
SIS II auttaa kansallisia 
lainvalvonta- ja 

hallintoviranomaisia 
suojelemaan paremmin 

Schengenin aluetta, 
torjumaan rikollisuutta 

ja paikallistamaan 
kadonneita henkilöitä.

Onko sinulla kysyttävää EU:sta?
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Mikä on Schengenin alue?
Schengenin alue on suuri osa Euroopan mannerta, jolla tar-
kastukset yhteisillä sisärajoilla on poistettu. Osallistuvat maat 
soveltavat yhteisiä sääntöjä tarkastuksiin Schengenin alueen 
ulkorajoilla, samoin kuin viisumikysymyksiin ja rikosasioita 
koskevaan poliisi- ja oikeusasiain yhteistyöhön (luetteloon 
Schengen-maista voit tutustua tämän esitteen alaosassa mai-
nitulla verkkosivulla).

Mikä on Schengenin tietojärjestelmä?
Schengenin tietojärjestelmä (ja järjestelmän toinen sukupolvi 
– SIS II) on keskeinen osa Schengen-yhteistyötä. Se on tietojär-
jestelmä, jonka avulla Schengenin alueen ulkorajoilla tehtävis-
tä sekä Schengenin alueen sisäisistä tarkastuksista vastaavat 
kansalliset rajavartio-, tulli- ja poliisiviranomaiset voivat välit-
tää ilmoituksia etsintäkuulutetuista tai kadonneista ihmisistä 
ja esineistä, kuten varastetuista autoista ja asiakirjoista. Näin 
ollen SIS II jatkaa tärkeässä roolissa sisäiset rajatarkastukset 
korvaavana järjestelmänä ja helpottaa ihmisten vapaata liikku-
vuutta Schengenin alueella.

SIS II tarjoaa tietoa henkilöistä, joilla ei ole oikeutta tulla Scheng-
enin alueelle tai oleskella siellä tai joita etsitään rikollisen toi-
minnan takia. SIS II sisältää myös tietoa kadonneista henkilöis-
tä, etenkin lapsista tai muista haavoittuvassa asemassa olevista 
henkilöistä, jotka tarvitsevat suojelua. SIS II -järjestelmään tal-
lennetaan myös tietoa tietyistä esineistä, esimerkiksi autoista, 
tuliaseista, veneistä ja henkilötodistuksista, jotka on kadotettu 
tai varastettu tai joita on käytetty rikoksen tekemiseen.

Yhden maan tulli- tai poliisiviranomainen, oikeusviranomai-
nen tai asiaan liittyvä hallintoviranomainen voi siis antaa ilmoi-
tuksen, jossa kuvaillaan etsittyä henkilöä tai esinettä. Ilmoituk-
sen antamisen syitä ovat seuraavat:

•  maahantulon kieltäminen henkilöiltä, joilla ei ole oikeutta 
tulla Schengenin alueelle tai oleskella siellä

•  sellaisen henkilön etsiminen ja pidättäminen, josta on an-
nettu eurooppalainen pidätysmääräys

•  avunanto henkilöiden paikallistamisessa oikeus- ja lainval-
vontaviranomaisten pyynnöstä 

•  kadonneen henkilön etsiminen ja suojeleminen
•  varastetun tai kadonneen omaisuuden etsiminen.

SIS II -järjestelmään tallennetaan henkilön tunnistamiseen 
tarvittavat tiedot (mukaan luettuna valokuva ja sormenjäljet) 
sekä olennaiset tiedot ilmoituksesta (mukaan luettuna toimet, 
joihin on ryhdyttävä). 

Millä viranomaisilla on pääsy 
SiS ii:n tietoihin?
Ainoastaan kansallisilla lainvalvonta-, oikeus- ja hallintoviran-
omaisilla on pääsy SIS II -järjestelmään. Nämä viranomaiset 
saavat tutustua ainoastaan niihin SIS II:n tietoihin, joita ne tar-
vitsevat nimenomaan tehtäviensä suorittamiseen. Eurooppa-
laisilla virastoilla Europolilla ja Eurojustilla on rajalliset käyttöoi-
keudet; ne voivat tehdä tietynlaisia hakuja.

Miten henkilötietojen suoja 
taataan?
Jokaisen SIS II -järjestelmää käyttävän maan viranomaiset ovat 
velvollisia tarkistamaan järjestelmään syöttämiensä tietojen 
laadun. Schengenin alueen tietosuojavaatimukset ovat tiukat. 
Jos henkilöstä tallennetaan henkilötietoja, hänellä on oikeus 
pyytää pääsyä tietoihin ja varmistaa niiden olevan oikeita ja 
laillisesti syötettyjä. Jos näin ei ole, henkilöllä on oikeus pyytää 
niiden korjaamista tai poistamista.

Tietoihin pääsy voidaan evätä ainoastaan, jos se on välttämä-
töntä ilmoitukseen liittyvän laillisen toimenpiteen suorittami-
seksi ja muiden ihmisten oikeuksien ja vapauksien suojelemi-
seksi. 

Mitä tapahtuu, jos joku rikokseen 
tai laittomaan maahantuloon 
Schengenin alueelle sekaantunut 
käyttää väärin nimeäni?
Joskus rikoksia tekevät tai Schengenin alueelle pääsyä tai siellä 
oleskelua yrittävät henkilöt käyttävät väärää henkilöllisyyttä. 
Tähän väärinkäyttöön liittyy usein kadotettuja tai varastettu-
ja henkilötodistuksia. Jos tällainen tilanne johtaa siihen, että 
SIS  II -järjestelmään syötetään ilmoitus, se saattaa aiheuttaa 
vaikeuksia viattomalle henkilölle, jonka henkilöllisyys on va-
rastettu. Näiden viattomien henkilöiden etujen suojelemisek-
si on kuitenkin otettu käyttöön yksityiskohtaisia menettelyjä 
(katso seuraava kohta).

Miten pyydät tietoihin 
pääsyä, niiden korjaamista tai 
poistamista ja mitä voit tehdä, jos 
henkilötietojasi on käytetty väärin
Jos katsot, että henkilötietojasi on käytetty väärin tai että niitä 
on korjattava tai poistettava, voit pyytää pääsyä tietoihin missä 
tahansa Schengen-maassa ottamalla yhteyttä toimivaltaiseen 
viranomaiseen (yleensä kansallinen tietosuojaviranomainen 
tai SIS II -järjestelmään syötettyjen kansallisten tietojen laa-
dusta vastaava viranomainen). Jos olet Schengen-alueen 
ulkopuolella, voit ottaa yhteyttä jonkin Schengen-maan kon-
sulaattiin asuinmaassasi. Sinulle ilmoitetaan pyyntösi jatkotoi-
mista viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

Lisätietoa SIS II -järjestelmästä ja oikeuksistasi 
verkkosivulla
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/sisii
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