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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lagar om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och lagen om behandling av
personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet samt av
vissa lagar som har samband med dem
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås det ändringar i
lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, lagen om behandling av
personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet och lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området
för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte
mellan de brottsbekämpande myndigheterna i
Europeiska unionens medlemsstater och om
tillämpning av rambeslutet. Därutöver föreslås det vissa ändringar i lotterilagen och i
lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism.
Som ny punkt till paragrafen om informationssystemet för polisärenden i lagen om
behandling av personuppgifter i polisens
verksamhet föreslås rätten att registrera observationer av brottslig verksamhet som
gjorts av polismän eller som anmälts till polisen. De övriga punkterna i paragrafen föreslås samtidigt bli kompletterade i fråga om
användningsändamål och informationsinnehåll. Av uppgiftskategorierna i informationssystemet föreslås det att uppgifterna om dem
som varit berövade sin frihet och uppgifterna
om brottsanmälningsindex ska slopas som
obehövliga.
Paragrafen om överskottsinformation som
inhämtats genom avlyssning föreslås bli ändrad så att den omfattar också registrering av
sådan överskottsinformation om vissa brott
som erhållits med någon av de hemliga informationsinhämtningsmetoder som avses i
polislagen.
Polisens rätt att få uppgifter från olika register genom en teknisk anslutning föreslås
bli ändrad så att den motsvarar den rätt att
lämna ut uppgifter som den utlämnande instansen har. Den föreslagna paragrafen omfattar därmed också sådana uppgifter om re296030

sande som ansluter sig till hotell- och restaurangverksamhet, uppgifter ur Gränsbevakningsväsendets och tullens personregister,
uppgifter ur farkostregistret, uppgifter i anslutning till handräckningen av den myndighet som begärt handräckning och uppgifter ur
försvarsmaktens värnpliktsregister. De övriga
punkterna föreslås bli kompletterade i fråga
om användningsändamål och informationsinnehåll. Det föreslås dessutom att polisen
ska få mera täckande återrapportering när det
gäller beslut av åklagare och domstolsavgöranden.
Bestämmelserna om utplåning av uppgifter
ska göras tydligare för att motsvara den förändrade omvärlden. Uppgifterna i polisens
informationssystem ska bevaras enligt vad
användningsbehovet kräver, med beaktande
av kraven på rättssäkerhet för den registrerade, någon annan part eller en person som hör
till polispersonalen.
Det föreslås också att bestämmelserna om
behandling av personuppgifter inom det internationella polissamarbetet ska få en annan
utformning. Bestämmelserna ska ändras på
det sätt som internationella författningar kräver. Det föreslås också att nya bestämmelser
om behandlingen av information från utlandet ska fogas till lagen. Lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser
som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informationsoch underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av
rambeslutet föreslås bli preciserad med motsvarande ändringar.
Genom de föreslagna lagändringarna genomförs på nationell nivå de bestämmelser
som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om skydd av personuppgifter
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som behandlas inom ramen för polissamarbe- som gjorts med stöd av rätten att få upplyste och straffrättsligt samarbete inom inrikes- ningar.
ministeriets förvaltningsområde.
De föreslagna lagarna avses träda i kraft så
I lagen om behandling av uppgifter vid snart som möjligt efter det att de har antagits
gränsbevakningsväsendet föreslås motsva- och blivit stadfästa.
rande tekniska och innehållsmässiga ändDe föreslagna lagarna om ändring av lagen
ringar som i fråga om polisväsendet. Därut- om behandling av personuppgifter i polisens
över görs vissa ändringar som är centrala för verksamhet och lagen om behandling av perGränsbevakningsväsendets verksamhet. Lot- sonuppgifter vid gränsbevakningsväsendet
terilagen föreslås bli kompletterad med en innehåller en övergångsbestämmelse, enligt
bestämmelse om upprätthållande av ett till- vilken informationssystemen och behandsynsregister över lotterier. I lagen om för- lingen av uppgifter i samband med dem ska
hindrande och utredning av penningtvätt och överensstämma med respektive lag inom fyra
av finansiering av terrorism föreslås en be- år från lagens ikraftträdande.
stämmelse om rätten för centralen för utredning av penningtvätt att få tillgång till skatteuppgifter. Dessutom föreslås det en bestämmelse om hemlighållande av förfrågningar
—————
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ALLMÄN MOTIVERING
1 Inledning
Lagen om behandling av personuppgifter i
polisens verksamhet (761/2003, nedan polisens personuppgiftslag) trädde i kraft den 1
oktober 2003. Redan vid beredningen av lagen kunde man förutse att vissa problem i
samband med den praktiska tillämpningen av
lagen, den fortgående omvandlingen av den
offentliga förvaltningen, den internationella
utvecklingen på informationsutbytets område
och de ökade kraven när det gäller skyddet
av privatlivet skulle komma att kräva att lagen ses över. Därför tillsatte inrikesministeriet en arbetsgrupp med uppgift att se över lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet med beaktande av de olägenheter som framkommit vid tillämpningen
av lagen, de ändringar i lagstiftningen som
tillkommit efter lagens ikraftträdande och
den internationella utvecklingen.
Arbetsgruppens förslag utgjorde grunden
till regeringens proposition till Riksdagen
med förslag till lagar om ändring av lagen
om behandling av personuppgifter i polisens
verksamhet och lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet
samt av vissa lagar som har samband med
dem (RP 98/2010 rd). Propositionen överlämnades till riksdagen i juni 2010. Regeringens proposition förföll i och med att riksdagen avslutade sitt arbete på grund av riksdagsvalet våren 2011.

2 Nuläge
2.1

Lagstiftning och praxis

Polisens informationssystem
I polisens personuppgiftslag föreskrivs om
polisens riksomfattande personregister. Dessa är informationssystemet för polisärenden,
informationssystemet för förvaltningsärenden, informationssystemet för misstänkta,
skyddspolisens funktionella informationssystem, Schengens informationssystem och Europolinformationssystemet. Polisen använder

dessutom även andra interna informationssystem och samarbetsmyndigheternas informationssystem.
Polisstyrelsen fungerar som registeransvarig för polisens informationssystem. Skyddspolisen är registeransvarig för skyddspolisens
funktionella informationssystem.
Polisens riksomfattande informationssystem är indelade i operativa informationssystem och administrativa informationssystem.
Med hjälp av de operativa informationssystemen stöds de riksomfattande nyckelprocesserna. Med hjälp av de administrativa informationssystemen sköts bl.a. uppgifter i
anslutning till den ekonomiska administrationen och personaladministrationen. Polisens informationssystem befinner sig i ständig utveckling, och denna utveckling styrs
med hjälp av polisens informationsförvaltningsstrategi. Alla de bassystem som polisen
använder omfattas av den totalreform som
gäller polisens primära informationssystem,
dvs. informationssystemet för polisärenden,
informationssystemet för misstänkta och informationssystemet för förvaltningsärenden.
Det så kallade Vitja-projektet tar fram en informationssystemhelhet som förenhetligar
och effektiviserar såväl polisens som de övriga säkerhetsmyndigheternas och rättsliga
myndigheternas arbetsmetoder. Vitjaprojektet moderniserar och förenar polisens
operativa system så att de ur användarens
synvinkel bildar en sammanhängande och informationssäker systemhelhet.
Polisens fältledningssystem har moderniserats så att polismännen via ett mobilt användargränssnitt har åtkomst till de informationssystem de behöver ute på fältet. Polisens
fältledningssystem är en integrerad del av
nödcentralernas informationssystem.
Genomförda lagstiftningsändringar
Polisens personuppgiftslag har under de
senaste tjugo åren reviderats i sin helhet tre
gånger. Den senaste totalreformen trädde i
kraft i början av oktober 2003. Lagen har
setts över och ändrats ett stort antal gånger
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efter det att denna reform trädde i kraft. De
mest betydande justeringarna och ändringarna redovisas nedan.
I samband med revideringen av polislagen
(525/2005) fogades till paragrafen om polisens informationssystem i polisens personuppgiftslag en punkt om förfarandet i anslutning till informationskälla och ändrades bestämmelsen om arkivuppgifter om undersökning och handräckning. Paragrafen om informationssystemet för misstänkta kompletterades och till paragrafen om polisens övriga
personregister fogades en bestämmelse om
ett tillfälligt register för brottsanalys. Samtidigt preciserades också bestämmelserna om
utplåning av uppgifter.
I samband med lagstiftningen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning ändrades
också
polisens
personuppgiftslag
(1158/2005) så, att Forststyrelsens vilt- och
fiskeövervakare fick rätt att lämna uppgifter
till polisens personregister genom direkt anslutning. I detta sammanhang fogades till paragrafen om utlämnande av uppgifter till
andra myndigheter också en bestämmelse om
polisens rätt att lämna ut uppgifter ur polisens personregister till stämningsmän och
Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare.
I samband med att lagen om penninginsamlingar (255/2006) utfärdades fogades till paragrafen om informationssystemet för förvaltningsärenden i polisens personuppgiftslag en punkt om registrering av uppgifter för
tillsyn över penninginsamlingar. Samtidigt
gavs länsstyrelsen i Södra Finlands län rätt
att såväl föra in uppgifter i informationssystemet som att få uppgifter därifrån.
Också passlagen (671/2006), som trädde i
kraft i juni 2006, och den rätt att registrera
biometriska kännetecken i informationssystemet för förvaltningsärenden som föreskrivs i den gav upphov till ändringar i polisens personuppgiftslag.
I samband med stiftandet av lagen om behandling av personer i förvar hos polisen
(841/2006) fogades till paragrafen om informationssystemet för polisärenden en särskild
punkt om registrering av besöksförbud.
I samband med utfärdandet av lagen om
sättande i kraft av de bestämmelser som hör
till området för lagstiftningen i det så kallade
Prümfördraget (277/2007) fogades också be-

stämmelser som har samband med fördraget
till polisens personuppgiftslag.

2.2

Den internationella utvecklingen
samt lagstiftningen i utlandet och i
EU

Allmänt
Eftersom en stor del av de förändringar
som presenteras i denna proposition huvudsakligen beror på att det krävs ändringar i
hanteringen av personuppgifter på grund av
harmoniserade internationella bestämmelser
som är bindande för Finland, har det inte ansetts nödvändigt att göra någon internationell
jämförelse annat än i fråga om den rätt att registrera observationer i informationssystemet
för polisärenden som föreslås bli införd i lagen.
Sverige
I Sverige föreskrivs om polisens olika personregister i polisdatalagen, 1998:622. I lagens tillämpningsområde ingår den information som polisen får i sin verksamhet såvida
det är fråga om förebyggande av brott och
störningar, övervakning av den allmänna
ordningen, bedrivande av spaning eller utredning av brott som hör under allmänt åtal.
Enligt lagen kan uppgifter som framkommer
vid underrättelseverksamhet vara sådana
uppgifter som den svenska säkerhetspolisen
(Säpo) får fram, men också sådana uppgifter
som övriga polismyndigheter samlat in. De
senare uppgifterna får registreras om de är
insamlade för att förebygga, förhindra eller
upptäcka brott. Känsliga personuppgifter
(t.ex. ras eller etniskt ursprung) får registreras bara när det finns vägande skäl för det.
Andra uppgifter än de som Säpo samlat in
får användas när polismyndigheten eller
Rikspolisstyrelsen har inlett utredning av
brott och det finns skäl att misstänka att allvarlig brottslig verksamhet utövas eller kan
komma att utövas (definieras som brott för
vilka påföljden är fängelse i två år eller mer).
I ett kriminalunderrättelseregister får införas uppgifter som kan hänföras till en enskild
person på de grunder som nämns ovan. Uppgifter om transportmedel eller varor får regi-
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streras, även om uppgifterna hänför sig till en
enskild person som det inte finns någon
misstanke mot. I så fall ska uppgifterna förses med upplysning om att det inte finns någon misstanke mot personen.
Ett kriminalunderrättelseregister får endast
innehålla upplysningar om varifrån den registrerade uppgiften kommer och om uppgiftslämnarens trovärdighet, identifieringsuppgifter, ärendenummer, uppgifter om särskilda
bestående fysiska kännetecken samt om de
omständigheter och händelser som ger anledning att anta att den registrerade utövat eller kan komma att utöva allvarlig brottslig
verksamhet. Dessutom får det finnas uppgifter om varor, brottshjälpmedel och transportmedel och hänvisning till en särskild undersökning där uppgifter om den registrerade
behandlas och till register som förs av polis-,
skatte- eller tullmyndighet i vilket uppgifter
om den registrerade förekommer.
Ett kriminalunderrättelseregister får föras
för att ge underlag för beslut om huruvida
undersökningar ska inledas för att reda ut
verksamhet som betraktas som brottslig. Ett
annat syfte med registret är att underlätta tillgången till allmänna uppgifter med anknytning till underrättelseverksamhet. Uppgifterna i registret får stå kvar i ett år.
Rikspolisstyrelsen eller polismyndigheten
ansvarar för underhållet av registret. Registerföraren är ansvarig för behandlingen av
personuppgifter.
Danmark
I Danmark föreskrivs det om behandlingen
av personuppgifter i personuppgiftslagen.
Enligt den används i Danmark en databas
(Politiets Efterforskningsstøtte Database,
PED), som fungerar som internt arbetsredskap för polisen när den sköter sina uppgifter. Databasen består av en del med uppgifter
om personer och en del med uppgifter om incidenter. I den del som är avsedd för personuppgifter får, när det är nödvändigt för skötseln av de uppgifter som ankommer på polisen, införas nödvändiga uppgifter om personer som misstänks eller som är dömda för
brottslig verksamhet eller som har haft för
avsikt att begå en straffbar handling. I databasen får uppgifter också registreras om upp-
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giftslämnare, polismän som deltar i täckoperationer eller personer som deltar i programmet för skydd av vittnen. Uppgifter kan också registreras om personer som på grund av
familjeförhållanden eller på liknande sätt har
anknytning till de personer som nämns ovan.
De uppgifter som registreras i informationssystemet ska ha anknytning till polisens
uppgifter, som regleras i den lag som gäller
polisens verksamhet (2 § i polislagen). Till
polisens uppgifter hör bl.a. att förebygga
brott, upprätthålla allmän ordning och säkerhet, bekämpa brott och störande verksamhet,
reda ut brott, ge handräckning till såväl privatpersoner som andra myndigheter och utföra andra uppgifter som regleras i lag eller
som på ett naturligt sätt hör samman med polisens verksamhet.
Av de uppgifter som erhållits från Danmark framgår inte inom vilken tid uppgifterna i databasen ska utplånas.
Enligt lagen ska den behöriga ministern, i
polisärenden justitieministern, vid behov utfärda närmare bestämmelser om behandlingen av personuppgifter som gäller en viss
händelse.
För närvarande är en författning under beredning i Danmark i vilken bestämmelserna
om ändamålen med behandlingen av personuppgifter och personuppgifternas omfattning,
hantering, uppdatering och utplåning ska
preciseras. Författningen ska också innehålla
bestämmelser om undantag från den registrerades rätt att få uppgifter och om vidareöverlåtelse av uppgifter till privatpersoner och
myndigheter eller för forskningsändamål
samt om säkerhetsklassificeringen av uppgifter. Författningen bereds av justitieministeriet och på basis av den bereder Rigspolitiet
sina egna interna föreskrifter om motsvarande frågor. Den grundar sig på gällande rättsliga riktlinjer för den befintliga databasen.
Norge
I Norge regleras behandlingen av personuppgifter inom polisens verksamhet i flera
olika lagar. I straffregistreringsloven föreskrivs om behandlingen av personuppgifter
som polisen erhållit i sin verksamhet. Enligt
lagen får uppgifter som polisen erhållit ge-
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nom en undersökning eller vid utredning av
ett brott införas i polisens register.
Enligt den förordning som utfärdats med
stöd av lagen kan polisen registrera uppgifter
som erhållits för att förhindra, avslöja eller
utreda brott.
Utöver lagen och förordningen finns det en
administrativ föreskrift som endast innehåller
bestämmelser om att polisen kan registrera
uppgifter i lokala eller riksomfattande register. Det framgår inte närmare vilka uppgifter
som kan registreras.
Enligt den utredning som erhållits från
Norge är författningarna i fråga från 1970talet, då registren fördes manuellt. Det norska
justitieministeriet har enligt utredningen inlett arbetet med att revidera lagstiftningen redan år 2000. Enligt den norska polisens högsta ledning krävs dock betydande ändringar
för att lagstiftningen ska uppfylla dagens
krav.

2.3

Bedömning av nuläget

Allmänt
Polisens personuppgiftslag har ändrats ett
flertal gånger i samband med olika lagstiftningsprojekt. Avsikten med detta lagstiftningsprojekt är att genomföra de nödvändiga
revideringar som den ändrade verksamhetsmiljön ger upphov till.
Informationssystemet för polisärenden
I informationssystemet för polisärenden
får, av de uppgifter som gäller identiteten i
fråga om en person som är misstänkt för brott
eller är föremål för förundersökning, polisundersökning, polisens åtgärder eller
tvångsmedel, registreras fullständigt namn,
födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, nationalitet, civilstånd, födelsestat,
födelsehemkommun, hemkommun, yrke,
adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit, uppgifterna i en utländsk persons resedokument samt sådana uppgifter om personen som påverkar hans eller hennes egen säkerhet eller polisens säkerhet i arbetet.
Den gällande bestämmelsen reglerar inte
registreringen av uppgifter för andra personer

än sådana som är misstänkta för brott eller är
föremål för förundersökning, polisundersökning, polisens åtgärder eller tvångsmedel.
Samma uppgifter om identitet bör kunna registreras i fråga om dessa personer som i fråga om personer som misstänks för brott eller
som är föremål för förundersökning, polisundersökning, polisens åtgärder eller tvångsmedel.
Det har inte varit tillåtet att registrera sådana för polisens verksamhet viktiga uppgifter
som dödförklaring, nationalitet och föräldrarnas namn i informationssystemet för polisärenden. Inte heller det kundnummer som
Migrationsverket vid registrering i sitt informationssystem ger en utländsk person för att
kunna identifiera honom eller henne och
andra uppgifter i anslutning till identifieringen av en utlänning har fått registreras i informationssystemet.
I den bestämmelse som gäller registreringen av efterlysningsuppgifter i informationssystemet för polisärenden konstateras det att
uppgifter som behövs för att en person ska
kunna påträffas, övervakas, observeras och
skyddas, i fråga om personer som är efterlysta eller som har meddelats närings-, besökseller reseförbud eller som är villkorligt frigivna samt personer som ett besöksförbud
avses skydda eller som är föremål för observation, orsaken till åtgärden, de begärda åtgärderna, den myndighet som har hand om
efterlysningen, preskription av efterlysningen
och andra uppgifter som behövs vid övervakningen av efterlysningar ska få registreras. Registrering av uppgifter om personer
som meddelats nationellt inreseförbud eller
uppgifter om personer som placerats i övervakad frihet på prov, personer som meddelats
jakt- eller djurhållningsförbud och personer
som dömts till övervakningsstraff har däremot inte varit möjlig med stöd av bestämmelsen.
Endast vid informationsutbyte mellan polisenheterna har det varit möjligt att registrera uppgifter som hänför sig till informationsförmedling. Därför har polisens officiella
webbsidor inte kunnat användas för att ta
emot tips från allmänheten, t.ex. i fråga om
fordon som anmälts vara stulna.
I motsats till vad som är fallet med lagen
om nödcentralsverksamhet (692/2010) är de
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uppgifter som ska registreras i informationssystemet om polisärenden inte specificerade
när det gäller uppgifter som hänför sig till
personlig säkerhet eller polisens säkerhet i
arbetet.
Observationer som gjorts av poliser eller
uppgifter som anmälts till polisen i anslutning till händelser eller personer som utifrån
omständigheterna eller en persons hotelser
eller uppträdande i övrigt med fog kan bedömas ha samband med brottslig verksamhet
har man inte haft rätt att registrera in något
av polisens riksomfattande register. Uppgifterna har registrerats i spridda register vid de
olika enheterna eller förts in i något annat av
polisens elektroniska medier. För registreringen och analyseringen av de uppgifter som
framkommit vid övervakningen av olika sidor på Internet har man tvingats inrätta ett
temporärt, riksomfattande informationssystem för internetövervakning. Den rådande
situationen är problematisk med hänsyn till
styrningen och laglighetsövervakningen av
behandlingen av personuppgifter.
Överskottsinformation som erhållits med
hemliga informationsinhämtningsmetoder
I polisens gällande personuppgiftslag föreskrivs enbart om användningen av överskottsinformation som inhämtats genom teknisk avlyssning. I 5 a kap. 13 § i tvångsmedelslagen (450/1987) föreskrivs om förvaring
av överskottsinformation som erhållits genom teleavlyssning och teknisk avlyssning.
Det föreskrivs inte särskilt om användningen
av information som inhämtats med hjälp av
någon av de övriga metoderna för informationsinhämtning som nämns i 3 kap. 28 § i
polislagen. I synnerhet vid sådan informationsinhämtning med hemliga informationsinhämtningsmetoder som ansluter sig till bekämpning av organiserad brottslighet och terrorism erhålls information som gäller också
annan brottslig verksamhet.
Polisens rätt att få information
De bestämmelser som gäller polisens rätt
att få information ur personregister som upprätthålls av andra myndigheter är inte till alla
delar uppdaterade. Den ändrade lagstiftning-
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en och myndighetssamarbetet kräver preciseringar i den reglering som gäller polisens rätt
att få information.
Utplåning av uppgifter i polisens personregister
Bestämmelserna om utplåning av uppgifter
i informationssystemet för polisärenden är
invecklade och svåra att tillämpa, och de innehåller dessutom motsägelser. Bestämmelserna om utplåning av uppgiftskategorier
motsvarar inte till alla delar dagens verksamhetsmiljö. I fråga om vissa uppgiftskategorier
tvingas man hålla uppgifterna tillgängliga på
två olika ställen, vilket inte är ändamålsenligt
funktionellt sett.
Den längsta tid uppgifter om efterlysningar
i fråga om stulna fordon och annan stulen
egendom kan bevaras är 10 år, även om de
stulna fordonen vid utplåningstillfället fortfarande skulle vara i körbart skick, stulna antikviteter och konstföremål fortfarande värdefulla och skjutvapen fullt användbara och
farliga. Ägarens rätt till egendomen kvarstår
dessutom fortfarande, oberoende av om
åtalsprövningen är föråldrad eller om brottet
är uppklarat eller inte. Ett stulet föremål kan
ha samband med ett ouppklarat, grovt brott
som bevismaterial. Den bestämmelse enligt
vilken det med tre års mellanrum ska undersökas om det är nödvändigt att behålla uppgifterna är i praktiken omöjlig att efterfölja,
eftersom detta skulle kräva att anmälan öppnas på nytt, att en undersökningsledare förordnas och att någon sätter sig in i de handlingar som gäller anmälan samt fattar beslut
och protokollför dem.
Utplåningen av uppgifterna om undersökning och handräckning inom ett år efter det
att åtalsrätten för brottet preskriberats har lett
till problem. De lagenliga behandlingstiderna
för ärenden för vilka strafforder utfärdats är
sådana att polisen kan få hand om ett brott
för fortsatt undersökning efter det att uppgifterna om brottet redan har utplånats ur polisens informationssystem. Handlingarna måste därefter sökas fram ur åklagarens arkiv,
matas in på nytt i polisens system och behandlas där. En person som är dömd till frihetsstraff kan bli frigiven ur fängelset samtidigt som uppgifterna om de brott som han el-
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ler hon har begått utplånas ur registret. Om
den straffade då skulle göra sig skyldig till en
ny serie brott, har polisen inte längre några
uppgifter om tidigare, liknande brott. Uppgifter om brott där fordon eller annan egendom
fortfarande saknas ska utplånas ur systemet
efter preskriptionstidens utgång. Om egendomen påträffas är det svårt att ta reda på
vilket ärende den har samband med och hur
man ska förfara med den. Uppgifter om anmälan och utredning i fråga om en försvunnen person eller en okänd avliden ska utplånas fem år efter anmälan, även om personen
fortfarande är försvunnen eller den avlidne
fortfarande oidentifierad. Om nya detaljer
framkommer i ärendet måste utredningen inledas med att de tidigare uppgifterna om
ärendet söks fram i arkivet utgående från
identifieringsuppgifterna i de efterlysningar
som finns i informationssystemet.
Det faktum att identifieringsuppgifterna utplånas inom ett år efter att en person påträffats eller en avliden identifierats ger upphov
till problem i synnerhet om personen har påträffats utomlands eller den avlidne är utlänning. I sådana fall bromsar handräckningsförfarandena upp handläggningen av ärendet så
att den kan pågå långt efter identifieringen.
En stor del av yrkandena på rättelse av registrerade uppgifter gäller signalementsuppgifter. De många olika och komplicerade reglerna för utplåning av DNA-profiler och
andra signalement gör det svårt att uppdatera
signalementsuppgifterna i registret.
Bestämmelsen om utplåning av uppgifter
om personer under 15 år som registrerats
som misstänkta för brott är svårförståelig och
iakttagandet av bestämmelsen kräver manuellt arbete.
Bestämmelser som har samband med det internationella polissamarbetet
De bestämmelser som rör internationellt
polissamarbete i den gällande lagen har ställvis upplevts som svårtolkade, och en bidragande orsak till detta är att de olika bestämmelserna har samlats i ett kapitel i stället för
att indelas enligt ämnesområde. Det internationella regelverket, som förändras och kompletteras snabbt, kräver ständigt enskilda preciseringar i lagen, vilket är orsaken till att de

internationella bestämmelserna som helhet
betraktat har blivit splittrade och ostrukturerade. Lagen omfattar inte heller till alla delar
de senaste årens internationella utveckling.
I vissa av bestämmelserna i den gällande
lagen, i synnerhet de som gäller Europeiska
polisbyrån och Schengens informationssystem, finns vissa inexakta ordalydelser som
kan leda till ogrundade tolkningsmöjligheter.
Det saknas också exakta bestämmelser i den
gällande lagen om till vad den utländska informationen kan användas. Motsvarande bestämmelser ingår i lagen om internationell
rättshjälp i straffrättsliga ärenden, men de är
inte tillämpliga i det skede som föregår rättshjälpsförfarandena.
När det gäller internationella bestämmelser
och EU-bestämmelser kräver Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/51/EG om
ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om
kontroll av förvärv och innehav av vapen, rådets Eurodacförordning (EG) nr 2725/2000,
rådets rambeslut 2006/960/RIF om förenklat
informations- och underrättelseutbyte, rådets
beslut 2008/633/RIF om åtkomst till informationssystemet för viseringar och rådets
rambeslut om skydd av personuppgifter som
behandlas inom ramen för polissamarbete
och straffrättsligt samarbete (2008/977/RIF,
nedan rambeslutet om skydd av personuppgifter) justeringar i lagen.
Tillämpningsområdet för rambeslutet om
skydd av personuppgifter omfattar endast
gränsöverskridande utbyte av personuppgifter. Enligt rambeslutet ska medlemsstaterna
dock säkerställa att den standard i fråga om
dataskydd som fastställs inom nationell databehandling motsvarar den som föreskrivs i
rambeslutet. Likaså fann förvaltningsutskottet i samband med behandlingen av rambeslutet det vara motiverat att tillämpa bestämmelserna i rambeslutet också på den nationella behandlingen av personuppgifter
(FvUU 54/2006 rd). För att det ska kunna säkerställas att de bestämmelser som tillämpas
på det nationella och internationella informationsutbytet är enhetliga är det nödvändigt att
försäkra sig om att alla bestämmelser i polisens personuppgiftslag överensstämmer med
rambeslutet. Det bör dock noteras att tilllämpningsområdet för polisens personuppgiftslag är mera omfattande än rambeslutet
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om skydd av personuppgifter, som enbart
täcker det polisiära och rättsliga samarbetet i
straffrättsliga ärenden. Rambeslutet har därför inte någon inverkan på t.ex. upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet eller
på de bestämmelser i polisens personuppgiftslag som gäller administrativa uppgifter.
Det har i samband med beredningen av propositionen ansetts att artiklarna 4, 8 och 10—
15 i rambeslutet kräver ändringar i polisens
personuppgiftslag. I övrigt anses lagen uppfylla kraven i rambeslutet.
Europeiska unionens råd godkände i april
2009 rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån (2009/371/RIF), som ersätter
Europolkonventionen. Beslutet började tilllämpas den 1 januari 2010. För ikraftsättande
av beslutet utfärdades lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Europol (563/2011). Det föreslås därför att de bestämmelser om informationsutbyte som gäller Europol i polisens personuppgiftslag upphävs.
Det s.k. Prümfördraget och dess avtal om
genomförande införlivades med Europeiska
unionens rättsordning genom rådsbesluten
2008/615/RIF och 2008/616/RIF. Lagen om
genomförande av vissa bestämmelser i rådets
beslut om ett fördjupat gränsöverskridande
samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet
(1207/2011) trädde i kraft den 15 december
2011.

3 Målsättning och de viktigaste
förslagen
3.1

Målsättning

Syftet med förslaget är att ändra polisens
personuppgiftslag med beaktande av de missförhållanden som framkommit vid den nationella tillämpningen, de förändringar som
gjorts i lagstiftningen sedan lagen trädde i
kraft och den internationella lagstiftningen.
Man strävar också efter att uppnå ett sådant
förbättrat samarbete mellan myndigheterna
som den fortgående omvandlingen av den offentliga förvaltningen kräver genom att precisera bestämmelserna om informationsutbyte.

3.2

11

Alternativ för genomförandet

Polisens personuppgiftslag har ändrats ett
flertal gånger i samband med olika lagstiftningsprojekt. En totalreform av den gällande
lagen skulle kräva en mera omfattande
granskning och en utvärdering av lagstiftningstekniken i fråga om utlämnande och
mottagande av uppgifter vid informationsutbyte mellan myndigheterna, och en sådan
granskning och utvärdering har inte varit
möjlig att genomföra i detta sammanhang.
Man har därför beslutat ändra gällande lag,
även om det delvis har lett till att rätten att
lämna ut och få uppgifter har reglerats dubbelt.
Europeiska kommissionen lade den 25 januari 2012 fram ett förslag till ny rättslig ram
för skyddet av personuppgifter i EU. Förslaget innehåller ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för
enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet
av sådana uppgifter (COM(2012) 11 final),
nedan
den
allmänna
uppgiftsskyddsförordningen, samt ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om
skydd för enskilda personer med avseende på
behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter (COM(2012) 10 final).
Genom förordningen upphävs EG:s personuppgiftsdirektiv 95/46/EG och genom direktivet rådets rambeslut 2008/977/RIF om
skydd av personuppgifter som behandlas
inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete.
Statsrådet inleder en totalreform av polisens personuppgiftslag genast när man känner till vilka krav den allmänna uppgiftsskyddsförordningen och direktivet ställer på
den nationella lagstiftningen. Samtidigt
kommer man att se över bestämmelserna i
lagen om behandling av personuppgifter vid
gränsbevakningsvä-sendet.

3.3

De viktigaste förslagen
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Som ny punkt till paragrafen om informationssystemet för polisärenden i lagen om
behandling av personuppgifter i polisens
verksamhet föreslås rätten att registrera observationer av brottslig verksamhet som
gjorts av polismän eller som anmälts till polisen. Det föreslås också att de övriga punkterna i paragrafen samtidigt kompletteras i fråga
om användningsändamål och informationsinnehåll.
Den paragraf som gäller överskottsinformation som inhämtats genom avlyssning föreslås bli utvidgad till att omfatta också rätten enligt 3 kap. i polislagen att registrera
överskottsinformation som erhållits genom
andra informationsinhämtningsmetoder.
Polisens rätt att få uppgifter från olika register genom en teknisk anslutning föreslås
bli ändrad så att den motsvarar den rätt att
lämna ut uppgifter som den utlämnande instansen har. Den föreslagna paragrafen omfattar därmed sådana uppgifter om resande
som ansluter sig till hotell- och restaurangverksamhet, uppgifter ur Gränsbevakningsväsendets och tullverkets personregister,
uppgifter ur farkostregistret, uppgifter i anslutning till handräckningen av den myndighet som begärt handräckning och uppgifter ur
försvarsmaktens värnpliktsregister. De övriga
punkterna föreslås bli kompletterade i fråga
om användningsändamål och informationsinnehåll.
Bestämmelserna om utplåning av uppgifter
ska göras tydligare för att motsvara den förändrade omvärlden. Uppgifterna i polisens
informationssystem ska förvaras enligt vad
användningsbehovet kräver, med beaktande
av kraven på rättssäkerhet för den registrerade, någon annan part eller en person som hör
till polispersonalen. Förvaringstiden för uppgifterna föreslås vara fem år i fråga om de
lindrigaste brotten, besöksförbud och näringsförbud samt för tagande i förvar enligt
polislagen av bl.a. rusmedelspåverkade, medan den i fråga om grövre brott föreslås bero
på straffskalan för brottet.
Det föreslås också att bestämmelserna om
behandling av personuppgifter inom det internationella polissamarbetet ska få en helt
ny utformning. Bestämmelserna ska ändras
på det sätt som internationella författningar
kräver. Det föreslås också att nya bestäm-

melser om behandlingen av information från
utlandet ska fogas till lagen. Lagen om det
nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
rådets rambeslut om förenklat informationsoch underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av
rambeslutet föreslås bli preciserad med motsvarande ändringar.
Genom de föreslagna lagarna om ändring
av lagen om behandling av personuppgifter i
polisens verksamhet och lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet genomförs på nationell nivå
de bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i rådets rambeslut om skydd av
personuppgifter som behandlas inom ramen
för polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom inrikesministeriets förvaltningsområde.
Det föreslås att de bestämmelser som gäller
behandling av uppgifter tillsammans med
Europeiska polisbyrån upphävs. Bestämmelser om denna behandling ingår i den separata
lag som gäller genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Europol
(563/2011).
I lagen om behandling av personuppgifter
vid gränsbevakningsväsendet föreslås motsvarande tekniska och innehållsmässiga ändringar som i fråga om polisväsendet. Därutöver görs vissa ändringar som är centrala för
Gränsbevakningsväsendets verksamhet. De
uppgifter om arbetarskydd som Gränsbevakningsväsendet samlar in och behandlar ska i
fortsättningen registreras centraliserat i informationssystemet för polisärenden i vilket
det enligt vad som föreslås i denna proposition ska skapas en ny uppgiftskategori för
uppgifter som gäller säkerhet. I enlighet med
Gränsbevakningsväsendets interna riktlinjer
överenstämmer detta redan med gällande
praxis. Med anledning av ändringen av rådets
förordning om inrättande av en europeisk
byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemstaters yttre gränser (Frontex) fogas också en
bestämmelse om Gränsbevakningsväsendets
rätt att lämna ut uppgifter i sina personregister till byrån på det sätt som bestäms i förordningen. Gränsbevakningsväsendet ska
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också kunna lämna ut uppgifter i sina personregister till gästande tjänstemän som deltar i
sådana i förordningen avsedda gemensamma
insatser och pilotprojekt i Finland som koordineras av Frontex.

4 Propositionens konsekvenser
4.1

Ekonomiska konsekvenser

Propositionen har inte några direkta ekonomiska konsekvenser för polisens verksamhet. Informationssystemet för polisärenden är
under omarbetning. Det är inte längre ändamålsenligt att genomföra de föreslagna ändringarna av bestämmelserna om utplåning i
det gamla informationssystemet på grund av
de höga kostnader detta skulle ge upphov till.
Därför föreslås det att en övergångsbestämmelse tas in i lagen, enligt vilken behandlingen av information i enlighet med förslaget ska kunna genomföras inom fyra år efter
det att lagen har trätt i kraft.
Propositionen har inte några direkta ekonomiska konsekvenser för Gränsbevakningsväsendets verksamhet. Det är möjligt att genomföra de nya bestämmelser som gäller
Gränsbevakningsväsendets personregister
utan några större kostnader. Gränsbevakningsväsendet deltar för eget vidkommande i
den ändringsprocess som gäller polisens datasystemmiljö, och lagen om behandling av
personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet innehåller därför också den en övergångsbestämmelse om att informationsbehandlingen ska vara på den nivå som lagen
kräver inom fyra år efter det att lagen har
trätt i kraft.

4.2

Konsekvenser för myndigheternas
verksamhet

Propositionen effektiviserar informationsutbytet mellan myndigheterna, eftersom polisens rätt att dels få uppgifter och dels lämna
ut uppgifter ur sina egna informationssystem
till andra myndigheter regleras mera exakt. I
bestämmelserna beaktas också de förändringar som skett i den nationella lagstiftningen och i Europeiska unionens lagstiftning.
De föreslagna bestämmelserna om utplånande av uppgifter i informationssystemen
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har betydande konsekvenser för riktandet av
polisens resurser. För närvarande registreras
uppgifter i flera olika uppgiftskategorier, vilket ger upphov till onödigt dubbelarbete.
Den föreslagna rätten att registrera observationer påverkar inriktningen av polisens
och andra brottsbekämpande myndigheters
verksamhet när det gäller att förebygga och
utreda brott. Med tanke på polisverksamheten är det viktigt att få de system som är i
bruk att systematiskt betjäna informationsproduktion och analys. Den föreslagna bestämmelsen om registrering av observationsuppgifter gör det möjligt att på permanent
basis få registreringen och användningen av
observationsuppgifter att stödja polisens operativa uppgifter på riksnivå. Samtidigt underlättas skyddet av uppgifter, i och med att registreringsplattformarna koncentreras.
De ändringar som föreslås i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet förbättrar på motsvarande
sätt gränsbevakningsväsendets verksamhetsförutsättningar. Skyldigheten att dokumentera utlämnande av personuppgifter kräver att
nya interna rutiner tas i bruk vid Gränsbevakningsväsendet. Det kan dock antas att
förslaget gör de interna rutinerna klarare och
underlättar utövningen av laglighetsövervakningen i efterhand när det gäller informationsbehandling.

4.3

Konsekvenser för medborgarna

De föreslagna bestämmelserna förbättrar
skyddet av personuppgifter och integritetsskyddet i polisens riksomfattande informationssystem. Med tanke på invånarnas rättssäkerhet är det väsentligt att den lagstiftning
som gäller behandling av personuppgifter är
aktuell.

5 Beredningen av propositionen
5.1

Beredningsskeden och beredningsmaterial

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid inrikesministeriets polisavdelning.
Förslagen till ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet har beretts som tjänsteuppdrag
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vid inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning. Beredningen grundar sig på den tidigare överlämnade, men förfallna propositionen (RP 98/2010 rd). Vid beredningen har
man strävat efter att beakta de remissyttranden som olika sakkunnigorgan har avgett till
grundlagsutskottet vid behandlingen av den
förfallna propositionen. På grundval av remissyttrandena har man gjort innehållsmässiga korrigeringar, preciserat motiveringarna
och gjort tekniska och strukturella ändringar
för att förbättra läsbarheten.

5.2

Remissyttranden och hur de har beaktats

Utlåtande om propositionen begärdes av
gränsbevaknings-, migrations- och räddningsavdelningen vid inrikesministeriet, justitieministeriet, utrikesministeriet, finansministeriet, försvarsministeriet, kommunikationsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, jordoch skogsbruksministeriet, Polisstyrelsen och
den förvaltning som lyder under den, tullstyrelsen, dataombudsmannen, rättsregistercentralen, brottspåföljdsverket, Huvudstaben,
riksåklagarämbetet, Befolkningsregistercentralen, nödcentralsverket, Migrationsverket,
Kommunikationsverket, patent- och registerstyrelsen, Forststyrelsen, Centret för hälsofrämjande rf, Vägförvaltningen, Finlands
Kommunförbund, Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraatilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry och Finlands Polisorganisationers förbund rf. Totalt 25 remissyttranden
inkom.

6 Samband med andra propositioner
Riksdagen har godkänt den polislag
(872/2011) som kommer att träda i kraft den
1 januari 2014. Samtidigt kommer lagen om
ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (874/2011)
att träda i kraft. I den ändras de bestämmelser
i polisens personuppgiftslag som hänvisar till
polislagen . I hänvisningsbestämmelserna enligt denna proposition hänvisas till den gällande polislagen. Också hänvisningarna till
förundersökningslagen och tvångsmedelslagen gäller ikraftvarande bestämmelser.
Riksdagen har även godkänt förundersökningslagen (805/2011) och tvångsmedelslagen (806/2011), som berör de nämnda lagarna och som träder i kraft den första januari
2014. Beroende på vid vilken tidpunkt de föreslagna lagarna kommer att träda i kraft behöver riktigheten i hänvisningsbestämmelserna eventuellt ändras under riksdagsbehandlingen.
Under beredningen av denna proposition
pågår vid justitieministeriet även beredningen av en ändring av lagen om behandling av
personuppgifter vid verkställighet av straff
(422/2002). I den ändringspropositionen ingår ett förslag till ändring som inverkar på
motsvarande bestämmelse om polisens rätt
att få uppgifter i polisens personuppgiftslag.
Om propositionerna behandlas samtidigt i
riksdagen bör det beaktas att bestämmelserna
motsvarar varandra.
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DETALJMOTIVERING
1 Lagförslag
1.1
2 kap

Lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Polisens informationssystem

2 §. Informationssystemet för polisärenden.
Paragrafen om informationssystemet för polisärenden har ändrats ett flertal gånger sedan
lagen trädde i kraft. Paragrafens läsbarhet
och klarhet har blivit lidande på grund av
dessa ändringar. Därför föreslås det att hela
paragrafen skrivs om.
I 2 mom. i den gällande paragrafen föreskrivs det om sådana uppgifter om identitet
som får registreras i informationssystemet för
polisärenden. I bestämmelsen konstateras det
att, av de uppgifter som gäller identiteten i
fråga om en person som är misstänkt för brott
eller som är föremål för förundersökning, polisundersökning, polisens åtgärder eller
tvångsmedel, får det i informationssystemet
registreras fullständigt namn, födelsedatum,
personbeteckning, kön, modersmål, nationalitet, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation,
uppgift om att personen avlidit, uppgifterna i
en utländsk persons resedokument samt sådana uppgifter om personen som påverkar
hans eller hennes egen säkerhet eller polisens
säkerhet i arbetet.
I punkt a i 2 § 3 mom. 10 punkten i den
gällande paragrafen finns det också bestämmelser som gäller personer som gjort anmälan, uppträder som vittnen eller målsägande
eller som har något annat samband med anmälan. Det finns dock inga bestämmelser om
innehållet i de uppgifter som får registreras,
trots att samma uppgifter om identitet bör
kunna registreras i fråga om dessa personer
som i fråga om personer som misstänks för
brott eller som är föremål för förundersökning, polisundersökning, polisens åtgärder eller tvångsmedel. Exempel på sådana nödvändiga uppgifter är uppgifter om medborgarskap och födelsestat. En persons ställning

kan också förändras medan undersökningen
pågår, vilket innebär att man med stöd av de
gällande bestämmelserna blir tvungen att
komplettera uppgifterna i efterskott.
När det gäller uppgifter om identiteten för
personer som gjort anmälan, uppträder som
vittnen eller målsägande eller som har något
annat samband med ett ärende, föreslås det
att definitionen i paragrafens 2 mom. preciseras så att samma uppgifter om identitet som i
fråga om personer som misstänks för brott eller som är föremål för förundersökning, polisundersökning, polisens åtgärder eller
tvångsmedel får registreras.
Uppgifter som behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet får registreras i informationssystemet för polisärenden.
Det föreslagna 2 mom. innehåller en förteckning med exempel på uppgifter som behövs
med tanke på ändamålet i fråga. Det föreslås
att det till den förteckning över personuppgifter som får registreras i informationssystemet
som finns i 2 mom. fogas uppgift om en persons avsaknad av medborgarskap, om nationalitet, om hemstat och om dödförklaring av
en person. Dödförklaring av en person har
med tanke på polisens uppgifter en annan betydelse än vad det att en person har avlidit
har, t.ex. när det gäller efterlysning av försvunna personer och bevarande av uppgifter.
Benämningen fullständigt namn i 2 mom.
föreslås bli ändrad till enbart namn. En finsk
medborgares officiella namn kan anses vara
det efternamn och de förnamn som är antecknade i befolkningsregistret. I befolkningsregistret registreras dessutom en persons tidigare för- och efternamn samt datum
för när ett namn har ändrats. Även om namnlagstiftningen inte känner till begreppet tilltalsnamn, kan ett tilltalsnamn registreras i befolkningsdatasystemet i den form som personen själv anmäler, och även myndigheterna
förväntas använda det i stället för det officiella förnamnet. Utgångspunkten är att en persons tilltalsnamn är det namn som är först i
ordningen av de officiella förnamnen, men
tilltalsnamnet kan också antecknas i registret
om personen i fråga använder något annat än
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det första förnamnet som tilltalsnamn. Tilltalsnamnet kan också vara en del av ett tvådelat förnamn eller till sitt skrivsätt avvika
från det officiella förnamnet. Tilltalsnamnet
kan även skilja sig helt från de officiella förnamnen, och ett sådant allmänt använt förnamn kan användas som namn på en person
bl.a. på kandidatlistor i samband med val.
Många personer är kända under så kallade artistnamn. Artistnamn antecknas inte i befolkningsdatasystemet, men de är skyddade genom lagstiftning så att ingen annan person
kan börja använda ett allmänt känt artistnamn
som sitt eget eller som firmanamn. Det är
inte alltid möjligt att fastslå det officiella
namnet för en utländsk person. I allmänhet
försöker man använda det namn som finns i
passet, men även i fråga om detta namn kan
skrivsättet variera beroende på bl.a. translitterationen, och begreppen för- och efternamn
är inte likadana i alla stater. Asylsökande har
ofta inga resedokument att visa upp, så myndigheterna är tvungna att anteckna till och
med flera namn som dessa personer uppger
och som skiljer sig från varandra, även i fråga om skrivsättet. Eftersom det i polisarbete
är viktigt att nå personer i olika situationer,
är det även viktigt att polisen känner till och
har tillgång till alla varianter av det namn
som en person använder, s.k. alias, och att de
kan föras in i registret när de blir kända genom dokument eller genom att personen i
fråga själv uppger dem.
Det föreslås att momentet utökas med uppgift om det klientnummer som ges av en
myndighet. För att t.ex. utländska personer
ska kunna identifieras ger Migrationsverkets
informationssystem utländska personer som
förts in i registret ett klientnummer, med
hjälp av vilket de finska myndigheterna kan
identifiera dessa personer. Även Trafiksäkerhetsverket ger den som har försatts i körförbud ett klientnummer som identifikationsuppgift. Denna uppgift som identifierar den
som försatts i körförbud används av alla de
myndigheter som handlägger körförbudsärendet. Enligt det föreslagna momentet är
det också tillåtet att i informationssystemet
för polisärenden registrera uppgifter som
identifierar en person som försatts i körförbud. Inom en snar framtid är det möjligt att
även andra myndigheter, t.ex. skatteförvalt-

