopäätöksen kirjoittaminen asiassa passiasiakirjan ohella lisäisi hallinnollista työtä.

Yleiset säännökset hallintoasiassa annetun päätöksen sisällöstä sisältyvät hallintolain 44 §:ään.
Passiasiakirja sisältää kaikki muut tuossa säännöksessä mainitut seikat lukuun ottamatta sen
henkilön nimeä ja yhteystietoja, jolta asianosainen voi tarvittaessa pyytää lisätietoja.

Säännöksen valmistelun pohjana on ollut oikeusministeriön asiaan liittyvä, 12.1.2004 antama
lausunto (OM 206/43/2003), joka on tämän muistion liitteenä (Liite 2).

Liikkumisvapaus

Passilakia on tarkistettu jo perusoikeusuudistuksen jälkeen. Lailla 14/1998 tarkistettiin passin
antamisen esteet liikkumisvapautta koskevan perusoikeussäännöksen rajoitusperusteiden
mukaisiksi. Lakiesityksen 15 §:n passin myöntämisen esteet ovat yhdenmukaiset voimassa
olevien perusteiden kanssa kuitenkin siten muutettuna, että voimassa olevan lain säännös,
jonka mukaan epäämisperusteena on myös se, että hakija on tuomittu vähintään 60 päiväsakon
sakkorangaistukseen eikä hän ole tätä rangaistusta suorittanut, ehdotetaan käytännön
yhdenmukaistamiseksi poistettavaksi.
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on kovin korkea, se voi muodostua tosiasialliseksi matkustamisen esteeksi. Nykyisin
keskistetysti valmistetun tavallisen passin hinta on 40 euroa. Uuden sirullisen passin hinta ei
ole vielä tiedossa. Sisäasiainministeriö on lokakuussa 2004 valinnut Suomen sirullisen passin
valmistajaksi ja yksilöinnin suorittajaksi Sdu Identification BV/XponCard Oy:n
Hankintapäätöksestä valitettiin markkinatuomioistuimeen. Markkinatuomioistuin on
päätöksellään 15.4.2005 nro 85/2005 kumonnut passin hankintaa koskevan päätöksen ja
passien valmistaminen kilpailutetaan uudelleen.

Vaikka uuden passin valmistajaa ei ole vielä valittu, sisäasiainministeriö arvioi uuden passin
hinnan tulevan olemaan noin 60 euroa. Kun passin voimassaoloaika lyhenee kymmenestä
vuodesta viiteen vuoteen ja lasten merkitsemisestä huoltajansa passiin luovutaan, tulee tämä
merkitsemään matkustamiskustannusten nousua. Nousu ei kuitenkaan ole sisäasiainministeriön
käsityksen mukaan niin merkittävä, että passin hinnan voitaisiin katsoa muodostavan
tosiasiallisen esteen liikkumisvapauden käyttämiselle.

Yksityisyyden suoja

Passilain uudistamiseen liittyen ja jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen
turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen
täytäntöönpanemiseksi passiasiakirja uudistetaan siten, että siinä otetaan käyttöön siru, johon
biometriset tunnisteet tallennetaan. Ensi vaiheessa otetaan käyttöön biometrisena tunnisteena
kasvokuva ja toisessa vaiheessa, erilliseen lakiesitykseen perustuen sormenjäljet. Sirun
käyttöönotto asettaa erityisiä vaatimuksia tietosuojalle ja tietoturvalle.

Tämän muistion liitteenä on suunnitelma siitä, miten tietosuoja ja tietoturva
tullaan uudistuksen yhteydessä toteuttamaan (Liite 1).

Sormenjälkien käyttöönotto

Neuvoston asetuksen mukaisesti toisena biometrisena tunnisteen
matkustusasiakirjoissa otetaan käyttöön sormenjäljet. Määräaika käyttöönotolle
on 36 kuukautta.

Sisäasiainministeriö on asettanut 9.3.2005 työryhmän valmistelemaan
sormenjälkien käyttöönoton edellyttämiä lainsäädännön muutoksia.
Työryhmässä on ulkoasianministeriön, oikeusministeriön,
valtiovarainministeriön, liikenne-ja viestintäministeriön, tietosuojavaltuutetun
toimiston, Ulkomaalaisviraston, rajavartiolaitoksen, Poliisin
tietohallintokeskuksen sekä keskusrikospoliisin edustus sisäasiainministeriön
edustajien lisäksi. Työryhmän tulee laatia esityksensä hallituksen esityksen
muotoon 31.10.2005 mennessä.

Liitteet       Liite 1 Kuvaus biometristen passien tietosuojasta
18.4.2004 Liite 2 OM:n lausunto 12.1.2004 OM
206/43/2003

18.4.2005
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KUVAUS BIOMETRISEN PASSIN TIETOSUOJASTA

1. Yleistä
Biometristen tunnisteiden käyttöönotto tapahtuu Suomessa kaksivaiheisesta Ensimmäisessä
vaiheessa, jota nyt valmisteltu passilainsäädännön uudistus koskee, otetaan käyttöön ainoastaan
kasvokuva.

Biometriset ominaisuudet ovat pysyviä, peruuttamattomia ja yksilöiviä. Tunnistamiseen
soveltuvat biometriset tunnisteet asettavat erityisiä vaatimuksia tietosuojalle sekä tietoturvalle,
jotta sen jonka biometrisiä ominaisuuksia tallennetaan tai käsitellään, yksityisyyden suojan
toteutuminen voitaisiin varmistaa.

Perustuslain mukaan oikeus yksityisyyteen on perusoikeus. Sisäasiainministeriön poliisiosasto,
biometrisen tunnisteen rekisterinpitäjänä, huolehtii henkilörekisterin ja henkilötietojen
suojaamisesta ja varmistaa tietojen laillisen käsittelyn. Suojaamis-ja huolellisuusvelvoitteeseen
kuuluu myös tietoturvallisuudesta huolehtiminen. Tämän asiakirjan tarkoituksena on kuvata ne
hallinnolliset ja tekniset toimet, joilla varmistetaan, että passissa olevan biometrisen tunnisteen
tietosuoja ja tietoturva on varmistettu tunnisteen kaikissa käsittelyvaiheissa.

2. Biometrisista tunnisteista tulee säätää lailla

Biometrinen ominaisuus on henkilötietolain mukainen henkilötieto ja henkilöiden
tunnistamisessa tarvittava vertailurekisteri on henkilötietolain mukainen henkilörekisteri.
Henkilötietojen keräämisestä ja muusta käytöstä tulee perustuslain 10 §:n mukaisesti säätää
lailla. Biometrisia tunnisteita voidaan pitää myös tietosuojadirektiivin 8 artiklan kohdassa 7
tarkoitettuna yleisenä tunnisteena, jonka käytöstä tulee säätää lailla.

Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 3 §:ssä säädetään, mitä
tietoja hallintoasiain tietojärjestelmään saadaan tallettaa poliisilain 1 §:n 3 mom. säädettyjen
tehtävien suorittamiseksi. I vaiheen biometrinen tunniste, kasvokuva, talletettaisiin hallintoasiain
tietojärjestelmään. Valokuva on jo nykyisin talletettava tieto, joten lakiin ei ole tältä osin tarpeen
tehdä muutoksia. Tämä lain säännösten perustuslain mukaisuus on sen säätämisen yhteydessä
ollut perustuslakivaliokunnan harkittavana.