ningen, inför identifierande klientnummer,
som alltså skulle få registreras med stöd av
det tillägg som föreslås. Det föreslås att momentet utökas med rätt att registrera även övrig behövlig information som gäller inresa
och passerande av gräns i informationssystemet, t.ex. uppgifter om utreseland och
transitland.
Det föreslås också att 2 mom. ändras så att
den sista satsen i momentet stryks. I denna
sats definieras sådana uppgifter om en person
som påverkar hans eller hennes egen säkerhet
eller polisens säkerhet i arbetet som sådana
personuppgifter som får registreras. Det föreslås att uppgifterna på detta ställe i bestämmelsen förs över till 2 § 3 mom. 8 punkten,
som innehåller bestämmelser om vilken säkerhetsinformation som får registreras i informationssystemet.
Det föreslås att punkterna i 2 § 3 mom. i
den gällande lagen omorganiseras så att det i
1 punkten föreskrivs om anmälningar som
hänför sig till förundersökningar eller polisundersökningar och om åtgärder i anslutning
till händelser, i 2—5 punkten om särskilda
kategorier av uppgifter i anslutning till anmälan, i 6 och 7 punkten om kategorier av uppgifter som gäller egenskaperna hos personer
som misstänks för brott och i 7—11 punkten
om sådana uppgifter som ska registreras med
tanke på de uppgifter som föreskrivs i 1 § 1
mom. i polislagen, och som inte gäller någon
enskild förundersökning eller polisundersökning.
I 2 § 3 mom. 1 punkten föreskrivs det om
uppgifter om undersökningar och handräckning, vilket det föreskrivs om i 3 mom. 10
punkten i den gällande lagen. Det föreslås
vissa nödvändiga preciseringar i 1 punkten
på grund av att den uppgiftskategori som gäller brottsanmälningsindex slopas såsom obehövlig i den föreslagna 2 § 3 mom. 5 punkten.
Det föreslås att det till 1 punkten fogas en
punkt a som anger vilka uppgifter som kan
identifiera en händelse, och en punkt d som
för klassificeringen av tillvägagångssättet vid
brott innehåller sådana uppgifter som beskriver klassificeringen av gärningsmannen,
händelsen eller gärningen samt sådana uppgifter som behövs för sammanlänkning och
teknisk undersökning av brott.
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Polisen har under de senaste åren infört nya
undersökningsmetoder och ny undersökningsteknik, och det finns särskilda bestämmelser om tillämpningen av dessa. Även registreringen av uppgifter i anslutning till dessa metoder, när brott eller någon annan händelse som kräver polisundersökning har konstaterats, börjar höra till uppgifterna om undersökning och handräckning. Under 1 punkten hör på så sätt t.ex. beslut om tillämpning
av alla former av tvångsåtgärder, övervakningen av dessa beslut samt de uppgifter som
tvångsåtgärderna resulterar i, registreringar
av brott i samband med automatisk trafikövervakning och behandlingen av dem, behandlingen av material som filmats av övervakningskameror, efter det att en händelse
som inleder en förundersökning har konstaterats, mätningar som används vid undersökningen av rattonykterhetsbrott och resultaten
av olika metoder för teknisk brottsutredning.
I 2 § 3 mom. 2 punkten finns det bestämmelser om uppgifter som gäller efterlysningar av personer, som det föreskrivs om i 3
mom. 1 punkten i den gällande lagen. Det föreslås att momentet utökas med rätt att registrera sådana uppgifter om besöksförbud som
avses i den gällande 2 § 3 mom. 4 a punkten,
sådant djurhållningsförbud som avses i 17
kap. 23 § i strafflagen och sådana uppgifter
om jaktförbud som avses i 48 a kap. 6 § i
strafflagen, samt uppgifter om personer som
står under övervakad frihet på prov och personer som avtjänar övervakningsstraff. Med
anledning av de ändringar som föreslås i
punkten, föreslås det att även punktens namn
ändras till uppgifter om efterlysningar av
personer.
Det föreslås att det till den förteckning över
uppgifter som får registreras som finns i 3
mom. 2 punkten fogas uppgifter om personer
som meddelats nationellt inreseförbud. Sådana inreseförbud som gäller hela Schengenområdet registreras även i fortsättningen i
Schengens informationssystem. Endast efterlysningar som gäller Finland förs in i det nationella systemet.
För att man effektivare ska kunna hitta efterlysta personer och identifiera rätt person,
föreslås det att efterlysningarna utökas med
fotografi, fingeravtryck och oföränderliga fysiska kännetecken, uppgifter om den rätta
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identiteten för en person som har missbrukat
någon annans identitet och för en person vars
identitet har missbrukats, samt uppgifter om
huruvida en person som är efterlyst är beväpnad, våldsbenägen eller har rymt. På en
persons begäran är det möjligt att föra in en
registrering i Schengens informationssystem
där det konstateras att missbruk av en identitet har inträffat, och det föreslås att samma
förfarande även ska vara möjligt i fråga om
uppgifter om efterlysningar av personer i informationssystemet för polisärenden.
Inom en snar framtid blir det möjligt att automatiskt inkludera fotografier även i inhemska efterlysningar, vilket hjälper till att
förbättra effektiviteten i efterlysningarna. I
allmänhet fås fotografi, fingeravtryck och
särskilda kännetecken från signalementsuppgifterna enligt den föreslagna 7 punkten i
denna paragraf, men ett fotografi kan också
fogas in från bilduppgifterna i informationssystemet för förvaltningsärenden, om det är
tillåtet enligt 16 §.
Att bifoga fotografier av personer som
skyddas genom besöksförbud eller fotografier av, fingeravtryck av eller särskilda kännetecken för personer vars identitet har missbrukats är tillåtet endast om personen i fråga
uttryckligen tillåter det.
I 2 § 3 mom. 3 punkten finns det bestämmelser om identifieringsuppgifter, som det
föreskrivs om i 3 mom. 8 punkten i den gällande lagen. Det föreslås att bestämmelsen
preciseras så att fotografier, fingeravtryck,
tandkartor, DNA-profiler samt uppgifter om
proteser och åtgärder som lämnat medicinska
spår samt identifikationsuppgifter om anmälan räknas som sådana uppgifter som behövs
för att personer som anmälts försvunna ska
kunna hittas och för att okända avlidna ska
kunna identifieras. Med stöd av punkten är
det möjligt att även registrera sådana uppgifter om nära släktingar som behövs för att
personer som anmälts försvunna ska kunna
hittas och för att okända avlidna ska kunna
identifieras. En försvunnen person kan ofta
identifieras även efter tiotals år utifrån nära
släktingars DNA-profiler med hjälp av ett
kalkylerat släktskapsindex, om släktingarnas
DNA-profiler har registrerats i en databas.
Den försvunna personens enda anhöriga är
ofta redan avlidna när den försvunna hittas.
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Endast med den berörda personens samtycke
får uppgifter om nära släktingar registreras.
I 2 § 3 mom. 4 punkten finns det bestämmelser om uppgifter om efterspanade fordon,
som det föreskrivs om i 3 mom. 2 punkten i
den gällande lagen. Inom ramen för polisens
fältledningssystem håller polisen på att utveckla ett system som kan användas för automatisk identifiering av registreringsskyltar,
där registreringsskyltarna på fordon som är i
rörelse eller parkerade kan identifieras med
hjälp av så kallad maskinsyn. De identifierade registerbeteckningarna jämförs med de
uppgifter som finns om registreringsskyltarna
på stulna fordon och fordonstrafikregistrets
uppgifter om registerbeteckningarna på obesiktade, oförsäkrade, avställda och slutligt
avregistrerade fordon samt med uppgifterna
om fordon för vilka fordonsskatten är obetald. På samma sätt kan man identifiera t.ex.
fordon som ägs eller innehas av personer
som saknar körrätt eller som är försatta i körförbud samt fordon som ägs eller innehas av
personer som gjort sig skyldiga till rattfylleri.
I 2 § 3 mom. 5 punkten finns det bestämmelser om egendomsuppgifter, som det föreskrivs om i 3 mom. 3 punkten i den gällande
lagen. För att 2 § 3 mom. ska vara konsekvent föreslås det att ett omnämnande av efterlysningsuppgifter om en okänd avliden
persons egendom och identifikationsuppgifter för anmälan fogas till punkten.
Det föreslås att 4 punkten i det gällande 2 §
3 mom. stryks såsom obehövlig, eftersom
uppgifterna om anhållna i praktiken ingår
bland uppgifterna om undersökning och
handräckning, som det föreskrivs om i den
föreslagna 2 § 3 mom. b punkten.
Det föreslås att 5 punkten i det gällande 2 §
3 mom. stryks såsom obehövlig, eftersom det
funktionsmässigt inte är förnuftigt att föra
över uppgifter i en separat kategori uppgifter
om brottsanmälningsindex för samlade sökningar och eftersom det skapar ett behov av
att förvalta samma uppgifter på två olika ställen. Dessa uppgifter ingår redan nu i uppgiftskategorin undersökning och handräckning. Därför föreslås det att den föreslagna
2 § 3 mom. 1 punkten preciseras så att informationssökning ingår bland användningsändamålen för uppgiftskategorin undersökning och handräckning. I 1 a punkten i

nämnda moment införs dessutom behövliga
delar av de uppgifter som finns i den punkt
som stryks.
I 2 § 3 mom. 6 punkten finns det bestämmelser om sådan säkerhetsinformation som
får registreras. Det föreslås en bestämmelse
om att det ska vara tillåtet att i informationssystemet registrera sådana uppgifter om personer som är föremål för polisens verksamhet
som är nödvändiga med tanke på dessa personers egen säkerhet eller en myndighets säkerhet i arbetet, såsom uppgifter om hur farliga eller oberäkneliga objekten eller personerna är, samt personuppgifter som beskriver
eller är avsedda att beskriva brottsliga gärningar, straff eller andra påföljder för brott,
personernas hälsotillstånd, sjukdom eller
handikapp, vårdåtgärder som vidtagits i fråga
om dessa personer, eller åtgärder som är jämförbara med sådana.
Det föreslås att uppgifter som berör en person och som påverkar hans eller hennes egen
säkerhet eller polisens säkerhet i arbetet förs
över till en egen punkt från de uppgifter som
gäller identitet som finns i 2 § 2 mom., och
definitionen samordnas i tillämpliga delar
med 17 § 1 mom. 6 punkten i lagen om nödcentralsverksamhet. De uppgifter som påverkar säkerheten i arbetet ska preciseras så att
de utöver polisen också ska gälla andra myndigheter för vilka informationen kan vara
nödvändig för att deras säkerhet i arbetet ska
kunna tryggas.
Det föreslås att sådana uppgifter ska få föras in i registret som är nödvändiga för en
persons egen säkerhet och för verksamhetsenheternas säkerhet i arbetet, som det är svårt
att hitta eller osäkert om man hittar i olika
myndigheters register och som bör vara gemensamma för alla larmmyndigheter. En
persons farlighet kan ta sig uttryck i aggressivitet eller gälla en farlig smittsam sjukdom.
Annan farlighet som gäller objekt kan t.ex.
vara att teknisk apparatur medför explosionsrisk vid olycka, eller fara för ras.
Det föreslås att uppgifter om hälsotillståndet för en specifik person som är sådana
känsliga uppgifter som avses i 11 § i personuppgiftslagen (523/1999) endast får registreras om de är nödvändiga för att ett polis- eller utryckningsuppdrag ska kunna genomföras. Med risker för säkerheten i arbetet avses
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farliga eller lättsmittande sjukdomar. En persons egen säkerhet gagnas åter av uppgifter
om sjukdomar vars symptom påminner om
t.ex. berusningstillstånd eller sjukdomar som
kräver regelbunden medicinering eller medicinering vid anfall. Polisen har inte rätt att
begära uppgifter om hälsotillstånd av t.ex.
sjukvårdsmyndigheterna, utan uppgifterna
registreras när de kommer fram i samband
med att en person själv berättar om dem eller
i samband med polisuppdrag. Bestämmelser
om utbyte av säkerhetsinformation med motsvarande uppgifter i nödcentralens informationssystem finns i 19 §.
I 2 § 3 mom. 7 punkten finns det bestämmelser om signalementsuppgifter. Den gällande 2 § 3 mom. 9 punkten möjliggör inte
registrering av signalementsuppgifterna för
en okänd gärningsman i anslutning till brott.
Därför föreslås det att det till de signalementsuppgifter som anges i bestämmelsen,
när det gäller brott och en okänd gärningsman, fogas sådana signalement som avses i 6
kap. 4 § 1 mom. i tvångsmedelslagen, dvs.
finger-, hand- och fotavtryck, handstils- och
röstprov, fotografier samt kännemärken.
Dessutom ska man få registrera sådana
DNA-profiler som avses i 6 kap. 5 § i
tvångsmedelslagen. Bestämmelsen gör det
möjligt att registrera t.ex. bildmaterial från
övervakningskameror och hotfulla telefonsamtal. Det föreslås att det till momentet
även fogas rätt att i informationssystemet registrera identifikationsuppgifter om ett brott,
den brottsbeteckning som ligger till grund för
registreringen samt övriga uppgifter som gäller registreringen. Det föreslås också att uttrycket videobilder på en person ersätts med
uttrycket tekniska bild- och ljudupptagningar
av en person.
Det föreslås att en okänd gärningsmans
kännetecken inte ska bli kvar i signalementsregistret efter det att identiteten har klarlagts,
utan att de avlägsnas i enlighet med 22 § i
polisens personuppgiftslag.
Det föreslås att 2 § 3 mom. 11 punkten i
den gällande lagen stryks såsom obehövlig.
Innehållet i arkivuppgifterna är uppbyggt så
att det baserar sig på nuvarande praxis, dvs.
pappersarkivering. I takt med att polisens informationssystem förnyas har man som mål
att övergå till elektronisk arkivering, där det
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är möjligt att söka fram handlingar direkt ur
det elektroniska arkivsystemet. Det blir då
onödigt att ha ett separat program för sökning av personuppgifter och verksamheten
blir ren behandling av handlingar som förts
in i arkivet. På sådan behandling tillämpas
arkivlagen (831/1994). En verksamhetsmodell för sebarheten i fråga om de handlingar
som polisen behöver i sin verksamhet och
som har förts över i arkivet kan då byggas
upp utan någon separat uppgiftskategori.
I 2 § 3 mom. 8 punkten finns det bestämmelser om uppgifter om informationsförmedling, som det föreskrivs om i 2 § 3 mom. 6
punkten i den gällande lagen. Det föreslås att
momentet ändras så att den tidigare rätten att
registrera uppgifter utvidgas så att den förutom polisenheterna även omfattar andra myndigheter som utför undersökningar samt allmänheten. Med stöd av punkten får uppgifter
som har att göra med information till allmänheten eller en myndighet som utför en undersökning, tips från allmänheten och inriktning
av övervakningen registreras i informationssystemet för polisärenden. Punkten behövs
för att man ska kunna bygga upp elektroniska
informationskanaler och för att uppgifter som
polisen registrerat ska kunna föras över i det
system som är ämnat för polisens egen informationsgivning och ur vilket uppgifter
kan lämnas ut till allmänheten med stöd av
den föreslagna 19 a §. Eftersom mottagandet
och utlämnandet av uppgifter om informationsfördelning ska ske med hjälp av en teknisk anslutning, bör även bestämmelserna om
rätten att registrera dessa uppgifter ingå i just
polisens personuppgiftslag, och inte i t.ex.
polislagen. Punkten behövs för att man ska
kunna bygga upp elektroniska informationskanaler och för att uppgifter som polisen registrerat ska kunna föras över i det system
som är ämnat för polisens egen informationsgivning och ur vilket uppgifter kan lämnas ut till allmänheten med stöd av den föreslagna 19 a §. Det föreslås att definitionen av
uppgifter i punkten ändras från uppgifter för
förmedling av meddelanden till uppgifter om
informationsförmedling. Bestämmelser om
utlämnande av uppgifter om informationsförmedling finns i 19 a §.
I 2 § 3 mom. 9 punkten finns det bestämmelser om uppgifter om informationskälla.

20

RP 66/2012 rd

Det föreslås att en hänvisning till 36 a § i polislagen fogas till punkten. I 1 mom. i den paragrafen föreskrivs det att polisen har rätt att
använda en person som inte hör till polisförvaltningen som informationskälla för att sköta en uppgift enligt 1 § i polislagen.
I 2 § 3 mom. 10 punkten finns det bestämmelser om uppgifter om besöksförbud, som
det föreskrivs om i 3 mom. 4 a punkten i den
gällande lagen. Uppgifter om besöksförbudets innehåll, grunden för förbudet och förbudets giltighetstid får registreras. Med stöd
av punkten är det möjligt att registrera även
uppgifter om den person som skyddas genom
besöksförbudet.
Det föreslås att en ny 11 punkt fogas till
2 § 3 mom. I punkten föreskrivs det om observationsuppgifter. Observationsuppgifterna
kan omfatta uppgifter om observationer som
gjorts av poliser, eller uppgifter som anmälts
till polisen, och som gäller händelser eller
personer som på grund av omständigheterna
eller personernas hotelser eller uppträdande i
övrigt med fog kan bedömas ha samband
med brottslig verksamhet.
Hittills har polisen inte haft rätt att registrera sådana här observationsuppgifter i sina
permanenta riksomfattande informationssystem. Uppgifter har registrerats sporadiskt,
om alls, med stöd av 6 § i polisens personuppgiftslag, och genom mycket olika förfaranden, antingen i de olika polisenheternas
register, i polisens elektroniska medier, såsom på polisens operativa intranätsidor, i
transaktionsloggen för polisens fältledningssystem eller i andra lagringsmedier som polisen använder.
Den nya punkten föreslås ersätta de enhetsspecifika register över observationsuppgifter
som avses i 6 § i den gällande lagen med ett
landsomfattande permanent register, i vilket
uppgifterna får bevaras under en kort period
på sex månader. Bestämmelser om förvaringstiden för uppgifterna i de enhetsspecifika registren finns i lagens 26 § 1 mom. 2
punkt. I lagens 4 § finns det bestämmelser
om informationssystemet för misstänkta. Om
en observationsuppgift når över tröskeln för
vad som får registreras i informationssystemet för misstänkta, registreras den med stöd
av 4 § i informationssystemet. Den nuvarande situationen, där uppgifter registreras spo-

radiskt i enhetsspecifika och tillfälliga register och i polisens elektroniska medier, är
problematisk även med tanke på styrningen
och laglighetsövervakningen av behandlingen av personuppgifter. En sådan kort förvaringstid för observationsuppgifter, laglighetsövervakning och möjlighet för den registeransvarige att kontrollera att de särskilda
villkor som ställs på registreringen av uppgifter uppfylls som föreslås förbättrar rättsskyddet för den registrerade. Samtidigt underlättas även skyddet av uppgifter, i och med att
registreringsplattformarna koncentreras.
Det handlar om uppgifter som polisen får
in genom att observera sin omgivning. För
närvarande är inte dessa observationsuppgifter i effektiv användning inom hela polisorganisationen, eftersom de endast finns i enskilda polisers minne, som minnesanteckningar eller på slumpmässiga registreringsplattformar. Detta har negativa konsekvenser
för såväl förebyggandet, avslöjandet och utredningen av brott som upprätthållandet av
den allmänna ordningen och säkerheten.
I praktiken kan det vara fråga om observationsuppgifter av t.ex. följande slag: anonyma tips som polisen har fått in elektroniskt
om att det luktar hampa i trappuppgången till
ett flervåningshus, i kombination med livlig
trafik bakom dörren till en viss bostad, tips
om att flera personer vistas i närheten av
bankautomater och verkar försöka se vad de
som utför sina ärenden vid automaterna har
för PIN-koder, eller en utomstående persons
anmälan om att det på en parkeringsplats och
under diffusa förhållanden säljs varor ur en
bil vars registreringsnummer man inte har
tillgång till och som man inte genast når,
men vars kännetecken man har tillgång till.
Polisen får också in anmälningar om tvivelaktig verksamhet, såsom fotografering av
barn och att barn bjuds att stiga in i okända
fordon.
Dessa handlingar är inte lagstridiga i sig,
men i kombination med andra faktorer kan
de ge signaler om brottslig verksamhet. Information av detta slag hålls endast en mycket kort tid i minnet. I det praktiska polisarbetet har observationsuppgifterna dock ofta en
betydelse som sträcker sig längre än enskilda
situationer i fråga om både tid och rum. Om
uppgifterna är registrerade i ett system och
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på så sätt kända även för andra poliser, påverkar de inriktningen av polisarbetet och förebyggandet och utredningen av brott. Man
kan dra nytta av observationsuppgifterna
bl.a. vid förebyggandet och undersökningen
av riksomfattande serier av brott. Det är t.ex.
för närvarande svårt för polisen att ingripa
vid så kallad hit-and-run brottslighet, där
kriminella grupper kommer till Finland för
att utföra en snabb serie av brott och sedan
försvinna ur landet. Brottsligheten är rörlig
och snabb. Registreringen av observationsuppgifter skulle t.ex. göra det möjligt att
koppla ihop ett fordon som använts för inresa
i landet och ett fordon som observerats på en
brottsplats.
För registreringen och analysen av den information som framkommer vid övervakningen av internetsidor har polisen inrättat ett
temporärt och riksomfattande system (informationssystemet för övervakning av internet). Syftet med systemet är att samla in och
analysera sådan information som har inhämtats från offentliga internetsidor och diskussionsforum. Informationen innehåller typiskt
hänvisningar till hot eller tips som gäller läroanstalter samt uppgifter om budskap om
våld eller människohat, i synnerhet om de innehåller hänvisningar till skjutvapen eller
sprängämnen.
Informationssystemet för övervakning av
internet var en föregångare till polisens system för nättips. Det tillfälliga systemet för
nättips togs i bruk våren 2010. Av de tips
som kommer in förmedlas vissa vidare till
polisenheterna för vidare åtgärder. Detta är
tips där man måste överväga huruvida saken
gäller något som bör skötas av polismyndigheten och om det finns skäl att misstänka
brott. Genom att analysera informationen
strävar man efter att avslöja, förhindra och
utreda brott och brottsplaner, att identifiera
gärningsmännen och att, mot gärningsmännen, rikta in eventuella åtgärder för övervakning av tillstånd som stöder förhindrandet av
brott. Många av de fall som förts till vidare
behandling har varit kopplade till narkotikabrottslighet. Det har också funnits fall som
har gällt till exempel hot mot läroanstalter.
Rådet (rättsliga och inrikes frågor) godkände i oktober 2008 slutsatserna 14071/08 ENFOPOL 187 CRIMORG 162, där rådet upp-
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manar medlemsstaterna att vidta de åtgärder
som krävs för att inrätta sådana nationella system och centrala kontaktpunkter till vilka
man kan koncentrera nationella rapporteringar om sådan verksamhet på internet som tyder på att en person eventuellt är inblandad i
brott. Registrering av observationsuppgifter i
informationssystemet för polisärenden är i
linje med slutsatserna.

3 §. Informationssystemet för förvaltningsärenden. Uppgifter som behövs med tanke på

ändamålet med informationssystemet får registreras i informationssystemet för förvaltningsärenden. Det föreslagna 2 mom. innehåller en förteckning med exempel på uppgifter som behövs med tanke på ändamålet i
fråga. I den förteckning över uppgifter som
gäller en persons identitet som finns i 2
mom. föreslås det sådana ändringar som
motsvarar dem som föreslås i 2 § 2 mom.
Enligt 45 c § i skjutvapenlagen är sökanden
skyldig att genomgå ett lämplighetstest genom vilket hans eller hennes personliga
lämplighet klarläggs. Enligt bestämmelsen
kan det genom förordning av statsrådet föreskrivas om undantag från skyldigheten att
genomgå lämplighetstest i de fall där testet
inte är nödvändigt på grund av att endast en
kort tid har förflutit sedan sökanden genomgick ett tidigare test eller där den sökandes
personliga lämplighet har klarlagts på något
annat tillförlitligt sätt. Ett tidigare genomgånget test kan påverka resultatets tillförlitlighet. Testresultatet sparas enligt 45 c § i
skjutvapenlagen till dess att det beslut som
gäller ansökan har vunnit laga kraft. Testresultatet registreras inte. Det föreslås att det
till förteckningen i 3 § 3 mom. 1 punkten i
polisens personuppgiftslag fogas uppgift om
tidpunkten för avlagt lämplighetstest för vapentillstånd. Datum för när testet avlagts behöver registreras för att det ska vara möjligt
att bedöma om man ska göra ett undantag
och befria personen i fråga från ett test.
Det föreslås att en 9 punkt fogas till 3 § 3
mom. I punkten finns det bestämmelser om
möjligheten att i informationssystemet för
förvaltningsärenden, för skötseln av uppgifter enligt lotterilagen, registrera information
om anmälningar, tillståndsansökningar, tillstånd, återkallade tillstånd, redovisningar och
om dem som gjort anmälan samt om till-
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ståndssökande och tillståndshavare, om dem
som i praktiken anordnar lotterier och dessas
ansvariga personer, om kontrollåtgärder samt
om åtgärder som hänför sig till förbud och
vitesförfarande. Filen gör det möjligt för tillstånds- och tillsynsmyndigheterna att effektivt sköta sina uppgifter. I filen ska det finnas
tillgänglig information om bl.a. lotterier som
sökanden har genomfört tidigare.
4 §. Informationssystemet för misstänkta.
Uppgifter som är behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet får registreras i informationssystemet för misstänkta.
Det föreslagna 2 mom. innehåller en förteckning med exempel på uppgifter som behövs
med tanke på ändamålet i fråga. I den förteckning över uppgifter som gäller en persons identitet som finns i 3 mom. föreslås det
sådana ändringar som motsvarar dem som föreslås i 2 § 2 mom. och 3 § 2 mom. Det föreslås att det till den förteckning som finns i 3
mom. fogas rätt att registrera ljud- och bildupptagningar av en person samt identifikationsuppgifter som grundar sig på en persons
fysiska egenskaper. Med tanke på polisens
och den registrerades rättsskydd är det nödvändigt att polisen kan säkerställa den registrerades identitet på ett tillförlitligt sätt. Till
exempel en bild av en person är ofta en mera
tillförlitlig identifikationsuppgift än det namn
som personen använder. Identifikationsuppgifter som grundar sig på en persons fysiska
egenskaper behövs för att personer ska kunna
identifieras på ett tillförlitligt sätt, och de kan
ibland också vara de enda uppgifterna som
finns för att identifiera en person.
De kontaktpersoner som den finska polisen
har sänt utomlands är för närvarande i tjänsteförhållande vid utrikesministeriet. Av denna anledning har kontaktpersonerna inte haft
rätt att använda informationssystemet för
misstänkta, vilket har försvårat det uppdrag
som de ska utföra utomlands. Polisen har för
närvarande fem kontaktpersoner. De fungerar
som stöd för den nationella brottsutredningen
utomlands i de mest allvarliga internationella
brottsärendena. Av denna orsak föreslås det
att 4 § 4 mom. ändras så att de kontaktpersoner som polisen sänder utomlands kan få rätt
att använda informationssystemet för misstänkta.

5 §. Skyddspolisens funktionella informationssystem. I paragrafen föreskrivs det om

skyddspolisens funktionella informationssystem. Uppgifter som behövs med tanke på
ändamålet med informationssystemet får registreras i skyddspolisens funktionella informationssystem. Det föreslagna 3 mom. innehåller en förteckning med exempel på uppgifter som behövs med tanke på ändamålet i
fråga. I den förteckning över uppgifter som
gäller en persons identitet som finns i 3
mom. föreslås det sådana ändringar som
motsvarar dem som föreslås i 2 § 2 mom.,
3 § 2 mom. och 4 § 2 mom. Det föreslås att
det till den förteckning som finns i 3 mom.
fogas ljud- och bildupptagningar av en person samt identifikationsuppgifter som grundar sig på en persons fysiska egenskaper.
6 §. Polisens övriga personregister. Det föreslås att de hänvisningar till 30 § som finns i
1 mom. och 2 mom. 1 punkten stryks, eftersom det föreslås att den paragrafen ska upphävas. Hänvisningen till 31 § föreslås bli
ändrad till en hänvisning till 33 § på grund av
den nya paragrafnumreringen. Det föreslås
också att användningsändamålet för det temporära register som avses i 2 mom. 2 punkten
utvidgas så att det även omfattar de av tullverkets och Gränsbevakningsväsendets uppgifter som avses i 14 § 1 mom. 2 och 4 punkten, som lämnats ut genom direkt anslutning
eller som en datamängd. Förutom för att förhindra, avslöja eller utreda enskilda brott får
personregister även inrättas för att förhindra,
avslöja eller utreda brott som har samband
med varandra.
7 §. Registeransvarig. Det föreslås att hänvisningen till 30 § stryks, eftersom det föreslås att den paragrafen upphävs. Hänvisningen till 31 § föreslås bli ändrad till en hänvisning till 33 § på grund av den nya paragrafnumreringen.
8 §. Inrättande av personregister. Det föreslås att hänvisningen till 30 § i 2 mom.
stryks, eftersom det föreslås att den paragrafen upphävs. Hänvisningen till 31 § föreslås
bli ändrad till en hänvisning till 33 § på
grund av den nya paragrafnumreringen.
3 kap.

Specialbestämmelser om behandling av personuppgifter
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10 §. Behandling av känsliga uppgifter.
Enligt 11 § i personuppgiftslagen är behandling av känsliga personuppgifter förbjuden.
Enligt 12 § i samma lag utgör förbudet mot
att behandla känsliga uppgifter dock inte
hinder för bl.a. sådan behandling av uppgifter
som regleras i lag eller som föranleds av en
uppgift som direkt har ålagts den registeransvarige i lag. Sådana känsliga uppgifter som
avses i 11 § 1, 2 och 4—6 punkten i personuppgiftslagen får samlas in för och registreras i polisens personregister, och i övrigt behandlas i enlighet med den gällande lagen,
endast när det är nödvändigt för att ett visst
uppdrag som hör till polisen ska kunna fullgöras. Skyddspolisen är registeransvarig när
det gäller skyddspolisens funktionella informationssystem. Därför är det nödvändigt att
föreslå att 10 § 2 mom. preciseras. Skyddspolisen får med stöd av det förslagna 2 mom.
i förebyggande syfte samla in och registrera i
sitt funktionella informationssystem sådana
känsliga uppgifter som avses i 11 § 1, 2 och
4—6 mom. i personuppgiftslagen, samt i övrigt behandla sådana uppgifter, när det är
nödvändigt för att skyddspolisen ska kunna
fullgöra sitt lagstadgade uppdrag. Skyddspolisen har enligt 10 § i polisförvaltningslagen
(110/1992) till uppgift att bekämpa förehavanden och brott som kan äventyra stats- och
samhällsskicket eller rikets inre eller yttre
säkerhet samt att utföra undersökning av sådana brott. Skyddspolisen ska även upprätthålla och utveckla en allmän beredskap för
att förebygga verksamhet som äventyrar rikets säkerhet. I detta syfte följer skyddspolisen bl.a. projekt och fenomen som har anknytning till statens säkerhet, och inte enbart
enskilda händelser och brott som hör till polisens allmänna ansvarsområde. Uppgifter
som kan ha mycket stor betydelse med tanke
på vilken typ av arbetsuppgifter skyddspolisen har och hur de ska skötas är uppgifter om
individers samhälleliga eller politiska uppfattning eller t.o.m. deras religiösa övertygelse. Även det etniska ursprunget kan vara
nödvändig information t.ex. i frågor som
anknyter till kampen mot terrorism. Det föreslås att den hänvisning till 31 § som finns i 3
mom. ändras till en hänvisning till 33 § på
grund av den nya paragrafnumreringen.
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11 §. Behandling av överskottsinformation
som erhållits med hemliga informationsinhämtningsmetoder. I den gällande 11 § finns

det bestämmelser om användningen av information som inhämtats genom avlyssning.
Enligt 1 mom. i paragrafen får inte uppgifter
som inhämtats genom sådan teknisk avlyssning som avses i polislagen föras in i ett personregister om de hänför sig till något annat
brott än det som avses bli förhindrat eller avbrutet genom avlyssningen. Uppgifter får
dock registreras i ett personregister om de
gäller ett brott för vars förhindrande eller avbrytande avlyssning får ske.
Enligt 5 a kap. 13 § i tvångsmedelslagen
(450/1987) är det tillåtet att förvara överskottsinformation som erhållits genom teleavlyssning och teknisk avlyssning, om den
gäller ett sådant brott för vars utredning teleavlyssning eller teknisk avlyssning får användas, eller om den behövs för att förhindra
ett sådant brott som avses i 15 kap. 10 §
strafflagen. Det föreskrivs inte särskilt om
användningen av information som inhämtats
med hjälp av någon av de övriga metoderna
för informationsinhämtning som nämns i 3
kap. 28 § i polislagen. I synnerhet vid sådan
informationsinhämtning som gäller bekämpning av organiserad brottslighet och terrorism erhålls också sådan information som
gäller annan brottslighet. Eftersom det inte
finns några bestämmelser om registreringen
av information i sådana fall, föreslås det att 1
mom. ändras så att inte bara information som
inhämtats genom teknisk avlyssning får registreras i de av polisens informationssystem
som avses i 2, 4 och 5 § och i sådana temporärä personregister som avses i 6 § 2 mom. 2
punkten, utan även sådan överskottsinformation som inhämtats med de hemliga informationsinhämtningsmetoder som avses i 3 kap. i
polislagen, om informationen gäller ett sådant brott i fråga om vilket det skulle ha varit
tillåtet att använda den informationsinhämtningsmetod med vilken informationen erhölls
för att förhindra eller avslöja brottet. Detsamma gäller också om informationen behövs för att förhindra eller avslöja ett sådant
brott som avses i 15 kap. 10 § i strafflagen.
Det föreslås att paragrafens rubrik ändras till
”Behandling av överskottsinformation som
erhållits med hemliga informationsinhämt-
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ningsmetoder”. Med hemliga informationsinhämtningsmetoder avses informationsinhämtningsmetoder som kan användas utan att
objektet vet om det. Sådana hemliga informationsinhämtningsmetoder som avses i 3
kap. 28 § i polislagen är teknisk övervakning,
observation, teknisk observation, täckoperation, bevisprovokation genom köp, teleövervakning, teleavlyssning och användning av
informationskällor.
Det föreslås att 2 mom. preciseras så att det
i momentet hänvisas till överskottsinformation som inhämtats genom sådana hemliga
informationshämtningsmetoder som avses i 5
a kap. i tvångsmedelslagen. Enligt 5 a kap.
13 § i tvångsmedelslagen får informationen
förvaras och lagras i de register som avses i
polisens personuppgiftslag, om den gäller ett
sådant brott för vars utredning teleavlyssning
eller teknisk avlyssning får användas, eller
om den behövs för att förhindra ett sådant
brott som avses i 15 kap. 10 § strafflagen.

12 §. Behandling av uppgifter som inte
hänför sig till ett visst uppdrag. I paragrafen

föreskrivs det om behandlingen av uppgifter
som inte hänför sig till ett visst uppdrag. Det
föreslås att hänvisningen till 30 § i 1 mom.
stryks, eftersom det föreslås att den paragrafen upphävs. Hänvisningen till 31 § föreslås
bli ändrad till en hänvisning till 33 § på
grund av den nya paragrafnumreringen.
Dessutom föreslås det att en hänvisning till
2 § 3 mom. 11 punkten, som innehåller bestämmelser om observationsuppgifter, fogas
till 1 mom.
Med uppgifter som inte hänför sig till ett
visst uppdrag avses information som polisen
har inhämtat i samband med utförandet av
sina tjänsteuppdrag. Det är fråga om överskottsinformation som polisen inhämtar i
samband med andra uppdrag och som man
inte skilt försöker inhämta. De uppgifter som
avses i denna bestämmelse inbegriper inte
överskottsinformation som inhämtats genom
sådana hemliga informationsinhämtningsmetoder som avses i polislagen.
Uppgifterna får registreras som observationsuppgifter i informationssystemet för polisärenden samt i informationssystemet för
misstänkta, skyddspolisens funktionella informationssystem och det nationella systemet
inom Schengens informationssystem, på de

villkor som föreskrivs i de paragrafer som
gäller dessa system.
13 §. Polisens rätt att få uppgifter ur vissa
register och informationssystem. Det föreslås
att rubriken för paragrafen ändras till ”Polisens rätt att få uppgifter ur vissa register och
informationssystem”.
I 1 mom. föreskrivs det om polisens rätt,
utöver de rättigheter som det föreskrivs om
någon annanstans i lag, att få de uppgifter
som behövs för att den ska kunna utföra sina
uppdrag och föra sina personregister. Bestämmelser om polisens rätt att få information finns även i bl.a. polislagen, straffregisterlagen, lagen om förmyndarverksamhet
(442/1999), lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster
(453/2002), lagen om konkurs- och företagssaneringsregistret (137/2004), lagen om näringsförbud (1059/1985), lagen om främjande
av invandrares integration samt mottagande
av asylsökande (493/1999), lagen om vissa
personregister vid magistraterna (57/2005),
räddningslagen (379/2011), lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten
(1251/1995), tullagen (1466/1994), lagen om
utlänningsregistret (1270/1997), utsökningsbalken (705/2007) och lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993).
Det föreslås också att den precisering som
finns i 13 § 2 mom. i den gällande lagen och
som gäller polisens rätt att trots sekretessbestämmelserna få de uppgifter som anges i
13 § fogas till 1 mom. Det föreslås att termen
maskinläsbar i 2 mom. ersätts med termen
datamängd. Med datamängd avses på ett sätt
som motsvarar de gällande bestämmelserna
en helhet som hänger samman med en viss
sökning och som byggs upp av ett flertal enskilda uppgifter. En datamängd är t.ex. en
helhet av data som valts ut i ett informationssystem med hjälp av ett program och för vilken sökningen har skett automatiskt enligt på
förhand angivna sökvillkor.
I 2 mom. 1 punkten i den gällande lagen
finns det bestämmelser om polisens rätt att få
uppgifter ur Trafiksäkerhetsverkets informationssystem för vägtrafiken. Det föreslås att
punkten preciseras så att den innehåller bestämmelser om polisens rätt att få uppgifter
ur det fordonstrafikregister som avses i lagen
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om fordonstrafikregistret (541/2003) för de
uppdrag som avses i lagens 15—17 §.
I 1 mom. 2 punkten finns det bestämmelser
om polisens rätt att få uppgifter av fångvårdsmyndigheterna, vilket det föreskrivs om
i 2 mom. 3 punkten i den gällande lagen. Det
föreslås att 2 punkten ändras så att den motsvarar den förvaltningsreform som genomförts inom fångvårdsmyndigheterna och som
innebär att Brottspåföljdsmyndigheten ansvarar för informationssystemen.
I 1 mom. 3 punkten finns det bestämmelser
om polisens rätt att få uppgifter ur kommunikationsministeriets trafiktillståndsregister för
trafikövervakning, förundersökning, annan
undersökning och för påförande av påföljdsavgift för tranportör enligt 179 § i utlänningslagen (301/2004).
I 1 mom. 4 punkten finns det bestämmelser
om polisens rätt att få sådana uppgifter om
resande som avses i 6 § 1 mom. i lagen om
inkvarterings- och förplägnadsverksamhet
(308/2006) av dem som utövar inkvarteringsverksamhet, för att upprätthålla allmän
ordning och säkerhet samt för att förhindra,
avslöja eller utreda brott och för att utföra
något annat för polisen lagstadgat uppdrag.
I 1 mom. 5 punkten finns det bestämmelser
om polisens rätt att få uppgifter ur justitieförvaltningens informationssystem, vilket det
föreskrivs om i 2 mom. 3 punkten i den gällande lagen.
I 1 mom. 6 punkten finns det bestämmelser
om polisens rätt att ur patent- och registerstyrelsens handelsregister få sådana uppgifter
om anmälningar och meddelanden som gäller
näringsidkare som behövs för förhindrande,
avslöjande och utredande av brott. Bestämmelser om detta finns i 2 mom. 4 punkten i
den gällande lagen.
Det föreslås att en ny 7 punkt fogas till 1
mom., i vilken det föreskrivs om polisens rätt
att få uppgifter ur Gränsbevakningsväsendets
och tullverkets personregister för sådana polisuppdrag som motsvarar det ändamål för
vilket uppgifterna har samlats in och blivit
registrerade, samt för andra ändamål än dem
som uppgifterna har samlats in och registrerats för när det gäller sådana fall som avses i
lagens 16 § 1 mom.
I 1 mom. 8 punkten finns det bestämmelser
om polisens rätt att få uppgifter ur utrikesmi-
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nisteriets informationssystem, vilket det föreskrivs om i 2 mom. 6 punkten i den gällande
lagen. Det föreslås att punkten preciseras så
att den innehåller bestämmelser om polisens
rätt att ur utrikesministeriets informationssystem få behövliga uppgifter om dem som hör
till personalen vid diplomatiska beskickningar och konsulat som representerar den utsändande staten i Finland och om dem som hör
till personalen vid en internationell organisations organ i Finland eller något annat internationellt organ i samma ställning samt om
sådana personers familjemedlemmar och
dem som är i privat tjänst hos dessa personer
för förundersökning, annan undersökning
och för utförande av de uppdrag som föreskrivs för polisen i utlänningslagen.
I 1 mom. 9 punkten finns det bestämmelser
om polisens rätt att få uppgifter ur Migrationsverkets informationssystem, vilket det
föreskrivs om i 2 mom. 7 punkten i den gällande lagen. Det föreslås att punkten preciseras så att den innehåller bestämmelser om
polisens rätt att ur Migrationsverkets informationssystem få sådana uppgifter om ärenden som gäller resedokument, visum, uppehållstillstånd, internationellt skydd, avlägsnande ur landet, inreseförbud och medborgarskap som behövs för förundersökning,
annan undersökning och för utförande av de
uppdrag som föreskrivs för polisen i utlänningslagen.
Det föreslås att en ny 10 punkt fogas till 1
mom., i vilken det föreskrivs om polisens rätt
att ur det farkostregister som avses i lagen
om farkostregistret (976/2006) få sådana
uppgifter om båtar och ägare och innehavare
av båtar som behövs för utförande av de
uppgifter som anges i 1 § i polislagen, för de
uppgifter som avses i lagen om sjöfartskydd
på vissa fartyg och i hamnar som betjänar
dem och om tillsyn över skyddet (485/2004)
och för påförande av påföljdsavgift för transportör enligt 179 § i utlänningslagen
I 1 mom. 11 punkten finns det bestämmelser om polisens rätt att av ett teleföretag få
sådana uppgifter som avses i 5 a kap. 3 och 3
a § i tvångsmedelslagen, 31 c § 1 mom. i polislagen och 35 och 36 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation
(516/2004). Bestämmelser om detta finns i 2
mom. 5 punkten i den gällande lagen. Det fö-
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reslås att det till punkten även fogas en hänvisning till 36 § 2 mom. i polislagen, där det
föreskrivs om polisens rätt att av ett teleföretag eller en sammanslutningsabonnent få
uppgifter om en sådan teleanslutning som
inte är upptagen i en offentlig katalog eller
sådana uppgifter som specificerar en teleanslutning, e-postadress, annan teleadress eller
teleterminalutrustning.
I 12 punkten finns det bestämmelser om
polisens rätt att få sådana uppgifter som behövs för lämnande av handräckning av den
myndighet som har begärt handräckning.
I 1 mom. 13 punkten finns det bestämmelser om polisens rätt att få uppgifter ur befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem, vilket det föreskrivs om i 2 mom. 8
punkten i den gällande lagen. Det föreslås att
punkten preciseras så att den innehåller bestämmelser om polisens rätt att få sådana
uppgifter ur befolkningsdatasystemet som
anges i 13—17 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens
certifikattjänster (661/2009).
I 97 a § i värnpliktslagen (1438/2007) finns
det bestämmelser om utlämnande av uppgifter i särskilda fall som gäller tillstånd som
avses i skjutvapenlagen. Enligt paragrafens 1
mom. får det, utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och trots tystnadsplikten, ur värnpliktsregistret lämnas ut nödvändiga uppgifter om en person som söker eller innehar ett
tillstånd enligt skjutvapenlagen och en person för vilken ett godkännande enligt skjutvapenlagen söks eller som har fått ett sådant
godkännande. Motsvarande bestämmelse om
rätt att få uppgifter finns i 35 § 3 mom. i polislagen. Enligt 35 § 3 mom. i polislagen har
polisen trots tystnadsplikten rätt att för bedömningen av den personliga lämpligheten i
fråga om en person som söker eller innehar
ett tillstånd som avses i skjutvapenlagen och
i fråga om en person för vilken ett godkännande som avses i skjutvapenlagen söks eller
som har fått ett sådant godkännande få de
uppgifter som är nödvändiga om en värnpliktigs tjänstgöring och tjänsteduglighet och
omständigheter som gäller personens användning av berusningsmedel och våldsamma uppförande.

Det föreslås att en ny 14 punkt fogas till
13 § 1 mom. i polisens personuppgiftslag, i
vilken det föreskrivs om polisens rätt att ur
försvarsmaktens värnpliktsregister få sådana
uppgifter om en värnpliktigs tjänstgöring och
tjänsteduglighet som avses i 97 a § i värnpliktslagen och som är nödvändiga för bedömningen av den personliga lämpligheten
hos en person som söker eller innehar ett sådant tillstånd som avses i skjutvapenlagen
(1/1998) eller en person för vilken ett godkännande enligt skjutvapenlagen söks eller
som har fått ett sådant godkännande. Med
tanke på tillsynen över vapentillstånd är det
nödvändigt att polisen har en teknisk anslutning till värnpliktsregistret.
Det föreslås att en ny 15 punkt fogas till
paragrafen, i vilken det föreskrivs om polisens rätt att få uppgifter ur det register över
laddare som avses i 3 § i lagen om laddare
(219/2000) för den övervaknings- och larmverksamhet som polisen bedriver. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland,
som lyder under social- och hälsovårdsministeriet, är registeransvarig för registret över
laddare. Registret innehåller uppgifter om de
kompetensbrev för laddare som är i kraft i
Finland. Registret över laddare är ett offentligt register. Rätten att få information accentueras särskilt i polisens larmverksamhet och
vid bedömningen av hot samt vid övervakningen av platser där sprängningsarbete pågår och transporter av sprängämnen. Därför
bör informationen vara tillgänglig genom en
teknisk anslutning oberoende av tidpunkten
på dygnet, dvs. även utanför tjänstetid.
Det föreslås att ett nytt 2 mom. fogas till
paragrafen, där det föreskrivs om polisens
rätt att få de uppgifter som avses i 1 mom. i
paragrafen avgiftsfritt, om inte något annat
bestäms i lag.
Det föreslås att den gällande paragrafens 3
mom. stryks såsom obehövligt, eftersom 32 §
1 mom. i personuppgiftslagen innehåller
motsvarande bestämmelser. Det föreslås att
ett nytt 3 mom. fogas till paragrafen, i vilket
det föreskrivs att polisen är skyldig att på begäran ge den registeransvarige information
om behandlingen av de uppgifter som polisen
fått med stöd av 1 mom. Genom bestämmelsen genomförs den bestämmelse i artikel 15 i
rambeslutet om skydd av personuppgifter en-

RP 66/2012 rd
ligt vilken den som tar emot uppgifter på begäran ska informera den behöriga myndighet
som har överfört uppgifterna eller gjort dem
tillgängliga om hur uppgifterna behandlas.
Enligt artikel 8.1 i rambeslutet om skydd av
personuppgifter ska de behöriga myndigheterna vidta alla rimliga åtgärder för att se till
att personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller inaktuella inte överförs eller
görs tillgängliga. De behöriga myndigheterna
ska därför i görligaste mån kontrollera kvaliteten på personuppgifterna innan dessa överförs eller görs tillgängliga. Momentet innehåller i överensstämmelse med artikel 8.1 i
rambeslutet om skydd av personuppgifter en
skyldighet att kontrollera att personuppgifter
som lämnats ut utan att någon begäran har
gjorts behövs för det ändamål för vilket de
lämnades ut. Som registeransvarig ansvarar
polisen för att uppgifterna i polisens personregister är korrekta även när den utövar sin
rätt att få uppgifter i enlighet med paragrafen.

14 §. Uppgifter som andra myndigheter
lämnar ut till polisen genom registrering vid
direkt anslutning eller för registrering av en
datamängd. Det föreslås att termen maskin-

läsbar som finns i paragrafens rubrik och 1
mom. ersätts med termen datamängd.
Det föreslås att 1 mom. 1 punkten i den
finska versionen ändras så att den term som
används i den gällande lagen för sådana signalementsuppgifter som fångvårdsmyndigheterna har rätt att lämna ut, dvs. henkilötuntomerkkitiedot, ändras till tuntomerkkitiedot.
Dessutom föreslås det att 1 mom. 1 punkten
utökas med rätt för rättsregistercentralen att
lämna ut uppgifter om besöksförbud och näringsförbud.
Det föreslås att 1 mom. 2 punkten ändras
så att tullverkets uppgifter om utlänningar,
uppgifter som gäller utlänningars identitet
och signalement i den gällande lagen ersätts
med uppgifter om identifiering av utlänningar. Paragrafens 1 mom. 2 punkt föreslås bli
preciserad så att man stryker omnämnandet
av sådana uppgifter som hör till tullverkets
behörighet och som behövs för förebyggande
och utredning av brott. Preciseringen gör det
möjligt att registrera uppgifter även när det
gäller sådana brott som inte hör till tullverkets behörighet, men som tullmyndigheten
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upptäcker i samband med att den utför de arbetsuppgifter som hör till dess behörighet.
Det föreslås att 1 mom. 3 punkten ändras
så att uppgifter om beslut om pass, visum,
uppehålls- eller arbetstillstånd ersätts med
sådana uppgifter som behövs för skötseln av
utrikesministeriets och finska beskickningars
uppdrag enligt passlagen (671/2006). Momentet utökas även med rätt för utrikesministeriet att registrera uppgifter om dem som
hör till personalen vid diplomatiska beskickningar och konsulat som representerar den
utsändande staten i Finland och om dem som
hör till personalen vid en internationell organisations organ i Finland eller något annat internationellt organ i samma ställning samt
om sådana personers familjemedlemmar och
dem som är i privat tjänst hos dessa personer.
Det föreslås att en ny 6 punkt fogas till 1
mom., i vilken det föreskrivs om nödcentralsmyndigheternas rätt att lämna ut uppgifter om en person som har registrerats i nödcentralsdatasystemet när det är nödvändigt
med tanke på den registrerades egen säkerhet
eller säkerheten i arbetet.
Det föreslås att en ny 7 punkt fogas till 1
mom. Migrationsverket kan enligt punkten
via direkt anslutning eller som en datamängd
ur utlänningsregistret bland efterlysningsuppgifterna i informationssystemet för polisärenden registrera uppgifter om nationella inreseförbud och bland uppgifterna om undersökning och handräckning uppgifter om sådan begäran om åtgärder i anslutning till beslut om avvisning och utvisning eller annan
begäran om handräckning som föreskrivs för
polisen i utlänningslagen.
Genom paragrafens 2 mom. genomförs den
bestämmelse i artikel 15 i rambeslutet om
skydd av personuppgifter enligt vilken polisen ska ge den behörige registeransvarige information om behandlingen av de uppgifter
som polisen fått med stöd av 1 mom. Enligt
artikel 8.1 i rambeslutet om skydd av personuppgifter ska de behöriga myndigheterna
vidta alla rimliga åtgärder för att se till att
personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller inaktuella inte överförs eller görs
tillgängliga. De behöriga myndigheterna ska
därför i görligaste mån kontrollera kvaliteten
på personuppgifterna innan dessa överförs eller görs tillgängliga. Momentet innehåller i
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överensstämmelse med artikel 8.1 i rambeslutet om skydd av personuppgifter en skyldighet att kontrollera att personuppgifter som
lämnats ut utan att någon begäran har gjorts
behövs för det ändamål för vilket de lämnades ut. Som registeransvarig ansvarar polisen
för att uppgifterna i polisens personregister är
korrekta. I fråga om uppgifter som registrerats genom direkt anslutning ankommer ansvaret för bedömningen av personuppgifters
användningsändamål dock främst på den
myndighet som har registrerat uppgifterna
och som därmed har de bästa faktiska möjligheterna att bedöma förutsättningarna för
en registrering av uppgifterna.
4 kap.

Användning och utlämnande
av uppgifter

16 §. Användning av uppgifter för andra
ändamål än de som uppgifterna har samlats
in och registrerats för. Ordalydelsen i 1

mom. 2 punkten justeras med anledning av
artikel 11 i rambeslutet om skydd av personuppgifter. Enligt artikeln får personuppgifter
behandlas i större omfattning än det ursprungliga användningsändamålet endast i
syfte att bekämpa andra brott, lagföra brott
eller verkställa straffrättsliga påföljder, genomföra andra administrativa eller rättsliga
förfaranden som har direkt samband med bekämpningen av brotten, lagförandet av brotten eller verkställandet av straffrättsliga påföljder samt för att förebygga ett direkt och
allvarligt hot mot den allmänna säkerheten.
Eftersom fara för liv eller hälsa eller betydande skador på egendom inte uttryckligen
nämns i artikeln, ersätts motsvarande omnämnanden i 1 mom. med en hänvisning till
den allmänna säkerheten. Det kan anses att
fara för liv och hälsa oftast ingår i äventyrande av den allmänna säkerheten. På samma
sätt är det även i fortsättningen tillåtet att använda uppgifter i syfte att förebygga egendomsskador, om den allmänna säkerheten är
i fara. Det föreslås att saken bedöms från fall
till fall i enlighet med nuvarande praxis (RP
39/1994 rd).
I 16 § i den gällande lagen finns det bestämmelser om användningen av uppgifter i
polisens personregister för andra ändamål än
de som uppgifterna har samlats in och regi-

strerats för. På finska har man i detta sammanhang även använt uttrycket vastaava tarkoitus (motsvarande ändamål). Den tidigare
nämnda artikel 11 i rambeslutet om skydd av
personuppgifter tillåter inte att uppgifter används allmänt för syften som ”motsvarar” det
ursprungliga användningsändamålet. Därför
föreslås det att den finska rubriken för paragrafen ändras så att den motsvarar rambeslutet. Den svenska rubriken ändras inte.
Det föreslås att 2 mom. ändras så att de
uppgifter som finns i polisregistren, förutom
för polisens egna undersökningar, även får
användas för laglighetsövervakning samt
planerings- och utvecklingsverksamhet. Det
föreslås att uppgifterna även får användas för
annan utbildningsverksamhet än polisens
egen, eftersom även samarbetsmyndigheterna
använder polisens register.
Det föreslås att det till 3 mom. fogas en begränsning av användningen av även andra
uppgifter än de som finns i informationssystemet för misstänkta för andra ändamål än
de som uppgifterna har samlats in och registrerats för. Enligt den föreslagna bestämmelsen får polisen inte i strid med det ändamål för vilket uppgifterna samlats in heller
använda sådana observationsuppgifter som
avses i 2 § 3 mom. 11 punkten uppgifter i
skyddspolisens funktionella informationssystem eller uppgifter i ett temporärt register
som avses i 6 § 2 mom. 2 punkten för beslut
eller utlåtande som gäller beviljande eller giltighet av ett tillstånd.
Det föreslås att 4 mom. ändras så att det
motsvarar ändringen i den föreslagna 16 a §
på så sätt att det i momentet utöver fingeravtrycksuppgifterna i pass nämns de fingeravtrycksuppgifter som hör till de uppgifter för
identifiering av utlänningar som avses i 3 § 3
mom. 7 punkten. Bestämmelser om användningen av uppgifterna finns i 16 a §.

16 a §. Användning av fingeravtrycksuppgifter i pass och uppgifter om fingeravtryck
som tagits med stöd av utlänningslagen för
andra ändamål än de som uppgifterna har
samlats in och registrerats för. I 16 a § i den
gällande lagen finns det bestämmelser om
användningen av fingeravtrycksuppgifter i
pass för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för. På
finska har man i detta sammanhang använt
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uttrycket vastaava tarkoitus (motsvarande
ändamål). Den tidigare nämnda artikel 11 i
rambeslutet om skydd av personuppgifter
tillåter inte att uppgifter används allmänt för
syften som ”motsvarar” det ursprungliga användningsändamålet. Därför har den finska
rubriken för paragrafen ändrats så att den
motsvarar rambeslutet. Den svenska rubriken
ändras inte. Dessutom föreslås det att en
hänvisning till uppgifter om fingeravtryck
som tagits med stöd av utlänningslagen fogas
till rubriken.
Grundlagsutskottet har i sitt utlåtande
(GrUU 47/2010 rd) förutsatt att användningen av uppgifter om fingeravtryck som tagits
med stöd av 131 § i utlänningslagen begränsas uteslutande till ändamål som svarar mot
det ändamål som de samlats in och registrerats för. Ett sådant ändamål kan enligt utskottet i sig ha samband med att hindra och utreda exakt angivna brott, men endast i den omfattningen som verksamheten har ett nära
samband med det ursprungliga insamlingsoch registreringsändamålet. Vad gäller andra
ändamål är det enligt utskottet också möjligt
att hänvisa till 16 a § i polisens personuppgiftslag. Utskottet påpekade också att ändringen betyder att 16 § inte längre tillämpas
på användningen av fingeravtrycksuppgifterna. Med anledning av grundlagsutskottets utlåtande har utlänningslagen ändrats genom
den lag som trädde i kraft den 1 januari 2012
(631/2011). Det föreslås att de ändringar som
grundlagsutskottet har förutsatt görs i 16 a § i
polisens personuppgiftslag. Med anledning
av den föreslagna ändringen kommer bestämmelserna i 16 § i polisens personuppgiftslag inte längre att tillämpas på användningen av fingeravtrycksuppgifter, liksom
grundlagsutskottet framförde i sitt utlåtande.
Det innebär att regleringen är enhetlig i fråga
om fingeravtrycksuppgifter i pass, främlingspass och resedokument för flykting.
Fingeravtrycksuppgifterna i fråga får användas endast om det är nödvändigt för att identifiera ett offer för en naturkatastrof, storolycka eller någon annan katastrof eller för
ett brott eller ett offer som annars förblivit
oidentifierat.
Dessutom föreslås det en ändring av teknisk natur där "av en registrerad" stryks i 2
mom., eftersom polisen inte i de situationer
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som avses i 1 mom. i praktiken med säkerhet
vet om personen har fingeravtrycksuppgifter
som införts i passregistret.
17 §. Utlämnande av uppgifter till en annan polisenhet för det ändamål som uppgifterna har samlats in och registrerats för. Det

föreslås att ordalydelsen i 2 mom. 2 punkten
justeras med anledning av artikel 11 i rambeslutet om skydd av personuppgifter med
samma motivering som för 16 §. Det föreslås
att termen maskinläsbar ersätts med termen
datamängd i 4 mom.
I 17 § i den gällande lagen finns det bestämmelser om utlämnande av uppgifter i polisens personregister till andra polisenheter
för det ändamål som uppgifterna har samlats
in och registrerats för. På finska har man i
detta sammanhang även använt uttrycket vastaava tarkoitus (motsvarande ändamål). Den
tidigare nämnda artikel 11 i rambeslutet om
skydd av personuppgifter tillåter inte att uppgifter används allmänt för syften som ”motsvarar” det ursprungliga användningsändamålet. Därför har den finska rubriken för paragrafen ändrats så att den motsvarar rambeslutet. Den svenska rubriken ändras inte.

18 §. Utlämnande av uppgifter till en annan polisenhet för andra ändamål än de som
uppgifterna har samlats in och registrerats
för. Det föreslås att ordalydelsen i 1 mom. 2

punkten justeras med anledning av artikel 11
i rambeslutet om skydd av personuppgifter
med samma motivering som för 16 §. Det föreslås att termen maskinläsbar ersätts med
termen datamängd i 4 mom.
I 18 § i den gällande lagen finns det bestämmelser om utlämnande av uppgifter i polisens personregister till andra polisenheter
för andra ändamål än de som uppgifterna har
samlats in och registrerats för. På finska har
man i detta sammanhang även använt uttrycket vastaava tarkoitus (motsvarande ändamål). Den tidigare nämnda artikel 11 i
rambeslutet om skydd av personuppgifter
tillåter inte att uppgifter används allmänt för
syften som ”motsvarar” det ursprungliga användningsändamålet. Därför har den finska
rubriken för paragrafen ändrats så att den
motsvarar rambeslutet. Den svenska rubriken
ändras inte.
Det föreslås att det till 3 mom. fogas att
uppgifter får lämnas ut även för laglighets-
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övervakning. Till innehållet motsvarar bestämmelsen således 16 § 2 mom.

19 §. Utlämnande av uppgifter till andra
myndigheter. Det föreslås att hänvisningen
till 30 § i 1 mom. stryks på grund av att paragrafen föreslås bli upphävd. Det föreslås
också att hänvisningen till 31 § i 1 mom.
stryks såsom obehövlig, eftersom bestämmelser om utlämnande av uppgifter ur det
nationella systemet inom Schengens informationssystem finns i det nya 6 a kap. Det föreslås att termen maskinläsbar ersätts med termen datamängd.
Det föreslås att 1 mom. 1—13 punkten
ändras.
Det föreslås att 1 mom. 1 punkten preciseras. I den föreslagna 1 mom. 1 punkten finns
det bestämmelser om polisens rätt att, trots
sekretessbestämmelserna och genom en teknisk anslutning eller som en datamängd, till
Trafiksäkerhetsverket lämna ut sådana uppgifter ur polisens personregister som avses i
11 § 1 mom. 5 punkten i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) samt, för bedömningen av förutsättningarna för att bevilja,
förnya eller återkalla ett tillstånd, sådana
uppgifter som avses i 48 § i luftfartslagen
(1242/2005).
Till paragrafen fogas en informativ 2
punkt, där det föreslås bestämmelser om polisens rätt att, trots sekretessbestämmelserna
och genom en teknisk anslutning eller som
en datamängd, till nödcentralsverket för utförande av de uppdrag som anges i 19 § 1
mom. i lagen om nödcentralsverksamhet
(692/2010) lämna ut sådana uppgifter ur polisens personregister som behövs för att säkerställa förberedande åtgärder eller arbetarskyddet eller för att stödja enheten i fråga,
med beaktande av vad som föreskrivs om
begränsning av rätten att få information i
19 § 2 mom. i den lagen.
I den föreslagna 3 punkten finns det bestämmelser om polisens rätt att, trots sekretessbestämmelserna och genom en teknisk
anslutning eller som en datamängd, ur polisens personregister lämna ut uppgifter som
räddningsmyndigheter behöver med tanke på
räddningsverksamhet som avses i 32 § i
räddningslagen (379/2011).
I den föreslagna 4 punkten finns det bestämmelser om polisens rätt att, trots sekre-

tessbestämmelserna och genom teknisk anslutning eller som en datamängd, till Gränsbevakningsväsendet ur polisens personregister lämna ut uppgifter för bedömning av en
persons lämplighet för tjänstgöring vid
Gränsbevakningsväsendet samt uppgifter för
upprätthållande av gränssäkerheten och för
förhindrande, avslöjande, förundersökning
och annan undersökning av brott, för Gränsbevakningsväsendets andra uppdrag som
motsvarar de uppdrag som uppgifterna samlats in och registrerats för samt för andra ändamål när det gäller de fall som avses i 16 §
1 mom. I punkten preciseras bestämmelserna
i 19 § 1 mom. 3 punkten i den gällande lagen.
I den föreslagna 5 punkten finns det bestämmelser om polisens rätt att, trots sekretessbestämmelserna och genom en teknisk
anslutning eller som en datamängd, till huvudstaben lämna ut uppgifter ur polisens personregister för sådana säkerhets- och övervakningsuppdrag som avses i lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten samt för brottsutredning, för sådana säkerhetsutredningar som avses i lagen om säkerhetsutredningar (177/2002) och för sådana
säkerhetsutredningar som gäller sammanslutningar och personer och som avses i
lagen om internationella förpliktelser som
gäller informationssäkerhet (588/2004), till
den som ansvarar för värnpliktsregistret för
sådana uppdrag som avses i 96 § 1 mom. 5
punkten i värnpliktslagen (1438/2007) och
uppgifter om sådant återkallande av tillstånd
som avses i 67 § i skjutvapenlagen samt sådana säkerhetsåtgärder som avses i lagens 8
kap. för bedömning av en persons lämplighet
för tjänstgöring inom försvarsmakten. Det föreslås att bestämmelsen formuleras så att den
motsvarar den rätt att få uppgifter som föreskrivs i värnpliktslagen. Polisen föreslås också få lämna huvudstaben sådana uppgifter enligt skjutvapenlagen som gäller återkallande
av tillstånd och säkerhetsåtgärder och som
berör personer som är i försvarsmaktens
tjänst. Det skulle vara ändamålsenligt om polisen kunde lämna huvudstaben uppgifter när
det är fråga om en soldat eller en av försvarsmaktens tjänstemän eller anställda. Syftet är att förhindra situationer där en person
vars innehavstillstånd t.ex. har återkallats och
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vapen omhändertagits av polisen ändå kan
använda vapen inom försvarsmakten. Genom
bestämmelsen säkerställs det att polisen kan
lämna huvudstaben uppgifter om att en person inte är lämplig att inneha vapen.
I den föreslagna 6 punkten finns det bestämmelser om polisens rätt att, trots sekretessbestämmelserna och genom en teknisk
anslutning eller som en datamängd, till socialmyndigheterna lämna ut uppgifter ur polisens personregister för behandling av ärenden som gäller en utlännings försörjning.
I den föreslagna 7 punkten finns det bestämmelser om polisens rätt att, trots sekretessbestämmelserna och genom en teknisk
anslutning eller som en datamängd, till tullverket lämna ut uppgifter ur polisens personregister för tullövervakning, förhindrande,
avslöjande och utredning av tullbrott samt för
andra ändamål än de som uppgifterna samlats
in och registrerats för när det gäller fall som
avses i 16 § 1 mom. samt för stämning och
annan delgivning. Det föreslås att det till
punkten fogas ett omnämnande av utlämnande av uppgifter för andra ändamål än de som
uppgifterna samlats in och registrerats för när
det gäller fall som avses i 16 § 1 mom. Bestämmelsen överensstämmer med 4 punkten
som gäller Gränsbevakningsväsendet. Med
stöd av 47 § 3 mom. i tullagen kan en tullman på begäran av en stämningsberättigad
myndighet delge stämning även i andra mål
än tullbrottmål. Bestämmelsen har ansetts
bemyndiga en tullman att delge stämningar
och t.ex. straffanspråk som skrivits av polisen. För att detta delgivningsuppdrag ska
kunna skötas på behörigt sätt, föreslås det att
även stämning och annan delgivning fogas
till 1 mom. 7 punkten som grund för rätt att
lämna ut uppgifter.
I den föreslagna 8 punkten finns det bestämmelser om polisens rätt att, trots sekretessbestämmelserna och genom en teknisk
anslutning eller som en datamängd, till arbetsmyndigheterna lämna ut uppgifter ur polisens personregister för behandling av ärenden som gäller beviljande av uppehållstillstånd för arbetstagare eller uppehållstillstånd
för näringsidkare eller övervakning av arbete.
I den föreslagna 9 punkten finns det bestämmelser om polisens rätt att, trots sekretessbestämmelserna och genom en teknisk
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anslutning eller som en datamängd, till utrikesministeriet och finska beskickningar lämna ut uppgifter ur polisens personregister för
handläggning av ärenden som gäller pass eller något annat resedokument, visum, uppehållstillstånd för arbetstagare eller något annat uppehållstillstånd och som hör till deras
behörighet. Motsvarande bestämmelser finns
i 19 § 1 mom. 7 punkten i den gällande lagen.
I den föreslagna 10 punkten finns det bestämmelser om polisens rätt att, trots sekretessbestämmelserna och genom en teknisk
anslutning eller som en datamängd, till Migrationsverket lämna ut uppgifter ur polisens
personregister för behandling och avgörande
av ärenden avseende utlänningar och finskt
medborgarskap som enligt lag eller förordning hör till Migrationsverket. Motsvarande
bestämmelser finns i 19 § 1 mom. 8 punkten
i den gällande lagen.
Enligt 113 § i skjutvapenlagen ska polisen
föra sådana register över skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler
som behövs för tillstånds-, förvaltnings- och
tillsynsuppgifterna. Registren är sekretessbelagda. På utlämnandet av uppgifter tillämpas
polisens personuppgiftslag. I den föreslagna
19 § 1 mom. 11 punkten i polisens personuppgiftslag finns det bestämmelser om polisens rätt att, trots sekretessbestämmelserna
och genom en teknisk anslutning eller som
en datamängd, till domstolarna lämna ut
uppgifter ur polisens personregister för behandling av ärenden som gäller skjutvapen,
vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler. Motsvarande bestämmelser finns i
19 § 1 mom. 5 punkten i den gällande lagen.
I den föreslagna 12 punkten finns det bestämmelser om polisens rätt att, trots sekretessbestämmelserna och genom en teknisk
anslutning eller som en datamängd, till domstolarna och Rättsregistercentralen lämna ut
uppgifter ur polisens personregister för uppföljning av efterlysningar, till Brottspåföljdsmyndigheten för sådana utlåtanden om
förutsättningarna för utdömande av samhällspåföljder som ges till domstolarna och
som avses i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff
(422/2002), för verkställighet av samhällspåföljder, uppföljning av efterlysningar och be-
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slut om besöksförbud som gäller dömda, placering av häktade och fångar, förhindrande
av kriminalitet under häktningstiden eller
fängelsetiden, handläggning av tillståndsärenden som gäller verkställigheten av påföljder och övervakning av att tillståndsvillkoren följs, samt till justitieförvaltningsmyndigheterna och militärmyndigheterna för
uppföljning av deras egna efterlysningar.
Motsvarande bestämmelser finns i 19 § 1
mom. 6 punkten i den gällande lagen. Enligt
1 kap. 2 § i fängelselagen (767/2005) är ett
mål för verkställighet av fängelse att förhindra brottslighet under strafftiden. För att detta
mål ska kunna fullföljas föreslås det att det
till 19 § 1 mom. 12 punkten i polisens personuppgiftslag fogas bestämmelser om att
polisen har rätt att till Brottspåföljdsmyndigheten lämna ut uppgifter för att förhindra
brott som äger rum i fängelse. Det blir i så
fall möjligt att kontrollera t.ex. en persons
medgärningsmän och om de eventuellt sitter i
fängelse. Detta kan ha konsekvenser för om
de som avtjänar fängelsestraff ska placeras i
olika fängelser.
I den föreslagna 13 punkten finns det bestämmelser om polisens rätt att, trots sekretessbestämmelserna och genom en teknisk
anslutning eller som en datamängd, till en
utmätningsman lämna ut sådana uppgifter ur
polisens personregister som anges i 3 kap. 67
§ i utsökningsbalken för verkställigheten av
utsökningsärenden och uppgörandet av utsökningsutredningar samt sådana personuppgifter, sådana uppgifter om frihetsberövade
och sådan säkerhetsinformation som finns i
informationssystemet för polisärenden för
verkställigheten av utsökningsärenden. Av
personuppgifterna framgår en persons eventuella inofficiella uppehållsadresser, av uppgifterna om anhållna om en person har tagits
i förvar i polisens förvaringslokaler och av
uppgifterna om säkerhet i arbetet sådan säkerhetsinformation som är nödvändig vid
hembesök.
Det föreslås att en ny 14 punkt fogas till 1
mom. Punkten innehåller bestämmelser om
polisens rätt att, trots sekretessbestämmelserna och genom en teknisk anslutning eller
som en datamängd, till åklagare lämna ut
uppgifter ur polisens personregister i den utsträckning som föreskrivs i 25 § i lagen om

åklagarväsendet (439/2011). Motsvarande
bestämmelse finns i 19 § 1 mom. 9 punkten i
den gällande lagen.
Det föreslås att en ny 15 punkt fogas till 1
mom. Punkten innehåller bestämmelser om
polisens rätt att, trots sekretessbestämmelserna och genom en teknisk anslutning eller
som en datamängd, till en tjänsteman lämna
ut uppgifter ur polisens personregister för
fullgörande av de uppgifter som anges i 1 § i
polislagen när tjänstemannen har sådana särskilda polisbefogenheter som föreskrivs i 8 §
i polislagen eller verkar utomlands som en av
Finland utsänd kontaktperson för polisen. De
kontaktpersoner för polisen som arbetar utomlands är för närvarande i tjänsteförhållande vid utrikesministeriet. Därför finns det ett
behov att precisera utlämnandet av uppgifter
så att det också omfattar dessa kontaktpersoner för polisen som arbetar utomlands. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller 17 §
1—3 mom. och 18 § 1 och 2 mom.
Det föreslås att en ny 16 punkt fogas till 1
mom. Punkten innehåller bestämmelser om
polisens rätt att, trots sekretessbestämmelserna och genom en teknisk anslutning eller
som en datamängd, till en sådan tjänsteman
som nämns i 1 och 6 § i lagen om stämningsmän (505/1986) lämna ut uppgifter ur
polisens personregister för stämning till en
rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff, samt till stämningsmän sådana personuppgifter, uppgifter om säkerhet i arbetet och
uppgifter om anhållna som finns i informationssystemet för polisärenden och som är
nödvändiga för delgivning av stämning. Av
personuppgifterna framgår en persons eventuella inofficiella uppehållsadresser, av uppgifterna om anhållna om en person har tagits
i förvar i polisens förvaringslokaler och av
uppgifterna om säkerhet i arbetet sådan säkerhetsinformation som är nödvändig vid
hembesök. Motsvarande bestämmelse finns i
19 § 1 mom. 11 punkten i den gällande lagen.
Det föreslås att det till 1 mom. fogas en ny
17 punkt som motsvarar 19 § 1 mom. 12
punkten i den gällande lagen. Punkten innehåller bestämmelser om polisens rätt att, trots
sekretessbestämmelserna och genom en teknisk anslutning eller som en datamängd, till
Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare
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lämna ut uppgifter ur polisens personregister
för sådan jakt- och fiskeövervakning som hör
till deras behörighet.
Det föreslås att en ny 18 punkt fogas till 1
mom. Punkten innehåller bestämmelser om
polisens rätt att, trots sekretessbestämmelserna och genom en teknisk anslutning eller
som en datamängd, till kommuner som är
väghållare och till Trafikverket lämna ut
uppgifter om trafikolyckor ur polisens personregister för främjande av trafiksäkerheten.
Det föreslås att en ny 19 punkt fogas till 1
mom. Punkten innehåller bestämmelser om
polisens rätt att, trots sekretessbestämmelserna och genom en teknisk anslutning eller
som en datamängd, till arbetarskyddsförvaltningen ur polisens personregister lämna ut
sådana uppgifter för övervakning av förarnas
kör- och vilotider som avses i kontrolldirektivet (2006/22/EG). Polisen och arbetarskyddsmyndigheterna har i uppgift att bl.a.
övervaka chaufförernas kör- och vilotider i
enlighet med kontrolldirektivet. Enligt arbetarskyddsmyndigheternas och polisens inbördes uppgiftsfördelning sköter arbetarskyddsdistrikten tillsynen i företagens lokaler
medan polisen har hand om landsvägarna.
Hänvisningarna i 2 mom. när det gäller utlämnande av fingeravtrycksuppgifter i pass
ändras så att de överensstämmer med den
ändrade numreringen av punkterna.
Det föreslås att det till 3 mom. fogas bestämmelser om att utöver tjänstemän som har
sådana befogenheter som avses i 8 § i polislagen även en vid utrikesministeriet anställd kontaktperson för polisen ska ha rätt att
få teknisk anslutning. De kontaktpersoner
som finska polisen har sänt utomlands är för
närvarande i tjänsteförhållande vid utrikesministeriet. För att kontaktpersonerna ska
kunna sköta sina uppgifter på ändamålsenligt
sätt behöver de få uppgifter ur polisens register.
Det föreslås att den gällande paragrafens 4
mom. upphävs, eftersom bestämmelsen finns
i 32 § 1 mom. i personuppgiftslagen.
Det föreslås att det till paragrafen fogas ett
nytt 4 mom., där det i fråga om uppgifter
som lämnas ut till Gränsbevakningsväsendet
och tullverket föreskrivs om en motsvarande
användningsbegränsning som den som föreskrivits för polisen i fråga om 16 § 1 mom. 5
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punkten, när det gäller de observationsuppgifter som avses i 2 § 3 mom. 11 punkten och
de uppgifter i det informationssystem för
misstänkta som avses i 4 § eller de uppgifter
i ett temporärt register som avses i 6 § 2
mom. 2 punkten. Dessa uppgifter får inte användas för beslut eller utlåtande som gäller
beviljande eller giltighet av ett tillstånd.
Det föreslås att ett nytt 5 mom. fogas till
paragrafen. Enligt det ska de uppgifter som
lämnas ut om möjligt förses med information
som gör det möjligt för mottagaren att bedöma hur korrekta, fullständiga, aktuella och
tillförlitliga uppgifterna är. Genom bestämmelsen genomförs bestämmelsen om bedömning av kvaliteten på uppgifterna i artikel 8 i
rambeslutet om skydd av personuppgifter.
Eftersom paragrafen gäller utlämnande av
uppgifter genom teknisk anslutning, ska bedömningen göras redan då uppgifterna registreras i polisens register.

19 a §. Utlämnande av uppgifter till allmänheten. Det föreslås att en ny paragraf fogas till lagen, där det föreskrivs om polisens
rätt att lämna ut registeruppgifter till allmänheten. Enligt den föreslagna bestämmelsen
får polisen, för att allmänheten ska kunna
underrättas och för att tips från allmänheten
ska kunna fås, via ett allmänt datanät lämna
ut sådana uppgifter som avses i 2 § 3 mom. 8
punkten och som det finns behov av att särskilt informera om på grund av att saken är
brådskande, det är fråga om en farosituation,
för att brott ska kunna förebyggas, egendom
ska kunna återställas till ägaren eller av utredningstekniska skäl.
Den föreslagna bestämmelsen gör att informationsgivningen om brott blir effektivare. Enligt 9 § i förordningen om förundersökning och tvångsmedel har undersökningsledaren och hans förman samt andra tjänstemän som har utsetts därtill av förmannen rätt
att lämna uppgifter om förundersökning till
offentligheten. En undersökningsledare har
enligt eget gottfinnande kunnat informera om
frågor som gäller brott om det har varit nödvändigt för att varna allmänheten, för att förebygga brott eller av utredningstekniska
skäl. Informationen har getts genom pressmeddelanden, presskonferenser eller tvprogram. Informationen kan ofta hittas med
hjälp av sökmotorerna på Internet. Massme-
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dierna har varit villiga att publicera listor
över t.ex. fordon och värdeföremål som tillgripits. Problemet med sådan information
som filtrerats genom massmedierna och som
till och med ganska länge kan förbli sökbar
är dock om den fortfarande är aktuell. Till
exempel innehavaren av en tillgripen bil kan
ha fått sin bil tillbaka, men allmänheten fortsätter att lämna in uppgifter om bilens rörelser till polisen. Detta kan leda till besvär för
bilens innehavare. Därför föreslås det att polisen ska kunna offentliggöra sådana pressmeddelanden som fastslagits av en undersökningsledare i sina egna Internetregister,
där alla kan läsa dem. Uppgifterna tas bort
när deras preskriptionstid har löpt ut, eller
när ett ärende har utretts eller egendomen har
återbördats. Uppgifterna kopieras till en särskild server för Internet, men man försäkrar
sig genom automatisk uppdatering att läget
när det gäller borttagna uppgifter hålls aktuellt. Exempel på registersidor av detta slag är
sidor med information om fordon, konst, antikviteter och annan egendom av värde som
tillgripits, om försvunna personer och okända
avlidna och om sådana brott som det finns
skäl att särskilt informera om.
Enligt artikel 14 i rambeslutet om skydd av
personuppgifter ska medlemsstaterna föreskriva att personuppgifter som överförts från
eller gjorts tillgängliga av den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat endast får
överföras till privata parter om de villkor
som föreskrivs i punkt 1 led a–c uppfylls.
Därför föreslås det att det i paragrafen bestäms att uppgifter endast får lämnas ut om
det är av väsentlig betydelse för utförande av
ett uppdrag som avses i 1 § 1 mom. i polislagen, och om utlämnandet av uppgifterna inte
strider mot den registrerades legitima intresse. Det föreslås att uppgifter som överförts
från en annan myndighet ska få lämnas ut
endast med samtycke av den myndighet som
överfört uppgifterna.

19 b §. Tillsynen över personregister och
över behandlingen av uppgifterna i dem. Det
föreslås att en ny 19 b § fogas till lagen. I paragrafen föreslås en bestämmelse om tillsynen över personregister och över behandlingen av uppgifterna i dem. Genom bestämmelsen säkerställs sekretessen och annat skydd
för polisens personregister och uppgifterna i

dem i och med att rätten till insyn i uppgifterna begränsas endast till dem som behöver
uppgifterna för att kunna sköta sina arbetsuppgifter.
Genom bestämmelsen genomförs artikel 10
i rambeslutet om skydd av personuppgifter
nationellt. I artikeln förutsätts det att varje
överföring av personuppgifter ska registreras
eller dokumenteras. Enligt bestämmelsen ska
polisen i syfte att garantera informationsutbytets laglighet och informationssäkerheten
registrera vilka personuppgifter som lämnas
ut och grunderna för utlämnandet.
I paragrafen föreslås också en separat bestämmelse om informationssystemens tekniska säkerhetsnivå. Enligt den säkerställs
uppgifterna i informationssystemen genom
att olovlig ändring av uppgifterna och annan
olovlig eller obehörig behandling av dem
hindras med hjälp av ändamålsenliga och tillräckliga säkerhetsarrangemang och andra åtgärder när det gäller kontrollen av användarrättigheter, tillsynen över användningen samt
datanäten, informationssystemen och informationstjänsterna.

20 §. Beslut om utlämnande av uppgifter.

Det föreslås att bestämmelsen om beslut om
utlämnande av uppgifter preciseras så att det
är den registeransvarige eller en polisenhet
som den registeransvarige har förordnat till
uppdraget som beslutar om rätten att lämna
ut uppgifter ur polisens personregister genom
en teknisk anslutning eller som en datamängd. När det gäller utlämnandet av uppgifter genom teknisk anslutning eller som en
datamängd är det nödvändigt att delegera det
till t.ex. Polisyrkeshögskolan i fråga om vissa
forskningstillstånd.
5 kap.

Utplåning och arkivering av
uppgifter

22 §. Utplåning av uppgifter ur informationssystemet för polisärenden. Det föreslås
att punkterna i 1 mom. numreras i samma
ordningsföljd som punkterna i 2 § 3 mom.
som gäller samma uppgiftskategorier.
I 22 § 1 mom. 1 punkten föreslås det bestämmelser om utplåning av undersökningsoch handräckningsuppgifter ur polisens informationssystem, vilket det föreskrivs om i
1 mom. 9 punkten i den gällande lagen.
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Det föreslås att punkten ändras så att identifikationsuppgifter om anmälan ska utplånas
efter det de senaste uppgiftskategorierna som
kopplats till anmälan har utplånats. Identifikationsuppgifterna om anmälan länkar samman uppgifter som registrerats i olika uppgiftskategorier och de kan inte avlägsnas utan
att det blir kvar lösryckta uppgifter som inte
är sökbara i registret.
Det föreslås att de övriga uppgifterna i
denna uppgiftskategori utplånas enligt följande:
a) uppgifterna i en anmälan om brott som
överförts till en åklagare för åtalsprövning eller för utfärdande av strafforder utplånas då
fem år har förflutit sedan ärendet överfördes
till åklagaren, när brottet kan leda till böter;
då tio år har förflutit sedan ärendet överfördes till en åklagare, när brottet kan leda till
ett fängelsestraff på högst fem år; då tjugo år
har förflutit sedan ärendet överfördes till en
åklagare, när brottet kan leda till fängelse i
över fem år. Uppgifterna utplånas dock inte
om åtalsrätten för brottet inte preskriberas.
Genom dessa förvaringstider säkerställs det
att uppgifter om bötesbrott blir kvar i polisens informationssystem minst så länge som
det tar att behandla ett ärende och för rättsväsendet att nå ett lagakraftvunnet avgörande. I
praktiken följer de föreslagna förvaringstiderna motsvarande förvaringstider för straffregistret, även om förvaringstiderna för
straffregistret grundar sig på utdömda straff.
b) uppgifterna i övriga anmälningar om
brott utplånas då ett år har förflutit sedan
åtalsrätten för det senaste misstänkta brottet
preskriberats, dock tidigast då fem år har förflutit sedan anmälan registrerades. Dessa
anmälningar som så att säga förblir mörka
bevaras åtminstone fem år i registret för målsägandens rättsskydds skull.
c) anmälningsuppgifterna om andra händelser då fem år har förflutit sedan anmälan
registrerades. Förvaringstiden kvarstår som
oförändrad.
I 22 § 1 mom. 2 punkten föreslås det bestämmelser om utplåning av uppgifter om efterlysningar av personer, vilket det föreskrivs
om i 1 mom. 1 punkten i den gällande lagen.
I den gällande punkten föreskrivs det att av
efterlysningsuppgifterna ska uppgifter om
näringsförbud utplånas då fem år har förflutit
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sedan näringsförbudet upphörde, uppgifter
om besöksförbud då två år har förflutit sedan
besöksförbudet upphörde och andra efterlysningsuppgifter då tre har förflutit sedan efterlysningen återkallades.
Det föreslås att bestämmelsen ändras så att
uppgifter om besöksförbud utplånas då fem
år har förflutit sedan besöksförbudet meddelades, uppgifter om övervakad frihet på prov
eller övervakningsstraff då fem år har förflutit sedan den övervakade friheten på prov
upphörde eller övervakningsstraffet avtjänats
och andra uppgifter då tre år har förflutit sedan efterlysningen eller förbudet återkallades
eller upphörde. Uppgifter om besöksförbud
och näringsförbud är nödvändiga för bedömningen av en persons tillförlitlighet och därför förslås det att förvaringstiden för dem ska
vara fem år. Det föreslås att punkten utökas
med bestämmelser om utplåning av uppgifter
som gäller de nya påföljdsformerna övervakad frihet på prov och övervakningsstraff.
I 22 § 1 mom. 3 punkten föreslås det bestämmelser om utplåning av identifieringsuppgifter, vilket det föreskrivs om i 1 mom. 8
punkten i den gällande lagen. I den gällande
punkten föreskrivs det att identifieringsuppgifter ska utplånas då ett år har förflutit sedan
en person påträffades eller en okänd avliden
identifierades. Det föreslås att förvaringstiden för dessa uppgifter förlängs. I komplicerade fall, och i synnerhet om personen i fråga
har påträffats utomlands eller om den avlidna
är utlänning, fördröjer handräckningsförfarandena processen så pass att det ännu efter
identifieringen dröjer länge innan ärendet är
slutfört. Det föreslås att det i punkten föreskrivs att identifieringsuppgifter ska utplånas
då fem år har förflutit sedan en person påträffades eller en okänd avliden identifierades.
I 22 § 1 mom. 4 punkten föreslås det bestämmelser om att uppgifter om efterspanade
fordon ska utplånas när de inte behövs med
tanke på undersökning eller övervakning eller målsägandens rättigheter. I den gällande
lagen finns det bestämmelser om utplåning
av dessa uppgifter i 1 mom. 2 punkten.
I 22 § 1 mom. 5 punkten föreslås det bestämmelser om utplåning av egendomsuppgifter, vilket det föreskrivs om i 1 mom. 3
punkten i den gällande lagen. I den gällande
punkten förskrivs det att egendomsuppgifter
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ska utplånas då ett år har förflutit sedan
egendomen återställdes till ägaren eller innehavaren eller såldes på auktion eller förstördes, dock senast då tio år har förflutit sedan
uppgiften antecknades. Det föreslås att punkten ändras så att egendomsuppgifter utplånas
när de inte behövs med tanke på undersökning eller övervakning eller målsägandens
rättigheter. I allmänhet är det undersökningsledaren som bedömer utifrån ett fordons
skick, ålder, värde eller antikvärde och
brottsbeteckningen hur länge det är nödvändigt att hålla en efterlysning i kraft. Förvaringstiden för efterlysningar som gäller gamla fordon i dåligt skick är i allmänhet samma
som preskriptionstiden för åtalsrätten för
brott. Ägaren fortsätter att inneha äganderätten till fordonet även om brottet preskriberas
eller någon får den tillgripna egendomen i sin
besittning, t.ex. genom köp i god tro. Därför
är det skäl att hålla efterlysningen i kraft så
länge som fordonet har ett värde. Behovet av
att bevara uppgifterna kan bedömas också
enligt uppgiftskategori så att det är möjligt
att t.ex. utplåna uppgifter om vissa värdefulla
egendomskategorier genom särskilt beslut,
utan att uppgifterna behöver gås igenom en
och en. Återkallade efterlysningar utplånas i
samband med att motsvarande undersöknings- och handräckningsuppgifter utplånas.
Uppgifterna om anhållna och om personer
som gripits med stöd av 2 kap. 2 § i polislagen ingår i undersöknings- och handräckningsuppgifterna, i fråga om vilka bestämmelserna om registrering finns i 2 § 3 mom.
b punkten. Eftersom det föreslås att den uppgiftskategori som gäller dem som varit berövade sin frihet slopas i informationssystemet
för polisärenden föreslås det på motsvarande
sätt att gällande 22 § 1 mom. 4 punkten upphävs såsom onödig.
I 22 § 1 mom. 5 punkten i den gällande lagen föreskrivs det om utplåning av uppgifter
ur brottsanmälningsindexet. Eftersom det föreslås att 2 § 3 mom. 5 punkten om brottsanmälningsindexet i gällande lag stryks såsom onödig, föreslås det på motsvarande sätt
att de bestämmelserna om utplåning som
gäller uppgiftskategorin stryks såsom onödig.
Det föreslås att en ny 6 punkt fogas till 1
mom. I punkten föreskrivs det att säkerhetsinformation ska utplånas senast då ett år har

förflutit sedan den registrerade avled. Säkerhetsinformationen om en person gäller sådant
beteende eller sådana sjukdomar som i allmänhet inte förlorar sin betydelse med tiden.
Varningsanteckningar om fordon, adresser
eller andra motsvarande uppgifter utplånas
när det har konstaterats att de inte längre behövs.
I 22 § 1 mom. 7 punkten föreslås det bestämmelser om utplåning av signalementsuppgifter, vilket det föreskrivs om i 1 mom. 7
punkten och 2—4 mom. i den gällande lagen.
Det föreslås att punkten preciseras så att signalementsuppgifterna utplånas senast då tio
år har förflutit sedan den registrerade avled.
Om det enda som registrerats om en person
har förts in på basis av en sådan misstanke
som dragits tillbaka, utplånas uppgifterna
dock efter ett år
a) från det att det beslutats att förundersökningen avslutas med stöd av 4 § 3 mom., 9 §
2 mom. eller 43 § 2 mom. i förundersökningslagen eller att förundersökning inte ska
göras eller att förundersökningen läggs ned
med stöd av 3 § i förundersökningslagen,
b) från det att den registeransvarige har fått
kännedom om att åklagaren har fattat beslut
om begränsning av förundersökningen eller
om åtalseftergift, eller om något annat beslut
som åklagaren har fattat om att avsluta handläggningen av ärendet
c) från det att den registeransvarige fått
kännedom om en domstols lagakraftvunna
avgörande om att åtal som väckts mot den
registrerade förkastats eller om att åtal som
väckts förkastats på grund av att åtalsrätten
preskriberats.
Signalementsuppgifterna ska utplånas med
stöd av punkten t.ex. när förundersökningen
avslutats med stöd av 4 § 3 mom., 9 § 2
mom. eller 43 § 2 mom. i förundersökningslagen eller förundersökning inte görs eller
när den läggs ner med stöd av 3 § i förundersökningslagen.
Det föreslås att en ny 8 punkt fogas till 1
mom. I punkten föreskrivs det att uppgifter
om informationsförmedling ska utplånas då
två år har förflutit sedan uppgifterna offentliggjordes, med undantag av uppgifter som
gäller egendom, efterspanade fordon och
identifiering av personer, som utplånas samtidigt som de efterlysningar som uppgifterna
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gäller upphävs. I sådana fall kan uppgifter
om förlorad egendom vara tillgängliga för
allmänheten så länge som föremålet efterspanas av polisen. På samma sätt bevaras
uppgifter om försvunna personer eller okända avlidna fram till dess att efterspaningarna
har ställts in.
Det föreslås att en ny 9 punkt fogas till 1
mom. I punkten föreskrivs det om utplåning
av uppgifter om informationskällor, vilket
det föreskrivs om i 1 mom. 9 a punkten i den
gällande lagen. I punkten föreskrivs det att
uppgifter om informationskällor ska utplånas
då tio år har förflutit sedan den sista uppgiften antecknades. Förvaringstiden fastställs i
enlighet med informationskällans och polisens behov av rättsskydd.
Det föreslås att en ny 10 punkt fogas till 1
mom. I punkten föreskrivs det om utplåning
av uppgifter om besöksförbud, vilket det föreskrivs om i 1 mom. 4 a punkten i den gällande lagen.
Det föreslås att en ny 11 punkt fogas till 1
mom., där det föreskrivs om utplåningen av
sådan överskottsinformation som avses i 11 §
och som erhållits med sådana informationsinhämtningsmetoder som avses i 3 kap. i polislagen. Det föreslås att informationen utplånas då fem år har förflutit, när ärendet har
avgjorts genom ett lagakraftvunnet avgörande eller lämnats därhän. De föreslagna bestämmelserna motsvarar bestämmelserna om
utplåning av sådan överskottsinformation
som avses i 5 a kap. 13 § i tvångsmedelslagen.
Det föreslås att en ny 12 punkt fogas till 1
mom., enligt vilken observationsuppgifter
ska utplånas då sex månader har förflutit sedan anteckningen infördes. Det föreslås att
de uppgifter som avses i punkten bara ska
sparas så länge som det tar att bedöma om
det finns skäl att misstänka att de kan ha anknytning till brott.
I det gällande 3 mom. föreskrivs om utplåning av signalementsuppgifter som gäller
personer under 18 år. Enligt bestämmelsen
utplånas anteckningar om personer under 15
år som misstänks för brott ur informationssystemet när ett år har förflutit sedan den registrerade fyllde 18 år. Det föreslås att bestämmelsen ändras så att uppgifterna utplånas omedelbart efter att personen fyllt 18 år.
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Det föreslås att momentets struktur ändras till
den del uppgifterna inte utplånas när personen fyllt 18 år. Innehållet motsvarar 3 mom.
1—3 punkten i den gällande lagen.
I 4 mom. föreslås det att sådana spår i anslutning till brott som förblivit oidentifierade
utplånas ett år efter det att åtalsrätten för
brottet preskriberats. I den gällande lagen
finns inte några bestämmelser om utplåning
av sådana uppgifter.
I 5 mom. föreslås ett omnämnande av att
behovet av att bevara uppgifterna ska kontrolleras på nytt tre år efter det att behovet
senast undersöktes. Kontrollen av behovet
gäller undersöknings- och handräckningsuppgifter, identifieringsuppgifter, uppgifter
om efterspanade fordon, egendomsuppgifter
och säkerhetsinformation. Dessutom föreslås
det att den nya kontrollen antecknas i informationssystemet. Genom denna kontrollskyldighet säkerställer man att informationssystemen inte innehåller onödiga uppgifter.
Det föreslås att bestämmelserna om att bevara uppgifterna om de fortfarande behövs med
tanke på undersökning eller övervakning som
hänför sig till anmälan ska ingå till den del
det är behövligt i de berörda punkterna, som
gäller undersöknings- och handräckningsuppgifter, uppgifter om efterspanade fordon
och egendomsuppgifter. Det föreslås att uppgifterna om säkerhet i 5 mom. stryks. Bestämmelser om dessa uppgifter föreslås ingå i
1 mom. 6 punkten. Behovet av att bevara
uppgifterna kan bedömas också enligt uppgiftskategori så att det är möjligt att t.ex. utplåna uppgifter om vissa kategorier genom
särskilt beslut, utan att uppgifterna behöver
gås igenom en och en.
Bestämmelserna i 2 § 3 mom. 11 punkten i
den gällande lagen gäller arkivuppgifter om
undersökning och handräckning, vilka ska
registreras i informationssystemet för polisärenden. Det föreslås att punkten stryks på de
grunder som nämnas i 2 §. På motsvarande
sätt blir bestämmelserna om utplåning av arkivuppgifter om undersökning och handräckning onödiga. Därför föreslås det att 22 § 6
upphävs.

23 §. Utplåning av uppgifter ur informationssystemet för förvaltningsärenden. Enligt
artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2008/51/EG av den 21 maj 2008 om
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ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om
kontroll av förvärv och innehav av vapen ska
medlemsstaterna senast den 31 december
2014 föra antingen ett centraliserat eller ett
decentraliserat datoriserat register som garanterar behöriga myndigheter tillgång till de register där varje skjutvapen som omfattas av
detta direktiv registreras. Detta register ska
omfatta och i minst 20 år bevara uppgifter
om skjutvapnets typ, märke, kaliber och serienummer samt leverantörens och förvärvarens eller ägarens namn och adress.
Det föreslås att 23 § 1 punkten i polisens
personuppgiftslag ändras så att av uppgifterna om vapentillstånd ska uppgifter om beslut
utplånas då tjugo år har förflutit sedan beslutet fattades eller förföll eller den i beslutet
angivna giltighetstiden gick ut. Tillståndsuppgifter ska utplånas då tjugo år har förflutit
sedan utgången av tillståndets giltighetstid,
uppgifter om hinder och anmärkningar samt
andra registrerade uppgifter då tjugo år har
förflutit sedan uppgiften antecknades. Till
punkten fogas ett omnämnande av att uppgifter om vapen utplånas då tjugo har förflutit
sedan vapnet gjordes varaktigt obrukbart,
skrotades eller fördes varaktigt ut ur landet.
Genom ändringen säkerställs det att den tid
som uppgifterna ska bevaras alltid uppfyller
de krav på förvaringstider för uppgifterna
som ställs i direktivet.
Det föreslås att uppgifterna för tillsynen
över lotterier fogas till 1 mom. 2 punkten.
Uppgifterna om beslut utplånas då tio år har
förflutit sedan beslutet fattades eller förföll
eller den i beslutet angivna giltighetstiden
gick ut samt andra registrerade uppgifter då
tio år har förflutit sedan uppgiften antecknades. I punkten finns redan motsvarande bestämmelser om utplåning av uppgifter för
tillsynen över penninginsamlingar.
Det föreslås att begreppet en myndighet
inom utrikesförvaltningen i 1 mom. 3 punkten ändras så att det motsvarar den benämning som används i passlagen, dvs. utrikesministeriet och finska beskickningar.
Enligt förslaget ska 1 mom. 4 punkten preciseras genom en ändring av ord. Genom
preciseringen förtydligas att endast de uppgifter som inhämtats vid säkerhetsutredningen utplånas inom en viss tid. Referensuppgifter om personer behöver då inte alltid utplå-

nas varaktigt, utan de kan återinföras i systemet när en ny säkerhetsutredning görs. På
det här sättet garanterar man uppgifternas integritet, eftersom en och samma person inte
får flera referenskort.

25 §. Utplåning av uppgifter ur skyddspolisens funktionella informationssystem. Det fö-

reslås att paragrafen preciseras genom en
ändring av ord. Genom preciseringen förtydligas att endast de uppgifter som inhämtats
vid säkerhetsutredningen utplånas inom en
viss tid. Referensuppgifter om personer behöver då inte alltid utplånas varaktigt, utan
de kan återinföras i systemet när en ny säkerhetsutredning görs. På det här sättet garanterar man uppgifternas integritet och tillgänglighet i arkivet samt undviker sammanblandningar, eftersom en och samma person inte
får flera referenskort.

27 §. Uppgifter som konstaterats vara felaktiga. Enligt gällande 1 mom. ska en uppgift som har konstaterats vara felaktig antecknas som felaktig och den får bevaras, om
det är nödvändigt för att trygga de rättigheter
som den registrerade, någon annan part eller
en person som hör till polispersonalen har.
Enligt rambeslutet om skydd av personuppgifter ska principen om uppgifters korrekthet
tillämpas med beaktande av den aktuella behandlingens art och syfte. Så grundar sig exempelvis uppgifterna inom framför allt rättsliga förfaranden på enskilda personers subjektiva uppfattning och kan i vissa fall omöjligen kontrolleras. Följaktligen kan inte korrekthetskravet röra korrektheten i ett uttalande utan blott och bart det faktum att ett visst
uttalande har gjorts. Artikel 4 i rambeslutet
gäller rättelse, radering och blockering av
uppgifter. Enligt artikel 4.1 ska personuppgifter rättas om de är felaktiga samt, om så är
möjligt och nödvändigt, kompletteras eller
aktualiseras. I artikel 4.2 och 4.3 finns det
bestämmelser om radering av uppgifter. Enligt artikel 4.2 ska personuppgifter raderas eller avidentifieras när de inte längre behövs
för de ändamål för vilka de lagligen insamlades eller lagligen vidare bearbetas. Enligt artikel 4.3 i rambeslutet om skydd av personuppgifter ska personuppgifter inte raderas
utan blockeras om det finns skälig grund att
anta att en radering skulle kunna påverka den
registrerades legitima intressen. Med blocke-
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ring av uppgifter avses i rambeslutet markering av lagrade personuppgifter med syftet att
begränsa behandlingen av dessa i framtiden.
Behovet av blockering när det gäller legitima
intressen gäller förutom den registrerade
även andra parter och polispersonalen.
Blockerade uppgifter får endast behandlas
för det ändamålet som förhindrade att de raderades. Det finns ingen motsvarande skyldighet att blockera uppgifter i den nationella
lagstiftningen i fråga om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. Enligt
29 § 1 mom. i personuppgiftslagen ska den
register-ansvarige utan obefogat dröjsmål på
eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i ett personregister och
som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. I 27 § i polisens personuppgiftslag
finns en specialbestämmelse om sådana uppgifter i polisens personregister som konstaterats vara felaktiga. Med anledning av rambeslutet föreslås det att ordalydelsen i paragrafen ändras så att det är möjligt att bevara en
felaktig uppgift om det är nödvändigt för att
trygga de rättigheter som den registrerade,
någon annan part eller en person som hör till
polispersonalen har. En sådan uppgift får användas endast i syfte att trygga dessa rättigheterPå grund av rambeslutet föreslås det att
formuleringen ändras så att en felaktig uppgift ska bevaras bl.a. om det är nödvändigt
för att trygga den registrerades rättigheter.
Dessutom föreslås det att den hänvisning till
31 § som finns i 2 mom. ändras till en hänvisning till 33 § på grund av den nya paragrafnumreringen.
6 kap.

Specialbestämmelser om behandling av personuppgifter i
samband med internationellt
polissamarbete

29 §. Utlämnande av uppgifter inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet. Den gällande 29 § innehåller definitioner som hänför sig till internationellt polissamarbete. Det föreslås att definitionerna till behövliga delar ska ingå i de
föreslagna nya 6 a och 6 b kap., där det finns
bestämmelser om Schengens informationssy-
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stem och andra specialbestämmelser om behandling av personuppgifter i samband med
internationellt polissamarbete. Det föreslås
att 29 § ändras så att den med vissa preciseringar motsvarar 37 § i den gällande lagen.
I enlighet med gällande lagstiftning ska
förutom polismyndigheter och andra myndigheterna i stater som hör till Europeiska
unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet även organ som dessa stater bildat gemensamt fortfarande betraktas som sådana myndigheter som avses i 1 mom. Till
dessa räknas t.ex. Eurojust som inrättats för
att stärka kampen mot grov brottslighet, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
samt Europeiska unionens gemensamma lägescentral.
Det föreslås att formuleringen i 2 och 3
mom. 2 punkten ändras med anledning av artikel 11 i rambeslutet om skydd av personuppgifter med motsvarande motivering som
för 16 §. Det föreslås att 3 mom. 4 punkten
ändras så att bestämmelsen i likhet med de
andra punkterna omfattar alla myndigheter
som nämns i 1 mom. Därför föreslås det att
hänvisningen till ett visst uppdrag som hör
till polisen stryks. I 4 mom. föreslås 37 § 4
och 5 mom. i den gällande lagen bli sammanförda. I bestämmelsen föreslås motsvarande
preciseringar som i 16 § 3 mom. om förbud
mot att använda vissa uppgifter i informationssystemet för polisärenden i samband
med tillståndsprövning. I 5 mom. finns de
bestämmelser om utlämnande av fingeravtrycksuppgifter i pass i enlighet med 16 a §
som ingår i gällande 6 mom.
I 6 mom. föreslås att det tas in den bestämmelse om kontroll av kvaliteten på uppgifterna som förutsätts i artikel 8 i rambeslutet om skydd av personuppgifter. Enligt bestämmelsen ska uppgifter som lämnas ut om
möjligt förses med information som gör det
möjligt för mottagaren att bedöma hur korrekta, fullständiga, aktuella och tillförlitliga
uppgifterna är.
Bestämmelserna i 7 mom. motsvarar 7
mom. i den gällande lagen, men termen maskinläsbar ersätts med termen datamängd.
Det föreslås att skyldigheten för den som begär uppgifterna att visa att uppgifterna är
skyddade stryks i momentet, eftersom be-
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stämmelsen ingår i 32 § 2 mom. i personuppgiftslagen.
Det föreslås att 30, 33, 35, 38 §, 45 § 1
mom. 2 punkten och 46 § om Europeiska polisbyrån upphävs, eftersom bestämmelser om
den ingår i lag 563/2011, som gäller genomförandet av vissa bestämmelser i rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån
(2009/371/RIF). Bestämmelserna i 32 §, där
det hänvisas till den datafil som upprätthålls
av den tekniska stödfunktionen i Schengens
informationssystem, upphävs såsom onödiga,
eftersom det föreskrivs om saken i Schengenkonventionen (FördrS 23/2001).