Poliisilla on oikeus käyttää poliisin henkilörekisterin tietoja muuhun kuin niiden keräämis- ja
tallettamistarkoitusta vastaavaan tarkoitukseen, jos tiedot ovat tarpeen:

1) valtion turvallisuuden varmistamiseksi;
2) välittömän henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran taikka huomattavan
omaisuusvahingon torjumiseksi;

3) sellaisen rikoksen ennalta estämiseksi tai selvittämiseksi, josta saattaa seurata vankeutta;

4) henkilöllisyyden selvittämiseksi suoritettaessa sellaista poliisin yksittäistä tehtävää, joka
välttämättä edellyttää henkilöllisyyden varmistamista;

5) päätettäessä tai annettaessa lausuntoa luvan myöntämisestä tai voimassaolosta, jos luvan
myöntämisen tai voimassaolon edellytykseksi on säädetty luvanhakijan tai luvanhaltijan
luotettavuus, sopivuus tai muu sellainen ominaisuus, jonka arvioiminen edellyttää luvanhakijan



SISÄASIAINMINISTERIÖ
Poliisiosasto

SUUNNITELMA

tai luvanhaltijan terveydentilaan, päihteiden käyttöön, rikokseen syyllistymiseen tai
väkivaltaiseen käyttäytymiseen liittyviä tietoja.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 4 kohdan mukaan salassa
pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat matkustusoikeuden todentamista tai varmentamista
koskevan hallintoasian käsittelyssä saamat ja ottamat henkilön valokuvat ja muut
henkilötuntomerkkitiedot sekä henkilölle tai henkilökortille tai matkustusasiakirjalle annetut
erityiset tunnisteet.

3. Kasvokuvan käsittelyvaiheiden tietosuoja on turvattu Passin

hakeminen

Passin hakemisen yhteydessä hakija tunnistetaan. Tunnistamisen luotettavuuteen on kiinnitetty
erityistä huomiota. Henkilötiedot saadaan suorayhteydellä väestörekisteristä ja ne tulostetaan
passihakemukseen. Tällöin kirjoitusvirheitä ei tule. Passihakemuksen yhteydessä hyväksyttäviä
henkilöllisyyttä osoittavia asiakirjoja olisivat uuden passilain mukaan poliisin myöntämä
voimassa oleva henkilökortti ja passi. Jollei hakijalla ole esittää tunnistamisasiakirjaa, poliisi
suorittaisi tunnistamisen.

Henkilökunta on ohjeistettu tunnistamisesta ja sen tärkeydestä. Tätä tullaan edelleen
korostamaan tulevissa passilain koulutuksissa.

Passilain 5 §:n mukaiset tiedot tallennetaan poliisin hallintoasiain tietojärjestelmään, jonka
erilliseen kuvatietokantaan skannataan henkilön kasvokuva. Hallintoasiain tietojärjestelmä on
uusittuja se on rakennettu siten, että tietojen luottamuksellisuus on taattuja tiedot on suojattu
asiattomilta. Uusi varmenteellisella virkamiehen asiointikortilla toimiva käyttöoikeusjärjestelmä
takaa sen, että tietojärjestelmään voi kirjautua vain siihen oikeutettuja kirjautumisesta tulee
lokiin tiedot. Passin tiedot lähetetään valmistajalle sähköisenä tiedonsiirtona. Tiedon siirto (ns.
VPN yhteys) on suojattu ulkopuolisilta.

Passin valmistaminen

Passivalmistajaksi valitaan luotettava ja kokenut valmistaja. Erityistä huomiota valintavaiheessa
kiinnitetään toimitila- ja tietoturvallisuuteen ja sisäasianministeriöllä
on oikeus tarkastaa ehdotetut toimitilat ja niiden turvallisuuden ennen hankintapäätöksen
tekemistä. Turvallisuustarkastuksessa otetaan huomioon myös henkilöstön luotettavuus,
asennoituminen turvallisuuskysymyksiin sekä turvallisuuskoulutus. Koska hankkeeseen
osallistuvat henkilöt käsittelevät työn kuluessa salassa pidettäväksi säädettyä tietoa, heidän tulee
antaa tilaajalle suostumus turvallisuusselvityksistä annetussa laissa (177/2002) tarkoitetun
selvityksen tekemiseksi. Tilaaja varaa oikeuden hyväksyä tai hylätä hankkeen toteutusta varten
nimetyt henkilöt.

Tämän lisäksi tietojärjestelmät, tiedot ja niitä tukevat palvelut tarkastetaan, että ne ovat
asianmukaisesti turvattu hallinnollisten, teknisten ja muiden toimenpiteiden avulla.

Tilaajalla on oikeus järjestää ennen tarjouksen hyväksymistä tarjoajan kanssa yhdessä tarjouksen
kohteeseen ja siihen liittyviin työtiloihin yms. kohdistuva tietoturvatarkistus.
Tietoturvatarkastuksessa käytetään hyväksi valtion tietotekniikkahankintojen tietoturvallisuuden
tarkistuslistaa (VAHTI 6/2001).
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Tarjoajan kanssa tullaan tekemään erillinen turvallisuussopimus, jossa määritellään mm.
toimitila-ja tietoturvallisuudelle sekä henkilöstöturvallisuudelle asetettavat vaatimukset ja
toimintamallit.

Passien toimitus ja luovutus

Valmiit passikirjat lähetetään passinvalmistajalta postitse (1. luokan postissa) poliisilaitokselle.
Pääkaupunkiseudulla passit jaetaan erillisellä kuljetuksella, jonka turvallisuuteen on kiinnitetty
huomiota.

Poliisilaitoksella passien sisältö tarkistetaan, jonka jälkeen passi luovutetaan asiakkaalle. Myös
asiakkaan tulee luovutushetkellä tarkastaa passin tiedot paikkansa pitäviksi. Asiakkaan oikeus
tarkastaa itseään koskevat tiedot toteutetaan siten, että poliisilaitoksille tulee sirun lukijalaitteet,
jolla asiakas voi tarkistaa mitä tietoja sirulle on talletettu.

4. Passien käyttö matkustusoikeuden osoittajana

Euroopan unionin neuvosto (oikeus-ja sisäasiat) on hyväksynyt joulukuussa 2004 asetuksen
jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa
koskevista vaatimuksista (EY) N:o 2252/2004. Asetuksen mukaan matkustusasiakirjassa tulee
olla tekninen osa, siru, johon biometriset tunnisteet tallennetaan. Matkustusasiakirjassa olevia
biometrisia tunnisteita saa käyttää ainoastaan:

a) asiakirjan aitouden toteamiseksi;

b) haltijan henkilöllisyyden varmistamiseksi vertaamalla biometrisia tunnisteita suoraan
saatavilla oleviin tunnisteisiin tilanteessa, jossa passi tai muu matkustusasiakirja on lain mukaan
esitettävä.

Passeissa olevia biometrisia tunnisteita tullaan todennäköisesti lukemaan ainakin EU:n
ulkorajoilla silloin kun rahaviranomaiset tarvitsevat tietoa passin aitouden toteamiseksi tai sen
haltijan henkilöllisyyden varmistamiseksi. Koska passin siru ensi vaiheessa sisältää vain sellaisia
tietoja, jotka ovat passiasiakirjasta myös visuaalisesti nähtävissä, ei tässä vaiheessa ole tarpeen
säätää niistä tahoista, joilla on oikeus lukea sirulle tallennettuja tietoja.

5. Suomen biometrisen passin tietosuojaominaisuudet

Suomen biometriset passit tulevat täyttämään kaikki ICAO:n standardit ja EU:n säädökset.
Tämän lisäksi Suomen passeihin tulee vapaavalintaisia lisäturvaominaisuuksia.

Suomen käyttöönottamassa biometrisessa passissa oleva siru voidaan lukea vain, kun passikirja
on avattuja tietosivulla oleva konelukukenttä on luettu. Tämä estää sen, että passia voitaisiin
lukea etänä ja henkilö tunnistaa ilman että henkilö edes tietää tulevansa tunnistetuksi. Näin ollen
henkilö on aina tietoinen, milloin tunnistus tapahtuu.

Sirun ja sirun lukijan välinen tietoliikenne on suojattu (ns. peruslaatuinen pääsynvalvonta), joka
estää luvattoman tietojen jäljentämisen ja tietoliikenteen salakuuntelun.

Sirun tietojen eheys, aitous ja luottamuksellisuus on turvattu digitaalisella julkisen avaimen
(PKI) järjestelmän mukaisella allekirjoituksella. Suomen passeihin tulee myös
tietoturvaominaisuutena ns. aktiivinen todennus, joka osoittaa että sirua ei ole vaihdettu.