30 §. Utlämnande av uppgifter till stater
utanför Europeiska unionen och Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet. Det föreslås

att en ny 30 § fogas till lagen. Innehållet i paragrafen motsvarar i huvuddrag 40 § i den
gällande lagen. Bestämmelserna i 1, 3 och 4
mom. motsvarar med vissa tekniska preciseringar gällande 40 § 1, 3 och 4 mom.
Enligt artikel 13 i rambeslutet om skydd av
personuppgifter får uppgifter överföras till
behöriga myndigheter i tredjestater eller internationella organ endast om det är nödvändigt för förebyggande, utredning, avslöjande
eller lagföring av brott eller verkställighet av
straffrättsliga påföljder. Med stöd av den föreslagna paragrafens 1 mom. är det således
inte tillåtet att lämna ut uppgifter för t.ex. sådant upprätthållande av allmän ordning och
säkerhet som avses i 1 § 1 mom. i polislagen.
Ordalydelsen i 2 mom. 2 punkten justeras i
förhållande till gällande 40 § med anledning
av artikel 11 i rambeslutet om skydd av personuppgifter. Motiveringen motsvarar den
som föreslås i samband med 16 § i anslutning
till artikel 11 i rambeslutet om skydd av personuppgifter.
I 5 mom. föreslås en bestämmelse om att
uppgifter får lämnas ut till de behöriga myndigheter som anges i återtagandeöverenskommelser. Bestämmelsen behövs eftersom
de behöriga myndigheter som avses i överenskommelserna i vissa fall även kan vara
andra myndigheter än de som anges i 2
mom., t.ex. migrationsmyndigheterna.
I artikel 13 i rambeslutet om skydd av personuppgifter föreskrivs det om de villkor
som ska uppfyllas om personuppgifter som
överförts eller gjorts tillgängliga av den be-

höriga myndigheten i en annan medlemsstat
överförs till behöriga myndigheter i stater utanför Europeiska unionen eller till internationella organ.
Motsvarande bestämmelse ingår inte i polisens personuppgiftslag, men på överföring av
personuppgifter till stater utanför Europeiska
unionen tillämpas bestämmelserna i 5 kap. i
personuppgiftslagen och de internationella
överenskommelser som är bindande för Finland.

31 §. Behandling av uppgifter som fåtts
från en annan stat eller ett internationellt organ. Det föreslås att en ny 31 § fogas till la-

gen. I 1 mom. föreslås en bestämmelse som
motsvarar 27 § 2 mom. i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden
(4/1994, nedan rättshjälpslagen) och enligt
vilken man vid behandling av uppgifter som
erhållits av en annan stat eller ett internationellt organ ska iaktta vad som bestäms om
sekretess, tystnadsplikt, begränsningar i användningen av uppgifter, vidare utlämning av
uppgifterna och återsändande av utlämnat
material i de villkor som den som lämnat ut
uppgifterna ställt. Med villkor avses antingen
uttryckligen nämnda villkor eller vedertagen
praxis för dem som är parter i informationsutbytet. Bestämmelsen behövs eftersom det i
flera internationella överenskommelser och i
Europeiska unionens rättsakter förutsätts att
de villkor för användningen som ställts av
den som lämnat ut uppgifterna ska iakttas. En
sådan skyldighet ingår bl.a. i artikel 12 i
rambeslutet om skydd av personuppgifter.
Likaså kan enskilda stater kräva att Finland
iakttar vissa villkor i fråga om uppgifter som
de lämnat ut.
I gällande lagstiftning har sådana situationer beaktats endast i fråga om rättshjälp, vilket i praktiken har upplevts som problematiskt. I motsats till rättshjälpslagen, åläggs i
bestämmelsen inte någon skyldighet att iaktta
villkor som den som lämnat uppgifterna ställer på förstörande av materialet, utan till denna del tillämpas gällande bestämmelser om
förvaringstider för uppgifterna. Den nämnda
begränsningen behövs i synnerhet för att säkerställa informationsutbytets laglighet i sådana situationer då det med anledning av att
uppgifter erhållits från utlandet även lämnats
ut uppgifter från Finland till utlandet.
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I 2 mom. föreskrivs om polisens rätt att behandla uppgifter som den mottagit för andra
ändamål än vad uppgifterna lämnades ut för,
om inte i 1 mom. avsedda begränsningar har
angivits för användningen av de utlämnade
uppgifterna. Förutsättningarna motsvarar de
förutsättningar som anges i artiklarna 11 och
13 i rambeslutet om skydd av personuppgifter och som enligt förslaget också ska beaktas i de bestämmelser om nationell behandling av uppgifter som ingår i denna lag. I 2
mom. 1—3 punkten finns motsvarande bestämmelser som i 16, 17, 18, 29 och 30 §.
Bestämmelserna i 4 punkten motsvarar däremot mer exakt ordalydelsen i artikel 11 i
rambeslutet om skydd av personuppgifter.
I 3 mom. införs på det sätt som förutsätts i
artikel 13 i rambeslutet om skydd av personuppgifter striktare bestämmelser när det gäller utlämnande av uppgifter som erhållits från
en medlemsstat i Europeiska unionen till stater utanför Europeiska unionen eller till internationella organ. I sådana situationer får
uppgifter i princip lämnas ut endast om den
medlemsstat som ursprungligen lämnade ut
uppgifterna gett sitt samtycke till det, förutom om utlämnandet av uppgifterna är nödvändigt för att man ska kunna avvärja ett
omedelbart och allvarligt hot mot finska statens eller en annan stats allmänna säkerhet
eller Finlands väsentliga intressen och det
inte går att få samtycke i tid. Uppgifterna får
lämnas ut endast om staten eller det internationella organet i fråga garanterar en tillräcklig dataskyddsnivå. Den medlemsstat som
lämnat ut uppgifterna ska också omedelbart
informeras om att uppgifterna lämnats vidare.
I 4 mom. tas det in en bestämmelse som
förutsätts enligt artikel 15 i rambeslutet om
skydd av personuppgifter och enligt vilken
polisen på begäran ska informera den stat eller det internationella organ som lämnat ut
uppgifterna om hur polisen behandlar de utlämnade uppgifterna. Motsvarande bestämmelse föreslås även i 13 § 3 mom.
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32 §. Definitioner. Det föreslås att det till
lagen fogas en ny 32 § i vilken ingår de definitioner på Schengenkonventionen, Schengenstater och Schengens informationssystem
som finns i gällande 29 §. Förteckningen på
behöriga Schengenmyndigheter ändras så att
den överensstämmer med vad Finland underrättat Europeiska unionens råd om. Av de
myndigheter som nämns har allmänna åklagaren och Trafiksäkerhetsverket tills vidare
inte tillgång till Schengens informationssystem, eftersom dessa myndigheter ännu inte
ansökt om rätt att använda det. Det är emellertid tekniskt möjligt att förverkliga rätten
att få tillgång till systemet när myndigheterna
i fråga vill ta i bruk det. Inrikesministeriet
beviljade genom sitt beslut av den 26 augusti
2009 huvudstabens undersökningsavdelning
rätt att använda sig av den nationella enheten
i Schengens informationssystem. Därför föreslås det att försvarsmaken fogas till listan
över behöriga myndigheter. I praktiken är det
huvudstabens undersökningsavdelning som
ska sköta den behöriga Schengenmyndighetens uppgifter inom försvarsmakten. Till paragrafen fogas också en ny definition, enligt vilken man med Sirenekontor avser centralkriminalpolisen.

33 §. Det nationella systemet inom Schengens informationssystem. Det föreslås att en
ny 33 § fogas till lagen. Paragrafen motsvarar
i huvuddrag innehållet i 31 § i den gällande
lagen. Enligt paragrafen kan det nationella
systemet bestå av den nationella enheten i
Schengens informationssystem samt Sireneärendehanteringssystemet, via vilket Sirenekontoret lämnar ut uppgifter i enlighet med
Schengenkonventionen och i vilket Sirenekontoret registrerar tilläggsinformation i anslutning till informationsutbyte och uppgifter
om åtgärder i anslutning till informationsutbyte.
34 §. Behöriga Schengenmyndigheters rätt
att få uppgifter ur Schengens informationssystem. Paragrafens rubrik och 1 mom. ändras

Schengens informationssystem

så att det för tydlighetens skull i dem hänvisas till behöriga Schengenmyndigheter i stället för till polisen.

Det föreslås att ett nytt 6 a kap. fogas till
lagen. I kapitlet samlas bestämmelser om
Schengens informationssystem.

gas en ny 35 § som motsvarar 36 § i gällande

6 a kap.

35 §. Utlämnande av uppgifter ur det nationella systemet inom Schengens informationssystem. Det föreslås att det till lagen fo-
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lag. Det föreslås att den hänvisning till 31 §
som finns i 1 mom. ändras till en hänvisning
till 33 § på grund av den nya paragrafnumreringen. Samtidigt förenklas strukturen i 1
mom. Det föreslås att bestämmelsen i 2
mom. om utlämnande av uppgifter trots sekretessbestämmelserna för tydlighetens skull
flyttas till 1 mom. och att termen maskinläsbar ersätts med termen datamängd.

36 §. Utlämnande av uppgifter till Schengenstater och Schengens informationssystem.
Det föreslås att en ny 36 § fogas till lagen.
Paragrafen motsvarar innehållet i 39 § i den
gällande lagen. I 1 mom. hänvisas med anledning av ändringarna i definitionerna i 33 §
till alla behöriga Schengenmyndigheter i stället för till polisen. I 1 mom. föreskrivs på det
sätt som förutsätts i Schengenkonventionen
att tilläggsinformation ska lämnas ut via Sirenekontoret. I 2 mom. föreslås att den hänvisning till centralkriminalpolisen som finns i
gällande lag stryks såsom onödig samt att
termen maskinläsbar ersätts med termen datamängd. Bestämmelsen om utlämnande av
uppgifter utan hinder av sekretessbestämmelserna föreslås med avvikelse från den gällande 39 § för tydlighetens skull ingå i 1 mom.

37 §. Utplåning av uppgifter ur det nationella systemet inom Schengens informationssystem. Det föreslås att det till lagen fogas en
ny 37 § som motsvarar 42 § i gällande lag.
Enligt bestämmelsen utplånas uppgifter ur
det nationella systemet inom Schengens informationssystem i enlighet med artiklarna
112 och 113 i Schengenkonventionen.
6 b kap.

Andra specialbestämmelser
om behandling av personuppgifter i samband med internationellt polissamarbete

Det föreslås att ett nytt 6 b kap. fogas till
lagen. Kapitlet föreslås innehålla andra specialbestämmelser om internationellt polissamarbete.
38 §. Europols informationssystem. Det föreslås att det till lagen fogas en ny 38 §, där
det finns en hänvisning till lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om
Europol.
39 §. Eurodacsystemet. Det föreslås att en
ny 39 § fogas till lagen. I paragrafen före-

skrivs det om polisens rätt att i Eurodacsystemet lagra fingeravtryck från asylsökande,
personer som utan tillstånd överskridit den
yttre gränsen och personer som befinner sig
illegalt i landet. Centralkriminalpolisen är
den nationella enheten i Eurodacsystemet
och registrerar informationsförmedlingen i
enlighet med 19 b §. Polisen ansvarar för att
de uppgifter som registrerats i informationssystemet är korrekta och för att registrering
och användning av dem i deras egen verksamhet är laglig.
40 §. Behandling av uppgifter som grundar
sig på Prümfördraget. Det föreslås att en ny
40 § fogas till lagen. Enligt förslaget sammanförs 29 § 9 punkten och 41 a § 1 mom. i
den gällande lagen till ett nytt 1 mom. Innehållet i 2—3 mom. motsvarar 41 a 2—3
mom. i den gällande lagen.

41 §. Utlämnande av information och underrättelser till de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater. Det föreslås att en ny 41 § fogas till

lagen. I paragrafen tas in en informativ hänvisning till rådets rambeslut 2006/960/RIF
om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater. Enligt bestämmelsen ska på utlämnande av information med stöd av rambeslutet
tillämpas vad som föreskrivs i lagen om det
nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
rambeslutet och om tillämpning av rambeslutet (26/2009).
42 §. Europeiska unionens informationssystem för viseringar. Det föreslås att en ny
42 § fogas till lagen. I paragrafen föreskrivs
det om polisens rätt att genom teknisk anslutning få uppgifter ur Europeiska unionens
informationssystem för viseringar. Enligt 1
mom. har polisen rätt att få uppgifter för utförande av en uppgift som enligt utlänningslagen ska skötas av polisen i enlighet med
bestämmelserna i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 767/2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och
utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter
om viseringar för kortare vistelse (nedan
VIS-förordningen)
I 2 mom. tas det in en bestämmelse om polisens rätt att genom teknisk anslutning få
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uppgifter ur informationssystemet för viseringar också på det sätt som avses i rådets beslut 2008/633/RIF. Enligt beslutet har de
brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater rätt att göra
sökningar i informationssystemet för viseringar i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott. Med
terroristbrott avses gärningar som i nationell
lagstiftning definieras som brott och som är
sådana brott eller motsvarar sådana brott som
nämns i artiklarna 1—4 i rådets rambeslut av
den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (2002/475/RIF). Med grova brott avses i
sin tur sådana brott som anges i artikel 2.2 i
rambeslut 2002/584/RIF eller som motsvarar
sådana brott. Till denna del föreslås i 2 mom.
hänvisningar till de nationella bestämmelser
genom vilka de nämnda rambesluten har genomförts.
I artikel 5 i rådets beslut finns närmare bestämmelser om vilka uppgifter de brottsbekämpande myndigheterna har möjlighet att få
ur informationssystemet för viseringar samt
på vilka villkor uppgifterna kan fås. Uppgifterna ska begäras via de utsedda centrala åtkomstpunkterna. Det föreslås att centralkriminalpolisen och skyddspolisen utses till
centrala åtkomstpunkter för polisen i Finland.
I praktiken är det centralkriminalpolisen som
är central åtkomstpunkt när det gäller att förebygga och utreda sådana brott som avses i
3 § 2 mom. i lagen om utlämning för brott
mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (1286/2003). Utöver
centralkriminalpolisen är skyddspolisen central åtkomstpunkt i fall där sådana terrorismbrott som avses i 34 a kap. i strafflagen ska
förebyggas eller utredas.

7 kap.

Den registrerades rättigheter

45 §. Inskränkningar i rätten till insyn. Det
föreslås att 45 § ändras. Bestämmelserna i 1
mom. 1 och 2 punkten i den föreslagna paragrafen motsvarar 45 § 1 och 3 punkten i den
gällande lagen. Det föreslås att 45 § 1 mom.
2 och 4 punkten i den gällande lagen stryks
som onödiga, eftersom det finns särskilda be-
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stämmelser om inskränkning i rätten till insyn i uppgifterna i Europols informationssystem och det nationella systemet inom
Schengens informationssystem. I 1 mom. 3
punkten föreslås inskränkningar i rätten till
insyn i uppgifterna om hemlig övervakning
och särskild kontroll i Schengens informationssystem. Bestämmelsen baserar sig på
den rättsliga grunden för Schengens informationssystem enligt vilken information inte
lämnas ut till den registrerade om genomförandet av en laglig uppgift i samband med
registreringen kräver det.
Det föreslås att 1 mom. 4 punkten preciseras så att rätten till insyn inte heller gäller
uppgifter som används för sammanlänkning
och teknisk undersökning av brott. I takt med
att databehandlingstekniken utvecklas kommer en allt större del av de uppgifter som behövs vid undersökningar att samlas in, behandlas och lagras i elektronisk form, t.ex.
som bilder eller elektroniska ritningar, medan
endast slutsatserna framförs i anmälningar
om brott, undersökningsprotokoll och andra
handlingar. Om den registrerade har rätt till
insyn i denna del av uppgifterna avslöjas de
undersökningsmetoder som polisen använt. I
2 § 1 mom. 1 d punkten beskrivs de uppgifter
i fråga om vilka rätten till insyn begränsas.
I 1 mom. 5 punkten föreslås att rätten till
insyn begränsas i fråga uppgifter som gäller
hemliga tvångsmedel. Polisen har under de
senaste åren tagit i bruk nya undersökningsmetoder och undersökningstekniker. Bestämmelser om användning av dem finns särskilt i 30, 31—31 f samt 36 och 36 a § i polislagen, 5 a kap. i tvångsmedelslagen samt
36 § i lagen om dataskydd vid elektronisk
kommunikation (516/2004). Användningen
av hemliga informationsinhämtningsmetoder
innebär ingripande i medborgarnas enligt
grundlagen tryggade integritetsskydd, hemfridsskydd och skydd för förtroliga meddelanden. Till de här informationsinhämtningsmetodernas speciella karaktär hör att
behandling, beslutsfattande och genomförande av ett ärende i anslutning till dem sker
utan den berörda personens vetskap genom
beslut av domstol och bestämmelser om informering av den berörda personen utfärdas
särskilt. För övervakning av dessa metoder
finns det ett särskilt övervakningsförfarande,
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det så kallade Salpasystemet, med hjälp av
vilket inrikesministeriet utövar laglighetskontroll. Eftersom hemliga tvångsmedel vidtas utan den berörda personens vetskap kan
inte heller uppgifter lämnas ut till denna person med stöd av personuppgiftslagen. Dataombudsmannen kan på personens begäran
kontrollera att uppgifterna behandlas lagenligt och personen får endast sådana uppgifter
som han eller hon har rätt att få enligt partsoffentligheten.
I 1 mom. föreslås en ny 6 punkt enligt vilken rätten till insyn inte gäller de observationsuppgifter som avses i 2 § 3 mom. 11
punkten.

46 §. Utövande av rätten till insyn i uppgifterna i Europeiska polisbyråns informationssystem. Det föreslås att paragrafen upphävs,

eftersom det föreskrivs om saken i lagen om
genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Europol (563/2011).
47 §. Utövande av rätten till insyn i den datafil som upprätthålls av den tekniska stödfunktionen i Schengens informationssystem.

Det föreslås att paragrafen upphävs, eftersom
bestämmelser om utövande av rätten till insyn i den datafil som upprätthålls av den tekniska stödfunktionen i Schengens informationssystem finns i Schengenkonventionen.
47 a §. Kontroll, utlämning och utplåning

av uppgifter som gränsbevakningsväsendet
genom direkt anslutning lagrat i polisens informationssystem. Det föreslås att paragrafen

upphävs. Bestämmelserna i gällande 47 a §
om kontroll, utlämning och utplåning av
uppgifter som Gränsbevakningsväsendet genom direkt anslutning lagrat i polisens informationssystem är onödiga, eftersom
Gränsbevakningsväsendet lämnar ut efterlysningsuppgifter till polisens personregister
som en begäran om handräckning och återtar
dem när åtgärden inte längre behövs. Polisstyrelsen som är registeransvarig vid polisen
ansvarar för att uppgifterna behandlas på ett
korrekt sätt i polisens register oberoende av
vilken myndighet som lämnat ut uppgifterna
till polisen.

1.2

Lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet

7 §. Undersöknings- och handräckningsregistret. I 2 mom. i den gällande paragrafen

föreskrivs det om sådana uppgifter om identitet som får registreras i undersöknings- och
handräckningsregistret. Enligt den gällande
bestämmelsen får man registrera uppgifter
som gäller identiteten för en person som är
misstänkt för ett brott som undersöks av
Gränsbevakningsväsendet eller är föremål för
förundersökning som utförs av Gränsbevakningsväsendet, annan undersökning enligt
27 § i gränsbevakningslagen eller andra åtgärder eller tvångsmedel. Den gällande paragrafens 3 mom. 5 a-punkt innehåller också
bestämmelser som gäller personer som gjort
anmälan, uppträder som vittnen eller målsägande eller som har något annat samband
med anmälan. Om innehållet i de uppgifter
som ska registreras finns dock inga bestämmelser.
När det gäller uppgifter om identiteten för
personer som gjort anmälan, uppträder som
vittnen eller målsägande eller som har något
annat samband med ett ärende, föreslås det
att paragrafens 2 mom. ändras så att samma
uppgifter om identitet som i fråga om personer som misstänks för brott eller som är föremål för förundersökning, någon annan undersökning enligt 27 § i gränsbevakningslagen, andra åtgärder eller tvångsmedel får registreras.
I förteckningen över uppgifter som gäller
identiteten föreslås det att formuleringen
fullständigt namn ändras till namn. Till förteckningen fogas dessutom uppgift om dödförklaring av en person, det klientnummer
som en myndighet gett samt i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress.
Dessutom kan också övrig nödvändig information om inresa och passerande av gräns
enligt förslaget registreras i registret, t.ex.
uppgifter om utreseland och transitland. De
föreslagna ändringarna motsvarar de ändringar som föreslås i 2 § 1 mom. i polisens
personuppgiftslag.
Vidare föreslås det att man slopar bestämmelserna i 2 mom. om att sådana uppgifter
om personen som inverkar på hans eller hennes egen säkerhet eller säkerheten i arbetet
inom Gränsbevakningsväsendet får införas i
registret. Uppgifterna ska i fortsättningen
koncentreras till informationssystemet för
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polisärenden, i vilket det enligt denna proposition ska skapas en ny uppgiftskategori för
uppgifter som gäller säkerhet. Enligt de gällande bestämmelserna är det möjligt att registrera säkerhetsinformation i alla Gränsbevakningsväsendets personregister. I enlighet
med Gränsbevakningsväsendets interna riktlinjer registreras uppgifterna emellertid redan
nu i första hand i informationssystemet för
polisärenden.
I förteckningen i 3 mom. över uppgifter
som kan införas i registret görs sådana ändringar i innehållet och i förteckningsuppgifternas ordningsföljd som motsvarar de ändringar som föreslås i polisens personuppgiftslag. Hänvisningarna till polislagen, förundersökningslagen och tvångsmedelslagen i den
gällande paragrafens 3 mom. har i samband
med reformen av lagstiftningen om förundersökning och tvångsmedel ändrats så att de
gäller de nya lagarna från ingången av 2014.
Med anledning av denna proposition upphävs
de ändringar i hänvisningarna som stadfästes
genom lag 876/2011, men saken beaktas i
samband med den pågående andra utvärderingsfasen av totalreformen av gränsbevakningslagstiftningen. Avsikten är att de författningsändringar som ingår i reformen ska
träda i kraft vid ingången av 2014.
Det föreslås att 2 punkten i den gällande
paragrafens 3 mom. stryks såsom obehövlig,
eftersom det funktionellt sett inte är förnuftigt att föra över uppgifter i en separat uppgiftskategori i brottsanmälningsindex för
samlade sökningar, och eftersom det skapar
ett behov av att förvalta samma uppgifter på
två olika ställen. Uppgifterna ingår redan nu i
uppgiftskategorin undersökning och handräckning. Därför föreslås det att paragrafens
3 mom. 1 punkt preciseras så att uppgiftssökning fogas till användningsändamålen för
uppgiftskategorin undersökning och handräckning. I 1 a-punkten i nämnda moment införs dessutom de delar som är nödvändiga av
de uppgifter som finns i den punkt som
stryks.
Till uppgifterna om undersökning och
handräckning fogas en ny underpunkt som
anger vilka uppgifter som identifierar en
händelse. Dessutom flyttas de uppgifter om
tillvägagångssätt som avses i 8 § 3 mom. 4
punkten till Gränsbevakningsväsendets un-
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dersöknings- och handräckningsregister som
en del av uppgiftskategorin undersökning
och handräckning.
Det föreslås att den gällande paragrafens 3
mom. 6 punkt stryks såsom obehövlig. Innehållet i arkivuppgifterna är uppbyggt så att
det baserar sig på nuvarande praxis, dvs.
pappersarkivering. I och med reformen av
polisens informationssystem, där också en reform av Gränsbevakningsväsendets personregister ingår, har man som mål att övergå
till elektronisk arkivering, där det är möjligt
att söka fram handlingar direkt ur det elektroniska arkivsystemet. Det blir då onödigt
att ha ett separat program för sökning av personuppgifter och verksamheten blir ren behandling av handlingar som förts in i arkivet.
På behandlingen tillämpas arkivlagen
(831/1994). En verksamhetsmodell för synligheten i fråga om de handlingar som
Gränsbevakningsväsendet behöver i sin verksamhet och som har förts över i arkivet kan
då byggas upp utan någon separat uppgiftskategori.
Termen uppgifter för förmedling av meddelanden i den gällande lagen ändras till
uppgifter om informationsförmedling. Samtidigt utvidgas rätten att registrera uppgifter
på så sätt att uppgifter får registreras för inriktning av övervakning som utförs av alla de
myndigheter som genomför undersökningar
och gränskontroll. Hänvisningen till uppgifter som registrerats av Gränsbevakningsväsendet stryks, eftersom registret också kan
innehålla uppgifter som polisen eller tullverket registrerat.
Motsvarande förslaget i fråga om polisen i
2 § 3 mom. 11 punkten i polisens personuppgiftslag föreslås det att också Gränsbevakningsväsendet ska ha rätt att registrera observationsuppgifter i undersöknings- och handräckningsregistret. Med observationsuppgifter avses uppgifter om observationer som
gjorts av gränsbevakningsmän eller uppgifter
som anmälts till Gränsbevakningsväsendet i
anslutning till händelser eller personer som
utifrån omständigheterna eller en persons hotelser eller uppträdande i övrigt med fog kan
bedömas ha samband med brottslig verksamhet.
Gränsbevakningsväsendet har med stöd av
den gällande 9 § 2 mom. 4 punkten rätt att
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registrera uppgifter om övervakning av landoch sjögränsen i registret för tillstånds- och
övervakningsärenden. Övervakningsuppgifterna gäller skötseln av de gränsövervakningsuppdrag som föreskrivs för Gränsbevakningsväsendet. De observationsuppgifter
som registreras i undersöknings- och handräckningsregistret hänför sig till Gränsbevakningsväsendets brottsbekämpningsuppdrag, vilka också kan utföras annanstans än
på gränsområden. Rätten att registrera uppgifter är också aningen mer begränsad än i
fråga om övervakningsuppgifter. För en mera
detaljerad motivering av den föreslagna bestämmelsen hänvisas det till motiveringen till
polisens personuppgiftslag.
8 §. Användning av informationssystemet
för polisärenden vid utförande av gränsbevakningsväsendets uppdrag. I 2 mom. före-

slås motsvarande ändringar som i 7 § 2 mom.
Bestämmelsen om uppgifter som inverkar på
en persons egen säkerhet eller arbetssäkerheten vid Gränsbevakningsväsendet flyttas till
en egen punkt i 3 mom., som innehåller mera
omfattande definitioner av den säkerhetsinformation som får registreras i informationssystemet.
Hänvisningarna till polislagen och tvångsmedelslagen i den gällande paragrafens 3
mom. har i samband med reformen av lagstiftningen om förundersökning och tvångsmedel ändrats så att de gäller de nya lagarna
från ingången av 2014. Med anledning av
denna proposition upphävs de ändringar i
hänvisningarna som stadfästes genom lag
876/2011, men saken beaktas i samband med
den pågående andra utvärderingsfasen av totalreformen av gränsbevakningslagstiftningen. Avsikten är att de författningsändringar
som ingår i reformen ska träda i kraft vid ingången av 2014.
I 3 mom. görs ändringar som motsvarar de
ändringar som föreslås i polisens personuppgiftslag gällande uppgifter om efterlysning
av personer, efterspanade fordon, identifieringsuppgifter och signalementsuppgifter.
Grunderna för ändringarna beskrivs i samband med motiveringen till 2 § i polisens
personuppgiftslag. Det föreslås att 3 punkten
i det gällande 3 mom. stryks såsom obehövlig, eftersom uppgifterna om anhållna i praktiken ingår bland de uppgifter om undersök-

ning och handräckning som det föreskrivs
om i den föreslagna 7 § 3 mom. 1 b-punkten.
Dessutom överförs de uppgifter om tillvägagångssätt som avses i 3 mom. 4 punkten i
den gällande lagen till undersöknings- och
handräckningsregistret på det sätt som beskrivs ovan i samband med 7 §.
9 §. Registret för tillstånds- och övervakningsärenden. I 9 § 2 mom. föreslås i huvudsak motsvarande ändringar som i 7 § 2 mom.
I registret får man i fortsättningen såsom nya
uppgifter registrera alla namn som används
för en person, uppgift om dödförklaring av
en person, det klientnummer som en myndighet gett, i fråga om utländsk person föräldrarnas namn och adress samt övrig nödvändig information som gäller inresa och
passerande av gräns. Uppgifter som inverkar
på en persons egen säkerhet eller säkerheten i
arbetet inom Gränsbevakningsväsendet slopas i paragrafen, eftersom dessa uppgifter i
fortsättningen koncentreras till informationssystemet för polisärenden.
10 §. Användning av polisens informationssystem för förvaltningsärenden vid utförande av gränsbevakningsväsendets uppdrag. I förteckningen i 2 mom. om de uppgif-

ter gällande en persons identitet som får registreras i polisens informationssystem för förvaltningsärenden görs motsvarande ändringar
som i 3 § 2 mom. i polisens personuppgiftslag. Uppgifter som inverkar på en persons
egen säkerhet eller säkerheten i arbetet inom
Gränsbevakningsväsendet slopas i momentet,
eftersom dessa uppgifter i fortsättningen
koncentreras till informationssystemet för
polisärenden.
Uppgifter om tidpunkten för lämplighetstestet fogas till 3 mom. 1 punkten om uppgifter om vapentillstånd så att bestämmelsen
motsvarar polisens personuppgiftslag. Dessutom korrigeras hänvisningen i 3 mom. 2
punkten så att den gäller den nya passlagen.

11 §. Gränsbevakningsväsendets register
över personer misstänkta för brott. I 11 § 2

mom. föreslås i huvudsak motsvarande ändringar som i 7 § 2 mom. I registret får man i
fortsättningen såsom nya uppgifter registrera
alla namn som används för en person, ljudoch bildupptagningar av en person samt identifikationsuppgifter som grundar sig på en
persons fysiska egenskaper, uppgift om död-
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förklaring av en person, det klientnummer
som en myndighet gett, föräldrarnas namn
och adress samt övrig nödvändig information
som gäller inresa och passerande av gräns.
Uppgifter som inverkar på en persons egen
säkerhet eller säkerheten i arbetet inom
Gränsbevakningsväsendet slopas i paragrafen, eftersom dessa uppgifter i fortsättningen
koncentreras till informationssystemet för
polisärenden.
12 §. Säkerhetsdataregistret. I 12 § 2 mom.
föreslås motsvarande ändringar som i 11 § 2
mom. I registret får man i fortsättningen såsom nya uppgifter registrera alla namn som
används för en person, uppgift om dödförklaring av en person, det klientnummer som
en myndighet gett samt föräldrarnas namn
och adress. Uppgifter som inverkar på en
persons egen säkerhet eller säkerheten i arbetet inom Gränsbevakningsväsendet slopas i
paragrafen, eftersom dessa uppgifter i fortsättningen koncentreras till informationssystemet för polisärenden.

13 §. Rätt att använda säkerhetsdataregistret. Hänvisningen till staben för Gränsbe-

vakningsväsendet i 2 mom. ersätts för tydlighets skull med en hänvisning till den registeransvarige. På grund av omorganiseringen
av trafikförvaltningens ämbetsverk ersätts
hänvisningen till Sjöfartsverket i 2 mom.
med en hänvisning till Trafiksäkerhetsverket.
15 §. Behandling av uppgifter som inte
hänför sig till ett visst uppdrag. Till paragrafen fogas en bestämmelse, enligt vilken sådana personuppgifter som Gränsbevakningsväsendet har fått i samband med ett visst
uppdrag och som inte hänför sig till uppdraget men som kommer att behövas i ett annat
uppdrag som Gränsbevakningsväsendet sannolikt kommer att utföra i framtiden får registreras också i undersöknings- och handräckningsregistret som sådana observationsuppgifter som avses i 7 § 3 mom. 4 punkten.
22 §. Gränsbevakningsväsendets rätt att få
uppgifter ur vissa register och informationssystem. Paragrafens 1 mom. 1—3 punkt änd-

ras så att punkterna motsvarar den föreslagna
ändringen i polisens personuppgiftslag. Bestämmelserna i punkterna slås samman till ett
nytt 1 mom. Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag har Gränsbevakningsväsendet trots sekretessbestämmelserna rätt att
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för att utföra sina uppdrag och föra sina personregister få nödvändiga uppgifter ur det
fordonstrafikregister som avses i lagen om
fordonstrafikregistret (541/2003) i enlighet
med 15—17 § i den lagen.
Det föreslås att det till 1 mom. 2 punkten
fogas en ny bestämmelse om Gränsbevakningsväsendets rätt att få uppgifter ur det register över laddare som avses i 3 § i lagen om
laddare (219/2000) för övervaknings- och
larmuppdrag samt för förhindrande, utredning och avslöjande av brott. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, som
lyder under social- och hälsovårdsministeriet,
är registeransvarig för registret över laddare.
Registret innehåller uppgifter om de kompetensbrev för laddare som är i kraft i Finland.
Registret över laddare är ett offentligt register. Rätten att få information accentueras särskilt vid Gränsbevakningsväsendets utryckningsuppdrag och vid bedömningen av hot
samt vid övervakningen av transporter av
sprängämnen. Därför bör informationen vara
tillgänglig genom en teknisk anslutning oberoende av tidpunkten på dygnet, dvs. även
utanför tjänstetid.
I formuleringen i 1 mom. 10 punkten föreslås en precisering så att bestämmelsen motsvarar lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006).
I 1 mom. 14 punkten i den gällande paragrafen föreskrivs det om Gränsbevakningsväsendets rätt att få uppgifter ur polisens personregister för bedömning av en persons
lämplighet för tjänstgöring vid Gränsbevakningsväsendet. Det föreslås att bestämmelsen
stryks såsom obehövlig, eftersom bestämmelser om skaffande av utredningar om en
persons tillförlitlighet i anslutning till anställningen av personal finns i lagen om säkerhetsutredningar (177/2002).
I 1 mom. 14 punkten föreslås det att
Gränsbevakningsväsendet ska ha rätt att få
uppgifter även ur tullverkets personregister.
Tillägget innebär ingen ändring i sak i den
gällande regleringen, men det förtydligar rätten att få information enligt 26 § i tullagen
inom lagstiftningen om Gränsbevakningsväsendet. Som uppgifternas användningsändamål nämns förutom förundersökning och annan undersökning för tydlighetens skull också hindrande och avslöjande av brott. Likaså
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kompletteras punkten på motsvarande sätt
som 13 § 1 mom. 7 punkten i polisens personuppgiftslag med Gränsbevakningsväsendets rätt att få uppgifter även för andra ändamål än det som motsvarar de som uppgifterna samlats in och registrerats för när det
gäller sådana fall som avses i 25 § 1 mom. i
denna lag. Bestämmelsen gör det möjligt att
använda uppgifterna t.ex. för att avvärja en
allvarlig fara eller förhindra ett grovt brott.
Behövliga uppgifter kan t.ex. vara uppgifter
ur polisens och tullverkets administrativa register.
Paragrafens 1 mom. 15 och 16 punkter, där
man hänvisar till bestämmelser i straffregisterlagen och lagen om verkställighet av böter, upphävs som onödiga.
I 22 § 1 mom. 17 punkten som gäller utrikesministeriet och 18 punkten som gäller
Migrationsverket görs motsvarande preciseringar som i bestämmelserna i polisens personuppgiftslag.
Det föreslås att hänvisningen till befolkningsdatalagen i 22 § 1 mom. 21 punkten ersätts med en hänvisning till lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009).
Förteckningen med hänvisningar i 2 mom.
slopas som onödig, eftersom 1 mom. innehåller en hänvisning till det som föreskrivs i någon annan lag. Bestämmelser om Gränsbevakningsväsendets rätt att få uppgifter finns
bl.a. i straffregisterlagen, lagen om förmyndarverksamhet, lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster,
lagen om konkurs- och företagssaneringsregistret, lagen om näringsförbud, lagen om
främjande av invandrares integration samt
mottagande av asylsökande, lagen om vissa
personregister vid magistraterna, räddningslagen, lagen om fullgörande av polisuppgifter
inom försvarsmakten, utsökningsbalken, lagen om utlänningsregistret, lagen om skuldsanering för privatpersoner och lagen om
kontroll av brottslig bakgrund hos personer
som arbetar med barn.
Det föreslås att man till 2 mom. fogar en
bestämmelse som motsvarar den bestämmelse som föreslås i polisens personuppgiftslag
och anger att Gränsbevakningsväsendet är
skyldigt att på begäran ge den registeransvarige information om behandlingen av de

uppgifter som det fått med stöd av 1 mom.
Genom bestämmelsen genomförs bestämmelsen i artikel 15 i rambeslutet om skydd av
personuppgifter, enligt vilken den som tar
emot uppgifter på begäran ska informera den
behöriga myndighet som har överfört uppgifterna eller gjort dem tillgängliga om hur
uppgifterna behandlas.
Enligt artikel 8.1 i rambeslutet om skydd
av personuppgifter ska de behöriga myndigheterna vidta alla rimliga åtgärder för att se
till att personuppgifter som är felaktiga,
ofullständiga eller inaktuella inte överförs eller görs tillgängliga. De behöriga myndigheterna ska därför i görligaste mån kontrollera
kvaliteten på personuppgifterna innan dessa
överförs eller görs tillgängliga. Momentet innehåller i överensstämmelse med artikel 8.1 i
rambeslutet om skydd av personuppgifter en
skyldighet att kontrollera att personuppgifter
som lämnats ut utan att någon begäran har
gjorts är nödvändiga för det ändamål som låg
till grund för utlämnandet. Som registeransvarig ansvarar Gränsbevakningsväsendet för
att uppgifterna i dess personregister är korrekta även när det utövar sin rätt att få uppgifter i enlighet med paragrafen.

23 §. Registrering av uppgifter som lämnas
till gränsbevakningsväsendet genom direkt
anslutning. Det föreslås att paragrafens rubrik ändras så att den blir tydligare. Det föreslås att termen maskinläsbar som finns i paragrafen stryks såsom obehövlig, eftersom
den rätt att registrera uppgifter i Gränsbevakningsväsendets personregister genom direkt
anslutning som föreskrivs i paragrafen uttryckligen gäller elektronisk registrering av
uppgifter.
Det föreslås att ett nytt 2 mom. fogas till
paragrafen, genom vilket man genomför den
bestämmelse i artikel 15 i rambeslutet om
skydd av personuppgifter enligt vilken
Gränsbevakningsväsendet ska ge den registeransvarige uppgifter om behandlingen av
de uppgifter Gränsbevakningsväsendet fått
med stöd av 1 mom.
Enligt artikel 8.1 i rambeslutet om skydd
av personuppgifter ska de behöriga myndigheterna vidta alla rimliga åtgärder för att se
till att personuppgifter som är felaktiga,
ofullständiga eller inaktuella inte överförs eller görs tillgängliga. De behöriga myndighe-
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terna ska därför i görligaste mån kontrollera
kvaliteten på personuppgifterna innan dessa
överförs eller görs tillgängliga. Paragrafens 2
mom. innehåller i överensstämmelse med artikel 8.1 i rambeslutet om skydd av personuppgifter också en skyldighet att kontrollera
att personuppgifter som lämnats ut utan att
någon begäran har gjorts är nödvändiga för
det ändamål som låg till grund för utlämnandet. Som registeransvarig ansvarar Gränsbevakningsväsendet för att uppgifterna i dess
personregister är korrekta. I fråga om uppgifter som registrerats genom direkt anslutning
ankommer ansvaret för bedömningen av personuppgifters användningsändamål dock
främst på den myndighet som har registrerat
uppgifterna och därmed har bästa faktiska
möjligheter att bedöma förutsättningarna för
en registrering av uppgifterna.

24 §. Användning av uppgifter för det ändamål för vilket uppgifterna har samlats in
och registrerats. Paragrafens rubrik precise-

ras på finska i enlighet med artikel 11 i rambeslutet om skydd av personuppgifter. I paragrafen föreskrivs det om hur uppgifterna
kan användas för det ändamål som de ursprungligen har samlats in och registrerats
för.

25 §. Användning av uppgifter för andra
ändamål än de som uppgifterna har samlats
in och registrerats för. Ordalydelsen i den

finska rubriken samt i 1 mom. 2 punkten justeras med anledning av artikel 11 i rambeslutet om skydd av personuppgifter. Enligt
artikeln får personuppgifter behandlas i större omfattning än det ursprungliga användningsändamålet endast i syfte att bekämpa
andra brott, lagföra brott eller verkställa
straffrättsliga påföljder, genomföra andra
administrativa eller rättsliga förfaranden som
har direkt samband med bekämpningen av
brotten, lagförandet av brotten eller verkställandet av straffrättsliga påföljder samt för att
förebygga ett direkt och allvarligt hot mot
den allmänna säkerheten.
Eftersom fara för liv eller hälsa eller betydande skador på egendom inte uttryckligen
nämns i artikeln, ersätts motsvarande omnämnanden med en hänvisning till den allmänna säkerheten i 1 mom. Det kan anses att
fara för liv och hälsa oftast ingår i äventyrande av den allmänna säkerheten. På samma
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sätt är det även i fortsättningen tillåtet att använda uppgifter i syfte att förebygga egendomsskador, om den allmänna säkerheten är
i fara. Det föreslås att saken bedöms från fall
till fall i enlighet med nuvarande praxis (RP
39/1994 rd). En motsvarande justering föreslås även i 26, 27, 38 och 39 § och i den nya
39 e § i lagen samt i de berörda paragraferna
i polisens personuppgiftslag.
Det föreslås att 2 mom. ändras så att de
uppgifter som finns i Gränsbevakningsväsendets personregister kan användas i större
omfattning än endast inom Gränsbevakningsväsendets egen forsknings- och planeringsverksamhet. I praktiken finns det behov
för detta i synnerhet inom samarbetet med
andra lagtillsynsmyndigheter. Det föreslås
dessutom att uppgifter kan användas även för
annat än Gränsbevakningsväsendets interna
utbildningsverksamhet, eftersom även andra
myndigheter utbildas i att använda gränsbevakningsväsendets register. Gränsbevakningsväsendets register. Rätten att använda
uppgifter i personregistret för laglighetsövervakning förtydligas genom att en uttrycklig
bestämmelse om saken fogas till momentet.
Motsvarande ändringar föreslås också i polisens personuppgiftslag.
Till 3 mom. fogas ett förbud att i samband
med tillståndsprövning också använda
Gränsbevakningsväsendets observationsuppgifter som registreras i undersöknings- och
handräckningsregistret.
26 §. Utlämnande av uppgifter till en annan förvaltningsenhet inom gränsbevakningsväsendet för det ändamål som uppgifterna har samlats in och registrerats för. Det

föreslås att bestämmelsen i 3 mom. om utlämnande av uppgifter trots sekretessbestämmelserna för tydlighetens skull flyttas
till början av 1 och 3 mom. Paragrafens rubrik på finska samt ordalydelsen i 2 mom. 2
punkten justeras med anledning av artikel 11
i rambeslutet om skydd av personuppgifter
med samma motivering som för 25 §. Dessutom flyttas bestämmelsen om utlämnande
av uppgifter genom teknisk anslutning för
tydlighetens skull till ett eget moment. Samtidigt ersätts uttrycket maskinläsbar form
med termen datamängd.
Hänvisningarna till polislagen i den gällande paragrafen har i samband med reformen

50

RP 66/2012 rd

av lagstiftningen om förundersökning och
tvångsmedel ändrats så att de gäller den nya
polislagen från ingången av 2014. Med anledning av denna proposition upphävs de
ändringar i hänvisningarna som stadfästes
genom lag 876/2011, men saken beaktas i
samband med den pågående andra utvärderingsfasen av totalreformen av gränsbevakningslagstiftningen. Avsikten är att de författningsändringar som ingår i reformen ska
träda i kraft vid ingången av 2014.

27 §. Utlämnande av uppgifter till en annan förvaltningsenhet för andra ändamål än
de som uppgifterna har samlats in och registrerats för. I paragrafen görs motsvarande

tekniska ändringar och ändringar på grund av
rambeslutet om skydd av personuppgifter
som i 26 §. I 2 mom. föreslås dessutom motsvarande ändringar som i 25 § 2 mom.

28 §. Utlämnande av uppgifter till andra
myndigheter. I förteckningen över myndigheter som erhåller uppgifter från Gränsbevakningsväsendet görs till nödvändiga delar
motsvarande uppdateringar som i 19 § i polisens personuppgiftslag. Ordningsföljden för
punkterna i förteckningen ändras dessutom
så att de motsvarar den ordningsföljd som föreslås i polisens personuppgiftslag. Till stor
del bevaras sakinnehållet i paragrafen.
Paragrafens hänvisningar till Fordonsförvaltningscentralen, Sjöfartsverket och en
luftfartsmyndighet ersätts på grund av omorganiseringen av trafikförvaltningens ämbetsverk med en hänvisning till Trafiksäkerhetsverket och alla de nämnda bestämmelserna
samlas under en enda punkt. Likaså ersätts
hänvisningen till en sjöfartsmyndighet för
övervakning av sjötrafiken med en hänvisning till Trafikverket.
Bestämmelsen om utlämnande av uppgifter
till polisen preciseras med anledning av den
bestämmelse som föreslås i 13 § i polisens
personuppgiftslag. Uppgifter får överlåtas till
polisen vid polisuppdrag för det ändamål
som uppgifterna har samlats in och registrerats för samt för andra ändamål än vad uppgifterna samlats in och registrerats för när det
gäller fall som avses i 25 § 1 mom. i lagen.
Bestämmelserna i 25 § 1 mom. motsvarar bestämmelserna i 16 § 1 mom. i polisens personuppgiftslag.

Det föreslås att bestämmelsen om utlämnande av uppgifter till tullverket förtydligas
och att det till paragrafens 1 mom. 9 punkt
fogas ett omnämnande av utlämnande av
uppgifter för andra ändamål än de som uppgifterna samlats in och registrerats för när det
gäller fall som avses i 25 § 1 mom. Bestämmelsen överensstämmer med regleringen i
fråga om polisen.
Grunderna för de övriga ändringarna beskrivs i samband med motiveringen till 19 § i
polisens personuppgiftslag.
Som ett tillägg till förteckningen fogas på
motsvarande sätt som i polisens personuppgiftslag rätten att lämna ut uppgifter till
Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare för
sådan jakt- och fiskeövervakning som hör till
deras behörighet samt uppgifter enligt 48 § i
luftfartslagen till Trafiksäkerhetsverket för
bedömning av förutsättningarna för beviljande, förnyande och återkallande av ett tillstånd.
Som en ny punkt i förteckningen införs
också Gränsbevakningsväsendets rätt att
lämna ut uppgifter till minoritetsombudsmannen för förebyggande av etnisk diskriminering, främjande av goda etniska relationer,
tryggande av etniska minoriteters och utlänningars ställning och rättigheter samt för
övervakning av principen om etnisk ickediskriminering och rapportering kring människohandel.
Dessutom föreslås en bestämmelse enligt
vilken man får lämna ut uppgifter också till
en vid utrikesministeriet anställd kontaktperson för Gränsbevakningsväsendet och polisen i enlighet med det som föreskrivs i 26 §
1—3 mom. och 27 § 1 och 2 mom. De kontaktpersoner som finska polisen har sänt utomlands är för närvarande i tjänsteförhållande till utrikesministeriet. För att kontaktpersonerna ska kunna sköta sina uppgifter på
ändamålsenligt sätt behöver de få uppgifter
ur Gränsbevakningsväsendets register. De av
Gränsbevakningsväsendets kontaktpersoner
som är placerade utomlands är i regel i
Gränsbevakningsväsendets tjänst, men t.ex.
kontaktpersoner som arbetar inom Europeiska unionen är i tjänsteförhållande vid utrikesministeriet.
I 2 mom. föreslås en ändring enligt vilken
den registeransvarige trots sekretessbestäm-
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melserna får ge också en kontaktperson för
Gränsbevakningsväsendet och polisen som är
anställd vid utrikesministeriet tillgång genom
teknisk anslutning till Gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för
brott och till säkerhetsdataregistret. I fråga
om utlämnandet av uppgifter gäller 25 § 1—
3 mom. och 26 § 1 och 2 mom.
Det föreslås att bestämmelsen i gällande 3
mom., enligt vilken det krävs en utredning
om att uppgifterna skyddas, ska slopas som
onödig eftersom en motsvarande bestämmelse finns i 32 § 2 mom. i personuppgiftslagen.
I det nya 3 mom. tas en bestämmelse in enligt vilken de observationsuppgifter som registrerats i undersöknings- och handräckningsregistret samt de uppgifter som registrerats i Gränsbevakningsväsendets register
över personer misstänkta för brott inte får
användas vid den tillståndsprövning som avses i 25 § 1 mom. 5 punkten trots de bestämmelser om polisens och tullverkets rätt
att få upplysningar som finns tidigare i paragrafen.
I paragrafen införs ett nytt 4 mom. som innehåller den bestämmelse om kontroll av
kvaliteten på uppgifterna som förutsätts i artikel 8 i rambeslutet om skydd av personuppgifter. Enligt bestämmelsen ska kvaliteten på
de uppgifter som lämnas ut bedömas och
uppgifterna ska om möjligt förses med information som gör det möjligt för mottagaren
att bedöma hur korrekta, fullständiga, aktuella och tillförlitliga uppgifterna är. Om det
framgår att någon har lämnat ut felaktiga
uppgifter eller att uppgifter lämnats ut i strid
med lagen ska detta omedelbart meddelas
mottagaren. Eftersom paragrafen gäller utlämnande av uppgifter genom teknisk anslutning, ska bedömningen göras redan då uppgifterna registreras i Gränsbevakningsväsendets register.

28 a §. Tillsynen över personregister och
över behandlingen av uppgifterna i dem. Det

föreslås att en ny 28 a § införs i lagen, vilken
till sitt innehåll i sak motsvarar den nya 19 b
§ som föreslås i polisens personuppgiftslag. I
paragrafen föreslås en bestämmelse om tillsynen över personregister och över behandlingen av uppgifterna i dem. Genom bestämmelsen säkerställs sekretessen och annat
skydd för Gränsbevakningsväsendets person-
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register och uppgifterna i dem främst i och
med att rätten till insyn i uppgifterna begränsas endast till dem som behöver uppgifterna
för att kunna sköta sina arbetsuppgifter.
Genom bestämmelsen genomför man nationellt artikel 10 i rambeslutet om skydd av
personuppgifter, där det finns bestämmelser
om att varje överföring av personuppgifter
ska registreras eller dokumenteras. Enligt bestämmelsen ska Gränsbevakningsväsendet
registrera vilka personuppgifter som lämnas
ut och grunderna för utlämnandet i syfte att
garantera informationsutbytets laglighet och
informationssäkerheten.
Det föreskrivs inte på vilket sätt informationsförmedlingen ska registreras. I praktiken
kan de uppgifter som avses i bestämmelsen
finnas i t.ex. flera elektroniska databaser. Det
väsentliga är att dataombudsmannen vid behov ska kunna kontrollera lagligheten i informationsförmedlingen och få en utredning
om grunderna för att uppgifter har lämnats
till utlandet. Paragrafen innehåller inga bestämmelser om utplåning av anteckningar om
utlämnande av uppgifter, utan i fråga om
dem tillämpas de bevaringstider som föreskrivs någon annanstans i lag, inbegripet bestämmelser om arkivuppgifter.
I paragrafen föreslås också en separat bestämmelse om informationssystemens tekniska säkerhetsnivå. Enligt den säkerställs
uppgifterna i informationssystemen genom
att olovlig ändring av uppgifterna och annan
olovlig eller obehörig behandling av dem
hindras med hjälp av ändamålsenliga och tillräckliga säkerhetsarrangemang och andra åtgärder när det gäller kontrollen av användarrättigheter, tillsynen över användningen samt
datanäten, informationssystemen och informationstjänsterna.
29 §. Beslut om utlämnande av uppgifter.
Bestämmelsen i 1 mom. om beslut om utlämnande av uppgifter preciseras så att det är
den registeransvarige som beslutar om rätten
att lämna ut uppgifter ur Gränsbevakningsväsendets personregister genom teknisk anslutning eller som en datamängd.
Det föreslås att rätten för den registeransvarige att delegera rätten att lämna ut uppgifter till andra förvaltningsenheter slopas
som onödig, eftersom 1 mom. endast gäller
utlämnande av uppgifter genom en teknisk
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anslutning eller som en datamängd. Bestämmelser om utlämnande av en enskild uppgift
ur Gränsbevakningsväsendets personregister
finns i 17 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005).