SISÄASIAINMINISTERIÖ
Poliisiosasto

SUUNNITELMA

6. Hallinnollinen turvallisuus

Tietoturvallisuus on kiinteä ja keskeinen osa organisaation koko toimintaa ja koskee koko
henkilöstöä. Tietoturvapolitiikka määrittelee ne turvallisuusperiaatteet ja vastuut, joita
ministeriön ja koko hallinnonalan toiminnassa ja siihen liittyvässä tiedonhallinnassa on
noudatettava. Politiikka on kaikkia sisäasiainministeriön hallinnonalan organisaatioita sitova
toimintatapamääräys. Sitä tarkennetaan yksityiskohtaisemmilla soveltamisohjeilla, joita
uudistetaan tarpeen mukaan.

Poliisin rekistereiden käytön lainmukaisuuden seuranta on tärkeää. Sisäasianministeriön
poliisiosasto on aloittanut selvityksen, jossa tutkitaan mm. rekisterien käytön
seurantajärjestelmien parantamista, jolloin lokitiedot tulisivat kattavammiksi. Myös tietosuojan
ja -turvallisuuden organisaatiota on lähiaikoina kehitetty. Poliisihallintoon on nimetty
tietoturvapäällikkö ja tietoturvallisuuden johtoryhmä. Tietoturvapäällikkö vastaa poliisin
tietoturvallisuudesta. Hänen tehtävänään on muun muassa seurata ja koordinoida poliisin
hallinnollista tietoturvaa, tietoturvakoulutusta sekä tietoturva-asioiden organisointia ja
raportointia. Tietoturvapäällikkö toimii yhteistyössä poliisin turvallisuuspäällikön,
rekisterinpitäjän ja laillisuusvalvonnan henkilöstön kanssa muun muassa tietoturva-arviointien ja
pistokokeiden koordinoimisessa. Tietoturvallisuuden johtoryhmä laatii vuosittaisen
toimintasuunnitelman ja raportoi toiminnastaan poliisin ylijohdolle.

Tietoturvallisuuden kehittämisen tavoitteena on, että tietoturva-asiat ymmärretään
poliisihallinnossa osana päivittäistä toimintaa ja tulosohjausta. Olennaista on, että
henkilöstö ymmärtää tietoturvallisuuden merkityksen ja omaksuu työssään
tietoturvallisuuden edellyttämät käytännöt ja asenteet.
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LAUSUNTO

Sisäasiainministeriö on pyytänyt oikeusministeriöltä lausuntoa vuoden 2004 alusta
voimaan tulleen hallintolain (434/2003) 44 §:n 4 kohdan tulkinnasta koskien
poliisihallinnon päätöksiä, jotka annetaan todisteellisena päätösasiakirjana kortin
muodossa. Oikeusministeriöltä pyydetään kantaa erityisesti siihen, voidaanko
päätöksestä lisätietoja antavan henkilön nimi ja yhteystiedot jättää mainitsematta edellä
tarkoitetuissa tilanteissa, vai onko asiassa aina annettava erillinen hallintolain 44 §:n
sisältövaatimukset täyttävä kirjallinen päätös. Sisäasiainministeriön poliisiosasto
esittää, että viimeksi mainitussa tapauksessa oikeusministeriön tulisi ryhtyä toimenpi-
teisiin hallintolain muuttamiseksi. Lausuntonaan oikeusministeriö esittää
kunnioittavasti seuraavan.

Hallintolaki on hallinnon toimintaa sääntelevä yleislaki, jota sovelletaan silloin, kun
lain soveltamisalan piiriin kuuluvasta asiasta ei ole säädetty muussa laissa. Hallintolain
toissijaisuus erityislainsäädäntöön nähden ilmenee lain 5 §:n 1 momentista. Vaikka
hallintolakiin on pyritty kokoamaan hallintoasian käsittelyssä noudatettavat
menettelyperiaatteet mahdollisimman kattavasti, siinä ei voida vastata kaikkiin
hallinnonalakohtaisista erityispiirteistä aiheutuviin osakysymyksiin.

Lausuntopyynnössä mainitaan hallintolain 44 §:n kannalta ongelmallisina
päätöstyyppeinä vartijakortti, ajokortti, ampuma-aselupa, henkilökortti ja passi.
Oikeusministeriö kiinnittää huomiota siihen, että kaikkien edellä mainittujen
todistusasiakirjojen sisältövaatimuksista on omat erityissäännöksensä:
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• Vartijaksi hyväksymistä koskevan todistuksen sisällöstä säädetään yksityisistä
turvallisuuspalveluista annetun valtioneuvoston asetuksen (534/2002) 6 §:ssä.

• Ajokortin mallista säädetään ajokorttiasetuksen (845/1990) 4 §:ssä. Ajokortin
sisältövaatimukset määräytyvät tarkemmin yhteisön ajokortista annetun
neuvoston direktiivin 914/439/ETY liitteen ja yhteisön ajokorttimallin mukaan.
Direktiivi on saatettu Suomessa voimaan liikenneministeriön päätöksellä
1244/1997.

• Ampuma-aselupien sisältövaatimuksista on yksityiskohtaiset säännöksensä
ampuma-aseasetuksessa (145/1998).

• Henkilökortin sisältövaatimuksia sääntelee henkilökorttilain (829/1999) 2 §.
• Voimassa olevan passi asetuksen (643/1986) mukaan sisäasiainministeriö

vahvistaa passin kaavan.

Edellä mainitut säännökset, sikäli kuin ne on katsottava sisällöltään tyhjentäviksi,
tulevat siten sovellettaviksi hallintolain 44 §:n asemesta. Säädöstasoa ja
asetuksentasoisten säännösten valtuutusperustan täsmällisyyttä olisi kuitenkin
tarpeen arvioida lainsäädännön uudistamisen yhteydessä erityisesti perutuslain 80
§:n ja hallintolain 5 §:n valossa. Oikeusministeriö korostaa lisäksi, että hallintolain
8 §:ssä säädettyyn neuvontavelvollisuuteen kuuluu viranomaisen velvollisuus
vastata tekemäänsä päätöstä koskeviin kysymyksiin, vaikka tätä seikkaa ei
nimenomaisesti olisikaan mainittu päätöksen sisältöä määrittävässä
erityissäännöksessä.

Yleisesti voidaan todeta, että hallintolain 44 §:n 4 kohdan tarkoituksena on turvata
asianosaiselle riittävä tiedonsaanti päätöksestä erityisesti silloin, kun
päätöksentekoon on osallistunut useita henkilöitä eikä ratkaisijaa voida yksilöidä.
Muun ohella esteellisyysarvioinnin kannalta on välttämätöntä, etta asianosaiselle
ilmoitetaan pyydettäessä lisätietona päätöksentekoon osallistuneiden henkilöiden
nimet. Lisätietojen tarve saattaa luonnollisesti liittyä myös ratkaisun taustalla
olevien selvitysten ja vaatimusten arviointiin tai asian käsittelyä koskeviin
menettelyllisiin kysymyksiin. Kokonaisuutena arvioiden painotus on asianosaisen
ennakollisen oikeusturvan valvomisessa.

Tarkastelun kohteena olevissa poliisihallinnon päätöksissä ei yleensä ole vastaavaa
oikeussuojan tarvetta. Henkilötodistusten myöntämisessä on kysymys
lakisääteisten edellytysten täyttymiseen perustuvasta ja ilman harkintavaltaa
tehtävästä myönteisestä päätöksestä, jolla ei suoranaisesti perusteta hakijalle
oikeutta. Oikeussuojan tarpeesta voidaan todeta jokseenkin vastaavaa sellaisista
kortin muodossa myönnettävistä luvista, jotka myönnetään hakemuksen
mukaisesti. Lisätietoja antavan henkilön nimeämisen merkitystä voidaan pitää
vähäisenä myös sen vuoksi, että todisteellisen asiakirjan hakija asioi
viranomaisessa henkilökohtaisesti. Oikeussuojan ja päätökseen liittyvän
informaation tarve on luonnollisesti toisenlainen tilanteissa, joissa
todistusasiakirjaa ei myönnetä tai se myönnetään rajoitetusti.

Edellä olevan perusteella oikeusministeriö toteaa, ettei lausuntopyyntö anna
aihetta hallintolakia koskeviin muutoksiin.

Ylijohtaja lekka ly urmi
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Olli Mäenpää
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Perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen esitys passilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 25/2005 vp)

Yksityisyyden suoja

Perustuslain 10 §:n 1 momentissa säädettyyn yksityiselämän suojaan kuuluu
henkilötietojen suoja, josta säädetään lailla. Arvioidessaan tämän
perusoikeussäännöksen kannalta henkilökorttilakia koskevaa ehdotusta
perustuslakivaliokunta piti tarpeellisena, että laissa säädetään se keskeinen
seikka, että eri sovellukset tietoineen tulee tallettaa henkilökortin tekniseen
osaan tavalla, joka estää oikeudettomia käyttämästä ja lukemasta niitä (PeVL
72/2002 vp). Nyt arvioitavaan lakiehdotukseen -lähinnä sen 5 §:ään - ei
näyttäisi sisältyvän tällaista säännöstä, vaikka sen tarpeellisuuteen viitataan
myös säätämisjärjestysperusteluissa (s. 42).

Lakisääteisyyden kannalta lakiehdotuksen 30 §:n 2 momentissa sisä-
asiainministeriölle määritelty velvoite huolehtia "tietoturvasta" vaikuttaa kovin
epämääräiseltä,  koska tietoturvan sisältöä ei ole määritelty
loincäärlönnrSccä Poructiiclrakivalinkiinnan lo/coicoccä bnc i i n nnc c a a n

esittämän vaatimuksen kannalta ei myöskään voitane pitää riittävänä, että
lakiehdotuksen perusteluissa - mutta ainoastaan niissä (s. 42) - todetaan,
miten sirun tiedot suojataan oikeudettomalta lukemiselta.

Perustuslakiin perustuvien henkilötietojen suojan kannalta on huomion
arvoista, että passin sisältämistä turvatekijöistä ja biometrisistä tunnisteista
säädetään neuvoston asetuksessa n:o 2252/2004. Tämä koskee myös passin
sirulle talletettavia tietoja. Koska passiin sisällytettävistä tiedoista on näiltä osin
säädetty neuvoston asetuksessa, siitä ei voida säätää passilaissa.

Liikkumisvapaus

Jokaisella on perustuslain 9 §:n 2 momentin mukaan oikeus lähteä maasta.
Tähän oikeuteen voidaan saman perustuslainkohdan nojalla lailla säätää
välttämättömiä rajoituksia oikeudenkäynnin tai rangaistuksen täytäntöönpanon
varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen
turvaamiseksi. Nämä rajoitusperusteet tarkoitettiin perusoikeusuudistuksen
esitöiden mukaan (HE 309/1993 vp, s. 51) sillä tavoin tyhjentäviksi, ettei
maasta poistumisen estämisestä muulla perusteella voida säätää tavallisella
lailla. Koska passi on maasta poistumisen pääsääntöinen edellytys, passin
myöntämisen ja peruuttamisen edellytykset ovat olennaisia perustuslain 9 §:n 2
momentissa taatun maastapoistumisoikeuden toteutumisen kannalta.

Passin myöntämisen esteet (15 §)

Hallituksen esityksen mukaan passi voitaisiin evätä kolmella perusteella, jotka
määritellään lakiehdotuksen 15 §:n 1 momentissa. Näistä 1)-kohdan mukaan



passi voidaan evätä henkilöltä, jonka on syytä epäillä syyllistyneen rikokseen,
josta saattaa seurata vähintään vuoden vankeusrangaistus ja rikoksen
esitutkinta on kesken, tai joka on epäiltynä etsintäkuulutettu taikka syytteessä
tällaisesta rikoksesta taikka tällaisen rikoksen syyteharkinta on kesken.

Ehdotetussa säännöksessä myöntämisestettä ei kaikilta osin suoranaisesti
kytketä oikeudenkäyntiin, vaan siihen, että henkilön on syytä epäillä
syyllistyneen rikokseen. Lisäksi kuitenkin edellytetään, että esitutkinta on
vireillä, henkilö on etsintäkuulutettu tai syytteessä tällaisesta rikoksesta. Näiden
perusteiden voidaan katsoa kytkevän epäilyn riittävän tehokkaasti alkavan
oikeudenkäynnin todennäköisyyteen ja läheisyyteen (vrt. PeVL 33/1997 vp).
Ehdotettu 2)-kohta liittyy välittömästi rangaistuksen täytäntöönpanon
varmistamiseen ja 3)-kohta maan-puolustusvelvollisuuden täyttämisen
turvaamiseen siten kuin perustuslain 9 §:n 3 momentissa edellytetään.

Passia ei lakiehdotuksen 15 §:n 2 momentin mukaan annettaisi henkilölle, joka
on määrätty pakkokeinolain (450/1987) 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun
matkustuskieltoon taikka konkurssilain (120/2004) 4 luvun 8 tai 9 §:ssä
tarkoitettuun maastapoistumiskieltoon. Näiltä osin voidaan todeta, että
oikeudenkäynnillä ei perustuslain 9 §:n 2 momentin esitöiden mukaan viitata
yksinomaan rikossyytteen käsittelyyn, vaikka rikosoikeudenkäyntiä voidaankin
pitää sääntelyn luontevana lähtökohtana (HE 309/1993 vp, s. 51).
Pakkokeinolain 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettu matkustuskielto kohdistuu rikoksesta
todennäköisin syihin epäiltyyn. Konkurssi puolestaan on osaksi
tuomioistuinmenettelyä, joka alkaa tuomioistuimen päätöksellä konkurssiin
asettamisesta ja päättyy pääsäännön mukaan tuomioistuimen päätökseen
jakoluettelon vahvistamisesta. Näiltä osin matkustuskielto ja konkurssi-
menettely voidaan rinnastaa sellaiseen oikeudenkäyntiin, jonka
varmistamiseksi voidaan perustuslain 9 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla
säätää rajoituksia oikeuteen lähteä maasta. Ehdotettu sääntely ei siten vaikuta
lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen.

Passin peruuttaminen (21 §)

Myös passin peruuttaminen vaikuttaa välittömästi oikeuteen lähteä maasta.
Tältä osin lakiehdotuksen 21 §:n 1 momentin 7)-kohdan ehdoton
peruuttamisperuste on varsin väljä. Passi peruutetaan säännösehdotuksen
mukaan, jos Väestörekisterikeskus on erityisestä syytä peruuttanut 5 §:n 3
momentissa tarkoitetun varmenteen. Erityisiä syitä ei laissa määritellä, mutta
perustelujen mukaan (s. 31) ne liittyisivät koko passijärjestelmän varmuuteen ja
turvallisuuteen. Peruuttamiselle on siten painava ja yleisesti hyväksyttävä
peruste. Suhteellisuusperiaatteen kannalta on kuitenkin välttämätöntä, että
passinhaltijalle tällaisessa tilanteessa annetaan maksutta uusi passi, mistä olisi
säädettävä laissa.

Passin harkinnanvaraisen peruuttamisen edellytykset lakiehdotuksen 21 §:n 2
momentissa eivät - 3)-kohtaa lukuun ottamatta - vastaa perusteita, joiden
mukaan oikeutta lähteä maasta voidaan perustuslain 9 §:n 2 momentin mukaan
lailla rajoittaa. Sääntely on siten selvästi ristiriidassa mainitun
perustuslainkohdan kanssa. Ehdotettu sääntely 21 §:n 2 momentin 1)-, 2)-ja 4)-
kohdassa voidaan kuitenkin sopeuttaa perustuslain 9 §:n 2 momentin
vaatimuksiin, mikäli passinhaltijalle säädetään oikeus saada uusi passi
peruutetun tilalle. Vastaavanlainen järjestely sisältyy jo 23 §:n 2 momentin
mukaiseen menettelyyn.