31 §. Utplåning av uppgifter ur undersöknings- och handräckningsregistret samt ur
informationssystemet för polisärenden. For-

muleringen i 1 mom. ändras på grund av de
ändringar som föreslås i 2 § i polisens personuppgiftslag samt 7 och 8 § i Gränsbevakningsväsendets personuppgiftslag.

36 §. Uppgifter som konstaterats vara felaktiga. Enligt gällande 1 mom. ska en upp-

gift som har konstaterats vara felaktig antecknas som felaktig och den får bevaras, om
det är nödvändigt för att trygga de rättigheter
som den registrerade, någon annan part eller
en person som hör till gränsbevakningsväsendets personal har. Enligt rambeslutet om
skydd av personuppgifter ska principen om
uppgifters korrekthet tillämpas med beaktande av den aktuella behandlingens art och syfte. Så grundar sig exempelvis uppgifterna
inom framför allt rättsliga förfaranden på enskilda personers subjektiva uppfattning och
kan i vissa fall omöjligen kontrolleras. Följaktligen kan inte korrekthetskravet röra korrektheten i ett uttalande utan blott och bart
det faktum att ett visst uttalande har gjorts.
Artikel 4 i rambeslutet gäller rättelse, radering och blockering av uppgifter. Enligt artikel 4.1 ska personuppgifter rättas om de är
felaktiga samt, om så är möjligt och nödvändigt, kompletteras eller aktualiseras. I artikel
4.2 och 4.3 finns det bestämmelser om radering av uppgifter. Enligt artikel 4.2 ska personuppgifter raderas eller avidentifieras när
de inte längre behövs för de ändamål för vilka de lagligen insamlades eller lagligen vidare bearbetas. Enligt artikel 4.3 ska personuppgifter inte raderas utan blockeras om det
finns skälig grund att anta att en radering
skulle kunna påverka den registrerades legitima intressen. Med blockering av uppgifter
avses i rambeslutet markering av lagrade personuppgifter med syftet att begränsa behandlingen av dessa i framtiden. Behovet av
blockering när det gäller legitima intressen
gäller förutom den registrerade även andra
parter och polispersonalen. Blockerade uppgifter får endast behandlas för det ändamålet

som förhindrade att de raderades. Det finns
ingen motsvarande reglering i den nationella
lagstiftningen i fråga om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet.
Enligt 29 § 1 mom. i personuppgiftslagen
ska den registeransvarige utan obefogat
dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande av
den registrerade rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i ett personregister och som med hänsyn till ändamålet
med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. I 36 § i Gränsbevakningsväsendets personuppgiftslag finns en specialbestämmelse om uppgifter i Gränsbevakningsväsendets personregister som konstaterats vara felaktiga. Med anledning av rambeslutet föreslås det att ordalydelsen i paragrafen ändras så att det är möjligt att bevara en
felaktig uppgift om det är nödvändigt för att
trygga de rättigheter som den registrerade,
någon annan part eller en person som hör till
gränsbevakningsväsendets personal har. En
sådan uppgift får användas endast i syfte att
trygga dessa rättigheter.
4 a kap.

Bestämmelser som gäller internationellt samarbete

Rubriken för 4 kap. i den gällande lagen är
utplåning och arkivering av uppgifter. Kapitlet innehåller dock också bestämmelser om
internationell informationsförmedling samt
om den registrerades rättigheter, varför det
föreslås att kapitlet delas in i två skilda kapitel. Det första kapitlet ska innefatta 30—37 §
ur den gällande lagen, vilka reglerar utplåning och arkivering av uppgifter. Det nya 4 a
kapitlet innehåller bestämmelser som hänför
sig till internationellt samarbete och innefattar 38, 39 och 39 a § i den gällande lagen
samt de nya 39 b—39 d § som föreslås i denna proposition. I det nya 4 b kap. föreskrivs
det om den registrerades rättigheter. Kapitlet
innefattar 40—42 § ur den gällande lagen.
38 §. Utlämnande av uppgifter inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet. I paragrafens rubrik och

1 mom. föreslås ändringar av teknisk natur så
att bestämmelserna motsvarar den föreslagna
nya 29 § i polisens personuppgiftslag.
Det föreslås att formuleringen i 2 mom. 2
punkten och 3 mom. 2 punkten ändras med
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anledning av artikel 11 i rambeslutet om
skydd av personuppgifter med motsvarande
motivering som för 25 §.
Till 3 mom. fogas för tydlighetens skull ett
omnämnande om att uppgifter får lämnas ut
trots sekretessbestämmelserna. Dessutom
hänvisas det i 3 mom. 4 punkten inte så som i
de gällande bestämmelserna till ett visst uppdrag som hör till Gränsbevakningsväsendet,
utan bestämmelsen omfattar i likhet med de
andra punkterna alla myndigheter som nämns
i 1 mom.
Till 38 § 4 mom. fogas ett motsvarande
förbud som till 25 §, dvs. förbud att i samband med tillståndsprövning använda observationsuppgifter som registrerats i undersöknings- och handräckningsregistret.
I paragrafen införs ett nytt 5 mom. som innehåller den bestämmelse om kontroll av
kvaliteten på uppgifterna som förutsätts i artikel 8 i rambeslutet om skydd av personuppgifter. Enligt bestämmelsen ska uppgifter
som lämnas ut om möjligt förses med information som gör det möjligt för mottagaren
att bedöma hur korrekta, fullständiga, aktuella och tillförlitliga uppgifterna är.
I paragrafen föreslås ett nytt 6 mom., enligt
vilket de uppgifter som avses i paragrafen får
lämnas ut också genom teknisk anslutning eller som en datamängd. Bestämmelsen motsvarar bestämmelserna i polisens personuppgiftslag. Tillägget är nödvändigt på grund av
det ökade internationella samarbetet.
Hänvisningarna till polislagen i den gällande paragrafen har i samband med reformen
av lagstiftningen om förundersökning och
tvångsmedel ändrats så att de gäller den nya
polislagen från ingången av 2014. Med anledning av denna proposition upphävs de
ändringar i hänvisningarna som stadfästes
genom lag 876/2011, men saken beaktas i
samband med den pågående andra utvärderingsfasen av totalreformen av gränsbevakningslagstiftningen. Avsikten är att de författningsändringar som ingår i reformen ska
träda i kraft vid ingången av 2014.
39 §. Annat utlämnande av uppgifter till utlandet. Det föreslås att paragrafrubriken ändras så att den bättre motsvarar paragrafens
innehåll. Det inledande stycket i 1 mom.
kompletteras så att det blir möjligt att lämna
ut uppgifter även med hjälp av teknisk an-
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slutning eller som en datamängd. Tillägget är
nödvändigt på grund av det ökade internationella samarbetet.
Enligt artikel 13 i rambeslutet om skydd av
personuppgifter får uppgifter överföras till
behöriga myndigheter i tredjestater eller internationella organ endast om det är nödvändigt för förebyggande, utredning, avslöjande
eller lagföring av brott eller verkställighet av
straffrättsliga påföljder. Det föreslås att ordalydelsen i 1 mom. 2 punkten anpassas efter
detta krav.
Det föreslås att bestämmelsen i 1 mom. 3
punkten om utlämnande av uppgifter till centralkriminalpolisen för vidare utlämnande till
Europeiska polisbyrån slopas, eftersom bestämmelser om behandlingen av information
tillsammans med Europeiska polisbyrån finns
i lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Europol (563/2011)
Rådets förordning (EG) nr 2007/2004 om
inrättande av en europisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser
(nedan Frontex) ändrades hösten 2011 så att
byrån fick rätt att kortfristigt behandla också
personuppgifter (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1168/2011). Följaktligen föreslås en ny bestämmelse i 39 § 1
mom. 3 punkten som gäller utlämnande av
uppgifter ur Gränsbevakningsväsendets personregister till Frontex.
Dessutom föreslås en bestämmelse i 1
mom. 3 punkten, enligt vilken uppgifter ur
Gränsbevakningsväsendets personregister får
lämnas ut också till de tjänstemän i en medlemsstat som deltar i sådana av Frontex samordnade gemensamma insatser och pilotprojekt i Finland som avses i den förordningen. I
35 a § i gränsbevakningslagen föreskrivs det
om befogenheter och rätt att använda maktmedel för tjänstemän som deltar i sådana här
insatser och pilotprojekt. Eftersom en sådan
gästande tjänsteman har samma befogenheter
att utföra uppgifter enligt kodexen om
Schengengränserna som gränsbevakningsmännen har enligt gränsbevakningslagen
samt rätt enligt gränsbevakningslagens 35 § 1
mom. att använda maktmedel i en behörig
finsk tjänstemans närvaro, är det motiverat
att också rätten att få upplysningar är samma.
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Beslut om åtkomst till ett personregister
genom en teknisk anslutning fattas från fall
till fall med beaktande av insatsens eller försöksprojektets art. Genom förvaltningsinterna bestämmelser och anvisningar kan man
också definiera vilka uppgifter som får lämnas ut till personer med olika status inom en
insats. Frontex ska meddelas i förväg i enlighet med artikel 6.8 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 863/2007 vilka
möjligheter det finns att använda registren.
Paragrafens 1 mom. 4 punkten ändras, eftersom de myndigheter som avses i överenskommelserna om återtagande av personer
som olagligen inkommit och vistas i landet
också kan vara sådana som inte ansvarar för
gränsövervakning och gränskontroll. Detta är
fallet t.ex. i fråga om den överenskommelse
som ingåtts med Ryssland.
Formuleringen i 2 mom. 2 punkten ändras
med anledning av artikel 11 i rambeslutet om
skydd av personuppgifter med samma motivering som för 25 §. Till 3 mom. fogas dessutom för tydlighetens skull ett omnämnande
om att uppgifter får lämnas ut trots sekretessbestämmelserna.

39 b §. Europeiska unionens informationssystem för viseringar. Det föreslås att en ny

39 b § införs i lagen, vilken till sitt innehåll
motsvarar den nya 45 § som föreslås i polisens personuppgiftslag. I paragrafen föreskrivs det om Gränsbevakningsväsendets rätt
att genom teknisk anslutning få uppgifter ur
Europeiska unionens informationssystem för
viseringar. Enligt 1 mom. har Gränsbevakningsväsendet rätt att få uppgifter för utförande av en uppgift som enligt en lag eller en
direkt bindande EU-rättsakt ankommer på
Gränsbevakningsväsendet i enlighet med bestämmelserna i VIS-förordningen.
I 2 mom. tas det in en bestämmelse om
Gränsbevakningsväsendets rätt att genom
teknisk anslutning få uppgifter ur informationssystemet för viseringar också på det sätt
som avses i rådets beslut 2008/633/RIF. Enligt beslutet har de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater rätt att göra sökningar i informationssystemet för viseringar i syfte att förhindra,
upptäcka och utreda terroristbrott och andra
grova brott. Eftersom utredning av terroristbrott inte hör till Gränsbevakningsväsendets

behörighet, hänvisas det i 2 mom. endast till
de grova brott som avses i beslutet till den
del förhindrandet och utredandet hör till
Gränsbevakningsväsendets behörighet. Med
grova brott avses enligt beslutet sådana brott
som anges i artikel 2.2 i rambeslut
2002/584/RIF eller som motsvarar dessa
brott. Rambeslutet har satts i kraft nationellt
genom lagen om utlämning för brott mellan
Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (1286/2003), till vilken det
också hänvisas i 2 mom.
I artikel 5 i rådets beslut finns närmare bestämmelser om vilka uppgifter de brottsbekämpande myndigheterna har möjlighet att få
ur informationssystemet för viseringar samt
på vilka villkor uppgifterna kan fås. Uppgifterna ska begäras via de utsedda centrala åtkomstpunkterna. Det föreslås att staben för
Gränsbevakningsväsendet ska utses till
Gränsbevakningsväsendets centrala åtkomstpunkt i Finland. Som kontaktpunkt föreslås
enheten för lägesbild och riskanalys vid stabens gräns- och sjöavdelning.
39 c §. Vissa internationella informationssystem. Det föreslås att en ny 39 c § fogas till
lagen. I 1 mom. hänvisas det till bestämmelserna i polisens personuppgiftslag i fråga om
Schengens informationssystem och det nationella systemet inom Schengens informationssystem.
I 2 mom. finns en hänvisningsbestämmelse
till lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Europol
(563/2011), där det föreskrivs om behandling
av uppgifter tillsammans med Europeiska polisbyrån.

39 d §. Behandling av uppgifter som erhållits av en annan stat eller ett internationellt
organ. Det föreslås att en ny 39 d § införs i
lagen, vilken till sitt innehåll motsvarar den
nya 31 § som föreslås i polisens personuppgiftslag. I 1 mom. föreslås en bestämmelse
som motsvarar 27 § 2 mom. i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden
(4/1994, nedan rättshjälpslagen) och enligt
vilken man vid behandling av uppgifter som
erhållits av en annan stat eller ett internationellt organ ska iaktta vad som bestäms om
sekretess, tystnadsplikt, begränsningar i användningen av uppgifter, vidare utlämning av
uppgifterna och återsändande av utlämnat
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material i de villkor som den som lämnat ut
uppgifterna har ställt. Med villkor avses antingen uttryckligen nämnda villkor eller vedertagen praxis för dem som är parter i informationsutbytet. Bestämmelsen behövs eftersom det i flera internationella överenskommelser och i Europeiska unionens rättsakter förutsätts att de villkor för användningen som ställts av den som lämnat ut uppgifterna ska iakttas. En sådan skyldighet ingår
bl.a. i artikel 12 i rambeslutet om skydd av
personuppgifter. Likaså kan enskilda stater
kräva att Finland iakttar vissa villkor i fråga
om uppgifter som de lämnat ut.
I gällande lagstiftning har sådana situationer beaktats endast i fråga om rättshjälp, vilket i praktiken har upplevts som problematiskt. I motsats till rättshjälpslagen, åläggs i
bestämmelsen inte någon skyldighet att iaktta
villkor som den som lämnat uppgifterna ställer på förstörande av materialet, utan till denna del tillämpas gällande bestämmelser om
förvaringstider för uppgifterna. Den nämnda
begränsningen behövs i synnerhet för att säkerställa informationsutbytets laglighet i sådana situationer då det med anledning av att
uppgifter erhållits från utlandet även lämnats
ut uppgifter från Finland till utlandet.
I 2 mom. föreskrivs det om Gränsbevakningsväsendets rätt att behandla uppgifter
som det mottagit för andra ändamål än vad
uppgifterna lämnades ut för, om inte begränsningar enligt 1 mom. har uppställts för
användningen av de utlämnade uppgifterna.
Villkoren motsvarar de villkor som anges i
artiklarna 11 och 13 i rambeslutet om skydd
av personuppgifter och som enligt förslaget
också ska beaktas i de bestämmelser i lagen
som gäller nationell behandling av uppgifter.
I 2 mom. 1—3 punkten finns motsvarande
bestämmelser som i 25, 26, 27, 38 och 39 §.
Bestämmelserna i 4 punkten motsvarar däremot mer exakt ordalydelsen i artikel 11 i
rambeslutet om skydd av personuppgifter.
I 3 mom. införs på det sätt som förutsätts i
artikel 13 i rambeslutet om skydd av personuppgifter striktare bestämmelser när det gäller utlämnande av uppgifter som erhållits från
en medlemsstat i Europeiska unionen till stater utanför Europeiska unionen eller till internationella organ. I sådana situationer får
uppgifter i princip lämnas ut endast om den
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medlemsstat som ursprungligen lämnade ut
uppgifterna gett sitt samtycke till det, förutom om utlämnandet av uppgifterna är nödvändigt för att man ska kunna avvärja ett
omedelbart och allvarligt hot mot finska statens eller en annan stats allmänna säkerhet
eller Finlands väsentliga intressen och det
inte går att få samtycke i tid. Uppgifterna får
lämnas ut endast om staten eller det internationella organet i fråga garanterar en tillräcklig dataskyddsnivå. Den medlemsstat som
lämnat ut uppgifterna ska dessutom omedelbart informeras om att uppgifterna lämnats
vidare.
I 4 mom. införs en bestämmelse som förutsätts i artikel 15 i rambeslutet och enligt vilken Gränsbevakningsväsendet på begäran
ska informera den stat eller det internationella organ som lämnat ut uppgifterna om hur
uppgifterna behandlas. Dessutom innehåller
momentet en bestämmelse motsvarande artikel 8.1 i rambeslutet om behandling av sådana personuppgifter som lämnats ut utan begäran. En motsvarande bestämmelse föreslås
också i 22 §.
4 b kap.

Den registrerades rättigheter

41 §. Rätt till insyn. Det föreslås att paragrafens rubrik ändras för tydlighetens skull.
Paragrafens 1 mom. motsvarar 1 mom. i den
gällande lagen. Det föreslås att den bestämmelse i den gällande lagens 42 § 1 mom. enligt vilken den som utövar sin rätt till insyn
ska styrka sin identitet tas in i 41 § 2 mom.
42 §. Inskränkningar i rätten till insyn. Det
föreslås att paragrafens rubrik ändras så att
den bättre beskriver paragrafens innehåll.
Bestämmelsen i 1 mom. om att den som utövar insyn ska styrka sin identitet flyttas för
tydlighetens skull till 41 § 2 mom. De gällande 42 § 2 och 3 mom. blir då 1 och 2
mom. i förslaget utan att innehållet i dem
ändras.
Till 1 mom. fogas en ny 3 punkt, enligt vilken rätten till insyn inte gäller de observationsuppgifter som registreras i undersöknings- och handräckningsregistret.
Det föreslås att 1 mom. 4 punkten preciseras så att rätten till insyn inte heller gäller
uppgifter som behövs för sammanlänkning
och teknisk undersökning av brott. I takt med
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att databehandlingstekniken utvecklas kommer en allt större del av de uppgifter som behövs vid undersökningar att samlas in, behandlas och lagras i elektronisk form, t.ex.
som bilder eller elektroniska ritningar, medan
endast slutsatserna framförs i anmälningar
om brott, undersökningsprotokoll och andra
handlingar. Om den registrerade har rätt till
insyn i denna del av uppgifterna avslöjas de
undersökningsmetoder som Gränsbevakningsväsendet använt. I 7 § 3 mom. 1 dpunkten beskrivs de uppgifter i fråga om vilka rätten till insyn begränsas.
43 §. Utlämnande av uppgifter till gränsbevakningsväsendet genom teknisk anslutning. Det föreslås att termen maskinläsbar

ersätts med termen datamängd. Bestämmelsen om att det krävs en utredning om att
uppgifterna skyddas ska dessutom slopas
som onödig, eftersom en motsvarande bestämmelse finns i 32 § 2 mom. i personuppgiftslagen.
Den föreslagna lagen innehåller en övergångsbestämmelse, enligt vilken informationssystemen och behandlingen av uppgifter
i samband med dem ska överensstämma med
lagen inom fyra år från lagens ikraftträdande.

1.3

Lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör
till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte
mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens
medlemsstater och om tillämpning
av rambeslutet

5 §. Utlämnande av information och underrättelser på begäran. Det föreslås att

hänvisningen i 3 mom. till 47 a § i polisens
personuppgiftslag stryks, eftersom paragrafen föreslås bli upphävd.

6 §. Utlämnande av information och underrättelser på eget initiativ. Det föreslås att

hänvisningen i 3 mom. till 47 a § i polisens
personuppgiftslag stryks, eftersom paragrafen föreslås bli upphävd.

1.4

Lotterilagen

42 a §. Tillsynsregister över lotterier. I paragrafen bestäms det om ett tillsynsregister
över lotterier. Till innehållet motsvarar paragrafen i huvudsak 27 § i lagen om penninginsamlingar. Tillsynen över genomförandet av
lotterier effektiveras när det finns ett riksomfattande register vars uppgifter tillstånds- och
tillsynsmyndigheterna kan använda vid tillståndsprövning samt då de inriktar och genomför tillsynen. Avsikten är att skapa ett
riksomfattande system för behandling och
registrering av tillståndsansökningar som
hjälper tillståndsmyndigheterna att fatta tillståndsbeslut på ett effektivt och enhetligt sätt
och med vars hjälp man kan följa och övervaka tillståndssökarna, tillstånden och iakttagandet av tillståndsvillkoren samt styra och
övervaka tillståndsmyndigheternas verksamhet med hjälp av aktuella och omfattande
uppgifter samt rapportering och statistik. Systemet ska också möjliggöra elektronisk
kommunikation samt produktion och publikation av information för medborgarnas behov.
Enligt paragrafen ska polisen föra register
över anmälningar, tillståndsansökningar, tillstånd, återkallande av tillstånd, redovisningar
och om dem som gjort anmälan samt om sökande och tillståndshavare, om dem som i
praktiken anordnar lotterier, om kontrollåtgärder samt om åtgärder som hänför sig till
förbud och vitesförfarande. Med tillstånd avses här alla tillstånd som anges i lotterilagen,
såsom t.ex. tillstånd för varulotterier och bingospel. Med anmälan avses sådan anmälan
som enligt 31 § i lotterilagen ska göras om
ordnande av gissningstävlingar. När det gäller dem som sökt tillstånd, beviljats tillstånd,
gjort anmälan eller genomför lotterierna i
praktiken kan man bl.a. registrera ansvarspersonerna i registret. Kontrollåtgärder är sådana åtgärder som vidtas av tillstånds- och
tillsynsmyndigheterna och som hänför sig
t.ex. till noggrannare efterhandskontroll av
redovisningar över tillstånd. Åtgärder som
hänför sig till vitesförfarande hör samman
med de bestämmelser om att förelägga och
döma ut vite och att göra ansökan hos marknadsdomstolen som i regeringens proposition
96/2008 föreslås i en ny 62 c § i lotterilagen.
Likaså har de åtgärder som hänför sig till
förbud anknytning till de förbud som i sam-
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ma regeringsproposition föreslås i 62 a och
62 b § och som inrikesministeriet kan meddela.
I 42 a § 2 mom. som nu föreslås i lotterilagen hänvisas det dessutom till lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, där det föreskrivs närmare om tillsynsregistret över lotterier.

1.5

Lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Den gällande lagen om förhindrande och
utredning av penningtvätt och av finansiering
av terrorism tillämpas i enlighet med lagens
2 § 1 mom. 14 punkt på sådana penningspelssammanslutningar som avses i 12 § 1
mom. i lotterilagen (1047/2001) samt på näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar anmälningar om deltagande och avgifter för deltagande i penningspel. Lotterilagen har ändrats genom lag 575/2011, som
trädde i kraft den 1 januari 2012. Genom
denna ändring förnyades penningspelssystemet så att man övergick från ett formellt
koncessionssystem till ett system med lagstadgad ensamrätt. Bestämmelser om ensamrätten att anordna penningspel finns i 11 § i
den gällande lotterilagen. I paragrafen namnges direkt de penningspelssammanslutningar
som tidigare har haft koncession. Veikkaus
Ab, Penningautomatföreningen och Fintoto
Oy har enligt paragrafen ensamrätt att anordna penningspel. Det föreslås att 2 § 1 mom.
14 punkten i lagen om penningtvätt ändras så
att man i punkten hänvisar till 11 § i lotterilagen i stället för till lagens 12 § 1 mom.
Ändringen behövs för att lagen om penningtvätt ska kunna tillämpas på penningspelsverksamheten i samma utsträckning som före
de ändringar av lotterilagen som trädde i
kraft den 1 januari 2012. Därför avses den
föreslagna ändringen träda i kraft så snart
som möjligt.
Enligt 23 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering
av terrorism ska anmälan om tvivelaktiga affärstransaktioner i regel göras elektroniskt.
Av särskilda skäl kan anmälan också göras
på något annat sätt.
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I 23 § 6 mom. i lagen konstateras det att
närmare bestämmelser om anmälningarnas
exaktare innehåll utfärdas genom förordning
av statsrådet.
Automatiserad behandling av uppgifter är
en oundviklig förutsättning för bekämpningen av penningtvätt och av finansiering av terrorism. När det gäller anmälningar som tas
emot förutsätts det sålunda att uppgifterna tas
emot i elektronisk form och att de dessutom
är formbundna.
Det föreslås därför att 23 § 6 mom. ändras
så att man genom förordning förutom om
anmälningarnas innehåll även kan utfärda
närmare bestämmelser om anmälningarnas
form.
Enligt 37 § 1 mom. i lagen om penningtvätt
har centralen för utredning av penningtvätt,
utan hinder av vad som bestäms om hemlighållande av uppgifter om affärs- och yrkeshemligheter eller uppgifter om en enskild
persons, sammanslutnings eller stiftelses
ekonomiska förhållanden eller ekonomiska
ställning, rätt att av myndigheter, av sammanslutningar som har ålagts en offentlig
uppgift och av rapporteringsskyldiga avgiftsfritt få uppgifter och handlingar som behövs
för förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism.
Paragrafens 1 mom. möjliggör inte utlämnande av andra uppgifter som skatteförvaltningen har än uppgifter om ekonomiska förhållanden och ekonomisk ställning. Beskattningsuppgifterna omfattar dock också andra
uppgifter, som kan ha avgörande betydelse
vid utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism.
Centralen för utredning av penningtvätt begär tilläggsuppgifter från olika myndigheter
för att utreda om förhållandena för den fysiska eller juridiska person som anmälan om
tvivelaktiga affärstransaktioner gäller är sådana att de medel som är föremål för affärstransaktionen kan ha ett lagligt ursprung.
Tilläggsuppgifter begärs bl.a. hos utsöknings- och skattemyndigheterna. I synnerhet
utgående från uppgifter som innehas av skattemyndigheterna kan man bedöma en persons inkomster och förmögenhet samt omfattningen av personens affärstransaktioner.
Med hjälp av dessa kan man preliminärt bedöma om personen har möjlighet att lagligen

58

RP 66/2012 rd

inneha den egendom som är föremål för affärstransaktionen.
Anmälningar om tvivelaktiga affärstransaktioner har ökat betydligt under de senaste
fem åren. År 2010 tog centralen för utredning
av penningtvätt emot cirka 25 000 anmälningar. Tilläggsuppgifter från olika myndigheter begärs i framtiden i allt större utsträckning. Hittills har de tilläggsuppgifter som erhållits från olika myndigheter matats in manuellt i penningtvättregistret, vilket i oskälig
utsträckning har belastat personalen vid centralen för utredning av penningtvätt. I början
av 2012 tar centralen i bruk ett nytt penningtvättregister. Utgångspunkten vid utvecklandet av registret har varit att det manuella arbetet ska minimeras.
Enligt 29 § 3 mom. i lagen om offentlighet
i myndigheternas verksamhet (621/1999) kan
en myndighet för en annan myndighet öppna
en teknisk anslutning till sådana uppgifter i
sitt personregister som den andra myndigheten enligt en i lag särskilt bestämd skyldighet
ska beakta när den fattar beslut. Om personuppgifterna är sekretessbelagda, får uppgifter
sökas med hjälp av en teknisk anslutning endast i fråga om sådana personer som har samtyckt till detta, om inte något annat uttryckligen föreskrivs särskilt om utlämnande av en
sekretessbelagd uppgift.
Det föreslås därför att 4 mom. ändras så att
uppgifter får lämnas till centralen för utredning av penningtvätt också med hjälp av en
teknisk anslutning eller som en datamängd.
Genomförandet av teknisk anslutning eller
överlåtande av uppgifter som en datamängd
är viktigt främst med avseende på hur snabbt
informationens förmedlas. Vid förhindrande
och utredande av såväl penningtvätt som av
finansiering av terrorism är det ofta av avgörande betydelse hur snabbt information överförs. Dessutom kan man med teknisk anslutning spara betydligt med personalresurser
både hos den som begär och använder uppgifter och den som lämnar ut dem. Vidare
säkerställs det att uppgiften förblir oförändrad då den överförs med teknisk anslutning.
I paragrafen föreslås ett nytt 6 mom. där
det föreskrivs att de förfrågningar som gjorts
i enlighet med denna paragraf inte får avslöjas för den som förfrågningarna gäller. Vid
förhindrande och utredande av penningtvätt

och finansiering av terrorism är det liksom
vid annan brottsbekämpning och brottsutredning viktigt att den misstänkta inte i ett för
tidigt skede får kännedom om den utredning
som riktas till honom eller henne, eftersom
det i betydlig grad kan hindra brottsutredningen och göra det svårare att återfå vinningen av brottet.
Enligt 23 § i lagen ska uppgifter som inhämtats i misstänkta fall bevaras åtskilda från
kundregistret och kunden har inte rätt till insyn i dessa uppgifter. Därför är det logiskt att
kunden inte heller har rätt till insyn i de förfrågningar som gjorts, eftersom det försvårar
brottsutredningen om uppgifter avslöjas för
kunden på detta sätt.

2 Närmare bestämmelser och föreskrifter
3 Ikraftträdande
Lagarna föreslås träda i kraft den .....20...
De föreslagna lagarna avses träda i kraft så
snart som möjligt efter det att de har antagits
och blivit stadfästa.
De föreslagna lagarna om ändring av lagen
om behandling av personuppgifter i polisens
verksamhet och lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet
innehåller en övergångsbestämmelse, enligt
vilken informationssystemen och behandlingen av uppgifter i samband med dem ska
överensstämma med respektive lag inom fyra
år från lagens ikraftträdande.

4 Förhållande till grundlagen samt
lagstiftningsordning
Den föreslagna lagen om behandling av
personuppgifter i polisens verksamhet (lagförslag nr 1) och lagen om behandling av
personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (lagförslag nr 2) är av betydelse med tanke på 10 § 1 mom. och 12 § 2 mom. i grundlagen.
Enligt 10 § 1 mom. i grundlagen är vars
och ens privatliv, heder och hemfrid tryggade. Enligt samma lagrum utfärdas närmare
bestämmelser om skydd för personuppgifter
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genom lag. Till de delar det inte föreskrivs
något annat i de föreslagna lagarna tillämpas
personuppgiftslagen som allmän lag. Särskilda bestämmelser som avviker från personuppgiftslagen behövs, eftersom de föreslagna
författningarna innehåller avvikelser från den
behandling av personuppgifter som det föreskrivs om i personuppgiftslagen.
I propositionen föreslås det till många delar
att bestämmelserna om uppgifter som införs i
ett register ska preciseras i fråga om deras
användningsändamål och informationsinnehåll. Regleringen blir på lagnivå mera täckande än tidigare, vilket kan anses vara positivt med tanke på integritetsskyddet.
Med tanke på det integritetsskydd som avses i 10 § 1 mom. i grundlagen är en av de
viktigaste ändringarna rätten att registrera
observationsuppgifter samt överskottsinformation som erhållits genom hemliga informationshämtningsmetoder.
Observationsuppgifter som registreras i informationssystemet för polisärenden
Det föreslås att man i informationssystemet
ska få registrera observationer som gjorts av
poliser eller uppgifter som anmälts till polisen i anslutning till händelser eller personer
som utifrån omständigheterna eller en persons hotelser eller uppträdande i övrigt med
fog kan bedömas ha samband med brottslig
verksamhet. Likaså föreslås det att motsvarande uppgifter som observerats av gränsbevakningsmän ska registreras i Gränsbevakningsväsendets undersöknings- och handräckningsregister.
Genom de föreslagna bestämmelserna ingriper man i det skydd för personuppgifter
och det integritetsskydd som garanteras i
10 § i grundlagen. Grundlagsutskottet har i
praktiken ansett att det med tanke på skyddet
för personuppgifter är viktigt att det föreskrivs åtminstone om registreringens syfte,
innehållet i de registrerade personuppgifterna, de tillåtna användningsändamålen inklusive rätten att lämna ut uppgifterna, förvaringstiden för uppgifter i personregister och
de registrerades rättssäkerhet (GrUU 25/1998
rd). Regleringen av dessa faktorer på lagnivå
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ska dessutom vara heltäckande och detaljerad. Konsekvenserna av att föreskriva i lag
sträcker sig enligt utskottet också till möjligheten att lämna ut personuppgifter genom
teknisk anslutning (t.ex. GrUU 12/2002 och
GrUU 14/2008 rd).
Den information som rapporterats till polisen eller Gränsbevakningsväsendet eller som
en polis eller gränsbevakningsman har inhämtat ska på grund av de rådande förhållandena eller personernas beteende ska med fog
kunna bedömas ha koppling till kriminell
verksamhet. Det föreslås att uppgifterna tas
bort senast sex månader efter att de införts i
systemet.
Den nuvarande situationen, där uppgifter
registreras sporadiskt i enhetsspecifika register är problematisk med tanke på styrningen
och laglighetsövervakningen av behandlingen av personuppgifter. Vid Gränsbevakningsväsendet har sådana observationsuppgifter som avses i förslaget tills vidare inte
registrerats. Den registrering av observationsuppgifter i riksomfattande register som
föreslås förbättrar den registrerades rättsskydd och underlättar skyddet av uppgifter.
Registrering av överskottsinformation som
erhållits med hemliga informationsinhämtningsmetoder
Uppgifter får enligt förslaget endast registreras i det fall att den uppgift som registreras gäller ett brott och inhämtande av uppgiften i fråga kan utföras för att förhindra eller
avslöja brottet eller om uppgiften behövs för
att förhindra ett sådant brott som avses i 15
kap. 10 § i strafflagen. Dessutom får uppgifterna endast förvaras i enlighet med 22 § 1
mom. 11 punkten i lagförslaget.
På ovan nämnda grunder ska det anses att
de föreslagna lagarna kan stiftas i vanlig lagstiftningsordning. Regeringen anser det dock
vara önskvärt att grundlagsutskottets utlåtande om propositionen inhämtas när propositionen behandlas av riksdagen.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

1.

Lag
om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 19 § 4
mom., 22 § 6 mom., 29—33, 35—42, 46—47 och 47 a §, av dem 29—33, 35—42, 46—47
och 47 a § sådana de lyder i lag 761/2003 och 47 a § sådan den lyder i lag 594/2005,
ändras 2 § 2 och 3 mom., 3 § 2 och 3 mom., 4 § 3 och 4 mom., 5 § 3 mom., 6 § 1 och 2
mom., 7 §, 8 § 2 mom., 10 § 2 och 3 mom., 11—14 §, 16 och 16 a §, 17 § 2 och 4 mom., 18—
19 §, 20 § 1 mom., 22 § 1—5 mom., 23 § 1 mom., 25 §, 27 § och 45 § 1 mom.,
av dem 2 och 22 § sådana de lyder delvis ändrade i lagarna 529/2005 och 851/2006, 3 § 3
mom. sådant det lyder i lag 457/2009, 4 och 6 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 529/2005,
7 och 8 § sådana de lyder i lag 1424/2009, 13 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna
523/2004, 981/2007 och 1424/2009 14 § sådan den lyder i lagarna 594/2005, 256/2006,
538/2006 och 1424/2009, 16, 37 och 40 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 457/2009,
16 a § sådan den lyder i lag 457/2009, 19 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 529/2005,
594/2005, 256/2006, 538/2006, 981/2007, 457/2009 och 1424/2009 och 23 § sådan den lyder
delvis ändrad i lagarna 672/2006 och 457/2009, samt
fogas till lagen nya 19 a och 19 b §, 29—31 §, ett nytt 6 a kap., en ny 32 § och en ny kapitelrubrik före den, nya 33 och 35—37 §, ett nytt 6 b kap. och nya 38—42 § som följer:
2§
Informationssystemet för polisärenden

——————————————
Av de uppgifter som gäller identiteten i
fråga om den som är misstänkt för brott eller
är föremål för förundersökning, polisundersökning, polisens åtgärder eller tvångsmedel
och den som gjort anmälan, den som uppträder som vittne eller målsägande eller den
som har något annat samband med ärendet
får man registrera sådana uppgifter i informationssystemet som behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet, såsom
namn, födelsedatum, personbeteckning, kön,
modersmål, medborgarskap, avsaknad av
medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att

personen avlidit eller om dödförklaring av
personen samt det klientnummer som en
myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress, uppgifterna i ett resedokument samt övrig behövlig information som gäller inresa och passerande
av gräns.
I informationssystemet får även annan behövlig information som inhämtats för skötseln av de uppgifter som anges i 1 § 1 mom. i
polislagen registreras enligt följande:
1) för utförande och registrering av och informationssökning för undersökningar och
handräckningsuppdrag, uppgifter som erhållits vid förundersökning enligt förundersökningslagen (449/1987), vid polisundersökning enligt polislagen, i samband med polisåtgärder eller vid ett handräckningsuppdrag
eller vid tillämpning av tvångsmedelslagen
(450/1987) (undersöknings- och handräckningsuppgifter) enligt följande:
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a) numret på en anmälan om brott eller en
anmälan om någon annan händelse, tid och
plats för händelsen, anmälningstidpunkten,
brottsbeteckningar och andra beteckningar,
tidpunkten för åtalspreskription av det grövsta brottet, utredande enhet, utredarna, undersökningsläget, beslut som polisen fattat för
att avsluta ett ärende, uppgift om beslut av
åklagare samt domstolsavgöranden och om
avgörandenas laga kraft,
b) uppgifter om tvångsmedel, polisens åtgärder samt olika faser i förundersökning och
polisundersökning,
c) uppgifter om andra behövliga beskrivningar, omständigheter och specificeringar
som hänför sig till polisens uppgifter, åtgärder eller händelser,
d) uppgifter för klassificering och analys av
tillvägagångssättet vid brott, uppgifter som
beskriver klassificeringen av gärningsmannen, händelsen eller gärningen samt uppgifter
som behövs för sammanlänkning och teknisk
undersökning av brott,
2) för att en person ska kunna påträffas,
övervakas, observeras och skyddas, i fråga
om personer som är efterlysta, som har meddelats närings-, besöks-, rese-, djurhållningseller jaktförbud, som meddelats nationellt inreseförbud, som försatts i övervakad frihet på
prov, som avtjänar övervakningsstraff, som
är villkorligt frigivna, personer som ett besöksförbud avses skydda eller som är föremål
för observation, fotografi, fingeravtryck, särskilda oföränderliga fysiska kännetecken
samt uppgifter om huruvida den person som
är efterlyst är beväpnad, våldsbenägen eller
har rymt, identifikationsuppgifter om anmälan, orsaken till åtgärden, de begärda åtgärderna, den myndighet som har hand om efterlysningen, preskription av efterlysningen, hur
farlig personen är och andra uppgifter som
behövs vid övervakningen av efterlysningar
samt uppgifter om den rätta identiteten för en
person som missbrukat identitet och för den
vars identitet missbrukats (uppgifter om efterlysningar av personer),
3) för att personer som anmälts försvunna
ska kunna hittas och för att okända avlidna
ska kunna identifieras, behövliga uppgifter,
inklusive fotografier, fingeravtryck, tandkartor, DNA-profiler samt uppgifter om proteser
och åtgärder som lämnat medicinska spår
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samt identifikationsuppgifter om anmälan,
(identifieringsuppgifter),
4) för att hitta fordon och registreringsskyltar som tillgripits eller efterspanas av någon
annan orsak, identifieringsuppgifter om dem
samt uppgifter som behövs för att de ska
kunna återställas till ägaren eller innehavaren, identifikationsuppgifter om anmälan
samt uppgifter som behövs för att personer
som är efterspanade eller föremål för observation och som rör sig med motorfordon ska
kunna påträffas (uppgifter om efterspanade
fordon),
5) för att hitta egendom som någon har förlorat genom brott, som har omhändertagits av
polisen, som har förkommit eller innehafts av
en försvunnen person eller okänd avliden,
identifieringsuppgifter om egendomen samt
uppgifter som behövs för att den ska kunna
återställas till ägaren eller innehavaren och
uppgifter som behövs för utredning av försvinnanden samt identifikationsuppgifter om
anmälan (egendomsuppgifter),
6) för en persons egen säkerhet eller en
myndighets säkerhet i arbetet nödvändiga
uppgifter, såsom uppgifter om hur farlig eller
oberäknelig ett objekt eller en person är samt
uppgifter som beskriver eller är avsedda att
beskriva en brottslig gärning, ett straff eller
någon annan påföljd för brott eller personens
hälsotillstånd, sjukdom eller handikapp eller
vårdåtgärder eller därmed jämförbara åtgärder som gäller personen eller uppgifter om
socialvårdsåtgärder (säkerhetsinformation),
7) för identifiering av personer som misstänks för brott, för utredning av brott och för
registrering av gärningsmän, i fråga om personer som misstänks eller har blivit dömda
för brott samt en okänd gärningsman i anslutning till brott, signalement enligt 6 kap. 4
§ 1 mom. i tvångsmedelslagen, DNA-profiler
enligt 5 § i nämnda kapitel, tekniska bildoch ljudupptagningar av en person och skospår, uppgifter om ett misstänkt brott samt
uppgifter som gäller registrering samt klassificering av en person (signalementsuppgifter),
8) för att allmänheten ska kunna underrättas, tips från allmänheten kunna fås och
övervakningen vid de myndigheter som utför
undersökningar kunna inriktas, av polisen registrerade uppgifter som måste tillkännages
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särskilt på grund av att saken är brådskande,
att det är fråga om en farosituation, för att
brott ska kunna förebyggas, egendom ska
kunna återställas till ägaren eller av skäl som
har samband med utredningen (uppgifter om
informationsförmedling),
9) uppgifter om en person som avses i
36 a § i polislagen och som har använts som
informationskälla för hindrande, avslöjande
eller utredning av brott samt uppgifter om
hur informationskällan har använts samt om
tillsynen (uppgifter om informationskälla),
10) för att upprätthålla ordningen och säkerheten i en förvaringslokal, identifieringsuppgifter om dem som meddelats besöksförbud enligt 7 kap. 5 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen
(841/2006) samt uppgifter om innehållet i
och grunden för besöksförbudet samt dess
giltighetstid (uppgifter om besöksförbund),
11) uppgifter om observationer som gjorts
av poliser eller uppgifter som anmälts till polisen i anslutning till händelser eller personer
som utifrån omständigheterna eller en persons hotelser eller uppträdande i övrigt med
fog kan bedömas ha samband med brottslig
verksamhet (observationsuppgifter).

I informationssystemet får även annan behövlig information som inhämtats för skötseln av de uppgifter som anges i 1 § 3 mom. i
polislagen registreras enligt följande:
1) för skötseln av polisens uppgifter enligt
skjutvapenlagen (1/1998) nödvändig information om ansökan, tillstånd, polisens åtgärder, beslut, hinder, anmärkning, anmälan och
inspektion enligt nämnda lag samt tidpunkten
för lämplighetstestet (uppgifter om vapentillstånd),
——————————————
9) för skötseln av uppgifter enligt lotterilagen (1047/2001) nödvändig information om
anmälningar, tillståndsansökningar, tillstånd,
återkallade tillstånd, redovisningar och om
dem som gjort anmälan samt om tillståndssökande och tillståndshavare, om dem som i
praktiken anordnar lotterier och dessas ansvariga personer, om kontrollåtgärder samt
om åtgärder som hänför sig till förbud och
vitesförfarande (uppgifter om lotteritillstånd).

3§

——————————————
Av de uppgifter som gäller en persons
identitet får registreras uppgifter som behövs
med tanke på ändamålet med informationssystemet, såsom namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och
telefonnummer eller annan kontaktinformation, ljud- och bildupptagningar av personen
samt identifieringsuppgifter som grundar sig
på personens fysiska egenskaper, uppgift om
att personen avlidit eller om dödförklaring av
personen samt det klientnummer som en
myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress, uppgifterna i ett resedokument samt övrig behövlig information som gäller inresa och passerande
av gräns.
Endast polispersonal som förordnats till
kriminalunderrättelse-, brottsanalys- och observationsuppgifter samt de kontaktpersoner
som polisen sänt utomlands har genom tek-

Informationssystemet för förvaltningsärenden

——————————————
Av de uppgifter som gäller en persons
identitet får man registrera sådana uppgifter i
informationssystemet som behövs med tanke
på ändamålet med informationssystemet, såsom namn, födelsedatum, personbeteckning,
kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad
av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun,
hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift
om att personen avlidit eller om dödförklaring av personen samt det klientnummer
som en myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och nationalitet, uppgifterna i ett resedokument samt
övrig behövlig information som gäller inresa
och passerande av gräns.

4§
Informationssystemet för misstänkta
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nisk anslutning tillgång till informationssystemet för misstänkta.
5§
Skyddspolisens funktionella informationssystem

——————————————
Av de uppgifter som gäller en persons
identitet får registreras uppgifter som behövs
med tanke på ändamålet med informationssystemet, såsom namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, nationalitet, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke,
adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, ljud- och bildupptagningar
av personen samt identifieringsuppgifter som
grundar sig på personens fysiska egenskaper,
uppgift om att personen avlidit eller om dödförklaring av personen samt det klientnummer som en myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress,
uppgifterna i ett resedokument samt övrig
behövlig information som gäller inresa och
passerande av gräns.
——————————————
6§
Polisens övriga personregister

Förutom de i 2—4 och 33 § avsedda permanenta riksomfattande informationssystemen som förs med hjälp av automatisk databehandling kan det finnas temporära eller
manuella personregister för polisens riksomfattande bruk.
För att användas av en eller flera polisenheter kan det även inrättas
1) andra personregister för polisen än sådana informationssystem som avses i 2—5 eller
33 §,
2) ett temporärt register för sådan brottsanalys som behövs för att förhindra, avslöja
eller utreda ett sådant brott eller en brottshelhet bestående av sådana brott som kan leda
till fängelse, i vilket får samköras, lagras och
annars behandlas uppgifter i de informationssystem som avses i 2—4 §, uppgifter som i
samband med utförandet av ett enskilt polis-
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uppdrag har inhämtats genom kriminalunderrättelseverksamhet, observation eller iakttagelser, samt uppgifter som avses i 14 § 1
mom. 2 och 4 punkten.
——————————————
7§
Registeransvarig

Polisstyrelsen är registeransvarig för de
personregister som avses i 2—4 § och 6 § 1
mom. samt 33 §, skyddspolisen är registeransvarig för det personregister som avses i 5 §
och den polisenhet som ansvarar för verksamheten är registeransvarig för det personregister som avses i 6 § 2 mom.
8§
Inrättande av personregister

——————————————
För inrättande av andra än de i 2―5 och
33 § avsedda personregistren krävs ett skriftligt beslut. När det gäller riksomfattande
temporära och manuella personregister som
avses i 6 § ska dataombudsmannen underrättas om beslutet att inrätta ett register och väsentliga ändringar i beslutet senast en månad
innan registret inrättas eller ändras. I beslutet
om inrättande ska personregistrets ändamål
anges.
10 §
Behandling av känsliga uppgifter

——————————————
Uppgifter som avses i 11 § 1, 2 eller 4—6
punkten i personuppgiftslagen får samlas in
för och registreras i polisens personregister
och i övrigt behandlas endast när det är nödvändigt för att ett visst uppdrag som hör till
polisen ska kunna fullgöras. Dessa uppgifter
får samlas in för, registreras och i övrigt behandlas i skyddspolisens funktionella informationssystem, när det är nödvändigt för att
skyddspolisen ska kunna fullgöra uppdrag
som föreskrivs för den i lag. Uppgifter som
avses i 4 punkten i nämnda paragraf får dessutom samlas in för och registreras i polisens
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personregister och i övrigt behandlas när det
är nödvändigt för tryggande av den registrerades egen säkerhet eller en myndighets säkerhet i arbetet.
Uppgifter som avses i 11 § 1, 2 och 4—6
punkten i personuppgiftslagen får dock inte
samlas in för och registreras i det personregister som avses i 33 §.
——————————————

som är avsedda att vara temporära enligt 6 §
2 mom. 2 punkten, i enlighet med de villkor
som anges i de nämnda bestämmelserna.
När uppgifter registreras ska de i den mån
det är möjligt åtföljas av en bedömning av
uppgiftslämnarens tillförlitlighet och uppgifternas riktighet.