Alaikäisen passi (11 §)



Alaikäisen passia koskevien lakiehdotuksen 11 §:n säännösten osalta
hallituksen esitystä on tarkasteltava myös suhteessa perustuslain 6 §:n 3
momentin säännökseen, jonka mukaan lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti
yksilöinä ja heidän tulee saada vaikuttaa kehitystään vastaavasti itseään
koskeviin asioihin.

Alaikäisellä olisi lakiehdotuksen 11 §:n 1 momentin sisältämän pääsäännön
mukaan oikeus saada passi vain hänen huoltajiensa suostumuksella. Tällaista
rajoitusta arvioitaessa on otettava huomioon, että perusoikeussuoja ei ole
lähtökohtaisesti riippuvainen henkilön iästä. Oikeusjärjestykseen sisältyvät
säännöt oikeustoimikelpoisuudesta vaikuttavat kuitenkin siihen, kuka
vajaavaltaisen osalta käyttää perusoikeutta koskevaa puhevaltaa.
Lainsäädäntöön voi sisältyä perusoikeuksien osalta erilaisia järjestysluonteisia,
vajaavaltaisia koskevia säännöksiä. Alaikäistä koskevat rajoitukset on kuitenkin
voitava perustella perusoikeussuojan kannalta hyväksyttävällä tavalla.

Tältä kannalta on huomionarvoista, että lakiehdotuksen 11 §:n 2 momentin
mukaan alaikäisellekin voidaan myöntää passi, vaikka huoltaja olisi evännyt
suostumuksensa, jos passin antamatta jättäminen olisi selvästi vastoin lapsen
etua ja jos voidaan pitää ilmeisenä, ettei lasta vastoin huoltajan suostumusta
muutoin kuin tilapäisesti viedä toiseen valtioon. Passin myöntäminen vastoin
huoltajan suostumusta on tällä tavoin liitetty lapsen etuun ja pysyvän maasta
poistumisen estämiseen, mitä voidaan pitää lapsen suojaamisen kannalta
perusteltuna (PeVL 33/1997 vp).

Erillinen passipäätös (20 §)

Kun passi myönnetään hakemuksen mukaisesti, siitä ei annettaisi erillistä
hallintopäätöstä eikä valitusosoitusta. Ehdotusta on aiheellista arvioida
perustuslain 21 §:n 2 momentin kannalta, jonka mukaan oikeus saada
perusteltu päätös kuuluu hyvän hallinnon takeisiin, jotka turvataan lailla.
Hakemuksen mukaisesti myönnettyä passiasiakirjaa voidaan epäilemättä pitää
perustuslain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettuna päätöksenä, joten säännös
erillisen hallintopäätöksen antamatta jättämisestä on tarpeeton. Tällaista
passipäätöstä ei myöskään hyvän hallinnon perusteet perustuslain 21 §:n 2
momentissa edellyttämällä tavalla määrittelevän hallintolain 45 §:n 2 momentin
4 kohta huomioon ottaen tarvitse perustella, joten myöskään perustelujen
poisjättämisestä on tarpeetonta säätää tässä laissa. Valitusosoituksen
liittäminen tällaiseen päätökseen ei myöskään ole oikeusturvan tai hyvän
hallinnon vaatimusten kannalta tarpeen.

Passin maksullisuus (34 §)

Passin maksullisuus voi myös vaikuttaa edellytyksiin käyttää perustuslain 9
§:ään perustuvaa perusoikeutta lähteä maasta. Passista perittävä
suoritemaksu määräytyisi valtion maksuperustelain mukaan ja maksuun
sisältyisivät vain passin valmistamisesta aiheutuvat kustannukset. Perustelujen
(s. 43) mukaan maksu oiisi vuositasolla noin 12 euroa, mitä ei voida pitää
perusoikeuden kannalta ongelmallisena määränä.
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä passilaiksi ja eräiksi siihen

liittyviksi laeiksi (HE 25/2005 vp).

7. Maastapoistumis- ja maahan saapumisoikeus

Perustuslain 9 §:n 2 momentin mukaan "jokaisella on oikeus lähteä maasta". Kuitenkin "tähän oikeuteen

voidaan lailla säätää välttämättömiä rajoituksia oikeudenkäynnin tai rangaistuksen täytäntöönpanon

varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen turvaamiseksi". Pykälän 3 momentin

mukaan taas "Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan, karkottaa maasta eikä vastoin tahtoaan

luovuttaa tai siirtää toiseen maahan".

Nykyistä passilakia muutettiin vuonna 1998 (14/1998 vp) sen saattamiseksi vastaamaan

perusoikeusuudistuksessa voimaan tulleita maasta poistumis- ja maahan saapumisoikeutta koskevia

säännöksiä. Perustuslakivaliokunta antoi hallituksen esityksestä lausuntonsa (PeVL 33/1997 vp). Nyt

tarkasteltavassa esityksessä onkin erityistä huomiota kiinnitettävä säännösehdotuksiin, jotka poikkeavat

voimassa olevasta passilaista.

Suomen kansalaisen maahan saapumisoikeus on perustuslain 9 §:n 3 momentin mukaan ehdoton. Tämän

vuoksi passilakiehdotuksen 2 §:n 1 momentin säännöstä, jonka mukaan Suomen kansalainen osoittaa

paitsi maasta matkustamisoikeutensa myös maahan saapumisoikeutensa passilla, voidaan pitää

vaitiosääntöoikeudellisesti ongelmallisena. Sama koskee myös 28 §:n säännöksiä, kuten 2 momentin

tietojen antamisvelvollisuutta. Maahan tullessa tietojen antamisvelvollisuus voi koskea vain

kansalaisuutta; tämä on ainoa edellytys maahan tulo-oikeudelle. Voimassa olevassa laissa ei ole

lakiehdotuksen 2.1 §:ää vastaavaa säännöstä.
2



Lakiehdotuksen 15 §:ssä ovat säännökset passin myöntämisen esteistä. Pykälän 1 momentin 1 kohdan

mukaan passi voitaisiin evätä henkilöltä, "jonka on syytä epäillä syyllistyneen rikokseen, josta saattaa

seurata vähintään vuoden vankeusrangaistus ja rikoksen esitutkinta on kesken tai joka on epäiltynä

etsintäkuulutettu taikka syytteessä tällaisesta rikoksen taikka tällaisen rikoksen syyteharkinta on kesken".

Ongelmana on, voidaanko ehdotettua säännöstä pitää perustuslain 9.2 §:n mukaisella tavalla

välttämättömänä oikeudenkäynnin varmistamiseksi.

Voimassa olevan passilain 9.1 §:n 1 kohdan vastaavassa säännöksessä rikosepäilyltä edellytetään

todennäköisiä syitä., Hallituksen ehdottamassa säännöksessä todennäköisyysvaatimusta ei ollut, vaan se

lisättiin eduskuntakäsittelyssä perustuslakivaliokunnan lausunnon nojalla. Valiokunta katsoi

lausunnossaan, että "passin epääminen tulisi kytkeä tehokkaammin alkavan oikeudenkäynnin

todennäköisyyteen ja läheisyyteen". Nyt ehdotetussa säännöksessä rikosepäilyn ohella edellytetään kesken

olevaa esitutkintaa. Perustuslain vaatiman oikeudenkäyntikytkennän lujittamiseksi uudessakin

säännöksessä tulisi kuitenkin nähdäkseni pitää kiinni todennäköisyys-kriteeristä. Säännöksen taikka-

sanasta alkavan loppuosan kieliasu on syytä korjata.

Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa on käsitelty passista perittävää maksua. Jos maksu on

kohtuuttoman korkea, tämä saattaa muodostua esteeksi perustuslain 9 §:n mukaisen liikkumisvapauden

toteuttamiselle. Lakiehdotuksen 34 §:n mukaan maksu määräytyisi valtion maksuperustelain (150/1992)

mukaisesti, mikä perustelujen mukaan merkitsee, että passista peritään vain sen valmistamisesta

aiheutuneet kustannukset. Passi onkin tyypillisesti sellainen julkisoikeudellinen suorite, josta peritään

maksuperustelain 6.1 §:n pääsäännön mukaan omakustannusarvoa vastaava maksu. Maksuperustelaki

mahdollistaa kuitenkin myös sen, että maksu määrätään perustellusta syystä tätä alhaisemmaksi (6.3 §).

Jos uuden passin valmistuskustannuksia vastaava maksu kohoaisi kohtuuttoman korkeaksi, perustuslain

mukainen liikkumisvapaus edellyttää, että tätä maksuperustelain mahdollisuutta käytetään hyväksi.

2.  Yksityisyyden suoja

Passilakiehdotuksen tarkoittamaan uuteen passiin tulee myös erityinen siruosa, johon talletetaan muun

muassa biometriset tunnisteet ja henkilötiedot. Siruosasta, sille talletettavista tiedoista ja siruosaan

liittyvistä passien turvatekijöistä on säädetty EY:n neuvoston 2004 joulukuussa hyväksymässä asetuksessa

(EY 2252/2004). Tämän asetuksen säännökset jäävät passilakiehdotuksen käsittelyssä suoritettavan

valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin ulkopuolelle.

Valtiosääntöoikeudellinen arviointi on sen sijaan kohdennettava jäsenvaltioiden lainsäädännöstä

riippuvien henkilötietojen suojaamissäännösten riittävyyteen perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaisen



yksityisyyden ja henkilötietojen suojan kannalta. Hallitus ehdottaa lakiin henkilötietojen käsittelystä

poliisitoimessa otettavaksi säännöstä, jonka mukaan "tallettaessaan tai muutoin käsitellessään sähköisessä

muodossa olevia henkilön fyysisiin ominaisuuksiin perustuvia tunnistetietoja, rekisterinpitäjän ja

lupaviranomaisen tulee erityisesti huolehtia näiden tunnistetietojen tallettamisen ja muun käsittelyn

tietoturvasta" (10a. 1 §). Olennainen kysymys tietysti on, miten tietoturvasta tulee huolehtia. Tähän

kysymykseen säännösteksti tai sen perustelut eivät anna vastausta

Lain 10a.2 §:ssä puolestaan säädettäisiin, että "rekisterinpitäjä vastaa edellä tarkoitetusta tietoturvasta

myös sellaisen kolmannen osapuolen kannalta, joka rekisterinpitäjän toimeksiannosta joko kokonaan tai

osittain toteuttaa henkilön fyysisiin ominaisuuksiin perustuvien tunnistetietojen tallettamisen".

Säännösehdotus herättää eräitä valtiosääntöoikeudellisesti merkityksellisiä kysymyksiä:

- Mitä tarkoittaa "vastaaminen"?

- Onko tarkoituksena on, että fyysisiin ominaisuuksiin perustuvien tunnistetietojen tallettaminen

voitaisiin antaa myös yksityisoikeudellisten subjektien tehtäväksi? Jos näin, onko tarkoituksena

säätää asiasta erikseen lailla? Jos näin ei ole, miten on tarkoitus varmistaa, että

viranomaiskoneiston ulkopuolelle annettavat toimeksiannot ovat sopusoinnussa perustuslain 124

§:n mukaisten vaatimusten kanssa?

Heimolassa 26.4.2005

Kaarlo Tuori
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1. Uudistuksen tausta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi passilaki. Uudistus johtuu EU:n asetuksesta 2252/2004
(jäljempänä EU:n asetus) unionin kansalaisten passien turvatekijöistä ja biometriikkaan koskevista
vaatimuksista. Passiin on tarkoitus sisällyttää siru, joka tässä vaiheessa sisältäisi biometrisenä tunnisteena
kasvokuvan. Myöhemmässä vaiheessa siruun talletettaisiin myös sormenjälkitiedot.

2. Lakiehdotusten arviointia

Esitykseen sisältyvillä lakiehdotuksilla on merkitystä erityisesti liikkumisen vapauden (perustuslaki 9 §)
sekä yksityisyyden suojan (perustuslaki 10 §) kannalta. Ehdotuksen merkitystä liikkumisen vapauden
kannalta on tarkasteltu esitysluonnoksessa eikä oikeusministeriöllä ole näiltä osin muuta lausuttavaa.

Yksityiselämän ja henkilötietojen suojan kannalta on tarpeen arvioida, miten ja kuinka yksityiskohtaisesti
on syytä säännellä toisaalta siruun talletettavien tietojen suojaa, toisaalta sitä rekisteriä, johon sirukorttia
vastaavat tiedot talletetaan.

Passin sirukorttiin talletettavien tietojen merkitys yksityisyyden suojan kannalta on merkittävästi
sidoksissa siihen, kuinka tehokkaasti estetään näiden tietojen oikeudeton käyttö ja lukeminen. Passin
merkittävien tietojen helppo saatavuus lisää identiteettivarkauksien riskiä, minkä vuoksi tiedot on säädetty
salassa pidettäviksi (L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, HE 30/1998 vp s. 91).

Esityksen perustelujen valossa näyttää siltä, että passiuudistusta suunniteltaessa on varauduttu erilaisiin
teknisiin keinoihin sirulla olevien tietojen suojaamiseksi. Tämä on luonnollinen seuraus EU:n asetuksen 2
artiklasta. Asia ei kuitenkaan näy itse lakiehdotuksessa. Passilakiehdotuksen 30 §:ssä säädettäisiin
ainoastaan teknisen suojan järjestämiseen liittyvistä vastuista. Ottaen huomioon siruun talletettavien
tietojen merkitys passinhaltijalle sekä hänen identiteettinsä ja yksityiselämänsä suojaamiseen kannalta,
näyttäisi asianmukaiselta, että siruun tallettavien henkilötietojen teknisestä suojaamisesta otettaisiin lakiin
tarkemmat ja suojaamisen tasoa osoittavat säännökset.

EU:n asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa on edellytetty, että passinhaltijalla on ehdoton oikeus tarkistaa
passin sisältämät tiedot. Vaikka säännös onkin suoraan sovellettavaa oikeutta, olisi asianmukaista, että
passilaissa olisi vastaava säännös. Säännöksellä olisi merkitystä luonnollisesti  vain  sirukorttiin
talletettujen tietojen  tarkastamisessa.  Asian jättäminen
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henkilötietolain (523/1999) varaan ei ole asianmukaista, koska tutkinnanvaraiseksi voi jäädä, muodostaako
passi henkilörekisterin ja koska henkilötietolaissa on rekisteröidyn tarkastusoikeutta koskevia rajoituksia.

Ehdotuksessa passilaiksi on lähdetty siitä, että passirekisterin käytöstä ja siihen talletettujen tietojen
muusta käsittelystä säädettäisiin edelleenkin henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetussa laissa
(761/2003). Mainittuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräiden teknisten muutosten lisäksi otettavaksi



säännös biometristen tunnisteiden tietoturvaa koskeva yleinen säännös (10 §) sekä kuvatietojen ja
nimikirjoitustietojen poistoaikojen pidentämistä koskeva säännös (23 §). Perustelujen mukaan tämä johtuu
siitä, että kuvatietojen tallettamisessa passirekisteriin ei katsota tapahtuvan muutoksia. Tässä yhteydessä
on syytä kiinnittää huomiota Ruotsissa vireillä olevaan passilain muuttamiseen (Prop. 2004/05:119), jossa
ehdotetaan säädettäväksi velvollisuus poistaa kasvokuvasta saatavissa olevat biometriset tiedot heti, kun
passi on myönnetty tai kun passihakemus on peruttu tai hylätty.

Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain keskeisiin elementteihin kuuluu, että sillä
poiketaan henkilötietojen suojan kannalta keskeisestä käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatteesta. EU:n
asetuksessa käyttötarkoitussidonnaisuusperiaate ilmenee erityisen yksiselitteisenä: asetuksen 4 artiklan 3
kohdan mukaan passien ja matkustusasiakirjojen sisältämiä biometrisiä tunnisteista saa käyttää ainoastaan
asiakirjan aitouden toteamiseksi sekä henkilöllisyyden varmistamiseksi biometrisiä tunnisteita suoraan
saatavilla oleviin tunnisteisiin tilanteessa, jossa passi tai muu matkustusasiakirja on lain mukaan esitettävä.
Säännös on tarkkarajainen ja voitaneenkin katsoa, että riippumatta kansallisesta lainsäädännöstä säännös
on suoraan ja ensisijaisesti sovellettavaa oikeutta myös Suomessa. Asetuksessa säännöksen soveltamisalaa
voitaneen kuitenkin katsoa rajoitetun, koska säännös koskee vain tilanteita "tämän asetuksen
soveltamiseksi".

Perustuslain kannalta merkityksellistä on digitalisoitujen kasvokuvien käyttö automaattiseen
tunnistamiseen. Esimerkiksi videovalvonnan avulla saatavien kuvien yhdistämisellä digitalisoituihin
kuviin voidaan tunnistaa vaikkapa henkilön liikkuminen kaupunkien keskusta-alueilla. Siksi
yksityiselämän ja henkilötietojen suojan kannalta onkin ensiarvoisen tärkeätä, että viranomaisen rekisteriin
talletettujen sähköisten kuvien käsittelyä säännellään yksityiskohtaisten ja tarkkarajaisten säännösten
avulla. Tällaiset säännökset olisivat asianmukaisemmin sisällytettävissä passilakiin. Passirekisterin ja sen
tietojen käsittely passilaissa tekisi niin lainsäätäjälle kuin kansalaisille helposti ja läpinäkyvällä tavalla
selväksi, miten passiin liittyviä biometrisiä tietoja saa käsitellä. Esimerkiksi Ruotsissa vireillä olevan
passilain muuttamista koskevan lakiehdotuksen mukaan niitä biometrisiä tunnisteita, joita on saatavissa
kasvokuvasta, ei saa käyttää automaattisen tietojenkäsittelyn avulla toteutettavaan hakuun.

Edellä tarkoitetut muutokset passirekisteriä koskevaan sääntelyyn voitaneen toteuttaa viimeistään silloin,
kun sormenjäljet otetaan käyttöön passissa biometrisinä tunnisteina.

Ehdotukseen passilaiksi sisältyy asetuksenantovaltuuksia koskevia säännösehdotuksia. Nämä kaikki eivät
näyttäisi olevan sopusoinnussa perustuslain 80 §:n ja peruslakivaliokunnan käytännön kannalta. Erityisesti
huomiota kiinnittää lakiehdotuksen 5 §:n 4 momentti, jonka mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään
nimikirjoituksen merkitsemisestä passiin. Lakiehdotuksen perusteluista ilmenee, että asetuksella on
tarkoitus säätää nimikirjoituksen merkitsemisestä silloin, kun on kysymys henkilöstä, joka ikänsä tai
fyysisten ominaisuuksiensa vuoksi ei kykene kirjoittamaan nimeänsä. Asianmukaisinta olisi, että laissa
säädettäisiin sovellettava sääntö, esim., että mainituissa tapauksissa nimildrjoitus korvataan viranomaisen
tekemällä merkinnällä.

3. Biometrisiä tunnisteita koskevan lainsäädännön kehittäminen

Henkilötietojen suojaa koskeva yleislaki, henkilötietolaki, ei sisällä biometria tunnisteita koskevia
erityissäännöksiä. Tällaisten säännösten tarvetta arvioidaan hallinnossa. Kun julkinen valta ottaa käyttöön
biometrisiä tunnisteita, saattaisi olla tarpeen harkita toimenpiteitä, joiden avulla voidaan estää yleisten
etujen vuoksi tarpeellisten biometristen tunnisteiden käyttämistä niiden alkuperäisen käyttötarkoituksen
ulkopuolella.

Henkilötietolain mukaan rekisteröidyn suostumus antaa oikeuden henkilötietojen käsittelylle. Siten
passinhaltijan suostumus voisi oikeuttaa passissa olevan biometrisiä tunnisteita koskevan tiedon
käsittelylle yksityiselläkin sektorilla. Tämän kehityksen estämiseksi passilakiin voitaisiin ottaa säännös,



joka kieltää passinhaltijaa antamasta tai toisen ilman laissa olevaa valtuutta vaatimasta passinhaltijaa
antamaan passin tekniseen osaan talletettuja tietoja luettaviksi tai muutoin käsiteltäviksi.
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HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi passilaki. Esitys sisältää lisäksi ehdotukset laeiksi

henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain, ulkomaalaislain ja ulko-

maalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta.

Passilainsäädännön uudistamisen taustana on Euroopan unionin neuvoston asetus

jäsenvaltioiden myöntämien passien turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista.
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Asetuksen mukaan matkustusasiakirjassa tulee olla tekninen osa, siru, johon biometriset

tunnisteet tallennetaan. Biometriset tunnisteet ovat kasvokuva ja sormenjäljet. Suomessa

biometristen tunnisteiden käyttöönotto passeissa toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisessä

vaiheessa otetaan käyttöön biometrisena tunnisteena vain kasvokuva ja toisessa vaiheessa

sormenjäljet kasvokuvan ohella.

Perustuslain säännökset huomioon ottaen nykyisestä passiasetuksesta ehdotetaan

nostettavaksi säännöksiä lain tasolle. Passilaki ehdotetaan uudistettavaksi kokonaisuudessaan

passilainsäädännön selkeyttämiseksi ja loogisen sisällön aikaansaamiseksi.

Säätämisjärjestysperasteluissa tarkastellaan sääntelyä perustuslain 10 §:n I momentissa

turvatun yksityiselämän suojan ja 9 §:ssä suojatun liikkumisvapauden kannalta. Perustelujen

mukaan lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus on

kuitenkin pitänyt tärkeänä, että perustuslakivaliokunnalle varataan tilaisuus antaa esityksestä

lausunto.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuodenvaihteessa 2005—2006.
VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Liikkumisvapaus

Passin myöntämisen esteet ja passin peruuttaminen. Perustuslain 9 §:n 2 momentin mukaan

jokaisella on oikeus lähteä maasta. Tähän oikeuteen voidaan lailla säätää välttämättömiä

rajoituksia oikeudenkäynnin tai rangaistuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka

maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen turvaamiseksi. Nämä rajoituspe-rusteet on

perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan (HE 309/1993 vp, s. 51/II) tarkoitettu sillä tavoin

tyhjentäviksi, ettei maasta poistumisen estämisestä muulla perusteella voida säätää tavallisella

lailla. Koska passi on maasta poistumisen pääsääntöinen edellytys, ovat passin antamis- ja

peruuttamisedellytykset olennaisia perustuslain 9 §:n 2 momentissa taatun

maastapoistumisoikeuden toteutumiselle (PeVL 33/1997 vp).

Passi voidaan 1. lakiehdotuksen 15 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella evätä henkilöltä,

joka on tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen eikä ole rangaistusta suorittanut. 28 vuotta

täyttäneeltä asevelvolliselta voidaan momentin 3 kohdan perusteella evätä passi, jollei hän

osoita, ettei maanpuolustusvelvollisuus ole esteenä passin antamiselle. Passia ei 15 §:n 2
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momentin mukaan lainkaan anneta henkilölle, joka on määrätty pakkokeinolaissa tarkoitettuun

matkustuskieltoon tai konkurssilaissa tarkoitettuun maastapoistumiskieltoon. Nämä passin

epäämisperusteet ovat perustuslain 9 §:n 2 momentissa tarkoitettuja rajoituksia oikeudenkäynnin

tai rangaistuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvollisuuden

täyttämisen turvaamiseksi. Epäämisperusteet ovat perusteltuja myös rajoitusten

välttämättömyysvaatimuksen näkökulmasta. Ne eivät siten muodostu perustuslain kannalta

ongelmallisiksi.

Passilakiehdotuksen 15 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella passi voidaan evätä

henkilöltä, jonka on syytä epäillä syyllistyneen rikokseen, josta saattaa seurata vähintään vuoden

vankeusrangaistus ja rikoksen esitutkinta on kesken tai joka on epäiltynä etsintäkuulutettu taikka

syytteessä tällaisesta rikoksesta taikka tällaisen rikoksen syyteharkinta on kesken. Sääntelyn

valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa on merkityksellistä voidaanko passin näitä

epäämisperusteita pitää välttämättöminä oikeudenkäynnin varmistamiseksi.

Voimassa olevan passilain käsittelyn yhteydessä perustuslakivaliokunta katsoi, että passin

epääminen tulisi kytkeä riittävän selkeästi alkavan oikeudenkäynnin todennäköisyyteen ja

läheisyyteen säätämällä esimerkiksi, että kysymyksessä on henkilö, jonka todennäköisin syin

epäillään syyllistyneen rikokseen (PeVL 33/1997 vp). Tämän mukaisesti passi voidaan voimassa

olevan lain nojalla evätä henkilöltä, jonka voidaan todennäköisin syin epäillä syyllistyneen

rikokseen. Epäilyn todennäköisyyteen liittyvän maininnan poisjättämistä lakiehdotuksen 15 §:n

1 momentin 1 kohdasta ei ole esityksessä perusteltu. Maininta on valiokunnan mielestä

asianmukaista lisätä säännökseen, vaikka siinä nykyisestä poiketen edellytetään rikosepäilyn

ohella kesken olevaa esitutkintaa.

Passi on 1. lakiehdotuksen 21 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan aina peruutettava siinä

tapauksessa, että Väestörekisterikeskus on erityisestä syystä peruuttanut 5 §:n 3 momentissa

tarkoitetun varmenteen. Kysymys on tällöin passin haltijasta riippumattomasta syystä.

Perusteluista käy ilmi, että passinhaltijalla on oikeus saada maksutta uusi passi näin peruutetun

passin jäljellä olevaksi voimassaoloajaksi. Passi voidaan lisäksi 21 §:n 2 momentin 1—4 kohdan

nojalla peruuttaa eräissä tapauksissa harkinnanvaraisesti. Näistä ainakin 1 kohdan ja

mahdollisesti 2 ja 4 kohdan sisältämät passin peruuttamisen syyt saattavat valiokunnan

käsityksen mukaan joissakin tilanteissa olla passinhaltijasta riippumattomia. Pykälän

perusteluissa ei ole käsitelty oikeutta uuden passin saamiseen näissä tapauksissa.
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^ Lakiehdotuksen 31 §:ssä on kuitenkin nimenomainen maininta siitä, että passin haltija vastaa

huolimattomasta säilyttämisestä aiheutuvista seuraamuksista. Pykälän perustelujen mukaan

passinhaltija joutuu maksamaan huolimattoman säilyttämisen takia turmeltuneen ja tämän

vuoksi peruutetun passin tilalle annettavasta passista maksupäätöksen mukaisen maksun. Jos

passin turmeltuminen kiistattomasti johtuu valmistusvir-heestä on passinhaltijalla oikeus saada

uusi passi turmeltuneen passin voimassaoloajaksi maksutta.

Henkilöllä, jonka passi on peruutettu sen vuoksi, että hänen on todennäköisin syin epäilty

kuolleen luonnononnettomuuden tai muun katastrofin yhteydessä taikka rikoksen johdosta, on

lakiehdotuksen 23 §:n perusteella oikeus epäilyn osoittauduttua vääräksi saada maksutta uusi

passi peruutetun passin jäljellä olevaksi voimassaoloajaksi. Valiokunnan mielestä on

asianmukaista lisätä 21 §:ään vastaavanlainen säännös henkilön oikeudesta saada maksutta uusi

passi niissä tapauksissa, joissa passi on peruutettu passinhaltijasta riippumattomista syistä.

Suomen kansalaisen maahansaapumisoikeus. Suomen  kansalaista  ei  perustuslain  9  §  :n  3

momentin mukaan saa estää saapumasta maahan. Maahansaapumisoikeus on perustuslaissa

muotoiltu ehdottomaksi oikeudeksi. Samansisältöinen säännös on 1. lakiehdotuksen 1 §:n 2

momentissa.

Suomen kansalainen osoittaa lakiehdotuksen 2 §:n 1 momentin mukaan oikeutensa

saapua maahan passilla, jollei käsiteltävänä olevasta laista, Euroopan yhteisön lainsäädännöstä

taikka Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu. Säännöstä on mahdollista

tulkita siten, että passi olisi yleensä Suomen kansalaisen ainoa tapa osoittaa oikeutensa saapua

maahan. Maahan pyrkivän henkilön Suomen kansalaisuudesta tulee passin puuttuessa

perustelujen mukaan kuitenkin varmistua muilla keinoin, kuten rekisterikyselyillä ja henkilön

puhuttamisella tai muilla vastaavilla keinoilla. Tällaisesta Suomen kansalaisen

maahansaapumisoikeuden kannalta merkityksellisestä seikasta on valiokunnan mielestä tärkeää

lisätä 2 §:ään nimenomainen säännös.

Passista perittävä maksu. Passista peritään 1. lakiehdotuksen 34 §:n mukaan valtion

maksuperustelaissa säädettyjen perusteiden mukainen maksu. Valtion maksuperustelain 6 §:n 1

momentin pääsäännön mukaan julkisoikeudellisesta suoritteesta valtiolle perittävän maksun

suuruuden tulee vastata suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten
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määrää (omakustannusarvo). Passista perittävän suoritemaksun suuruudeksi on arvioitu 60

euroa. Tämä merkitsisi vuositasolla 12 euron kustannusta.

Passista perittävän maksun suuruus on, kuten hallituksen esityksestä ilmenee, sinänsä

perustuslain 9 §:ssä turvatun liikkumisvapauden kannalta merkityksellinen seikka. Esityksen

perusteluissa mainittua suuruusluokkaa olevaa kustannusta ei kuitenkaan voida pitää

tosiasiallisena esteenä liikkumisvapauden toteutumiselle.

Henkilötietojen suoja

Passin teknisen osan tietojen tietoturva. Passin biometriseen tunnisteeseen talletettavien tietojen

suojaaminen oikeudettomalta käytöltä on tärkeää perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvattujen

yksityiselämän ja henkilötietojen suojan kannalta. Esityksen perustelujen valossa näyttää siltä,

että erilaisiin teknisiin keinoihin passin biometrisessä tunnisteessa olevien tietojen suojaamiseksi

on passiuudistusta valmisteltaessa varauduttu asianmukaisesti. Tietoturvan sisältö jää kuitenkin

1. lakiehdotuksen 30 §:n 2 momentissa ja 2. lakiehdotuksen 10 a §:ssä epämääräiseksi. Sama

koskee näissä säännöksissä mainittuja viranomaisen velvoitteita huolehtia ja vastata

tietoturvasta. Lakiehdotuksia on perustuslakivaliokunnan mielestä aiheellista täydentää

ehdotettua tarkemmilla säännöksillä tietoturvan sisällöstä ja viranomaisen velvoitteista.
Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä päivänä syyskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj.   Kimmo Sasi /kok
vpj. Arja Alho /sd
jäs.  Hannu Hoskonen /kesk

Roger Jansson /r
Irina Krohn /vihr
Miapetra Kumpula-Natri /sd
Annika Lapintie /vas
Outi Ojala /vas
Reino Ojala /sd
Klaus Pentti /kesk
Markku Rossi /kesk
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Simo Rundgren /kesk
Arto Satonen /kok
Seppo Särkiniemi /kesk
Ilkka Taipale /sd
Astrid Thors I x
Jan Vapaavuori /kok.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Petri Helander.