11 §

Polisens rätt att få uppgifter ur vissa register
och informationssystem

Behandling av överskottsinformation som erhållits med hemliga informationsinhämtningsmetoder

Överskottsinformation som erhållits med
sådana hemliga informationsinhämtningsmetoder som avses i 3 kap. i polislagen får registreras i de informationssystem som avses i 2
och 4—5 § och i de personregister som avses
i 6 § 2 mom. 2 punkten, om informationen
gäller ett sådant brott i fråga om vilket den
informationsinhämtningsmetod med vilken
informationen erhållits skulle ha fått användas i syfte att förhindra eller avslöja brottet
eller om informationen behövs för att förhindra ett sådant brott som avses i 15 kap.
10 § i strafflagen (39/1889).
I 5 a kap. 13 § i tvångsmedelslagen föreskrivs om införande i personregister av överskottsinformation som inhämtats med sådana
informationsinhämtningsmetoder som avses i
5 a kap. i tvångsmedelslagen.
12 §
Behandling av uppgifter som inte hänför sig
till ett visst uppdrag

Information som inhämtats i samband med
ett visst polisuppdrag och som behövs för att
de uppgifter som avses i 1 § 1 mom. i polislagen ska kunna utföras, men som inte
hänför sig till uppdraget eller till ett annat
pågående uppdrag, får endast samlas in för
eller registreras i personregister enligt 2 §
som sådan observationsuppgift som avses i 3
mom. 11 punkten i nämnda paragraf, i personregister enligt 4, 5 och 33 § samt i register

13 §

Utöver vad som föreskrivs i någon annan
lag har polisen trots sekretessbestämmelserna
rätt att i enlighet med vad som avtalas om
saken med den registeransvarige i fråga ur
vissa register genom en teknisk anslutning eller som en datamängd få sådan information
som polisen behöver för att utföra sina uppdrag och föra sina personregister, enligt följande:
1) ur det fordonstrafikregister som avses i
lagen om fordonstrafikregistret (541/2003)
för uppdrag som avses i 15—17 § i den lagen,
2) uppgifter som gäller dömda, fångar och
dem som intagits i en straffanstalt ur
Brottspåföljdsmyndighetens informationssystem som avses i 16 § 1 mom. i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff (422/2002) för förhindrande, utredande och överlämnande för åtalsprövning
av brott eller för ett sådant tillstånd eller
godkännande av polisen som förutsätter att
personen i fråga är tillförlitlig,
3) ur kommunikationsministeriets trafiktillståndsregister de uppgifter som behövs för
trafikövervakning, förundersökning, annan
undersökning och för påförande av påföljdsavgift för tranportör enligt 179 § i utlänningslagen (301/2004),
4) av dem som utövar inkvarteringsverksamhet sådana uppgifter om resande som avses i 6 § 1 mom. i lagen om inkvarteringsoch förplägnadsverksamhet (308/2006) och
som behövs för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt för att förhindra, avslöja eller utreda brott och för att utföra något
annat för polisen lagstadgat uppdrag,
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5) ur det bötesregister som avses i lagen
om verkställighet av böter (672/2002), för de
ändamål som nämns i lagens 50 §, uppgifter
om brott och straffrättsliga påföljder samt för
behandling av tillståndsärenden, ur det straffregister som avses i straffregisterlagen
(770/1993), för de ändamål som nämns i lagens 4 och 4 a §, personuppgifter och av justitieförvaltningsmyndigheterna uppgifter om
personer som är efterlysta av dem, ur det register över avgöranden och meddelanden om
avgöranden som avses i lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) uppgifter om avgöranden i
brottmål och om avgörandenas laga kraft
samt ur det rikssystem för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter som avses
i den lagen uppgifter om brottmål som är eller har varit anhängiga vid åklagarmyndigheter eller domstolar, om sådan information
kan fås,
6) ur patent- och registerstyrelsens handelsregister, för förhindrande, avslöjande och utredande av brott, uppgifter om anmälningar
och meddelanden som gäller näringsidkare,
7) ur gränsbevakningsväsendets och tullverkets personregister, vid polisuppdrag för
det ändamål som uppgifterna har samlats in
och registrerats för samt för andra ändamål
när det gäller fall som avses i 16 § 1 mom.,
8) ur utrikesministeriets informationssystem, för förundersökning, annan undersökning och för utförande av de uppdrag som föreskrivs för polisen i utlänningslagen uppgifter om dem som hör till personalen vid diplomatiska beskickningar och konsulat som
representerar den utsändande staten i Finland
och om dem som hör till personalen vid en
internationell organisations organ i Finland
eller något annat internationellt organ i samma ställning samt om dessa personers familjemedlemmar och om dem som är i privat
tjänst hos dessa personer,
9) ur Migrationsverkets informationssystem, för förundersökning, annan undersökning och för utförande av de uppdrag som föreskrivs för polisen i utlänningslagen, uppgifter om ärenden som gäller resedokument, visum, uppehållstillstånd, internationellt skydd,
avlägsnande ur landet, inreseförbud och
medborgarskap,
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10) ur det farkostregister som avses i lagen
om farkostregistret (976/2006) och ur Ålands
fritidsbåtsregister sådana uppgifter om båtar
och ägare och innehavare av båtar som behövs för utförande av de uppgifter som anges
i 1 § i polislagen (493/1995) och de uppdrag
som avses i lagen om sjöfartsskydd på vissa
fartyg och i hamnar som betjänar dem och
om tillsyn över skyddet (485/2004) samt för
påförande av påföljdsavgift för transportör
enligt 179 § i utlänningslagen
11) av ett teleföretag de uppgifter som avses i 5 a kap. 3 och 3 a § i tvångsmedelslagen, i 31 c § 1 mom. och 36 § 2 mom. i polislagen eller i 35 och 36 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation
(516/2004),
12) av den myndighet som har begärt handräckning, uppgifter som behövs för lämnande
av handräckning,
13) ur befolkningsdatasystemet de uppgifter som anges i 13—17 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009),
14) ur försvarsmaktens värnpliktsregister,
för bedömningen av den personliga lämpligheten hos en person som söker eller innehar
ett tillstånd som avses i skjutvapenlagen
(1/1998) och en person för vilken ett godkännande som avses i skjutvapenlagen söks
eller som har fått ett sådant godkännande, i
97 a § i värnpliktslagen (1438/2007) avsedda
nödvändiga uppgifter om en värnpliktigs
tjänstgöring och tjänsteduglighet.
15) ur det register över laddare som avses i
3 § i lagen om laddare (219/2000) uppgifter
för övervaknings- och larmuppdrag samt för
förhindrande, utredning och avslöjande av
brott.
Polisen har rätt att få de uppgifter som avses i 1—2 mom. avgiftsfritt, om inte något
annat bestäms i lag.
Polisen ska på begäran ge den registeransvarige information om behandlingen av de
uppgifter som polisen fått med stöd av 1
mom. Om personuppgifter har lämnats ut
utan begäran, ska polisen utan dröjsmål
granska om uppgifterna behövs för det ändamål för vilket de lämnats ut.

RP 66/2012 rd

66
14 §

Uppgifter som andra myndigheter lämnar ut
till polisen genom registrering vid direkt anslutning eller för registrering av en datamängd

Enligt avtal med den registeransvarige kan
uppgifter lämnas till polisens personregister
genom direkt anslutning eller som en datamängd enligt följande:
1) av justitieförvaltningsmyndigheterna,
kriminal- och fångvårdsmyndigheterna och
Rättsregistercentralen uppgifter om personer
som de har efterlyst, av fångvårdsmyndigheterna signalementsuppgifter om personer som
avtjänar eller har avtjänat straff som riktar
sig mot friheten och av Rättsregistercentralen
uppgifter om besöksförbud och näringsförbud,
2) av tullverket och militärmyndigheterna
uppgifter om personer som de har efterlyst
och av tullverket uppgifter om identifiering
av utlänningar och uppgifter som behövs för
förebyggande och utredning av brott,
3) av utrikesministeriet och finska beskickningar uppgifter som behövs för skötseln av
utrikesministeriets och finska beskickningars
uppdrag enligt passlagen (671/2006), av utrikesministeriet uppgifter om dem som hör till
personalen vid diplomatiska beskickningar
och konsulat som representerar den utsändande staten i Finland och om dem som hör
till personalen vid en internationell organisations organ i Finland eller något annat internationellt organ i samma ställning samt om
dessa personers familjemedlemmar och om
dem som är i privat tjänst hos dessa personer,
4) av gränsbevakningsväsendet i 2 § avsedda uppgifter som ska behandlas för utförande av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i
polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen
(578/2005) eller någon annanstans i lag, samt
i 3 § avsedda uppgifter som ska behandlas
för utförande av de åligganden enligt 1 § 3
mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen
eller någon annanstans i lag,
5) av Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare sådana nödvändiga uppgifter om vidtagna åtgärder som registrerats vid jakt- och

fiskeövervakning som hör till deras behörighet,
6) av nödcentralsmyndigheter uppgifter om
en person som har registrerats i nödcentralsdatasystemet när det är nödvändigt med tanke på den registrerades egen säkerhet eller
säkerheten i arbetet,
7) av Migrationsverket uppgifter om nationella inreseförbud samt om beslut om avvisning och utvisning och om polisåtgärder i anslutning till handräckning.
Polisen ska på begäran ge den registeransvarige information om behandlingen av de
uppgifter som polisen fått med stöd av 1
mom. Om personuppgifter har lämnats ut
utan begäran, ska polisen utan dröjsmål
granska om uppgifterna behövs för det ändamål för vilket de lämnats ut.
16 §
Användning av uppgifter för andra ändamål
än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för

Polisen har rätt att använda uppgifterna i
polisens personregister för andra ändamål än
de som uppgifterna har samlats in och registrerats för, om inte något annat föreskrivs
nedan och om uppgifterna behövs för
1) tryggande av statens säkerhet,
2) avvärjande av allvarlig fara som omedelbart hotar den allmänna säkerheten,
3) förebyggande eller utredning av ett brott
på vilket kan följa fängelse,
4) utredning av identitet i samband med ett
visst uppdrag som hör till polisen och som
nödvändigt kräver att identiteten styrks,
5) beslut eller utlåtande som gäller beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när tillståndet enligt gällande bestämmelser är beroende av sökandens eller tillståndshavarens
tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknande egenskap, och det för bedömningen av
egenskapen krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av
rusmedel, brottslighet eller våldsamma uppträdande.
Uppgifter i polisens personregister får användas även för laglighetsövervakning samt
forsknings-, planerings- och utvecklingsverksamhet. Uppgifter får också användas för ut-
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bildningsverksamhet, om de är nödvändiga
för att genomföra utbildningen.
De observationsuppgifter som avses i 2 § 3
mom. 11 punkten och uppgifter i informationssystemet för misstänkta enligt 4 §,
skyddspolisens funktionella informationssystem enligt 5 § eller ett temporärt register enligt 6 § 2 mom. 2 punkten får inte användas
för utförande av de uppdrag som avses i 1
mom. 5 punkten i denna paragraf.
Bestämmelser om användning av fingeravtrycksuppgifter i pass och av fingeravtrycksuppgifter som hör till de uppgifter för identifiering av utlänningar som avses i 3 § 3
mom. 7 punkten finns i 16 a §.
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17 §

Utlämnande av uppgifter till en annan polisenhet för det ändamål som uppgifterna har
samlats in och registrerats för

——————————————
Uppgifter som avses i 12 § får dock lämnas
ut endast när de behövs för
——————————————
2) avvärjande av allvarlig fara som omedelbart hotar den allmänna säkerheten,
——————————————
Uppgifter får trots sekretessbestämmelserna lämnas ut även genom teknisk anslutning
eller som en datamängd.

16 a §

18 §

Användning av fingeravtrycksuppgifter i pass
och uppgifter om fingeravtryck som tagits
med stöd av utlänningslagen för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in
och registrerats för

Utlämnande av uppgifter till en annan polisenhet för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för

Polisen får använda i 3 § 3 mom. 4 punkten
avsedda fingeravtrycksuppgifter i pass och i
3 § 3 mom. 7 punkten avsedda fingeravtrycksuppgifter som hör till uppgifterna för
identifiering av utlänningar för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och
registrerats för endast om det är nödvändigt
för att identifiera ett offer för en naturkatastrof, storolycka eller någon annan katastrof
eller för ett brott eller ett offer som annars
förblivit oidentifierat. Rätt att använda uppgifterna har endast den som oundgängligen
behöver dem för skötseln av sina arbetsuppgifter.
Polisen har rätt att i de situationer som avses i 1 mom. ta fingeravtryck och jämföra
dem med registrerade fingeravtryck. Uppgifter som tagits för jämförelsen får användas
endast när jämförelsen görs och ska därefter
förstöras omedelbart.

En polisenhet får lämna ut uppgifter till en
annan polisenhet ur ett personregister som
polisen inrättat för mer begränsad användning än riksomfattande bruk för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och
registrerats för, om uppgifterna behövs för att
1) trygga statens säkerhet,
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart
hotar den allmänna säkerheten,
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket
kan följa fängelse,
4) utreda identitet i samband med ett visst
uppdrag som hör till polisen och som nödvändigt kräver att identiteten styrks,
5) besluta eller lämna utlåtande om beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när tillståndet enligt gällande bestämmelser är beroende av sökandens eller tillståndshavarens
tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknande egenskap, och det för bedömningen av
egenskapen krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av
rusmedel, brottslighet eller våldsamma uppträdande.
Uppgifter i skyddspolisens funktionella informationssystem som avses i 5 § och uppgifter enligt 12 § i ett temporärt personregister som avses i 6 § 2 mom. 2 punkten får
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dock inte lämnas ut för skötseln av de uppgifter som avses i 1 mom. 5 punkten.
Trots sekretessbestämmelserna får uppgifter i polisens personregister även lämnas ut
för laglighetsövervakning samt forsknings-,
planerings- och utvecklingsverksamhet.
Uppgifter får också användas för utbildningsverksamhet, om de är nödvändiga för
att genomföra utbildningen.
Uppgifter får trots sekretessbestämmelserna lämnas ut även genom teknisk anslutning
eller som en datamängd.
19 §
Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter

Trots sekretessbestämmelserna får polisen
lämna ut behövliga uppgifter ur sina personregister genom teknisk anslutning eller som
en datamängd enligt följande:
1) till Trafiksäkerhetsverket uppgifter som
avses i 11 § 1 mom. 5 punkten i lagen om
fordonstrafikregistret samt, för bedömningen
av förutsättningarna för att bevilja, förnya
och återkalla ett tillstånd, de uppgifter som
avses i 48 § i luftfartslagen (1194/2009),
2) till Nödcentralsverket, för utförande av
de uppdrag som anges i 19 § 1 mom. i lagen
om nödcentralsverksamhet (692/2010), uppgifter som behövs för att säkerställa förberedande åtgärder eller arbetarskyddet eller för
att stödja enheten i fråga, med beaktande av
vad som föreskrivs om begränsning av rätten
att få information i 19 § 2 mom. i den lagen,
samt för registrering i nödcentralsdatasystemet sådana uppgifter om säkerhet i arbetet
som avses i 2 § 3 mom. 6 punkten och som
ingår i informationssystemet för polisärenden,
3) till räddningsmyndigheter för räddningsverksamhet som avses i 32 § i räddningslagen (379/2011),
4) till gränsbevakningsväsendet uppgifter
för upprätthållande av gränssäkerheten och
för förhindrande, avslöjande, förundersökning och annan undersökning av brott, för
gränsbevakningsväsendets andra uppdrag
som motsvarar de uppdrag för vilka uppgifterna samlats in och registrerats för samt för

andra ändamål när det gäller de fall som avses i 16 § 1 mom.,
5) till Huvudstaben för i lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten
(1251/1995) avsedda säkerhets- och övervakningsuppdrag samt för brottsutredning,
för i lagen om säkerhetsutredningar
(177/2002) avsedda säkerhetsutredningar och
för i lagen om internationella förpliktelser
som gäller informationssäkerhet (588/2004)
avsedda säkerhetsutredningar som gäller
sammanslutningar och personer, till den som
ansvarar för värnpliktsregistret för i 96 § 1
mom. 5 punkten i värnpliktslagen
(1438/2007) avsedda uppdrag och uppgifter
om sådant återkallande av tillstånd som avses
i 67 § i skjutvapenlagen (1/1998) samt sådana säkerhetsåtgärder som avses i lagens 8
kap. för bedömning av en persons lämplighet
för tjänstgöring inom försvarsmakten,
6) till socialmyndigheterna för behandling
av ärenden som gäller en utlännings försörjning,
7) till tullverket för tullövervakning, förhindrande, avslöjande och utredning av tullbrott samt för andra ändamål än de som uppgifterna samlats in och registrerats för när det
gäller de fall som avses i 16 § 1 mom. samt
för stämning och annan delgivning,
8) till arbetsmyndigheterna för behandling
av ärenden som gäller beviljande av uppehållstillstånd för arbetstagare eller uppehållstillstånd för näringsidkare eller övervakning
av arbete,
9) till utrikesministeriet och finska beskickningar för handläggning av ärenden
som gäller pass eller något annat resedokument, visum, uppehållstillstånd för arbetstagare, uppehållstillstånd för näringsidkare eller något annat uppehållstillstånd och som
hör till deras behörighet,
10) till Migrationsverket för behandling
och avgörande av sådana ärenden avseende
utlänningar och finskt medborgarskap som
enligt lag eller förordning hör till Migrationsverket,
11) till domstolarna för behandling av
ärenden som gäller skjutvapen, vapendelar,
patroner eller särskilt farliga projektiler,
12) till domstolarna och Rättsregistercentralen för uppföljning av efterlysningar, till
Brottspåföljdsmyndigheten för sådana utlå-
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av samhällspåföljder som ges till domstolarna och som avses i lagen om behandling av
personuppgifter vid verkställighet av straff
(422/2002), för verkställighet av samhällspåföljder, uppföljning av efterlysningar och beslut om besöksförbud som gäller dömda, placering av häktade och fångar, förhindrande
av kriminalitet under häktningstiden eller
fängelsetiden, handläggning av tillståndsärenden som gäller verkställigheten av påföljder och övervakning av att tillståndsvillkoren följs, samt till justitieförvaltningsmyndigheterna och militärmyndigheterna för
uppföljning av deras egna efterlysningar,
13) till en utmätningsman i enlighet med 3
kap. 67 § i utsökningsbalken (705/2007) för
utsökningsutredningar eller annan verkställighet av utsökningsärenden,
14) till åklagare i den utsträckning som föreskrivs i 25 § i lagen om åklagarväsendet
(439/2011),
15) till en tjänsteman för fullgörande av de
uppgifter som anges i 1 § i polislagen när
tjänstemannen har sådana särskilda polisbefogenheter som föreskrivs i 8 § i den lagen
eller verkar utomlands och sköter uppdrag i
egenskap av en av Finland utsänd kontaktperson för polisen; i fråga om utlämnande av
uppgifter gäller 17 § 1—3 mom. och 18 § 1
och 2 mom.,
16) till en tjänsteman som nämns i 1 eller
6 § i lagen om stämningsmän (505/1986) för
stämning till en rättegång för bestämmande
av förvandlingsstraff samt till stämningsmän
för delgivning av stämning nödvändiga personuppgifter, uppgifter om säkerhet i arbetet
och uppgifter om anhållna i informationssystemet för polisärenden,
17) till Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare för jakt- och fiskeövervakning som
hör till deras behörighet,
18) till kommuner som är väghållare och
Trafikverket uppgifter om trafikolyckor för
främjande av trafiksäkerheten,
19) till arbetarskyddsförvaltningen för
övervakning av förarnas kör- och vilotider
uppgifter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG om minimivillkor
för genomförande av rådets förordningar
(EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om
sociallagstiftning på vägtransportområdet
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samt om upphävande av rådets direktiv
88/599/EEG.
Trots sekretessbestämmelserna får polisen
lämna ut i 3 § 3 mom. 4 punkten avsedda
fingeravtrycksuppgifter i pass endast till de
myndigheter som avses i 1 mom. 4, 7, 9 och
10 punkten för styrkande av identitet och
konstaterande av ett dokuments äkthet, när
det behövs för behandling av ärenden som
gäller en persons inresa, vistelse i landet eller
utresa. Den som är berättigad att få uppgifter
har rätt att ta fingeravtryck av en registrerad
och jämföra dem med registrerade fingeravtryck. Uppgifter som tagits för jämförelsen
får användas endast när jämförelsen görs och
ska därefter förstöras omedelbart.
Tjänstemän vid försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet eller tullverket som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppgifter, kan trots
sekretessbestämmelserna av den registeransvarige av särskilda skäl få teknisk anslutning till det informationssystem för misstänkta som avses i 4 § samt register som avses i 6 § 2 mom. 2 punkten. Detsamma gäller
tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten
som förordnats till kriminalunderrättelse-,
brottsanalys- eller observationsuppgifter och
som har sådana särskilda polisbefogenheter
som regleras i 8 § i polislagen eller en vid utrikesministeriet anställd kontaktperson för
polisen.
Trots vad som anges i 1 mom. 4 och 7
punkten får de observationsuppgifter som avses i 2 § 3 mom. 11 punkten och de uppgifter
i det informationssystem för misstänkta som
avses i 4 § eller uppgifter i ett temporärt register som avses i 6 § 2 mom. 2 punkten inte
användas för skötseln av de uppdrag som avses i 16 § 1 mom. 5 punkten.
Kvaliteten på de uppgifter som lämnas ut
ska bekräftas och uppgifterna ska om möjligt
förses med information som gör det möjligt
för mottagaren att bedöma hur korrekta, fullständiga, aktuella och tillförlitliga uppgifterna är. Om det framgår att felaktiga uppgifter
har lämnats ut eller att uppgifter lämnats ut i
strid med lag, ska detta utan dröjsmål meddelas mottagaren.
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19 a §

Utlämnande av uppgifter till allmänheten

För att allmänheten ska kunna underrättas
och för att tips från allmänheten ska kunna
fås får polisen via allmänt datanät lämna ut
uppgifter som avses i 2 § 3 mom. 8 punkten,
om det är av väsentlig betydelse för utförande av ett uppdrag som avses i 1 § 1 mom. i
polislagen, och om utlämnandet av uppgifterna inte strider mot den registrerades legitima intresse. Uppgifter som överförts från
en annan myndighet får lämnas ut endast
med samtycke av den myndighet som överfört uppgifterna.
19 b §
Tillsynen över personregister och över behandlingen av uppgifterna i dem

Sekretessen och annat skydd för de personregister som avses i denna lag och uppgifterna i dem säkerställs genom
1) att insyn i uppgifterna ges endast dem
som behöver uppgifterna för sina arbetsuppdrag,
2) att det ses till att användningen, utlämnandet och annan behandling av uppgifterna i
personregistren och grunderna för utlämnandet registreras i en elektronisk logg, i informationssystemet, ett ärendehanteringssystem,
ett manuellt diarium eller ett dokument,
3) att olovlig ändring och annan olovlig eller obehörig behandling av uppgifterna hindras med hjälp av ändamålsenliga och tillräckliga säkerhetsarrangemang och andra åtgärder när det gäller kontrollen av användarrättigheterna, tillsynen över användningen samt
datanäten, informationssystemen och informationstjänsterna.
20 §
Beslut om utlämnande av uppgifter

Beslut om rätten att lämna ut uppgifter ur
polisens personregister genom teknisk anslutning eller som en datamängd fattas av
den registeransvarige eller av en annan polis-

enhet som den registeransvarige har förordnat till uppdraget.
——————————————
22 §
Utplåning av uppgifter ur informationssystemet för polisärenden

Ur informationssystemet för polisärenden
ska uppgifter utplånas enligt följande:
1) av undersöknings- och handräckningsuppgifterna ska uppgifter utplånas, om de
inte behövs med tanke på undersökning eller
övervakning eller för att trygga de rättigheter
som den registrerade, någon annan part eller
en person som hör till polispersonalen har,
a) uppgifterna i en anmälan om brott som
överförts till en åklagare då fem år har förflutit sedan ärendet överfördes till åklagaren,
om det grövsta misstänkta brottet i anmälan
kan leda till böter; då tio år har förflutit sedan
ärendet överfördes till åklagaren, om det
grövsta misstänkta brottet i anmälan kan leda
till ett fängelsestraff på högst fem år; då tjugo
år har förflutit sedan ärendet överfördes till
åklagaren, om det grövsta misstänkta brottet i
anmälan kan leda till fängelse i över fem år;
uppgifterna utplånas dock inte om åtalsrätten
inte preskriberas,
b) uppgifterna i övriga anmälningar om
brott då ett år har förflutit sedan åtalsrätten
för det senaste misstänkta brottet preskriberats, dock tidigast då fem år har förflutit sedan anmälan registrerades,
c) uppgifterna i andra anmälningar då fem
år har förflutit sedan anmälan registrerades,
2) av uppgifterna om efterlysningar av personer ska uppgifter om näringsförbud utplånas då fem år har förflutit sedan näringsförbudet upphörde, uppgifter om besöksförbud
då fem år har förflutit sedan besöksförbudet
meddelades, uppgifter om övervakad frihet
på prov eller övervakningsstraff då fem år
har förflutit sedan den övervakade friheten på
prov upphörde eller övervakningsstraffet avtjänats och andra uppgifter då tre år har förflutit sedan efterlysningen eller förbudet
återkallades eller upphörde,
3) identifieringsuppgifter ska utplånas då
fem år har förflutit sedan en försvunnen per-
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4) uppgifter om efterspanade fordon ska
utplånas, när de inte behövs med tanke på
undersökning eller övervakning eller målsägandens rättigheter,
5) egendomsuppgifter ska utplånas, när de
inte behövs med tanke på undersökning eller
övervakning eller målsägandens rättigheter,
6) säkerhetsinformation ska utplånas senast
då ett år har förflutit sedan den registrerade
avled,
7) signalementsuppgifter ska utplånas senast då tio år har förflutit sedan den registrerade avled; uppgifterna utplånas dock efter
ett år
a) från det att det beslutats att förundersökningen avslutas med stöd av 4 § 3 mom., 9 §
2 mom. eller 43 § 2 mom. i förundersökningslagen eller att förundersökning inte ska
göras eller att förundersökningen läggs ned
med stöd av 3 § i förundersökningslagen,
b) från det att den registeransvarige fått
kännedom om att åklagaren har fattat beslut
om begränsning av förundersökningen eller
om åtalseftergift, eller om något annat beslut
som åklagaren har fattat om att avsluta handläggningen av ärendet,
c) från det att den registeransvarige fått
kännedom om en domstols lagakraftvunna
avgörande om att åtal som väckts mot den
registrerade förkastats eller om att åtal som
väckts förkastats på grund av att åtalsrätten
preskriberats,
8) uppgifter om informationsförmedling
ska utplånas då två år förflutit sedan uppgifterna offentliggjordes; uppgifter som gäller
egendom, efterspanade fordon och identifiering av personer dock senast samtidigt som
de efterlysningar som uppgifterna gäller
upphävs,
9) uppgifter om informationskälla ska utplånas då tio år har förflutit från den sista anteckningen om informationen,
10) uppgifter om besöksförbud ska utplånas då två år har förflutit sedan förbudet
upphörde,
11) överskottsinformation som avses i 11 §
ska utplånas då fem år förflutit sedan ärendet
har avgjorts genom ett lagakraftvunnet avgörande eller lämnats därhän,
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12) observationsuppgifter ska utplånas då
sex år har förflutit sedan anteckningen infördes i systemet.
Trots vad som föreskrivs i 1 mom. om utplåning av uppgifter ska uppgifter om registrerade som var under 15 år gamla då de begick brottet utplånas när den registrerade fyller 18 år, om inte den registrerade har gjort
sig skyldig till ett brott efter att ha fyllt 15 år.
Uppgifterna ska dock inte utplånas på denna
grund, om anmälan gäller andra misstänkta
för brottet och uppgifterna om dem ännu inte
utplånas eller om någon av anteckningarna
gäller en brottslig gärning för vilken inte föreskrivs någon annan påföljd än fängelse.
Sådana registrerade spår från en okänd
gärningsman i anslutning till ett brott som
förblivit oidentifierade utplånas ett år efter att
åtalsrätten för brottet preskriberats.
Senast tre år efter att behovet av att bevara
de uppgifter som avses i 1 mom. 1 och 3—6
punkten undersöktes ska en ny kontroll av
behovet göras och den nya kontrollen antecknas.
23 §
Utplåning av uppgifter ur informationssystemet för förvaltningsärenden

Ur informationssystemet för förvaltningsärenden ska uppgifter utplånas enligt följande:
1) av de uppgifter om vapentillstånd som
avses i 3 § 3 mom. 1 punkten, uppgifter om
beslut då tjugo år har förflutit sedan beslutet
fattades eller förföll eller den i beslutet angivna giltighetstiden gick ut, tillståndsuppgifter då tjugo år har förflutit sedan utgången av
tillståndets giltighetstid, uppgifter om hinder
och anmärkningar samt andra registrerade
uppgifter då tjugo år har förflutit sedan uppgiften antecknades samt uppgifter om vapen
då tjugo år har förflutit sedan vapnet gjordes
varaktigt obrukbart, skrotades eller fördes
varaktigt ut ur landet,
2) av uppgifterna om identitetskort och
pass, av fingeravtrycksuppgifterna i pass, av
uppgifterna för tillsynen över säkerhetsbranschen och av uppgifterna för tillsynen över
penninginsamlingar och lotterier, uppgifter
om beslut då tio år har förflutit sedan beslutet
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fattades eller förföll eller den i beslutet angivna giltighetstiden gick ut, uppgifter om
hinder, anmärkningar och kontroll samt
andra registrerade uppgifter då tio år har förflutit sedan uppgiften antecknades,
3) bilduppgifter då tre år har förflutit sedan
utgången av giltighetstiden för det tillstånd
som polisen, utrikesministeriet eller en finsk
beskickning beviljat eller det beslut som någon av dem fattat och för vars beredning fotografiet eller namnteckningsprovet av en
person senast användes; om ett tidigare tillstånd eller beslut har en längre giltighetstid
än det tillstånd eller beslut som senast tillkommit, ska uppgifterna utplånas då tre år
har förflutit sedan utgången av giltighetstiden
för det tillstånd eller beslut som har en längre
giltighetstid,
4) den lokala polisens säkerhetsutredningar
då ett år har förflutit sedan en ny begränsad
säkerhetsutredning lämnades, dock senast då
tio år har förflutit sedan utredningen lämnades,
5) uppgifter om identifiering av utlänningar
då tio har förflutit sedan registreringen; om
den registrerade har beviljats finskt medborgarskap utplånas dock uppgifterna då ett år
har förflutit sedan den registeransvarige fått
kännedom om medborgarskapet.
——————————————
24 §
Användning av uppgifter för det ändamål
som uppgifterna har samlats in och registrerats för

——————————————
25 §
Utplåning av uppgifter ur skyddspolisens
funktionella informationssystem

Uppgifter om en person ska utplånas ur
skyddspolisens funktionella informationssystem då 25 år har förflutit sedan den sista
uppgiften infördes. De normala och omfattande säkerhetsutredningar som finns i informationssystemet utplånas då ett år har förflutit sedan en ny utredning lämnades, dock

senast då tio år har förflutit sedan utredningen lämnades.
27 §
Uppgifter som konstaterats vara felaktiga

Trots bestämmelserna i personuppgiftslagen om rättelse av en oriktig uppgift i ett register får en uppgift som konstaterats vara
felaktig bevaras tillsammans med den korrigerade uppgiften, om det är nödvändigt för
att trygga de rättigheter som den registrerade,
någon annan part eller en person som hör till
polispersonalen har. En sådan uppgift får användas endast i detta syfte.
En uppgift som har konstaterats vara felaktig får dock inte bevaras i det register som
avses i 33 §.
En uppgift som konstaterats vara felaktig
och som bevaras med stöd av 1 mom. ska utplånas genast när den inte längre behövs för
att trygga rättigheterna, dock senast då fem år
har förflutit sedan den föreskrivna tiden för
utplåning av uppgiften gått ut.
6 kap.

Specialbestämmelser om behandling av
personuppgifter i samband med internationellt polissamarbete
29 §
Utlämnande av uppgifter inom Europeiska
unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Trots sekretessbestämmelserna får polisen
ur polisens personregister, som inrättats för
skötseln av de uppgifter som avses i 1 § 1
mom. i polislagen, lämna ut uppgifter till polismyndigheter och sådana andra myndigheter i en medlemsstat i Europeiska unionen
och i en stat som hör Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet som har till uppgift att
trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller att förebygga brott, utreda brott och sörja för att
brott blir föremål för åtalsprövning, om uppgifterna är nödvändiga för utförande av uppdragen. Uppgifterna i polisens personregister,
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som avses i 1 § 3 mom. i polislagen, får lämnas ut, om uppgifterna är nödvändiga för att
utföra de uppdrag som uppgifterna har samlats in och registrerats för.
Uppgifter som avses i 12 § får dock lämnas
ut endast om de är nödvändiga för att
1) trygga statens säkerhet,
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart
hotar den allmänna säkerheten,
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket
kan följa fängelse,
4) förebygga eller utreda brottslighet som
hör till Europeiska polisbyråns behörighet
och annan grov brottslighet.
Trots sekretessbestämmelserna får polisen
ur sina personregister lämna ut uppgifter till
de myndigheter som avses i 1 mom. för
andra ändamål än det för vilket uppgifterna
har samlats in och registrerats, om uppgifterna är nödvändiga för att
1) trygga statens säkerhet,
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart
hotar den allmänna säkerheten,
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket
kan följa fängelse,
4) utreda identitet i samband med ett visst
uppdrag som nödvändigt kräver att identiteten styrks,
5) besluta eller lämna utlåtande om beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när tillståndet enligt gällande bestämmelser är beroende av sökandens eller tillståndshavarens
tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknande egenskap, och det för bedömningen av
egenskapen krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av
rusmedel, brottslighet eller våldsamma uppträdande.
För utförande av de uppdrag som avses i 3
mom. 5 punkten får dock inte lämnas ut de
undersöknings- och handräckningsuppgifter
som avses i 2 § 3 mom. 1 punkten underpunkterna a—d, de observationsuppgifter
som avses i 2 § 3 mom. 11 punkten, de uppgifter i det informationssystem för misstänkta
som avses i 4 §, de uppgifter som finns i det i
5 § avsedda funktionella informationssystem
som skyddspolisen har eller de uppgifter som
finns i det register som avses i 6 §.
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I 3 § 3 mom. 4 punkten avsedda fingeravtrycksuppgifter i pass får dock lämnas ut endast på det sätt som föreskrivs i 16 a §.
Kvaliteten på de uppgifter som lämnas ut
ska bekräftas och uppgifterna ska om möjligt
förses med information som gör det möjligt
för mottagaren att bedöma hur korrekta, fullständiga, aktuella och tillförlitliga uppgifterna är. Om det framgår att felaktiga uppgifter
har lämnats ut eller att uppgifter lämnats ut i
strid med lag, ska detta utan dröjsmål meddelas mottagaren.
Uppgifter får lämnas ut även genom teknisk anslutning eller som en datamängd.
30 §
Utlämnande av uppgifter till stater utanför
Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

För förhindrande, utredning och avslöjande
av brott får polisen ur polisens personregister
lämna ut uppgifter till den internationella
kriminalpolisorganisationen
(I.C.P.O.Interpol) eller till polismyndigheter eller
andra myndigheter i andra medlemsstater i
organisationen än de som avses i 29 § och
som har till uppgift att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning
och säkerhet eller att förebygga brott, utreda
brott och sörja för att brott blir föremål för
åtalsprövning, om uppgifterna är nödvändiga
för utförande av uppdragen.
Trots sekretessbestämmelserna får polisen
lämna ut uppgifter ur polisens personregister
till polismyndigheter eller andra myndigheter
i andra stater än de som avses i 1 mom. och
som har till uppgift att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning
och säkerhet eller att förebygga brott, utreda
brott och sörja för att brott blir föremål för
åtalsprövning. Uppgifterna får lämnas ut, om
de är nödvändiga för att,
1) trygga statens säkerhet,
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart
hotar den allmänna säkerheten,
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket
kan följa fängelse.
I 3 § 3 mom. 4 punkten avsedda fingeravtrycksuppgifter i pass får dock lämnas ut endast på det sätt som föreskrivs i 16 a §.
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Trots sekretessbestämmelserna får polisen
till de myndigheter som ansvarar för vapentillsynen i en annan stat lämna ut uppgifter ur
polisens personregister om förvärv, innehav,
överföring, införsel och utförsel av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga
projektiler, om det med tanke på vapentillsynen är nödvändig att lämna ut och få uppgifterna.
Polisen får trots sekretessbestämmelserna
lämna ut uppgifter ur polisens personregister
till de behöriga myndigheter som avses i
överenskommelserna om återtagande av personer som olagligen inkommit och vistas i
landet för utförande av de uppdrag som avses
i överenskommelserna.
31 §
Behandling av uppgifter som fåtts från en
annan stat eller ett internationellt organ

Vid behandlingen av uppgifter som fåtts
från en annan stat eller ett internationellt organ ska i fråga om sekretess, tystnadsplikt,
begränsningar i användningen av uppgifter,
vidare överlåtelse av uppgifter eller återsändande av utlämnat material iakttas bestämmelserna i de villkor som den som lämnat ut
uppgifterna ställt.
Om inget annat följer av 1 mom., får polisen behandla uppgifter som den mottagit för
andra ändamål än vad uppgifterna lämnades
ut för, om de är nödvändiga för att
1) trygga statens säkerhet,
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart
hotar den allmänna säkerheten,
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket
kan följa fängelse, eller
4) genomföra ett rättsligt eller administrativt förfarande som har direkt samband med
åtgärder för att förebygga, utreda eller väcka
åtal för ett annat brott eller verkställa straffrättsliga påföljder.
Uppgifter som fåtts från en medlemsstat i
Europeiska unionen får dock inte lämnas vidare till stater som inte hör till Europeiska
unionen eller internationella organ utan samtycke från den medlemsstat som lämnat ut
uppgifterna, förutom om utlämnandet av
uppgifterna är nödvändigt för finska statens
eller en annan stats allmänna säkerhet eller

för att förhindra ett omedelbart och allvarligt
hot mot Finlands väsentliga intressen och det
inte går att få samtycke i tid. Uppgifterna får
lämnas ut endast om staten eller det internationella organet i fråga garanterar en tillräcklig dataskyddsnivå. Den medlemsstat som
lämnat ut uppgifterna ska utan dröjsmål informeras om att uppgifterna lämnats vidare.
Polisen ska på begäran informera den stat
eller det internationella organ som lämnat ut
uppgifterna om hur polisen behandlar de utlämnade uppgifterna. Om personuppgifter
har lämnats ut utan begäran, ska polisen utan
dröjsmål granska om uppgifterna behövs för
det ändamål för vilket de lämnats ut.
I syfte att garantera informationsutbytets
laglighet och informationssäkerheten vid internationellt samarbete ska polisen registrera
vilka personuppgifter som förmedlas och
grunderna för förmedlingen. Informationsförmedlingen behöver inte registreras särskilt
till den del uppgifter om den kan fås från något annat system eller register.
6 a kap.

Schengens informationssystem
32 §
Definitioner

I denna lag avses med
1) Schengenkonventionen konventionen
om tillämpning av Schengenavtalet mellan
regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken
om gradvis avskaffande av kontroller vid de
gemensamma gränserna (FördrS 23/2001),
2) Schengenstat en stat som använder
Schengens informationssystem,
3) behöriga Schengenmyndigheter polisen,
gränsbevakningsväsendet, tullverket, försvarsmakten, allmänna åklagaren, Migrationsverket, Trafiksäkerhetsverket, utrikesministeriet samt de finska beskickningarna,
om utrikesministeriet har beviljat en namngiven finsk medborgare som tjänstgör där
fullmakt att bevilja visum,
4) Schengens informationssystem ett informationssystem som består av en nationell
enhet för varje Schengenstat samt en teknisk
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stödfunktion som förvaltar det centrala informationssystemet; den tekniska stödfunktionen förvaltar en databas som garanterar att
de nationella enheternas datafiler är enhetliga
till sitt innehåll,
5) Sirenekontor centralkriminalpolisen.
33 §
Det nationella systemet inom Schengens informationssystem

Det nationella systemet inom Schengens
informationssystem är ett permanent personregister som är avsett för polisens riksomfattande bruk och förs med hjälp av automatisk
databehandling. Det nationella systemet kan
ha följande delar:
1) Sirene-ärendehanteringssystem, via vilket Sirenekontoret lämnar ut uppgifter i enlighet med Schengenkonventionen och i vilket Sirenekontoret registrerar tilläggsinformation i anslutning till informationsutbyte
och uppgifter om åtgärder i anslutning till informationsutbyte,
2) SIS-loggdatabas, i vilken allt informationsutbyte som sker i Schengens informationssystem registreras i enlighet med
Schengenkonventionen,
3) kopia av den databas som förvaltas av
den tekniska stödfunktionen.
Bestämmelser om ändamålet för och innehållet i det nationella systemet inom Schengens informationssystem finns i konventionen.
Bestämmelser om ibruktagandet av det nationella systemet inom Schengens informationssystem utfärdas genom förordning av
statsrådet.
34 §
Behöriga Schengenmyndigheters rätt att få
uppgifter ur Schengens informationssystem

Bestämmelser om behöriga Schengenmyndigheters rätt att få uppgifter ur Schengens
informationssystem finns i Schengenkonventionen.
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35 §

Utlämnande av uppgifter ur det nationella
systemet inom Schengens informationssystem

Bestämmelser om polisens rätt att trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter till
de behöriga Schengenmyndigheterna ur det i
33 § avsedda nationella systemet inom
Schengens informationssystem finns i
Schengenkonventionen. Polisen får lämna ut
uppgifter även genom teknisk anslutning eller som en datamängd.
36 §
Utlämnande av uppgifter till Schengenstater
och Schengens informationssystem

Behöriga Schengenmyndigheter får trots
sekretessbestämmelserna till Schengenstaternas behöriga myndigheter och för registrering i Schengens informationssystem lämna
ut uppgifter som avses i Schengenkonventionen, om uppgifterna behövs för ändamål som
anges i Schengenkonventionen. Den tilläggsinformation som avses i Schengenkonventionen ska lämnas ut genom förmedling
av Sirenekontoret.
Uppgifter får lämnas ut även genom teknisk anslutning eller som en datamängd.
37 §
Utplåning av uppgifter ur det nationella systemet inom Schengens informationssystem

I fråga om utplånande av uppgifter i det nationella systemet inom Schengens informationssystem, databaskopian av Schengens
centrala informationssystem, uppgifterna i
Sireneärendehanteringssystemet samt SISlogguppgifter föreskrivs i artiklarna 112 och
113 i Schengenkonventionen
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6 b kap.

Andra specialbestämmelser om behandling av personuppgifter i samband med internationellt polissamarbete
38 §
Europols informationssystem

Bestämmelser om behandlingen av information tillsammans med Europeiska polisbyrån finns i lagen om genomförande av vissa
bestämmelser i beslutet om Europol
(563/2011).
39 §
Eurodacsystemet

Bestämmelser om lagrande av fingeravtryck från asylsökande, personer som utan
tillstånd överskridit den yttre gränsen och
personer som befinner sig illegalt i landet
finns i rådets förordning (EG) nr 2725/2000
om inrättande av Eurodac för jämförelse av
fingeravtryck för en effektiv tillämpning av
Dublinkonventionen. Centralkriminalpolisen
är den nationella enheten i Eurodacsystemet
och registrerar informationsförmedlingen i
enlighet med 19 b §.
40 §
Behandling av uppgifter som grundar sig på
Prümfördraget

Uppgifter som erhållits med stöd av fördraget mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket
Spanien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Republiken Österrike om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt
för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration
(Prümfördraget, FördrS 54/2007) utplånas
med iakttagande av vad som föreskrivs i
denna lag och i artiklarna 14.2, 35.2, 35.3
och 37.3 i fördraget.
Bestämmelser om lagrande och utplåning
av logguppgifter och övervakningsuppgifter-

na om sådan behandling av uppgifter som
grundar sig på Prümfördraget finns i artiklarna 39.4 och 39.5 i fördraget.
Var och en har rätt att utöver vad som föreskrivs annanstans i denna lag begära att dataombudsmannen kontrollerar att den behandling av personuppgifter om personen i fråga
som grundar sig på Prümfördraget är lagenlig.
41 §
Utlämnande av information och underrättelser till de brottsbekämpande myndigheterna i
Europeiska unionens medlemsstater

På utlämnande av information och underrättelser med stöd av rådets rambeslut
2006/960/RIF om förenklat informationsoch underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater tillämpas vad som föreskrivs i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området
för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte
mellan de brottsbekämpande myndigheterna i
Europeiska unionens medlemsstater och om
tillämpning av rambeslutet (26/2009).
42 §
Europeiska unionens informationssystem för
viseringar

Polisen har rätt att genom teknisk anslutning få uppgifter ur Europeiska unionens informationssystem för viseringar (VIS) för utförande av en uppgift som enligt utlänningslagen ska skötas av polisen i enlighet med
bestämmelserna i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 767/2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och
utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter
om viseringar för kortare vistelse (VISförordningen).
Dessutom har polisen rätt att genom teknisk anslutning få uppgifter ur Europeiska
unionens informationssystem för viseringar i
syfte att förhindra och utreda terroristbrott
som avses i 34 a kap. i strafflagen och brott
som avses i 3 § 2 mom. i lagen om utlämning
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för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
(1286/2003), på det sätt som anges i rådets
beslut 2008/633/RIF om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra,
upptäcka och utreda terroristbrott och andra
grova brott. Uppgifterna ska begäras via centralkriminalpolisen eller skyddspolisen.
7 kap.

Den registrerades rättigheter
45 §
Inskränkningar i rätten till insyn

Rätten till insyn gäller inte
1) uppgifterna i informationssystemet för
misstänkta,
2) uppgifterna i skyddspolisens funktionella informationssystem,
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3) uppgifterna om hemlig övervakning och
särskild kontroll i Schengens informationssystem,
4) uppgifter om klassificering, övervakning
eller informationskälla i fråga om en person
eller en gärning som har registrerats i polisens personregister eller uppgifter som används för sammanlänkning och teknisk undersökning av brott,
5) uppgifter som gäller de informationsinhämtningsmetoder som avses i 30, 31—31 f
samt 36 och 36 a § i polislagen, 5 a kap. i
tvångsmedelslagen samt 36 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation,
6) de observationsuppgifter som avses i 2 §
3 mom. 11 punkten.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.
Databehandling som avses i denna lag ska
genomföras i enlighet med denna lag inom
fyra år efter lagens ikraftträdande.

—————
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2.
Lag
om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (579/2005)
22 § 1 mom. 3, 15 och 16 punkten,
ändras 7 § 2 och 3 mom., 8 § 2 och 3 mom., 9 § 2 mom., 10 § 2 mom. och 3 mom. 1 och 2
punkten, 11 § 2 mom., 12 § 2 mom., 13 § 2 mom., 15 § 1 mom., i 22 § 1 mom. det inledande
stycket och 1, 2, 10, 14, 17, 18 och 21 punkten samt 2 mom., rubriken för 23 § och i 1 mom.
det inledande stycket, rubriken för 24 §, 25—28 §, 29 § 1 mom., 31 §, 36 § 1 mom., 38 §, i
39 § 1 mom. det inledande stycket och 2—4 punkten, 2 mom. 2 punkten och 3 mom. samt
41—43 §,
av dem 7 § 3 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 479/2010 och 876/2011, 8 § 3
mom., 26 och 38 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 876/2011, 22 § 1 mom. 18 punkten sådan den lyder i lag 980/2007 och 2 mom. sådant det lyder i lag 750/2011, 28 § sådan den lyder
delvis ändrad i lagarna 980/2007 och 478/2010 och 31 § sådan den lyder delvis ändrad i lag
479/2010, samt
fogas till lagen en ny 28 a §, till 23 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 479/2010, ett nytt 2
mom., före 38 § en ny kapitelrubrik, till lagen nya 39 b—39 d § samt före 40 § en ny kapitelrubrik som följer:
7§
Undersöknings- och handräckningsregistret

——————————————
Av uppgifter som gäller identiteten för en
person som är misstänkt för ett brott som undersöks av gränsbevakningsväsendet eller är
föremål för förundersökning som utförs av
gränsbevakningsväsendet, annan undersökning enligt 27 § i gränsbevakningslagen eller
andra åtgärder eller tvångsmedel och för den
som gjort anmälan, den som uppträder som
vittne eller målsägande eller den som har något annat samband med ärendet får man i registret införa sådana uppgifter som behövs
med tanke på ändamålet med informationssystemet, såsom namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och
telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit eller om

dödförklaring av personen samt det klientnummer som en myndighet gett, i fråga om
en utländsk person föräldrarnas namn och
adress, uppgifterna i ett resedokument, fotografi och övrig nödvändig information som
gäller inresa och passerande av gräns samt
information som behövs för identifiering av
en juridisk person.
I registret får även andra behövliga uppgifter som inhämtats för utförande av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i polislagen som
föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i
gränsbevakningslagen eller någon annanstans
i lag registreras enligt följande:
1) för utförande och registrering av undersökningar och handräckningsuppdrag samt
informationssökning i anslutning till dessa
uppdrag, uppgifter som erhållits vid förundersökning enligt förundersökningslagen
(449/1987), vid annan undersökning enligt
27 § i gränsbevakningslagen, i samband med
gränsbevakningsväsendets åtgärder eller vid
ett handräckningsuppdrag eller vid tillämpning av tvångsmedelslagen (450/1987) (un-
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dersöknings- och handräckningsuppgifter)

enligt följande:
a) numret på en anmälan om brott eller en
anmälan om någon annan händelse, tid och
plats för händelsen, anmälningstidpunkten,
brottsbeteckningar och andra beteckningar,
tidpunkten för åtalspreskription av det grövsta brottet, utredande enhet, utredarna, undersökningsläget, beslut som gränsbevakningsväsendet fattat för att avsluta ett ärende, uppgift om beslut av åklagare samt domstolsavgöranden och om avgörandenas laga kraft,
b) uppgifter om tvångsmedel, gränsbevakningsväsendets åtgärder samt olika faser i
förundersökningen och annan undersökning,
c) uppgifter om andra nödvändiga beskrivningar, omständigheter och specificeringar
som hänför sig till gränsbevakningsväsendets
uppgifter, åtgärder eller händelser,
d) uppgifter för klassificering och analys av
tillvägagångssättet vid brott, uppgifter som
beskriver klassificeringen av gärningsmannen, händelsen eller gärningen samt uppgifter
som behövs för sammanlänkning och teknisk
undersökning av brott,
2) i fråga om ett uppdrag som hör till
gränsbevakningsväsendet, för att hitta egendom som någon har förlorat genom brott,
som har omhändertagits av gränsbevakningsväsendet, som har förkommit eller innehafts
av en försvunnen person eller okänd avliden,
identifieringsuppgifter om egendomen samt
uppgifter som behövs för att egendomen ska
kunna återställas till ägaren eller innehavaren
och uppgifter som behövs för utredning av
försvinnanden samt identifikationsuppgifter
om anmälan (egendomsuppgifter),
3) för inriktning av den övervakning som
utförs av myndigheter som genomför undersökningar och gränskontroll, uppgifter som
ska tillkännages särskilt på grund av att saken är brådskande, att det är fråga om en farosituation, att brott ska kunna förebyggas eller gränssäkerheten upprätthållas eller av skäl
som har samband med utredningen (uppgifter
om informationsförmedling).
4) uppgifter om observationer som gjorts
av gränsbevakningsmän eller uppgifter som
anmälts till gränsbevakningsväsendet i anslutning till händelser eller personer som utifrån omständigheterna eller en persons hotelser eller uppträdande i övrigt med fog kan
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bedömas ha samband med brottslig verksamhet (observationsuppgifter)
8§
Användning av informationssystemet för polisärenden vid utförande av gränsbevakningsväsendets uppdrag

——————————————
Av uppgifter som gäller identiteten för en
person som är misstänkt för ett brott som undersöks av gränsbevakningsväsendet eller är
föremål för förundersökning som utförs av
gränsbevakningsväsendet, annan undersökning enligt 27 § i gränsbevakningslagen eller
andra åtgärder eller tvångsmedel och för den
som gjort anmälan, den som uppträder som
vittne eller målsägande eller den som har något annat samband med ärendet får man registrera sådana uppgifter i informationssystemet som behövs med tanke på ändamålet
med informationssystemet, såsom namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd,
födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller
annan kontaktinformation, uppgift om att
personen avlidit eller om dödförklaring av
personen samt det klientnummer som en
myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress, uppgifterna i ett resedokument, fotografi och övrig
nödvändig information som gäller inresa och
passerande av gräns samt information som
behövs för identifiering av en juridisk person.
I informationssystemet får även andra nödvändiga uppgifter som inhämtats för utförande av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i
polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller
någon annanstans i lag registreras enligt följande:
1) för att en person ska kunna påträffas,
övervakas, observeras och skyddas, i fråga
om personer som är efterlysta, som har meddelats närings-, besöks-, rese-, djurhållningseller jaktförbud, som meddelats nationellt inreseförbud, som försatts i övervakad frihet på
prov, som avtjänar övervakningsstraff, som
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är villkorligt frigivna, personer som ett besöksförbud avses skydda eller som är föremål
för observation, fotografi, fingeravtryck, särskilda oföränderliga fysiska kännetecken
samt uppgifter om huruvida den person som
är efterlyst är beväpnad eller våldsbenägen
eller har rymt, identifikationsuppgifter om
anmälan, orsaken till åtgärden, de begärda
åtgärderna, den myndighet som har hand om
efterlysningen, preskription av efterlysningen, hur farlig personen är och andra uppgifter
som behövs vid övervakningen av efterlysningar samt uppgifter om den rätta identiteten för en person som missbrukat identitet
och för den vars identitet missbrukats (uppgifter om efterlysningar av personer),
2) för att hitta fordon och registreringsskyltar som tillgripits eller efterspanas av någon
annan orsak, identifieringsuppgifter om dem
samt uppgifter som behövs för att de ska
kunna återställas till ägaren eller innehavaren, identifikationsuppgifter om anmälan
samt uppgifter som behövs för att personer
som är efterspanade eller föremål för observation och som rör sig med motorfordon ska
kunna påträffas (uppgifter om efterspanade
fordon),
3) för att personer som anmälts försvunna
ska kunna hittas och för att okända avlidna
ska kunna identifieras, nödvändiga uppgifter,
inklusive fotografier, fingeravtryck, tandkartor, DNA-profiler samt uppgifter om proteser
och åtgärder som lämnat medicinska spår
samt identifikationsuppgifter om anmälan
(identifieringsuppgifter),
4) för identifiering av personer som misstänks för brott, för utredning av brott och för
registrering av gärningsmän, i fråga om personer som misstänks eller har blivit dömda
för brott samt en okänd gärningsman i anslutning till brott, signalement enligt 6 kap.
4 § 1 mom. i tvångsmedelslagen, DNAprofiler enligt 5 § i nämnda kapitel, tekniska
bild- och ljudupptagningar av en person och
skospår, uppgifter om ett misstänkt brott
samt uppgifter som gäller registrering samt
klassificering av en person (signalementsuppgifter),
5) för en persons egen säkerhet eller gränsbevakningsväsendets säkerhet i arbetet nödvändiga uppgifter, såsom uppgifter om hur
farlig eller oberäknelig ett objekt eller en

person är samt uppgifter som beskriver eller
är avsedda att beskriva en brottslig gärning,
ett straff eller någon annan påföljd för brott
eller personens hälsotillstånd, sjukdom eller
handikapp eller vårdåtgärder eller därmed
jämförbara åtgärder som gäller personen eller
uppgifter om socialvårdsåtgärder (säkerhetsinformation).
——————————————
9§
Registret för tillstånds- och övervakningsärenden

——————————————
Av uppgifter som gäller en persons identitet får man i registret införa uppgifter som
behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet, såsom namn, födelsedatum,
personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress
och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit eller om dödförklaring av personen samt det
klientnummer som en myndighet gett, i fråga
om en utländsk person föräldrarnas namn och
adress, uppgifterna i ett resedokument, fotografi, övrig nödvändig information som gäller inresa och passerande av gräns samt information som behövs för identifiering av en
juridisk person.
——————————————
10 §
Användning av polisens informationssystem
för förvaltningsärenden vid utförande av
gränsbevakningsväsendets uppdrag

——————————————
Av uppgifter som gäller en persons identitet får man i informationssystemet registrera
de uppgifter som behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet, såsom
namn, födelsedatum, personbeteckning, kön,
modersmål, medborgarskap, avsaknad av
medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer el-
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ler annan kontaktinformation, uppgift om att
personen avlidit eller om dödförklaring av
personen samt det klientnummer som en
myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress, uppgifterna i ett resedokument, fotografi, övrig nödvändig information som gäller inresa och
passerande av gräns samt information som
behövs för identifiering av en juridisk person.
Gränsbevakningsväsendet får i informationssystemet registrera även andra nödvändiga uppgifter som inhämtats för utförande
av de åligganden enligt 1 § 3 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller någon
annanstans i lag enligt följande:
1) för skötseln av en gränsbevakningsmans
uppgifter enligt skjutvapenlagen (1/1998)
nödvändig information om ansökan, tillstånd,
åtgärder, beslut, hinder, anmärkning, anmälan och inspektion enligt nämnda lag samt
tidpunkten för lämplighetstestet (uppgifter
om vapentillstånd),
2) för utförande av gränskontrollsmyndighetens uppdrag enligt passlagen (671/2006)
nödvändiga uppgifter om passansökningar
och beslut i passärenden, uppgifter om pass
eller andra resedokument som har utfärdats
av en finsk myndighet, uppgifter om pass
som förkommit, blivit stulna eller omhändertagits samt uppgifter om hinder mot utfärdande av pass och anmärkningar som hänför
sig till passärenden (passuppgifter),
——————————————

av personen samt identifieringsuppgifter som
grundar sig på personens fysiska egenskaper,
uppgift om att personen avlidit eller om dödförklaring av personen samt det klientnummer som en myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress,
uppgifterna i ett resedokument, fotografi, övrig nödvändig information som gäller inresa
och passerande av gräns samt information
som behövs för identifiering av en juridisk
person.
——————————————

11 §

13 §

Gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott

Rätt att använda säkerhetsdataregistret

——————————————
Av uppgifter som gäller en persons identitet får man i registret införa sådana uppgifter
som behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet, såsom namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål,
medborgarskap, avsaknad av medborgarskap,
nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat,
födelsehemkommun, hemkommun, yrke,
adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, ljud- och bildupptagningar

12 §
Säkerhetsdataregistret

——————————————
Av uppgifter som gäller en persons identitet får man i registret införa de uppgifter som
behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet, såsom namn, födelsedatum,
personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress
och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit eller om dödförklaring av personen samt det
klientnummer som en myndighet gett, i fråga
om en utländsk person föräldrarnas namn och
adress, uppgifterna i ett resedokument, fotografi samt information som behövs för identifiering av en juridisk person.
——————————————

——————————————
Den registeransvarige kan även bevilja polisens, tullverkets och försvarsmaktens tjänstemän som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppdrag samt Trafiksäkerhetsverkets tjänstemän
som förordnats till uppdrag enligt lagen om
sjöfartsskydd rätt att använda säkerhetsdataregistret, i den omfattning som dessa myndigheter har rätt att få uppgifter av gränsbevakningsväsendet.
15 §
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Behandling av uppgifter som inte hänför sig
till ett visst uppdrag

Sådana personuppgifter som gränsbevakningsväsendet har fått i samband med ett
visst uppdrag och som inte hänför sig till
uppdraget men som kommer att behövas i ett
annat uppdrag som gränsbevakningsväsendet
sannolikt kommer att utföra i framtiden får
inom gränsbevakningsväsendet endast samlas in för och registreras i undersökningsoch handräckningsregistret som sådana observationsuppgifter som avses i 7 § 3 mom. 4
punkten, i gränsbevakningsväsendets register
över personer misstänkta för brott och i säkerhetsdataregistret eller i ett temporärt personregister som har inrättats för ett sådant
ändamål och som är avsett att användas av en
förvaltningsenhet eller en arbetsgrupp.
——————————————
22 §
Gränsbevakningsväsendets rätt att få uppgifter ur vissa register och informationssystem

Utöver vad som föreskrivs i gränsbevakningslagen eller i någon annan lag har gränsbevakningsväsendet trots sekretessbestämmelserna rätt att ur vissa register få sådan information som gränsbevakningsväsendet behöver för att utföra sina uppdrag och föra
sina personregister enligt följande:
1) ur det fordonstrafikregister som avses i
lagen om fordonstrafikregistret (541/2003)
uppgifter i enlighet med 15—17 § i den lagen,
——————————————
2) ur det register över laddare som avses i 3
§ i lagen om laddare (219/2000) uppgifter för
övervaknings- och larmuppdrag samt för förhindrande, utredning och avslöjande av brott,
——————————————
10) för gränsövervakning och gränskontroller samt för utförande av andra uppdrag som
föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i lag
sådana nödvändiga uppgifter om resande
som avses i 6 § 1 mom. i lagen om inkvarteringsoch
förplägnadsverksamhet
(308/2006),
——————————————

14) uppgifter ur polisens och tullverkets
personregister för upprätthållande av gränssäkerheten och för förhindrande, avslöjande,
förundersökning och annan undersökning av
brott, för gränsbevakningsväsendets andra
uppdrag som motsvarar de uppdrag som
uppgifterna samlats in och registrerats för
samt för andra ändamål när det gäller de fall
som avses i 25 § 1 mom.,
——————————————
17) ur utrikesministeriets informationssystem, för upprätthållande av gränssäkerheten,
förundersökning, annan undersökning och
för utförande av de uppdrag som föreskrivs
för gränsbevakningsväsendet i utlänningslagen, uppgifter om dem som hör till personalen vid diplomatiska beskickningar och konsulat som representerar den utsändande staten i Finland och om dem som hör till personalen vid en internationell organisations organ i Finland eller något annat internationellt
organ i samma ställning samt om dessa personers familjemedlemmar och om dem som
är i privat tjänst hos dessa personer,
18) ur Migrationsverkets informationssystem, för upprätthållande av gränssäkerheten,
förundersökning, annan undersökning och
för utförande av de uppdrag som föreskrivs
för gränsbevakningsväsendet i utlänningslagen, uppgifter om ärenden som gäller resedokument, visum, uppehållstillstånd, internationellt skydd, avlägsnande ur landet, inreseförbud och medborgarskap
——————————————
21) ur befolkningsdatasystemet de uppgifter som anges i 13—17 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009).
Gränsbevakningsväsendet ska på begäran
ge den registeransvarige information om behandlingen av de uppgifter som gränsbevakningsväsendet fått med stöd av 1 mom. Om
personuppgifter har lämnats ut utan begäran,
ska gränsbevakningsväsendet utan dröjsmål
granska om uppgifterna behövs för det ändamål för vilket de lämnats ut.
23 §
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Registrering av uppgifter som lämnas till
gränsbevakningsväsendet genom direkt anslutning

Gränsbevakningsväsendet kan bevilja följande myndigheter rätt att genom direkt anslutning i gränsbevakningsväsendets personregister registrera uppgifter som lämnas till
gränsbevakningsväsendet:
——————————————
Gränsbevakningsväsendet ska på begäran
ge den registeransvarige information om behandlingen av de uppgifter som gränsbevakningsväsendet fått med stöd av 1 mom. Om
personuppgifter har lämnats ut utan begäran,
ska gränsbevakningsväsendet utan dröjsmål
granska om uppgifterna behövs för det ändamål för vilket de lämnats ut.
25 §
Användning av uppgifter för andra ändamål
än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för

Uppgifter i gränsbevakningsväsendets personregister får användas för andra ändamål
än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för, om uppgifterna behövs för att
1) trygga statens säkerhet,
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart
hotar den allmänna säkerheten,
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket
kan följa fängelse,
4) utreda identitet i samband med ett visst
uppdrag som gränsbevakningsväsendet utför
och som nödvändigt kräver att identiteten
styrks,
5) besluta eller lämna utlåtande om beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när beviljandet eller giltigheten enligt gällande bestämmelser är beroende av sökandens eller
tillståndshavarens tillförlitlighet, lämplighet
eller någon liknande egenskap, och det för
bedömningen av egenskapen krävs uppgifter
om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av berusningsmedel, brottslighet eller våldsamma uppträdande.
Uppgifter i gränsbevakningsväsendets personregister får användas även för laglighetsövervakning samt forsknings-, planeringsoch utvecklingsverksamhet. Uppgifter får
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också användas för utbildningsverksamhet,
om de är nödvändiga för att utbildningen ska
kunna genomföras.
De observationsuppgifter som avses i 7 § 3
mom. 4 punkten och uppgifter ur det personregister som avses i 11 § får inte användas
för utförande av de uppdrag som avses i 1
mom. 5 punkten i denna paragraf.
26 §
Utlämnande av uppgifter till en annan förvaltningsenhet inom gränsbevakningsväsendet för det ändamål som uppgifterna har
samlats in och registrerats för

En förvaltningsenhet har för de åligganden
enligt 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs
för gränsbevakningsväsendet trots sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut information
till en annan förvaltningsenhet ur ett personregister som inrättats för mer begränsad användning än gränsbevakningsväsendets riksomfattande bruk, om informationen behövs
för utförande av dessa uppdrag som ankommer på gränsbevakningsväsendet.
Uppgifter som avses i 15 § får dock lämnas
ut endast när de behövs för att
1) trygga statens säkerhet,
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart
hotar den allmänna säkerheten,
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket
kan följa fängelse,
4) förebygga eller utreda brottslighet som
hör till Europeiska polisbyråns behörighet
och annan grov brottslighet.
En förvaltningsenhet har för de åligganden
enligt 1 § 3 mom. i polislagen som föreskrivs
för gränsbevakningsväsendet trots sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut uppgifter till
en annan förvaltningsenhet ur ett personregister som inrättats för mer begränsad användning än gränsbevakningsväsendets riksomfattande bruk, om uppgifterna behövs för
utförande av de uppdrag för vilka de har
samlats in och registrerats.
Uppgifter får lämnas ut även genom teknisk anslutning eller som en datamängd.
27 §
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Utlämnande av uppgifter till en annan förvaltningsenhet för andra ändamål än de som
uppgifterna har samlats in och registrerats
för

En förvaltningsenhet får trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter till en annan förvaltningsenhet ur ett personregister
som gränsbevakningsväsendet inrättat för
mer begränsad användning än riksomfattande
bruk för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för, om
uppgifterna behövs för att
1) trygga statens säkerhet,
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart
hotar den allmänna säkerheten,
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket
kan följa fängelse,
4) utreda identitet i samband med ett visst
uppdrag som gränsbevakningsväsendet utför
och som nödvändigt kräver att identiteten
styrks,
5) besluta eller lämna utlåtande som gäller
beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när
beviljandet eller giltigheten av tillståndet enligt gällande bestämmelser är beroende av
sökandens eller tillståndshavarens tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknande egenskap, och det för bedömningen av egenskapen krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av berusningsmedel, brottslighet eller våldsamma
uppträdande.
Trots sekretessbestämmelserna får uppgifter i gränsbevakningsväsendets personregister även lämnas ut för laglighetsövervaknings-, forsknings-, planerings- och utvecklingsverksamhet. Uppgifter får också lämnas
ut för utbildning, om de är nödvändiga för att
utbildningen ska kunna genomföras.
Uppgifter får lämnas ut även genom teknisk anslutning eller som en datamängd.
28 §
Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter

Trots sekretessbestämmelserna får gränsbevakningsväsendet lämna ut behövliga uppgifter ur sina personregister genom teknisk

anslutning eller som en datamängd enligt följande:
1) till Trafiksäkerhetsverket i enlighet med
11 § 1 mom. 9 punkten i lagen om fordonstrafikregistret för utförande av de uppdrag
som anges i lagen om sjöfartsskydd och för
övervakning av luftfarten samt uppgifter enligt 48 § i luftfartslagen (1194/2009) för bedömning av förutsättningarna för beviljande,
förnyande och återkallande av ett tillstånd,
2) till Nödcentralsverket för utförande av
de uppdrag som anges 19 § 1 mom. i lagen
om nödcentralsverksamhet (692/2010) uppgifter som behövs för säkerställande av förberedande åtgärder eller arbetarskyddet eller
för stödjande av enheten i fråga med beaktande av vad som i nämnda lag föreskrivs om
begränsning av rätten att få uppgifter,
3) till räddningsmyndigheter för räddningsverksamhet,
4) till Trafikverket för övervakning av sjötrafiken,
5) till polisen vid polisuppdrag för det ändamål som uppgifterna har samlats in och registrerats för samt för andra ändamål när det
gäller fall som avses i 25 § 1 mom.,
6) till en myndighet inom försvarsförvaltningen för övervakning av Finlands territorium och tryggande av dess territoriella integritet,
7) till Huvudstaben för i lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten
(1251/1995) avsedda säkerhets- och övervakningsuppdrag samt för brottsutredning,
för i lagen om säkerhetsutredningar
(177/2002) avsedda säkerhetsutredningar och
för i lagen om internationella förpliktelser
som gäller informationssäkerhet (588/2004)
avsedda säkerhetsutredningar som gäller
sammanslutningar och personer samt till den
som ansvarar för värnpliktsregistret för i 96 §
1 mom. 7 punkten i värnpliktslagen avsedda
uppdrag (1438/2007),
8) till socialmyndigheterna för behandling
av ärenden som gäller en utlännings försörjning,
9) till tullverket för tullövervakning, förebyggande och avbrytande samt utredning av
tullbrott samt för övervakning av personers
inresa och utresa och för genomförande av
gränskontroll i samband därmed, för stämning och annan delgivning samt för andra
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ändamål än de som uppgifterna samlats in
och registrerats för när det gäller de fall som
avses i 25 § 1 mom.,
10) till arbetsmyndigheterna för behandling
av ärenden som gäller beviljande av uppehållstillstånd för arbetstagare eller uppehållstillstånd för näringsidkare eller övervakning
av arbete,
11) till utrikesministeriet och finska beskickningar för handläggning av ärenden
som gäller pass eller något annat resedokument, visum, uppehållstillstånd för arbetstagare, uppehållstillstånd för näringsidkare eller något annat uppehållstillstånd och som
hör till deras behörighet,
12) till Migrationsverket för behandling
och avgörande av sådana ärenden avseende
utlänningar och finskt medborgarskap som
enligt lag eller förordning hör till Migrationsverket,
13) till en utmätningsman i enlighet med 3
kap. 67 § i utsökningsbalken (705/2007) eller
för annan verkställighet av utsökningsärenden,
14) till åklagare i den utsträckning som föreskrivs i 25 § i lagen om åklagarväsendet
(439/2011),
15) till en miljömyndighet för uppdrag som
gäller att förhindra förorening av vatten som
orsakats av fartyg samt för uppdrag som gäller övervakningen av havsskyddet,
16) till Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare för jakt- och fiskeövervakning som
hör till deras behörighet,
17) till en hälsovårdsmyndighet för förebyggande av att en smittsam sjukdom som
utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan sprids,
18) till minoritetsombudsmannen för förebyggande av etnisk diskriminering, främjande av goda etniska relationer, tryggande av
etniska minoriteters och utlänningars ställning och rättigheter samt för övervakning av
principen om etnisk icke-diskriminering och
rapportering kring människohandel,
19) till en vid utrikesministeriet anställd
kontaktperson för gränsbevakningsväsendet
och polisen i enlighet med det som föreskrivs
i 26 § 1—3 mom. och 27 § 1 och 2 mom.
Den registeransvarige kan trots sekretessbestämmelserna genom teknisk anslutning ge
tjänstemän vid polisen, försvarsmakten och
tullverket som förordnats till kriminalunder-
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rättelse-, brottsanalys- eller observationsuppdrag samt sådana tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppdrag och som har sådana särskilda
polisbefogenheter som avses i 8 § i polislagen tillgång till gränsbevakningsväsendets
register över personer misstänkta för brott
och till säkerhetsdataregistret. Det samma
gäller en kontaktperson för gränsbevakningsväsendet och polisen som är anställd vid utrikesministeriet.
Trots vad som anges i 1 mom. 5 och 9
punkten får de observationsuppgifter som avses i 7 § 3 mom. 4 punkten och uppgifter i
det personregister som avses i 11 § inte användas för skötseln av de uppdrag som avses
i 25 § 1 mom. 5 punkten.
Kvaliteten på de uppgifter som lämnas ut
ska bekräftas och uppgifterna ska om möjligt
förses med information som gör det möjligt
för mottagaren att bedöma hur korrekta, fullständiga, aktuella och tillförlitliga uppgifterna är. Om det framgår att felaktiga uppgifter
har lämnats ut eller att uppgifter lämnats ut i
strid med lag, ska detta utan dröjsmål meddelas mottagaren.
28 a §
Tillsynen över personregister och över behandlingen av uppgifterna i dem

Sekretessen och annat skydd för de personregister som avses i denna lag och uppgifterna i dem säkerställs genom
1) att insyn i uppgifterna ges endast dem
som behöver uppgifterna för sina arbetsuppdrag,
2) att det ses till att användningen, utlämnandet och annan behandling av uppgifterna i
personregistren och grunderna för utlämnandet registreras i en elektronisk logg, informationssystemet, ett ärendehanteringssystem,
ett manuellt diarium eller ett dokument,
3) att olovlig ändring och annan olovlig eller obehörig behandling av uppgifterna hindras med hjälp av ändamålsenliga och tillräckliga säkerhetsarrangemang och andra åtgärder när det gäller kontrollen av användarrättigheterna, tillsynen över användningen samt
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datanäten, informationssystemen och informationstjänsterna.
29 §
Beslut om utlämnande av uppgifter

Beslut om rätt att lämna ut uppgifter ur
gränsbevakningsväsendets personregister genom teknisk anslutning eller som en datamängd fattas av den registeransvarige.
——————————————
31 §
Utplåning av uppgifter ur undersökningsoch handräckningsregistret samt ur informationssystemet för polisärenden

Av uppgifterna i undersöknings- och handräckningsregistret samt i informationssystemet för polisärenden som används direkt av
gränsbevakningsväsendet ska uppgifter om
efterlysning av personer, uppgifter om efterspanade fordon, identifieringsuppgifter, signalementsuppgifter och säkerhetsinformation
utplånas enligt vad som i 22 § i polisväsendets personuppgiftslag föreskrivs om utplåning av uppgifter ur informationssystemet för
polisärenden.
36 §
Uppgifter som konstaterats vara felaktiga

Trots bestämmelserna i personuppgiftslagen om rättelse av en oriktig uppgift i ett register får en uppgift som konstaterats vara
felaktig bevaras tillsammans med den korrigerade uppgiften, om det är nödvändigt för
att trygga de rättigheter som den registrerade,
någon annan part eller en person som hör till
gränsbevakningsväsendets personal har. En
sådan uppgift får användas endast i detta syfte.
——————————————
4 a kap.

Bestämmelser som gäller internationellt
samarbete

38 §
Utlämnande av uppgifter inom Europeiska
unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om inte något annat föreskrivs eller följer
av ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland, får gränsbevakningsväsendet
trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter till polismyndigheter och sådana andra
myndigheter i en medlemsstat i Europeiska
unionen och i en stat som hör till Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet som har till
uppgift att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet
eller förebygga och utreda brott och sörja för
att brott blir föremål för åtalsprövning, som
följer:
1) uppgifter ur gränsbevakningsväsendets
personregister, vilket har inrättats för utförande av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i
polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller
någon annanstans i lag, om uppgifterna är
nödvändiga för utförande av dessa uppdrag,
2) uppgifter ur gränsbevakningsväsendets
personregister, vilket har inrättats för utförande av de åligganden enligt 1 § 3 mom. i
polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller
någon annanstans i lag, om uppgifterna är
nödvändiga för utförande av det uppdrag för
vilket de har samlats in och registrerats.
Uppgifter som inhämtats i samband med ett
visst uppdrag och som behövs för utförande
av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet, men som inte hänför sig till uppdraget eller till ett annat pågående uppdrag, får
dock lämnas ut endast om de är nödvändiga
för att
1) trygga statens säkerhet,
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart
hotar den allmänna säkerheten,
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket
kan följa fängelse,
4) förebygga eller utreda brottslighet som
hör till Europeiska polisbyråns behörighet
och annan grov brottslighet.
Trots sekretessbestämmelserna får gränsbevakningsväsendet ur sina personregister
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lämna ut uppgifter till de myndigheter som
avses i 1 mom. för andra ändamål än det för
vilket uppgifterna har samlats in och registrerats, om uppgifterna är nödvändiga för att
1) trygga statens säkerhet,
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart
hotar den allmänna säkerheten,
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket
kan följa fängelse,
4) utreda identitet i samband med ett visst
uppdrag som nödvändigt kräver att identiteten styrks,
5) besluta eller lämna utlåtande som gäller
beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när
beviljandet eller giltigheten av tillståndet enligt gällande bestämmelser är beroende av
sökandens eller tillståndshavarens tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknande egenskap, och det för bedömningen av egenskapen krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av berusningsmedel, brottslighet eller våldsamma
uppträdande.
De uppgifter ur gränsbevakningsväsendets
temporära personregister som avses i 15 §,
uppgifter ur gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott samt de
observationsuppgifter som avses i 7 § 3
mom. 4 punkten får inte lämnas ut för utförande av sådana uppgifter som avses i 3
mom. 5 punkten.
Kvaliteten på de uppgifter som lämnas ut
ska bekräftas och uppgifterna ska om möjligt
förses med information som gör det möjligt
för mottagaren att bedöma hur korrekta, fullständiga, aktuella och tillförlitliga uppgifterna är.
Uppgifter får lämnas ut även genom teknisk anslutning eller som en datamängd.

ordningen, upprätthålla allmän ordning och
säkerhet eller förebygga och utreda brott och
sörja för att brott blir föremål för åtalsprövning, för förhindrande, utredning och avslöjande av brott, om uppgifterna är nödvändiga
för utförande av uppdragen,
3) den europeiska byrån för förvaltningen
av det operativa samarbetet vid Europeiska
unionens medlemsstaters yttre gränser på det
sätt som anges i rådets förordning (EG) nr
2007/2004 om inrättande av byrån samt till
de tjänstemän i en medlemsstat som deltar i
sådana av byrån samordnade gemensamma
insatser och pilotprojekt i Finland som avses
i den förordningen,
4) behöriga myndigheter som avses i överenskommelserna om återtagande av personer
som olagligen inkommit och vistas i landet
för utförande av de uppdrag som avses i
överenskommelsen,
——————————————
Uppgifter får lämnas ut för annan användning än registrens användningssyfte, om de
är nödvändiga för att
——————————————
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart
hotar den allmänna säkerheten,
——————————————
Gränsbevakningsväsendet får trots sekretessbestämmelserna till de myndigheter som
ansvarar för vapentillsynen i en annan stat
lämna ut uppgifter ur gränsbevakningsväsendets personregister om förvärv, innehav,
överföring, införsel och utförsel av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga
projektiler, om det för vapentillsynen är nödvändigt att uppgifterna lämnas ut.

39 §

Europeiska unionens informationssystem för
viseringar

Annat utlämnande av uppgifter till utlandet

Gränsbevakningsväsendet får trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter ur
sina personregister med hjälp av teknisk anslutning eller som en datamängd till
——————————————
2) internationella kriminalpolisorganisationen (I.C.P.O–Interpol) och myndigheter som
har till uppgift att trygga rätts- och samhälls-

39 b §

Gränsbevakningsväsendet har rätt att genom teknisk anslutning få uppgifter ur Europeiska unionens informationssystem för viseringar för utförande av en uppgift som enligt en lag eller en direkt bindande EUrättsakt ankommer på gränsbevakningsväsendet i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 767/2008 om informationssystemet för vi-
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seringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen).
Dessutom har gränsbevakningsväsendet
rätt att genom teknisk anslutning få uppgifter
ur Europeiska unionens informationssystem
för viseringar i syfte att förhindra och utreda
brott som hör till gränsbevakningsväsendets
behörighet och som avses i 3 § 2 mom. i lagen om utlämning för brott mellan Finland
och de övriga medlemsstaterna i Europeiska
unionen (1286/2003), på det sätt som anges i
rådets beslut 2008/633/RIF om åtkomst till
informationssystemet för viseringar (VIS) för
sökningar för medlemsstaternas utsedda
myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och
andra grova brott. Uppgifterna ska begäras
via staben för gränsbevakningsväsendet.
39 c §
Vissa internationella informationssystem

Bestämmelser om Schengens informationssystem och det nationella systemet inom
Schengens informationssystem finns i polisväsendets personuppgiftslag.
Bestämmelser om behandlingen av information tillsammans med Europeiska polisbyrån finns i lagen om genomförande av vissa
bestämmelser i beslutet om Europol
(563/2011).

39 d §
Behandling av uppgifter som fåtts från en
annan stat eller ett internationellt organ

Vid behandlingen av uppgifter som fåtts
från en annan stat eller ett internationellt organ ska i fråga om sekretess, tystnadsplikt,
begränsningar i användningen av uppgifter,
utlämnande av uppgifter eller återsändande
av utlämnat material iakttas bestämmelserna
i de villkor som den som lämnat ut uppgifterna ställt.

Om inget annat följer av 1 mom., får
gränsbevakningsväsendet behandla uppgifter
som det mottagit för andra ändamål än vad
uppgifterna lämnades ut för, om uppgifterna
behövs för att
1) trygga statens säkerhet,
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart
hotar den allmänna säkerheten,
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket
kan följa fängelse, eller
4) genomföra ett rättsligt eller administrativt förfarande som har direkt samband med
åtgärder för att förebygga, utreda eller väcka
åtal för ett annat brott eller verkställa straffrättsliga påföljder.
Uppgifter som fåtts från en medlemsstat i
Europeiska unionen får dock inte lämnas vidare till stater som inte hör till Europeiska
unionen eller internationella organ utan samtycke från den medlemsstat som lämnat ut
uppgifterna, förutom om utlämnandet av
uppgifterna är nödvändigt för finska statens
eller en annan stats allmänna säkerhet eller
för att förhindra ett omedelbart och allvarligt
hot mot Finlands väsentliga intressen och det
inte går att få samtycke i tid. Uppgifterna får
lämnas ut endast om staten eller det internationella organet i fråga garanterar en tillräcklig dataskyddsnivå. Den medlemsstat som
lämnat ut uppgifterna ska utan dröjsmål informeras om att uppgifterna lämnats vidare.
Gränsbevakningsväsendet ska på begäran
informera den stat eller det internationella
organ som lämnat ut uppgifterna om hur
gränsbevakningsväsendet behandlar de utlämnade uppgifterna. Om personuppgifter
har lämnats ut utan begäran, ska gränsbevakningsväsendet utan dröjsmål granska om
uppgifterna behövs för det ändamål för vilket
de lämnats ut.

4 b kap.

Den registrerades rättigheter
41 §
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Rätt till insyn

I fråga om utövande av rätten till insyn tilllämpas 26 och 28 § i personuppgiftslagen.
Den registeransvarige eller en förvaltningsenhet som förordnats av den registeransvarige lämnar ut uppgifterna för utövande av insyn. Den registeransvarige ska anvisa ett tillräckligt antal personer för utövandet av rätten
till insyn och utlämnandet av uppgifter i
samband därmed.
En registrerad som vill utöva sin rätt till insyn ska framställa en personlig begäran om
detta till den registeransvarige eller någon
annan myndighet som har rätt att lämna ut
uppgifter på gränsbevakningsväsendets vägnar samt styrka sin identitet.
42 §
Inskränkningar i rätten till insyn

89

eller en gärning som har registrerats i gränsbevakningsväsendets personregister eller
uppgifter som används för sammanlänkning
och teknisk undersökning av brott,
Dataombudsmannen kan på begäran av den
registrerade kontrollera att de uppgifter om
den registrerade som avses i 1 mom. är lagenliga. Bestämmelser om inskränkningar i
rätten till insyn finns dessutom i 27 § i personuppgiftslagen.
43 §
Utlämnande av uppgifter till gränsbevakningsväsendet genom teknisk anslutning

Uppgifter som avses i denna lag får lämnas
ut till gränsbevakningsväsendet på dess begäran genom teknisk anslutning eller som en
datamängd.

———
Rätten till insyn gäller inte
Denna lag träder i kraft den 20 .
1) uppgifterna i gränsbevakningsväsendets
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
register över personer misstänkta för brott,
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.
2) uppgifterna i säkerhetsdataregistret,
Databehandling som avses i denna lag ska
3) de observationsuppgifter som avses i 7 § genomföras i enlighet med denna lag inom
3 mom. 4 punkten,
fyra år efter lagens ikraftträdande.
4) uppgifter om klassificering, övervakning
eller tillvägagångssätt i fråga om en person
—————
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3.

Lag
om ändring av 5 och 6 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som
hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de
brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning
av rambeslutet 26/2009 5 § 3 mom. och 6 § 3 mom. som följer:
5§

6§

Utlämnande av information och underrättelser på begäran

Utlämnande av information och underrättelser på eget initiativ

——————————————
På beslutsfattande som gäller utlämnande
av information och underrättelser tillämpas
vad som bestäms i 20 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, 26 a § i tullagen, 29 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet samt någon annanstans i lag.

——————————————
På beslutsfattande som gäller utlämnande
av information och underrättelser tillämpas
vad som bestäms i 20 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, 26 a § i tullagen, 29 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet samt någon annanstans i lag.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

—————
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4.

Lag
om ändring av lotterilagen
I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lotterilagen 1047/2001 en ny 42 a § som följer:
42 a §
Tillsynsregister över lotterier

dem som i praktiken anordnar lotterier, om
kontrollåtgärder samt om åtgärder som hänför sig till förbud och vitesförfarande.
Bestämmelser om register som förs av polisen finns i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003).

För skötseln av tillstånds- och tillsynsuppgifter som avses i denna lag ska polisen föra
register över anmälningar, tillståndsansökningar, tillstånd, återkallande av tillstånd, re———
dovisningar och om dem som gjort anmälan
Denna lag träder i kraft den 20 .
samt om sökande och tillståndshavare, om
—————
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5.

Lag
om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av
terrorism
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) 2 § 1 mom. 14 punkten, 23 § 6 mom. och 37 § 1 mom. samt
fogas till 37 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., och ett nytt 6
mom. som följer:
2§

37 §

Lagens tillämpningsområde

Rätt att få, använda och lämna ut uppgifter

Denna lag tillämpas på
——————————————
14) penningspelssammanslutningar som
avses i 11 § i lotterilagen (1047/2001) samt
näringsidkare och sammanslutningar som
förmedlar anmälningar om deltagande och
avgifter för deltagande i penningspel,
——————————————
23 §
Skyldighet att rapportera om tvivelaktiga affärstransaktioner

——————————————
Närmare bestämmelser om anmälningarnas
exaktare innehåll och form utfärdas genom
förordning av statsrådet.

Trots vad som bestäms om hemlighållande
av uppgifter om affärs- och yrkeshemligheter
eller uppgifter om en enskild persons, sammanslutnings eller stiftelses ekonomiska förhållanden, ekonomiska ställning eller beskattningsuppgifter, har centralen för utredning av penningtvätt rätt att av myndigheter,
av sammanslutningar som har ålagts en offentlig uppgift och av rapporteringsskyldiga
avgiftsfritt få uppgifter och handlingar som
behövs för förhindrande och utredning av
penningtvätt och av finansiering av terrorism.
——————————————
Uppgifter som avses i 1 och 3 mom. får
lämnas ut som en datamängd eller genom
teknisk anslutning till centralen för utredning
av penningtvätt.
——————————————
De förfrågningar som centralen för utredning av penningtvätt gjort med stöd av den
rätt att få uppgifter som avses i 1 och 3 mom.
eller innehållet i förfrågningarna får inte avslöjas för den som förfrågningarna gäller. På
bevarande och kontroll av förfrågningarna
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gäller på motsvarande sätt 23 § 4 och 5 mom.
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———
Denna lag träder i kraft den 20 .

—————
Helsingfors den 14 juni 2012

Statsminister

JYRKI KATAINEN
Inrikesminister Päivi Räsänen
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Bilaga
Parallelltext

1.

Lag
om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 19 § 4
mom., 22 § 6 mom., 29—33, 35—42, 46—47 och 47 a §, av dem 29—33, 35—42, 46—47
och 47 a § sådana de lyder i lag 761/2003 och 47 a § sådan den lyder i lag 594/2005,
ändras 2 § 2 och 3 mom., 3 § 2 och 3 mom., 4 § 3 och 4 mom., 5 § 3 mom., 6 § 1 och 2
mom., 7 §, 8 § 2 mom., 10 § 2 och 3 mom., 11—14 §, 16 och 16 a §, 17 § 2 och 4 mom., 18—
19 §, 20 § 1 mom., 22 § 1—5 mom., 23 § 1 mom., 25 §, 27 § och 45 § 1 mom.,
av dem 2 och 22 § sådana de lyder delvis ändrade i lagarna 529/2005 och 851/2006, 3 § 3
mom. sådant det lyder i lag 457/2009, 4 och 6 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 529/2005,
7 och 8 § sådana de lyder i lag 1424/2009, 13 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna
523/2004, 981/2007 och 1424/2009 14 § sådan den lyder i lagarna 594/2005, 256/2006,
538/2006 och 1424/2009, 16, 37 och 40 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 457/2009,
16 a § sådan den lyder i lag 457/2009, 19 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 529/2005,
594/2005, 256/2006, 538/2006, 981/2007, 457/2009 och 1424/2009 och 23 § sådan den lyder
delvis ändrad i lagarna 672/2006 och 457/2009, samt
fogas till lagen nya 19 a och 19 b §, 29—31 §, ett nytt 6 a kap., en ny 32 § och en ny kapitelrubrik före den, nya 33 och 35—37 §, ett nytt 6 b kap. och nya 38—42 § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

2§

2§

Informationssystemet för polisärenden

Informationssystemet för polisärenden

——————————————
I informationssystemet får, av de uppgifter
som gäller identiteten i fråga om en person
som är misstänkt för brott eller är föremål för
förundersökning, polisundersökning, polisens
åtgärder eller tvångsmedel, registreras fullständigt namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, nationalitet, civilstånd,
födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller
annan kontaktinformation, uppgift om att per-

——————————————
Av de uppgifter som gäller identiteten i
fråga om den som är misstänkt för brott eller
är föremål för förundersökning, polisundersökning, polisens åtgärder eller tvångsmedel

och den som gjort anmälan, den som uppträder som vittne eller målsägande eller den
som har något annat samband med ärendet
får man registrera sådana uppgifter i informationssystemet som behövs med tanke på
ändamålet med informationssystemet, såsom

Gällande lydelse
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sonen avlidit, uppgifterna i en utländsk persons resedokument samt sådana uppgifter om
personen som påverkar hans eller hennes
egen säkerhet eller polisens säkerhet i arbetet.

I informationssystemet får även annan nödvändig information som inhämtats för skötseln av de uppgifter som anges i 1 § 1 mom.
polislagen registreras enligt följande:
10) för utförande och registrering av undersökningar och handräckningsuppdrag, uppgifter som erhållits vid förundersökning enligt
förundersökningslagen, vid undersökning enligt polislagen, i samband med polisåtgärder
eller vid ett handräckningsuppdrag eller vid
tillämpning av tvångsmedelslagen (uppgifter
om undersökning och handräckning) enligt
följande:

Föreslagen lydelse
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namn, födelsedatum, personbeteckning, kön,
modersmål, medborgarskap, avsaknad av
medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att
personen avlidit eller om dödförklaring av
personen samt det klientnummer som en
myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress, uppgifterna i ett resedokument samt övrig behövlig
information som gäller inresa och passerande av gräns.

I informationssystemet får även annan behövlig information som inhämtats för skötseln av de uppgifter som anges i 1 § 1 mom. i
polislagen registreras enligt följande:
1) för utförande och registrering av och informationssökning för undersökningar och
handräckningsuppdrag, uppgifter som erhållits vid förundersökning enligt förundersökningslagen (449/1987), vid polisundersökning enligt polislagen, i samband med polisåtgärder eller vid ett handräckningsuppdrag
eller vid tillämpning av tvångsmedelslagen
(450/1987) (undersöknings- och handräckningsuppgifter) enligt följande:
a) om personer som misstänks för brott a) numret på en anmälan om brott eller en
samt personer som gjort anmälan, uppträder anmälan om någon annan händelse, tid och
som vittnen eller målsägande eller som har plats för händelsen, anmälningstidpunkten,
något annat samband med anmälan,
brottsbeteckningar och andra beteckningar,
tidpunkten för åtalspreskription av det grövsta brottet, utredande enhet, utredarna, undersökningsläget, beslut som polisen fattat
för att avsluta ett ärende, uppgift om beslut
av åklagare samt domstolsavgöranden och
om avgörandenas laga kraft,
b) om rubriceringar i anmälningar om b) uppgifter om tvångsmedel, polisens åtbrott och övriga anmälningar, tvångsmedel, gärder samt olika faser i förundersökning och

polisens åtgärder samt olika faser i förundersökning och polisundersökning,
c) om andra nödvändiga beskrivningar, omständigheter och specificeringar som hänför
sig till polisens uppgifter, åtgärder eller händeser,
7) för klassificering och analys av tillvägagångssättet vid misstänkta brott, uppgifter

som baserar sig på anmälan om brott och
undersökningsprotokoll, uppgifter om målsägande, uppgifter om den som misstänks för
brott, uppgifter som gäller specificering av
brott och beskrivning av händelseförloppet,

polisundersökning,

c) uppgifter om andra behövliga beskrivningar, omständigheter och specificeringar
som hänför sig till polisens uppgifter, åtgärder eller händelser,
d) uppgifter för klassificering och analys av
tillvägagångssättet vid brott, uppgifter som
beskriver klassificeringen av gärningsmannen, händelsen eller gärningen samt uppgifter
som behövs för sammanlänkning och teknisk
undersökning av brott,
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Gällande lydelse
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Föreslagen lydelse

uppgifter om egendom som har åtkommits
genom brott, uppgifter som beskriver klassi-

ficeringen av gärningsmannen, händelsen eller gärningen samt uppgifter som behövs för
sammanlänkning och teknisk undersökning
av brott (uppgifter om tillvägagångssätt),
1) för att en person skall kunna påträffas,
övervakas, observeras och skyddas, i fråga
om personer som är efterlysta eller som har
meddelats närings-, besöks- eller reseförbud
eller som är villkorligt frigivna samt personer
som ett besöksförbud avses skydda eller som
är föremål för observation, orsaken till åtgärden, de begärda åtgärderna, den myndighet
som har hand om efterlysningen, preskription
av efterlysningen och andra uppgifter som
behövs vid övervakningen av efterlysningar
(efterlysningsuppgifter),

2) för att en person ska kunna påträffas,
övervakas, observeras och skyddas, i fråga
om personer som är efterlysta, som har meddelats närings-, besöks-, rese-, djurhållningseller jaktförbud, som meddelats nationellt inreseförbud, som försatts i övervakad frihet på
prov, som avtjänar övervakningsstraff, som

är villkorligt frigivna, personer som ett besöksförbud avses skydda eller som är föremål
för observation, fotografi, fingeravtryck, sär-

skilda oföränderliga fysiska kännetecken
samt uppgifter om huruvida den person som
är efterlyst är beväpnad, våldsbenägen eller
har rymt, identifikationsuppgifter om anmälan, orsaken till åtgärden, de begärda åtgär-

derna, den myndighet som har hand om efterlysningen, preskription av efterlysningen, hur
farlig personen är och andra uppgifter som
behövs vid övervakningen av efterlysningar

samt uppgifter om den rätta identiteten för en
person som missbrukat identitet och för den
vars identitet missbrukats (uppgifter om efterlysningar av personer),
8) för att personer som anmälts försvunna 3) för att personer som anmälts försvunna
skall kunna hittas, nödvändiga uppgifter om ska kunna hittas och för att okända avlidna
försvunna personer och för att okända avlid- ska kunna identifieras, behövliga uppgifter,
na skall kunna identifieras för identifieringen inklusive fotografier, fingeravtryck, tandkarnödvändiga uppgifter om okända avlidna tor, DNA-profiler samt uppgifter om proteser
(identifieringsuppgifter),
och åtgärder som lämnat medicinska spår
samt identifikationsuppgifter om anmälan,
(identifieringsuppgifter),
2) för att hitta fordon och registreringsskyl- 4) för att hitta fordon och registreringsskyl-

tar som tillgripits eller efterspanas av någon
annan orsak, identifieringsuppgifter om dem
samt uppgifter som behövs för att de skall
kunna återställas till ägaren eller innehavaren,
samt uppgifter som behövs för att personer
som är efterspanade eller föremål för observation och som rör sig med motorfordon skall
kunna påträffas (uppgifter om efterspanade
motorfordon),
3) för att hitta egendom som någon har förlorat genom brott, som har omhändertagits av
polisen, som har förkommit eller innehafts av
en försvunnen person, identifieringsuppgifter

tar som tillgripits eller efterspanas av någon
annan orsak, identifieringsuppgifter om dem
samt uppgifter som behövs för att de ska
kunna återställas till ägaren eller innehavaren, identifikationsuppgifter om anmälan
samt uppgifter som behövs för att personer
som är efterspanade eller föremål för observation och som rör sig med motorfordon ska
kunna påträffas (uppgifter om efterspanade
fordon),
5) för att hitta egendom som någon har förlorat genom brott, som har omhändertagits av
polisen, som har förkommit eller innehafts av
en försvunnen person eller okänd avliden,
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identifieringsuppgifter om egendomen samt
uppgifter som behövs för att den ska kunna
återställas till ägaren eller innehavaren och
uppgifter som behövs för utredning av försvinnanden samt identifikationsuppgifter om
anmälan (egendomsuppgifter),

6) för en persons egen säkerhet eller en
myndighets säkerhet i arbetet nödvändiga
uppgifter, såsom uppgifter om hur farlig eller
oberäknelig ett objekt eller en person är samt
uppgifter som beskriver eller är avsedda att
beskriva en brottslig gärning, ett straff eller
någon annan påföljd för brott eller personens hälsotillstånd, sjukdom eller handikapp
eller vårdåtgärder eller därmed jämförbara
åtgärder som gäller personen eller uppgifter
om socialvårdsåtgärder (säkerhetsinformation),
9) för identifiering av personer som miss- 7) för identifiering av personer som miss-

tänks för brott, för utredning av brott och för
registrering av gärningsmän, i fråga om personer som misstänks eller har blivit dömda
för brott, signalement enligt 6 kap. 4 § 1 och
4 mom. tvångsmedelslagen och DNA-profiler
enligt 5 § i nämnda kapitel, videobilder på en
person och skospår, uppgifter om ett misstänkt brott samt uppgifter som gäller registrering samt klassificering av en person (signalementsuppgifter),
6) för att polisenheterna skall kunna underrättas och övervakningen inriktas, av polisen
registrerade uppgifter som skall tillkännages
särskilt på grund av att saken är brådskande,
att det är fråga om en farosituation, för att
brott skall kunna förebyggas eller av skäl som
har samband med utredningen (uppgifter för
förmedling av meddelanden),
12) uppgifter om en person som inte hör till
polisförvaltningen och som har använts som
informationskälla för hindrande, avslöjande
eller utredning av brott samt uppgifter om hur
informationskällan har använts samt om tillsynen (uppgifter om informationskälla).
4 a) för att upprätthålla ordningen och säkerheten i en förvaringslokal, identifieringsuppgifter om dem som meddelats besöksförbud enligt 7 kap. 5 § i lagen om behandlingen
av personer i förvar hos polisen (841/2006)

tänks för brott, för utredning av brott och för
registrering av gärningsmän, i fråga om personer som misstänks eller har blivit dömda
för brott samt en okänd gärningsman i anslutning till brott, signalement enligt 6 kap. 4
§ 1 mom. i tvångsmedelslagen, DNA-profiler
enligt 5 § i nämnda kapitel, tekniska bild- och
ljudupptagningar av en person och skospår,
uppgifter om ett misstänkt brott samt uppgifter som gäller registrering samt klassificering
av en person (signalementsuppgifter),
8) för att allmänheten ska kunna underrättas, tips från allmänheten kunna fås och
övervakningen vid de myndigheter som utför
undersökningar kunna inriktas, av polisen
registrerade uppgifter som måste tillkännages
särskilt på grund av att saken är brådskande,
att det är fråga om en farosituation, för att
brott ska kunna förebyggas, egendom ska
kunna återställas till ägaren eller av skäl
som har samband med utredningen (uppgifter
om informationsförmedling),
9) uppgifter om en person som avses i
36 a § i polislagen och som har använts som
informationskälla för hindrande, avslöjande
eller utredning av brott samt uppgifter om
hur informationskällan har använts samt om
tillsynen (uppgifter om informationskälla),
10) för att upprätthålla ordningen och säkerheten i en förvaringslokal, identifieringsuppgifter om dem som meddelats besöksförbud enligt 7 kap. 5 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen
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samt uppgifter om innehållet i och grunden (841/2006) samt uppgifter om innehållet i
för besöksförbudet samt dess giltighetstid och grunden för besöksförbudet samt dess
(uppgifter om besöksförbud),
giltighetstid (uppgifter om besöksförbund),

4) för att tiden för frihetsberövande skall
kunna följas och övervakas samt säkerheten
vid förvaring tryggas, i fråga om personer
som har gripits, anhållits eller häktats med
stöd av förundersökningslagen (449/1987),
tvångsmedelslagen (450/1987), polislagen eller någon annan författning, uppgifter enligt
22 § förordningen om förundersökning och
tvångsmedel (575/1988) som gäller anhållande, uppgifter som hänför sig till anmälningar om brott och gripande samt i enskilda
fall uppgifter som påverkar säkerheten vid
förvaring i fråga om den som varit berövad
sin frihet (uppgifter om anhållna),
5) för en samlad sökning av registrerade
anmälningar om brott, i fråga om personer
misstänkta för brott anmälans nummer, gärningsdagen och gärningsplatsen, brottsbeteckning, tidpunkten för åtalspreskription
samt straff och andra påföljder för brottet
(uppgifter om brottsanmälningsindex och påföljder),
11) för sökning av en handling i polisens
datorarkiv anmälan om uppgifter om undersökningen och handräckningen och identifikationsuppgifter i fallet samt sammandrag av
redogörelsen (arkivuppgifter om undersökning och handräckning),

11) uppgifter om observationer som gjorts
av poliser eller uppgifter som anmälts till polisen i anslutning till händelser eller personer som utifrån omständigheterna eller en
persons hotelser eller uppträdande i övrigt
med fog kan bedömas ha samband med
brottslig verksamhet (observationsuppgifter).

3§

3§

Informationssystemet för förvaltningsärenden

Informationssystemet för förvaltningsärenden

——————————————
I informationssystemet får av uppgifterna
om en persons identitet registreras fullständigt namn, födelsedatum, personbeteckning,
kön, modersmål, nationalitet, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun,
yrke, adress och telefonnummer eller annan

——————————————
Av de uppgifter som gäller en persons
identitet får man registrera sådana uppgifter i

informationssystemet som behövs med tanke
på ändamålet med informationssystemet, såsom namn, födelsedatum, personbeteckning,
kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad
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kontaktinformation, uppgift om att personen av medborgarskap, nationalitet, hemstat, ciavlidit samt uppgifterna i en utländsk persons vilstånd, födelsestat, födelsehemkommun,
resedokument.
hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift
om att personen avlidit eller om dödför-

I informationssystemet får även annan nödvändig information som inhämtats för skötseln av de uppgifter som anges i 1 § 3 mom. i
polislagen registreras enligt följande:
1) för skötseln av polisens uppgifter enligt
skjutvapenlagen (1/1998) nödvändig information om ansökan, tillstånd, polisens åtgärder,
beslut, hinder, anmärkning, anmälan och inspektion enligt nämnda lag (uppgifter om vapentillstånd),

klaring av personen samt det klientnummer
som en myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och nationalitet, uppgifterna i ett resedokument samt
övrig behövlig information som gäller inresa
och passerande av gräns.

I informationssystemet får även annan behövlig information som inhämtats för skötseln av de uppgifter som anges i 1 § 3 mom. i
polislagen registreras enligt följande:
1) för skötseln av polisens uppgifter enligt
skjutvapenlagen (1/1998) nödvändig information om ansökan, tillstånd, polisens åtgärder, beslut, hinder, anmärkning, anmälan och
inspektion enligt nämnda lag samt tidpunkten
för lämplighetstestet (uppgifter om vapentillstånd),
——————————————

9) för skötseln av uppgifter enligt lotterilagen (1047/2001) nödvändig information om
anmälningar, tillståndsansökningar, tillstånd, återkallade tillstånd, redovisningar
och om dem som gjort anmälan samt om tillståndssökande och tillståndshavare, om dem
som i praktiken anordnar lotterier och dessas
ansvariga personer, om kontrollåtgärder
samt om åtgärder som hänför sig till förbud
och vitesförfarande (uppgifter om lotteritillstånd).

4§

4§

Informationssystemet för misstänkta

Informationssystemet för misstänkta

——————————————
Av de uppgifter som gäller en persons identitet får registreras fullständigt namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål,
nationalitet, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och
telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit samt
uppgifterna i en utländsk persons resedokument.

——————————————
Av de uppgifter som gäller en persons
identitet får registreras uppgifter som behövs

med tanke på ändamålet med informationssystemet, såsom namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationali-

tet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och
telefonnummer eller annan kontaktinformation, ljud- och bildupptagningar av personen
samt identifieringsuppgifter som grundar sig
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Endast polispersonal som förordnats till
kriminalunderrättelse-, brottsanalys- och observationsuppgifter har genom teknisk anslutning tillgång till informationssystemet för
misstänkta.

på personens fysiska egenskaper, uppgift om
att personen avlidit eller om dödförklaring
av personen samt det klientnummer som en
myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress, uppgifterna i ett resedokument samt övrig behövlig
information som gäller inresa och passerande av gräns.
Endast polispersonal som förordnats till
kriminalunderrättelse-, brottsanalys- och observationsuppgifter samt de kontaktpersoner
som polisen sänt utomlands har genom teknisk anslutning tillgång till informationssystemet för misstänkta.

5§

5§

Skyddspolisens funktionella informationssystem

Skyddspolisens funktionella informationssystem

——————————————
Av de uppgifter som gäller en persons identitet får registreras fullständigt namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål,
nationalitet, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och
telefonnummer eller annan kontakinformation, uppgift om att personen avlidit samt
uppgifterna i en utländsk persons resedokument.

——————————————
Av de uppgifter som gäller en persons
identitet får registreras uppgifter som behövs

——————————————

——————————————

med tanke på ändamålet med informationssystemet, såsom namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, nationalitet, civilstånd, födelsestat, fö-

delsehemkommun, hemkommun, yrke,
adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, ljud- och bildupptagningar

av personen samt identifieringsuppgifter som
grundar sig på personens fysiska egenskaper,
uppgift om att personen avlidit eller om dödförklaring av personen samt det klientnummer som en myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress,
uppgifterna i ett resedokument samt övrig
behövlig information som gäller inresa och
passerande av gräns.

6§

6§

Polisens övriga personregister

Polisens övriga personregister

Förutom de i 2—4 § samt i 30 och 31 § avsedda permanenta riksomfattande informationssystemen som förs med hjälp av automatisk databehandling kan det finnas temporära
eller manuella personregister för polisens

Förutom de i 2—4 och 33 § avsedda permanenta riksomfattande informationssystemen som förs med hjälp av automatisk databehandling kan det finnas temporära eller
manuella personregister för polisens riksom-
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riksomfattande bruk.
För att användas av en eller flera polisenheter kan även inrättas
1) andra personregister för polisen än sådana informationssystem som avses i 2—5, 30
och 31 §,
2) ett tillfälligt register för sådan brottsanalys som behövs för att förhindra, avslöja eller
utreda ett brott på vilket kan följa fängelse, i
vilket får samköras, lagras och annars behandlas uppgifter i de informationssystem
som avses i 2—4 §, uppgifter som i samband
med utförandet av ett enskilt polisuppdrag har
inhämtats genom kriminalunderrättelseverksamhet, observation eller iakttagelser, samt
uppgifter som nämns i 14 § 2 punkten.
——————————————

fattande bruk.
För att användas av en eller flera polisenheter kan det även inrättas
1) andra personregister för polisen än sådana informationssystem som avses i 2—5 eller
33 §,
2) ett temporärt register för sådan brottsanalys som behövs för att förhindra, avslöja
eller utreda ett sådant brott eller en brottshelhet bestående av sådana brott som kan
leda till fängelse, i vilket får samköras, lagras

och annars behandlas uppgifter i de informationssystem som avses i 2—4 §, uppgifter
som i samband med utförandet av ett enskilt
polisuppdrag har inhämtats genom kriminalunderrättelseverksamhet, observation eller
iakttagelser, samt uppgifter som avses i 14 §
1 mom. 2 och 4 punkten.
——————————————

7§

7§

Registeransvarig

Registeransvarig

Polisstyrelsen är registeransvarig för de
personregister som avses i 2—4 § och 6 § 1
mom. samt 30 och 31 §, skyddspolisen är registeransvarig för det personregister som avses i 5 § och den polisenhet som ansvarar för
verksamheten är registeransvarig för det personregister som avses i 6 § 2 mom.

Polisstyrelsen är registeransvarig för de
personregister som avses i 2—4 § och 6 § 1
mom. samt 33 §, skyddspolisen är registeransvarig för det personregister som avses i 5 §
och den polisenhet som ansvarar för verksamheten är registeransvarig för det personregister som avses i 6 § 2 mom.

8§

8§

Inrättande av personregister

Inrättande av personregister

——————————————
För inrättande av andra än de i 2—5 samt
30 och 31 § avsedda personregistren krävs ett
skriftligt beslut. När det gäller riksomfattande
temporära och manuella personregister som
avses i 6 § ska dataombudsmannen underrättas om beslutet att inrätta ett register och väsentliga ändringar i beslutet senast en månad
innan registret inrättas eller ändras. I beslutet
om inrättande ska personregistrets ändamål
anges.

——————————————
För inrättande av andra än de i 2―5 och
33 § avsedda personregistren krävs ett skriftligt beslut. När det gäller riksomfattande
temporära och manuella personregister som
avses i 6 § ska dataombudsmannen underrättas om beslutet att inrätta ett register och väsentliga ändringar i beslutet senast en månad
innan registret inrättas eller ändras. I beslutet
om inrättande ska personregistrets ändamål
anges.
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10 §

10 §

Behandling av känsliga uppgifter

Behandling av känsliga uppgifter

——————————————
Uppgifter som avses i 11 § 1, 2 eller 4—6
punkten personuppgiftslagen får samlas in för
och registreras i polisens personregister och i
övrigt behandlas endast när det är nödvändigt
för att ett visst uppdrag som hör till polisen
skall kunna fullgöras. Uppgifter som avses i 4
punkten i nämnda paragraf får dessutom samlas in för och registreras i polisens personregister och i övrigt behandlas när det är nödvändigt för tryggande av den registrerades
egen säkerhet eller polisens säkerhet i arbetet.

——————————————
Uppgifter som avses i 11 § 1, 2 eller 4—6
punkten i personuppgiftslagen får samlas in
för och registreras i polisens personregister
och i övrigt behandlas endast när det är nödvändigt för att ett visst uppdrag som hör till
polisen ska kunna fullgöras. Dessa uppgifter

11 §

11 §

Uppgifter som inhämtats genom avlyssning

Behandling av överskottsinformation som
erhållits med hemliga informationsinhämtningsmetoder

får samlas in för, registreras och i övrigt behandlas i skyddspolisens funktionella informationssystem, när det är nödvändigt för att
skyddspolisen ska kunna fullgöra uppdrag
som föreskrivs för den i lag. Uppgifter som

avses i 4 punkten i nämnda paragraf får dessutom samlas in för och registreras i polisens
personregister och i övrigt behandlas när det
är nödvändigt för tryggande av den registrerades egen säkerhet eller en myndighets säkerhet i arbetet.
Uppgifter som avses i 11 § 1, 2 och 4—6 Uppgifter som avses i 11 § 1, 2 och 4—6
punkten personuppgiftslagen får dock inte punkten i personuppgiftslagen får dock inte
samlas in för eller registreras i det personre- samlas in för och registreras i det personregister som avses i 31 §.
gister som avses i 33 §.
——————————————
——————————————

Om en uppgift som har inhämtats genom
teknisk avlyssning enligt polislagen hänför
sig till något annat brott än det som avses bli
förhindrat eller avbrutet genom avlyssningen,
får uppgiften inte införas i ett personregister
om den inte gäller ett brott för vars förhindrande eller avbrytande avlyssning får ske.

Överskottsinformation som erhållits med
sådana hemliga informationsinhämtningsmetoder som avses i 3 kap. i polislagen får registreras i de informationssystem som avses i 2
och 4—5 §och i de personregister som avses
i 6 § 2 mom. 2 punkten, om informationen
gäller ett sådant brott i fråga om vilket den
informationsinhämtningsmetod med vilken
informationen erhållits skulle ha fått användas i syfte att förhindra eller avslöja brottet
eller om informationen behövs för att förhindra ett sådant brott som avses i 15 kap. 10
§ i strafflagen (39/1889).
I tvångsmedelslagen föreskrivs om införan- I 5 a kap. 13 § i tvångsmedelslagen förede i personregister av uppgifter som inhäm- skrivs om införande i personregister av övertats genom teleavlyssning eller teknisk av- skottsinformation som inhämtats med sådana
informationsinhämtningsmetoder som avses i
lyssning enligt tvångsmedelslagen.
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5 a kap. i tvångsmedelslagen.

12 §

12 §

Behandling av uppgifter som inte hänför sig
till ett visst uppdrag

Behandling av uppgifter som inte hänför sig
till ett visst uppdrag

Information som inhämtats i samband med
ett visst uppdrag som hör till polisen och som
behövs för att de uppgifter som avses i 1 § 1
mom. polislagen skall kunna utföras, men
som inte hänför sig till uppdraget eller till ett
annat pågående uppdrag, får endast samlas in
för eller registreras i personregister enligt 4,
5, 30 och 31 § samt i register som är avsedda
att vara temporära enligt 6 § 2 mom. 2 punkten i de registreringssyften som anges i paragraferna.

Information som inhämtats i samband med
ett visst polisuppdrag och som behövs för att
de uppgifter som avses i 1 § 1 mom. i polislagen ska kunna utföras, men som inte
hänför sig till uppdraget eller till ett annat
pågående uppdrag, får endast samlas in för
eller registreras i personregister enligt 2 §

13 §

13 §

Polisens rätt att få uppgifter ur vissa register

Polisens rätt att få uppgifter ur vissa register

Utöver vad som föreskrivs i polislagen eller
i någon annan lag har polisen rätt att så som
föreskrivs i 2 mom. ur vissa register få information som den behöver för att sköta sina
uppgifter och föra sina personregister.
Utan hinder av sekretessbestämmelserna
har polisen rätt att enligt avtal med den registeransvarige genom teknisk anslutning eller i
maskinläsbar form få följande uppgifter:
1) ur Fordonsförvaltningscentralens informationssystem för vägtrafiken uppgifter som
gäller fordon som polisen spanar efter eller
som är föremål för förundersökning, polisundersökning eller annan undersökning,
2) ur närings-, trafik- och miljöcentralens
informationssystem för trafiktillstånd uppgifter som behövs vid övervakningen av tillståndspliktig trafik och ur magistraternas farkostregister uppgifter som behövs vid över-

Utöver vad som föreskrivs i någon annan
lag har polisen trots sekretessbestämmelserna rätt att i enlighet med vad som avtalas om
saken med den registeransvarige i fråga ur
vissa register genom en teknisk anslutning
eller som en datamängd få sådan information
som polisen behöver för att utföra sina uppdrag och föra sina personregister, enligt följande:
1) ur det fordonstrafikregister som avses i

som sådan observationsuppgift som avses i 3
mom. 11 punkten i nämnda paragraf, i personregister enligt 4, 5 och 33 § samt i regis-

ter som är avsedda att vara temporära enligt 6
§ 2 mom. 2 punkten, i enlighet med de villkor
som anges i de nämnda bestämmelserna.
När uppgifter registreras skall de i mån av När uppgifter registreras ska de i den mån
möjlighet åtföljas av en bedömning av upp- det är möjligt åtföljas av en bedömning av
giftslämnarens tillförlitlighet och uppgifternas uppgiftslämnarens tillförlitlighet och uppgifriktighet.
ternas riktighet.

och informationssystem

lagen om fordonstrafikregistret (541/2003)
för uppdrag som avses i 15—17 § i den lagen,
2) uppgifter som gäller dömda, fångar och
dem som intagits i en straffanstalt ur
Brottspåföljdsmyndighetens informationssystem som avses i 16 § 1 mom. i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff (422/2002) för förhindrande, ut-

104

Gällande lydelse

RP 66/2012 rd

Föreslagen lydelse

vakningen av båttrafiken,
3) ur justitieförvaltningens informationssystem uppgifter om brottmål som är eller har
varit föremål för åtalsprövning, beslut av
åklagare, brottmål som är eller har varit anhängiga vid domstol, domstolarnas lagakraftvunna avgöranden, personer som efterlysts av
justitieförvaltningsmyndigheterna, ur rättsregistercentralens informationssystem uppgifter
om verkställigheten av bötesstraff samt ur
kriminal- och fångvårdsmyndigheternas informationssystem uppgifter om personer som
avtjänar eller har avtjänat straff som riktar sig
mot friheten; om inhämtande av uppgifter ur
straffregistret föreskrivs dock i straffregisterlagen (770/1993),

redande och överlämnande för åtalsprövning
av brott eller för ett sådant tillstånd eller
godkännande av polisen som förutsätter att
personen i fråga är tillförlitlig,
3) ur kommunikationsministeriets trafiktillståndsregister de uppgifter som behövs för
trafikövervakning, förundersökning, annan
undersökning och för påförande av påföljdsavgift för tranportör enligt 179 § i utlänningslagen (301/2004),,
4) av dem som utövar inkvarteringsverksamhet sådana uppgifter om resande som avses i 6 § 1 mom. i lagen om inkvarteringsoch förplägnadsverksamhet (308/2006) och
som behövs för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt för att förhindra, avslöja eller utreda brott och för att utföra något annat för polisen lagstadgat uppdrag,
5) ur det bötesregister som avses i lagen
om verkställighet av böter (672/2002), för de
ändamål som nämns i lagens 50 §, uppgifter
om brott och straffrättsliga påföljder samt
för behandling av tillståndsärenden, ur det
straffregister som avses i straffregisterlagen
(770/1993), för de ändamål som nämns i lagens 4 och 4 a §, personuppgifter och av justitieförvaltningsmyndigheterna uppgifter om
personer som är efterlysta av dem, ur det register över avgöranden och meddelanden om
avgöranden som avses i lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) uppgifter om avgöranden i
brottmål och om avgörandenas laga kraft
samt ur det rikssystem för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter som avses i den lagen uppgifter om brottmål som är
eller har varit anhängiga vid åklagarmyndigheter eller domstolar, om sådan information kan fås,
4) ur patent- och registerstyrelsens handels- 6) ur patent- och registerstyrelsens handelsregister anmälningar och meddelanden som register, för förhindrande, avslöjande och utgäller näringsidkare,
redande av brott, uppgifter om anmälningar

och meddelanden som gäller näringsidkare,

7) ur gränsbevakningsväsendets och tullverkets personregister, vid polisuppdrag för
det ändamål som uppgifterna har samlats in
och registrerats för samt för andra ändamål
när det gäller fall som avses i 16 § 1 mom.,
6) ur utrikesministeriets informationssystem 8) ur utrikesministeriets informationssyuppgifter angående beslut om pass, visum, stem, för förundersökning, annan undersökuppehålls- eller arbetstillstånd,
ning och för utförande av de uppdrag som
föreskrivs för polisen i utlänningslagen upp-
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gifter om dem som hör till personalen vid diplomatiska beskickningar och konsulat som
representerar den utsändande staten i Finland och om dem som hör till personalen vid
en internationell organisations organ i Finland eller något annat internationellt organ i
samma ställning samt om dessa personers
familjemedlemmar och om dem som är i privat tjänst hos dessa personer,
9) ur Migrationsverkets informationssystem, för förundersökning, annan undersökning och för utförande av de uppdrag som
föreskrivs för polisen i utlänningslagen, uppgifter om ärenden som gäller resedokument,
visum, uppehållstillstånd, internationellt
skydd, avlägsnande ur landet, inreseförbud
och medborgarskap,
10) ur det farkostregister som avses i lagen
om farkostregistret (976/2006) och ur Ålands
fritidsbåtsregister sådana uppgifter om båtar
och ägare och innehavare av båtar som behövs för utförande av de uppgifter som anges
i 1 § i polislagen (493/1995) och de uppdrag
som avses i lagen om sjöfartsskydd på vissa
fartyg och i hamnar som betjänar dem och
om tillsyn över skyddet (485/2004) samt för
påförande av påföljdsavgift för transportör
enligt 179 § i utlänningslagen,
11) av ett teleföretag de uppgifter som avses i 5 a kap. 3 och 3 a § i tvångsmedelslagen, i 31 c § 1 mom. och 36 § 2 mom. i po-

5) av ett teleföretag de uppgifter som avses
i 5 a kap. 3 § i tvångsmedelslagen, i 31 c § i
polislagen eller i 35 och 36 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation lislagen eller i 35 och 36 § i lagen om data(516/2004),
skydd vid elektronisk kommunikation
(516/2004),

12) av den myndighet som har begärt
handräckning, uppgifter som behövs för lämnande av handräckning,
8) ur befolkningsregistercentralens befolk- 13) de uppgifter som anges i 13—17 § i laningsdatasystem de uppgifter som avses i 4 gen om befolkningsdatasystemet och Befolkoch 5 § befolkningsdatalagen (507/1993).
ningsregistercentralens
certifikattjänster
(661/2009,
14) ur försvarsmaktens värnpliktsregister,
för bedömningen av den personliga lämpligheten hos en person som söker eller innehar
ett tillstånd som avses i skjutvapenlagen
(1/1998) och en person för vilken ett godkännande som avses i skjutvapenlagen söks eller
som har fått ett sådant godkännande, i 97 a §
i värnpliktslagen (1438/2007) avsedda nödvändiga uppgifter om en värnpliktigs tjänstgöring och tjänsteduglighet,
15) ur det register över laddare som avses i
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Innan uppgifter lämnas ut till polisen genom teknisk anslutning skall polisen visa att
uppgifterna är skyddade på det sätt som 32 §
1 mom. personuppgiftslagen avser.

3 § i lagen om laddare (219/2000) uppgifter
för övervaknings- och larmuppdrag samt för
förhindrande, utredning och avslöjande av
brott.
Polisen har rätt att få de uppgifter som avses i 1—2 mom. avgiftsfritt, om inte något
annat bestäms i lag.
Polisen ska på begäran ge den registeransvarige information om behandlingen av de
uppgifter som polisen fått med stöd av 1
mom. Om personuppgifter har lämnats ut
utan begäran, ska polisen utan dröjsmål
granska om uppgifterna behövs för det ändamål för vilket de lämnats ut.

(upphävs)

14 §

14 §

Uppgifter som andra myndigheter lämnar ut
till polisen genom registrering vid direkt anslutning eller för registrering i maskinläsbar
form

Uppgifter som andra myndigheter lämnar ut
till polisen genom registrering vid direkt anslutning eller för registrering av en data-

Enligt avtal med den registeransvarige kan
uppgifter lämnas till polisens personregister
genom direkt anslutning eller i maskinläsbar
form enligt följande:
1) av justitieförvaltningsmyndigheterna,
kriminal- och fångvårdsmyndigheterna och
rättsregistercentralen uppgifter om personer
som de har efterlyst samt av fångvårdsmyndigheterna signalementsuppgifter om personer som avtjänar eller har avtjänat straff som
riktar sig mot friheten,

Enligt avtal med den registeransvarige kan
uppgifter lämnas till polisens personregister
genom direkt anslutning eller som en datamängd enligt följande:
1) av justitieförvaltningsmyndigheterna,
kriminal- och fångvårdsmyndigheterna och
Rättsregistercentralen uppgifter om personer
som de har efterlyst, av fångvårdsmyndigheterna signalementsuppgifter om personer som
avtjänar eller har avtjänat straff som riktar sig
mot friheten och av Rättsregistercentralen

2) av tullverket och militärmyndigheterna
uppgifter om personer som de har efterlyst,
uppgifter om utlänningar, uppgifter som gäller utlänningars identitet och signalement samt
uppgifter som behövs för förebyggande och
utredning av brott som hör till gränsbevakningsväsendets och tullverkets behörighet,
3) av myndigheterna inom utrikesförvaltningen uppgifter angående beslut om pass, visum, uppehålls- eller arbetstillstånd,

2) av tullverket och militärmyndigheterna
uppgifter om personer som de har efterlyst

mängd

uppgifter om besöksförbud och näringsförbud,

och av tullverket uppgifter om identifiering
av utlänningar och uppgifter som behövs för

förebyggande och utredning av brott,

3) av utrikesministeriet och finska beskickningar uppgifter som behövs för skötseln av
utrikesministeriets och finska beskickningars
uppdrag enligt passlagen (671/2006), av utrikesministeriet uppgifter om dem som hör

RP 66/2012 rd

Gällande lydelse

107

Föreslagen lydelse

4) av gränsbevakningsväsendet i 2 § avsedda uppgifter som skall behandlas för utförande av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i
polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen
(578/2005) eller någon annanstans i lag, samt
i 3 § avsedda uppgifter som skall behandlas
för utförande av de åligganden enligt 1 § 3
mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen
eller någon annanstans i lag,
5) av Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare sådana nödvändiga uppgifter om vidtagna åtgärder vilka registrerats vid jakt- och fiskeövervakning som hör till deras behörighet.

till personalen vid diplomatiska beskickningar och konsulat som representerar den utsändande staten i Finland och om dem som
hör till personalen vid en internationell organisations organ i Finland eller något annat internationellt organ i samma ställning
samt om dessa personers familjemedlemmar
och om dem som är i privat tjänst hos dessa
personer,

4) av gränsbevakningsväsendet i 2 § avsedda uppgifter som ska behandlas för utförande av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i
polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen
(578/2005) eller någon annanstans i lag, samt
i 3 § avsedda uppgifter som ska behandlas
för utförande av de åligganden enligt 1 § 3
mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen
eller någon annanstans i lag,
5) av Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare sådana nödvändiga uppgifter om vidtagna åtgärder som registrerats vid jakt- och fiskeövervakning som hör till deras behörighet,

6) av nödcentralsmyndigheter uppgifter om
en person som har registrerats i nödcentralsdatasystemet när det är nödvändigt med
tanke på den registrerades egen säkerhet eller säkerheten i arbetet,
7) av Migrationsverket uppgifter om nationella inreseförbud samt om beslut om avvisning och utvisning och om polisåtgärder i
anslutning till handräckning.
Polisen ska på begäran ge den registeransvarige information om behandlingen av de
uppgifter som polisen fått med stöd av 1
mom. Om personuppgifter har lämnats ut
utan begäran, ska polisen utan dröjsmål
granska om uppgifterna behövs för det ändamål för vilket de lämnats ut.

16 §

16 §

Användning av uppgifter för andra ändamål
än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för

Användning av uppgifter för andra ändamål
än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för

Polisen har rätt att använda uppgifterna i Polisen har rätt att använda uppgifterna i
polisens personregister för andra ändamål än polisens personregister för andra ändamål än
de som uppgifterna har samlats in och regi- de som uppgifterna har samlats in och regi-
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strerats för, om inte något annat föreskrivs
nedan och om uppgifterna behövs för
1) tryggande av statens säkerhet,
2) avvärjande av fara som omedelbart hotar
liv eller hälsa eller avvärjande av en betydande egendomsskada,
3) förebyggande eller utredning av ett brott
på vilket kan följa fängelse,
4) utredning av identitet i samband med ett
visst uppdrag som hör till polisen och som
nödvändigt kräver att identiteten styrks,
5) beslut eller utlåtande som gäller beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när tillståndet enligt gällande bestämmelser är beroende av sökandens eller tillståndshavarens
tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknande egenskap, och det för bedömningen av
egenskapen krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av
rusmedel, brottslighet eller våldsamma uppträdande.
Uppgifter i polisens personregister får användas även för polisens forsknings- och planeringsverksamhet. Uppgifter får också användas för polisens utbildningsverksamhet,
om de är nödvändiga för att genomföra utbildningen.
Uppgifter i det i 4 § avsedda informationssystemet för misstänkta får inte användas för
skötseln av de uppgifter som avses i 1 mom.
5 punkten.

Föreslagen lydelse

strerats för, om inte något annat föreskrivs
nedan och om uppgifterna behövs för
1) tryggande av statens säkerhet,
2) avvärjande av allvarlig fara som omedelbart hotar den allmänna säkerheten,
3) förebyggande eller utredning av ett brott
på vilket kan följa fängelse,
4) utredning av identitet i samband med ett
visst uppdrag som hör till polisen och som
nödvändigt kräver att identiteten styrks,
5) beslut eller utlåtande som gäller beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när tillståndet enligt gällande bestämmelser är beroende av sökandens eller tillståndshavarens
tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknande egenskap, och det för bedömningen av
egenskapen krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av
rusmedel, brottslighet eller våldsamma uppträdande.
Uppgifter i polisens personregister får användas även för laglighetsövervakning samt
forsknings-, planerings- och utvecklingsverksamhet. Uppgifter får också användas för utbildningsverksamhet, om de är nödvändiga
för att genomföra utbildningen.
De observationsuppgifter som avses i 2 § 3
mom. 11 punkten och uppgifter i informationssystemet för misstänkta enligt 4 §,
skyddspolisens funktionella informationssystem enligt 5 § eller ett temporärt register
enligt 6 § 2 mom. 2 punkten får inte användas

för utförande av de uppdrag som avses i 1
mom. 5 punkten i denna paragraf.
Bestämmelser om användningen av finger- Bestämmelser om användning av fingeravavtrycksuppgifter i pass finns i 16 a §.
trycksuppgifter i pass och av fingeravtrycksuppgifter som hör till de uppgifter för identifiering av utlänningar som avses i 3 § 3
mom. 7 punkten finns i 16 a §.
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16 a §

16 a §

Användning av fingeravtrycksuppgifter i pass Användning av fingeravtrycksuppgifter i pass
för andra ändamål än de som uppgifterna har och uppgifter om fingeravtryck som tagits
samlats in och registrerats för
med stöd av utlänningslagen för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in
och registrerats för

Polisen får använda i 3 § 3 mom. 4 punkten
avsedda fingeravtrycksuppgifter i pass för
andra ändamål än de som uppgifterna har
samlats in och registrerats för endast om det
är nödvändigt för att identifiera ett offer för
en naturkatastrof, storolycka eller någon annan katastrof eller för ett brott eller ett offer
som annars förblivit oidentifierat. Rätt att använda uppgifterna har endast den som oundgängligen behöver dem för skötseln av sina
arbetsuppgifter.

Polisen får använda i 3 § 3 mom. 4 punkten
avsedda fingeravtrycksuppgifter i pass och i

3 § 3 mom. 7 punkten avsedda fingeravtrycksuppgifter som hör till uppgifterna för
identifiering av utlänningar för andra ända-

Polisen har rätt att i de situationer som avses i 1 mom. ta fingeravtryck av en registrerad och jämföra dem med registrerade fingeravtryck. Uppgifter som tagits för jämförelsen
får användas endast när jämförelsen görs och
ska därefter förstöras omedelbart.

mål än de som uppgifterna har samlats in och
registrerats för endast om det är nödvändigt
för att identifiera ett offer för en naturkatastrof, storolycka eller någon annan katastrof
eller för ett brott eller ett offer som annars
förblivit oidentifierat. Rätt att använda uppgifterna har endast den som oundgängligen
behöver dem för skötseln av sina arbetsuppgifter.
Polisen har rätt att i de situationer som avses i 1 mom. ta fingeravtryck och jämföra
dem med registrerade fingeravtryck. Uppgifter som tagits för jämförelsen får användas
endast när jämförelsen görs och ska därefter
förstöras omedelbart.

17 §

17 §

Utlämnande av uppgifter till en annan polisenhet för det ändamål som uppgifterna har
samlats in och registrerats för

Utlämnande av uppgifter till en annan polisenhet för det ändamål som uppgifterna har
samlats in och registrerats för

——————————————
Uppgifter som avses i 12 § får dock lämnas
ut endast när de behövs för
——————————————
2) avvärjande av fara som omedelbart hotar
liv eller hälsa eller avvärjande av betydande
egendomsskada,
——————————————
Utan hinder av sekretessbestämmelserna får
uppgifter lämnas ut även genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form.

——————————————
Uppgifter som avses i 12 § får dock lämnas
ut endast när de behövs för
——————————————
2) avvärjande av allvarlig fara som omedelbart hotar den allmänna säkerheten,
——————————————
Uppgifter får trots sekretessbestämmelserna lämnas ut även genom teknisk anslutning
eller som en datamängd.

RP 66/2012 rd

110

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

18 §

18 §

Utlämnande av uppgifter till en annan polisenhet för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för

Utlämnande av uppgifter till en annan polisenhet för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för

En polisenhet får lämna ut uppgifter till en
annan polisenhet ur ett personregister som
polisen inrättat för mer begränsad användning
än riksomfattande bruk för andra ändamål än
de som uppgifterna har samlats in och registrerats för, om uppgifterna behövs för
1) tryggande av statens säkerhet,
2) avvärjande av fara som omedelbart hotar
liv eller hälsa eller avvärjande av en betydande egendomsskada,
3) förebyggande eller utredning av ett brott
på vilket kan följa fängelse,
4) utredning av identitet i samband med ett
visst uppdrag som hör till polisen och som
nödvändigt kräver att identiteten styrks,
5) beslut eller utlåtande som gäller beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när tillståndet enligt gällande bestämmelser är beroende av sökandens eller tillståndshavarens
tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknande egenskap, och det för bedömningen av
egenskapen krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av
rusmedel, brottslighet eller våldsamma uppträdande.
Uppgifter i skyddspolisens funktionella informationssystem som avses i 5 § eller uppgifter enligt 12 § i ett temporärt personregister som avses i 6 § 2 mom. 2 punkten får
dock inte lämnas ut för skötseln av de uppgifter som avses i 1 mom. 5 punkten.
Uppgifter i polisens personregister får även
lämnas ut för polisens forsknings- och planeringsverksamhet. Uppgifter får också lämnas
ut för polisens utbildningsverksamhet, om de
är nödvändiga för att genomföra utbildningen.

En polisenhet får lämna ut uppgifter till en
annan polisenhet ur ett personregister som
polisen inrättat för mer begränsad användning än riksomfattande bruk för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och
registrerats för, om uppgifterna behövs för att
1) trygga statens säkerhet,
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart
hotar den allmänna säkerheten,

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket
kan följa fängelse,
4) utreda identitet i samband med ett visst
uppdrag som hör till polisen och som nödvändigt kräver att identiteten styrks,
5) besluta eller lämna utlåtande om beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när tillståndet enligt gällande bestämmelser är beroende av sökandens eller tillståndshavarens
tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknande egenskap, och det för bedömningen av
egenskapen krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av
rusmedel, brottslighet eller våldsamma uppträdande.
Uppgifter i skyddspolisens funktionella informationssystem som avses i 5 § och uppgifter enligt 12 § i ett temporärt personregister som avses i 6 § 2 mom. 2 punkten får
dock inte lämnas ut för skötseln av de uppgifter som avses i 1 mom. 5 punkten.
Trots sekretessbestämmelserna får uppgifter i polisens personregister även lämnas ut
för laglighetsövervakning samt forsknings-,
planerings- och utvecklingsverksamhet. Uppgifter får också användas för utbildningsverksamhet, om de är nödvändiga för att genomföra utbildningen.
Utan hinder av sekretessbestämmelserna får Uppgifter får trots sekretessbestämmelseruppgifter lämnas ut även genom teknisk an- na lämnas ut även genom teknisk anslutning
slutning eller i maskinläsbar form.
eller som en datamängd.
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19 §

19 §

Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter

Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter

Utan hinder av sekretessbestämmelserna får
polisen lämna ut behövliga uppgifter genom
teknisk anslutning eller i maskinläsbar form
ur polisens personregister, med undantag för
Europolinformationssystemet som avses i 30
§ och Schengens nationella informationssystem som avses i 31 §, till
1) Fordonsförvaltningscentralen för upprätthållande av fordonsregistret inom informationssystemet för vägtrafiken och för tillverkning av körkort,

Trots sekretessbestämmelserna får polisen
lämna ut behövliga uppgifter ur sina personregister genom teknisk anslutning eller som
en datamängd enligt följande:

1) till Trafiksäkerhetsverket uppgifter som
avses i 11 § 1 mom. 5 punkten i lagen om
fordonstrafikregistret samt, för bedömningen
av förutsättningarna för att bevilja, förnya
och återkalla ett tillstånd, de uppgifter som
avses i 48 § i luftfartslagen (1194/2009),
2) till Nödcentralsverket, för utförande av
de uppdrag som anges i 19 § 1 mom. i lagen
om nödcentralsverksamhet (692/2010), uppgifter som behövs för att säkerställa förberedande åtgärder eller arbetarskyddet eller för
att stödja enheten i fråga, med beaktande av
vad som föreskrivs om begränsning av rätten
att få information i 19 § 2 mom. i den lagen,
samt för registrering i nödcentralsdatasystemet sådana uppgifter om säkerhet i arbetet
som avses i 2 § 3 mom. 6 punkten och som
ingår i informationssystemet för polisärenden,
3) till räddningsmyndigheter för räddningsverksamhet som avses i 32 § i räddningslagen (379/2011),
4) till gränsbevakningsväsendet uppgifter
för upprätthållande av gränssäkerheten och
för hindrande, avslöjande, förundersökning
och annan undersökning av brott, för gränsbevakningsväsendets andra uppdrag som
motsvarar de uppdrag för vilka uppgifterna
samlats in och registrerats för samt för
andra ändamål när det gäller de fall som avses i 16 § 1 mom.,

3) gränsbevakningsväsendet när det är fråga
om i 2 § avsedda uppgifter som skall behandlas för utförande av de åligganden enligt 1 § 1
mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen
eller någon annanstans i lag, och i 3 § avsedda uppgifter som skall behandlas för utförande av de åligganden enligt 1 § 3 mom. i
polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller
någon annanstans i lag, samt uppgifter som
behövs för gränsövervakning, genomförande
av gränskontroller och övervakning av personers inresa och utresa,
2) försvarsmaktens huvudstab för i lagen 5) till Huvudstaben för i lagen om fullgöom fullgörande av polisuppgifter inom för- rande av polisuppgifter inom försvarsmakten
svarsmakten (1251/1995) avsedda säkerhets- (1251/1995) avsedda säkerhets- och överoch övervakningsuppgifter samt för brottsut- vakningsuppdrag samt för brottsutredning,
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redning och för i lagen om säkerhetsutred- för i lagen om säkerhetsutredningar
ningar (177/2002) avsedda säkerhetsutred- (177/2002) avsedda säkerhetsutredningar och
ningar,
för i lagen om internationella förpliktelser

4) tullverket för övervakning av utlandstrafiken, för förebyggande och utredning av
tullbrott samt för övervakning av personers
inresa och utresa,

8) Migrationsverket för behandling av
ärenden som gäller finskt medborgarskap, utlänningars inresa, vistelse och arbete i landet
samt flyktingar och asyl,
5) domstolarna för behandling av ärenden
som gäller skjutvapen, vapendelar, patroner
eller särskilt farliga projektiler,
6) domstolarna för uppföljning av efterlysningar, kriminal- och fångvårdsmyndigheterna för uppföljning av efterlysningar och beslut om besöksförbud som gäller personer
som dömts till straff som riktar sig mot friheten samt för behandling av tillståndsärenden
och övervakning av att tillståndsvillkoren
iakttas samt till justitieministeriet och militärmyndigheterna för uppföljning av deras
egna efterlysningar,

som gäller informationssäkerhet (588/2004)
avsedda säkerhetsutredningar som gäller
sammanslutningar och personer, till den som
ansvarar för värnpliktsregistret för i 96 § 1
mom. 5 punkten i värnpliktslagen
(1438/2007) avsedda uppdrag och uppgifter
om sådant återkallande av tillstånd som avses i 67 § i skjutvapenlagen (1/1998) samt
såda-na säkerhetsåtgärder som avses i lagens 8 kap. för bedömning av en persons
lämplig-het för tjänstgöring inom försvarsmakten,
7) till tullverket för tullövervakning, förhindrande, avslöjande och utredning av tullbrott samt för andra ändamål än de som
uppgifterna samlats in och registrerats för
när det gäller fall som avses i 16 § 1 mom.
samt för stämning och annan delgivning,
8) till arbetsmyndigheterna för behandling
av ärenden som gäller beviljande av uppehållstillstånd för arbetstagare eller uppehållstillstånd för näringsidkare eller övervakning av arbete,
9) till utrikesministeriet och finska beskickningar för handläggning av ärenden som
gäller pass eller något annat resedokument,
visum, uppehållstillstånd för arbetstagare,
uppehållstillstånd för näringsidkare eller något annat uppehållstillstånd och som hör till
deras behörighet,
10) till Migrationsverket för behandling
och avgörande av sådana ärenden avseende
utlänningar och finskt medborgarskap som
enligt lag eller förordning hör till Migrationsverket,
11) till domstolarna för behandling av

ärenden som gäller skjutvapen, vapendelar,
patroner eller särskilt farliga projektiler,
12) till domstolarna och Rättsregistercentralen för uppföljning av efterlysningar, till

Brottspåföljdsmyndigheten för sådana utlåtanden om förutsättningarna för utdömande
av samhällspåföljder som ges till domstolarna och som avses i lagen om behandling av
personuppgifter vid verkställighet av straff
(422/2002), för verkställighet av samhällspåföljder, uppföljning av efterlysningar och beslut om besöksförbud som gäller dömda, placering av häktade och fångar, förhindrande
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av kriminalitet under häktningstiden eller
fängelsetiden, handläggning av tillståndsärenden som gäller verkställigheten av påföljder och övervakning av att tillståndsvillkoren följs, samt till justitieförvaltningsmyndigheterna och militärmyndigheterna för

uppföljning av deras egna efterlysningar

9) allmänna åklagare i den utsträckning
som föreskrivs i 11 § lagen om allmänna
åklagare (199/1997),
10) en tjänsteman som har sådana särskilda
polisbefogenheter som föreskrivs i 8 § polislagen för utförande av uppgifter som avses
i 1 § polislagen; i fråga om utlämnande av
uppgifter gäller 17 § 1—3 mom. och 18 § 1
och 2 mom.,

13) till en utmätningsman i enlighet med 3
kap. 67 § i utsökningsbalken (705/2007) för
utsökningsutredningar eller annan verkställighet av utsökningsärenden,
14) till åklagare i den utsträckning som föreskrivs i 25 § i lagen om åklagarväsendet
(439/2011),
15) till en tjänsteman för fullgörande av de
uppgifter som anges i 1 § i polislagen när

tjänstemannen har sådana särskilda polisbefogenheter som föreskrivs i 8 § i den lagen

eller verkar utomlands och sköter uppdrag i
egenskap av en av Finland utsänd kontaktperson för polisen; i fråga om utlämnande av

uppgifter gäller 17 § 1—3 mom. och 18 § 1
och 2 mom.,
11) en tjänsteman som nämns i 1 eller 6 § i 16) till en tjänsteman som nämns i 1 eller
lagen om stämningsmän (505/1986) för stäm- 6 § i lagen om stämningsmän (505/1986) för
ning till en rättegång för bestämmande av stämning till en rättegång för bestämmande
förvandlingsstraff,
av förvandlingsstraff samt till stämningsmän

för delgivning av stämning nödvändiga personuppgifter, uppgifter om säkerhet i arbetet
och uppgifter om anhållna i informationssystemet för polisärenden,
12) Forststyrelsens jakt- och fiskeövervaka- 17) till Forststyrelsens jakt- och fiskeöverre vid jakt- och fiskeövervakning som hör till vakare för jakt- och fiskeövervakning som

deras behörighet.

hör till deras behörighet,

Utan hinder av sekretessbestämmelserna får
polisen lämna ut i 3 § 3 mom. 4 punkten avsedda fingeravtrycksuppgifter i pass endast
till de myndigheter som avses i 1 mom. 3, 4,
7 och 8 punkten för styrkande av identitet och
konstaterande av ett dokuments äkthet, när

Trots sekretessbestämmelserna får polisen
lämna ut i 3 § 3 mom. 4 punkten avsedda
fingeravtrycksuppgifter i pass endast till de
myndigheter som avses i 1 mom. 4, 7, 9 och
10 punkten för styrkande av identitet och
konstaterande av ett dokuments äkthet, när

18) till kommuner som är väghållare och
Trafikverket uppgifter om trafikolyckor för
främjande av trafiksäkerheten,
19) till arbetarskyddsförvaltningen för
övervakning av förarnas kör- och vilotider
uppgifter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG om minimivillkor
för genomförande av rådets förordningar
(EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om
sociallagstiftning på vägtransportområdet
samt om upphävande av rådets direktiv
88/599/EEG.
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det behövs för behandling av ärenden som
gäller en persons inresa, vistelse i landet eller
utresa. Den som är berättigad att lämna ut
uppgifter har rätt att ta fingeravtryck av en
registrerad och jämföra dem med registrerade
fingeravtryck. Uppgifter som tagits för jämförelsen får användas endast när jämförelsen
görs och ska därefter förstöras omedelbart.
Tjänstemän vid försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet eller tullverket som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalyseller observationsuppgifter, kan utan hinder
av sekretessbestämmelserna av den registeransvarige av särskilda skäl få teknisk anslutning till det informationssystem för misstänkta som avses i 4 § samt register som avses i 6
§ 2 mom. 2 punkten. Detsamma gäller tjänstemän vid fångvårdsväsendet som förordnats
till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller
observationsuppgifter och som har sådana
särskilda polisbefogenheter som regleras i 8 §
i polislagen.

Innan uppgifter lämnas ut genom teknisk
anslutning skall den som begär uppgifter visa
att uppgifterna är skyddade på det sätt som
32 § 1 mom. personuppgiftslagen avser.

Föreslagen lydelse

det behövs för behandling av ärenden som
gäller en persons inresa, vistelse i landet eller
utresa. Den som är berättigad att få uppgifter
har rätt att ta fingeravtryck av en registrerad
och jämföra dem med registrerade fingeravtryck. Uppgifter som tagits för jämförelsen
får användas endast när jämförelsen görs och
ska därefter förstöras omedelbart.
Tjänstemän vid försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet eller tullverket som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppgifter, kan trots
sekretessbestämmelserna av den registeransvarige av särskilda skäl få teknisk anslutning till det informationssystem för misstänkta som avses i 4 § samt register som avses i 6
§ 2 mom. 2 punkten. Detsamma gäller tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten som
förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppgifter och som
har sådana särskilda polisbefogenheter som
regleras i 8 § i polislagen eller en vid utri-

kesministeriet anställd kontaktperson för polisen.
Trots vad som anges i 1 mom. 4 och 7
punkten får de observationsuppgifter som avses i 2 § 3 mom. 11 punkten och de uppgifter
i det informationssystem för misstänkta som
avses i 4 § eller uppgifter i ett temporärt register som avses i 6 § 2 mom. 2 punkten inte
användas för skötseln av de uppdrag som avses i 16 § 1 mom. 5 punkten.
Kvaliteten på de uppgifter som lämnas ut
ska bekräftas och uppgifterna ska om möjligt
förses med information som gör det möjligt
för mottagaren att bedöma hur korrekta, fullständiga, aktuella och tillförlitliga uppgifterna är. Om det framgår att felaktiga uppgifter
har lämnats ut eller att uppgifter lämnats ut i
strid med lag, ska detta utan dröjsmål meddelas mottagaren.

(upphävs)

19 a §
Utlämnande av uppgifter till allmänheten
För att allmänheten ska kunna underrättas
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och för att tips från allmänheten ska kunna
fås får polisen via allmänt datanät lämna ut
uppgifter som avses i 2 § 3 mom. 8 punkten,
om det är av väsentlig betydelse för utförande av ett uppdrag som avses i 1 § 1 mom. i
polislagen, och om utlämnandet av uppgifterna inte strider mot den registrerades legitima intresse. Uppgifter som överförts från
en annan myndighet får lämnas ut endast
med samtycke av den myndighet som överfört
uppgifterna.
19 b §
Tillsynen över personregister och över behandlingen av uppgifterna i dem
Sekretessen och annat skydd för de personregister som avses i denna lag och uppgifterna i dem säkerställs genom
1) att insyn i uppgifterna ges endast dem
som behöver uppgifterna för sina arbetsuppdrag,
2) att det ses till att användningen, utlämnandet och annan behandling av uppgifterna
i personregistren och grunderna för utlämnandet registreras i en elektronisk logg, i informationssystemet, ett ärendehanteringssystem, ett manuellt diarium eller ett dokument,
3) att olovlig ändring och annan olovlig eller obehörig behandling av uppgifterna hindras med hjälp av ändamålsenliga och tillräckliga säkerhetsarrangemang och andra
åtgärder när det gäller kontrollen av användarrättigheterna, tillsynen över användningen samt datanäten, informationssystemen och
informationstjänsterna.

20 §

20 §

Beslut om utlämnande av uppgifter

Beslut om utlämnande av uppgifter

Beslut om utlämnande av uppgifter ur poli- Beslut om rätten att lämna ut uppgifter ur
sens personregister fattas av den registeran- polisens personregister genom teknisk ansvarige eller av en annan polisenhet som den slutning eller som en datamängd fattas av
registeransvarige har förordnat till uppgiften. den registeransvarige eller av en annan polisPolisenheten skall utse ett tillräckligt antal enhet som den registeransvarige har förordpersoner med rätt att besluta om utlämnande nat till uppdraget.
av uppgifter ur personregistren.

——————————————

——————————————
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22 §

22 §

Utplåning av uppgifter ur informationssystemet för polisärenden

Utplåning av uppgifter ur informationssystemet för polisärenden

Ur informationssystemet för polisärenden
skall uppgifter utplånas enligt följande:
9) av undersöknings- och handräckningsuppgifterna brottsanmälningsuppgifter då ett
år har förflutit sedan åtalsrätten för det misstänkta brottet preskriberades och övriga anmälningsuppgifter då fem år har förflutit sedan anmälningen registrerades; om en anmälan om brott gäller flera brott utplånas uppgifterna då ett år har förflutit sedan åtalsrätten
för det senaste misstänkta brottet preskriberats; om endast en tidsintervall under vilken
brottet har begåtts har kunnat fastställas, beräknas tiden för utplåning av uppgifter från
och med den senaste tidpunkten,

Ur informationssystemet för polisärenden
ska uppgifter utplånas enligt följande:
1) av undersöknings- och handräckningsuppgifterna ska uppgifter utplånas, om de

söksförbud då två år har förflutit sedan besöksförbudet upphörde och andra efterlysningsuppgifter då tre år har förflutit sedan efterlysningen återkallades,

budet upphörde, uppgifter om besöksförbud
då fem år har förflutit sedan besöksförbudet

okänd avliden identifierades,

son påträffades eller en okänd avliden identifierades,

inte behövs med tanke på undersökning eller
övervakning eller för att trygga de rättigheter som den registrerade, någon annan part
eller en person som hör till polispersonalen
har,
a) uppgifterna i en anmälan om brott som
överförts till en åklagare då fem år har förflutit sedan ärendet överfördes till åklagaren,
om det grövsta misstänkta brottet i anmälan
kan leda till böter; då tio år har förflutit sedan ärendet överfördes till åklagaren, om det
grövsta misstänkta brottet i anmälan kan
leda till ett fängelsestraff på högst fem år; då
tjugo år har förflutit sedan ärendet överfördes till åklagaren, om det grövsta misstänkta
brottet i anmälan kan leda till fängelse i över
fem år; uppgifterna utplånas dock inte om
åtalsrätten inte preskriberas,
b) uppgifterna i övriga anmälningar om
brott då ett år har förflutit sedan åtalsrätten
för det senaste misstänkta brottet preskriberats, dock tidigast då fem år har förflutit sedan anmälan registrerades,
c) uppgifterna i andra anmälningar då fem
år har förflutit sedan anmälan registrerades,
1) av efterlysningsuppgifterna uppgifter om 2) av uppgifterna om efterlysningar av pernäringsförbud då fem år har förflutit sedan soner ska uppgifter om näringsförbud utplånäringsförbudet upphörde, uppgifter om be- nas då fem år har förflutit sedan näringsförmeddelades, uppgifter om övervakad frihet
på prov eller övervakningsstraff då fem år
har förflutit sedan den övervakade friheten
på prov upphörde eller övervakningsstraffet
avtjänats och andra uppgifter då tre år har
förflutit sedan efterlysningen eller förbudet
återkallades eller upphörde,
8) identifieringsuppgifter då ett år har för- 3) identifieringsuppgifter ska utplånas då
flutit sedan en person påträffades eller en fem år har förflutit sedan en försvunnen per-
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2) uppgifter om efterspanade motorfordon
då ett år har förflutit sedan efterlysningen
återkallades, dock senast då tio år har förflutit
sedan efterlysningen antecknades,
3) egendomsuppgifter då ett år har förflutit
sedan egendomen återställdes till ägaren eller
innehavaren eller såldes på auktion eller förstördes, dock senast då tio år har förflutit sedan uppgiften antecknades,
7) uppgifter om tillvägagångssätt och om
signalement då ett år har förflutit
a) sedan förundersökningen avslutats då
den visat att inget brott begåtts,

b) sedan förundersökningsmyndigheten med
stöd av 2 § 2 mom. förundersökningslagen
beslutade avstå från åtgärder för att få den
som gjort sig skyldig till ett brott ställd under
åtal,
c) sedan åtalsrätten för det misstänkta brottet preskriberats då förundersökningen har
visat att ingen kan åtalas,

Föreslagen lydelse
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4) uppgifter om efterspanade fordon ska
utplånas, när de inte behövs med tanke på
undersökning eller övervakning eller målsägandens rättigheter,
5) egendomsuppgifter ska utplånas, när de
inte behövs med tanke på undersökning eller
övervakning eller målsägandens rättigheter,
6) säkerhetsinformation ska utplånas senast då ett år har förflutit sedan den registrerade avled,
7) signalementsuppgifter ska utplånas senast då tio år har förflutit sedan den registrerade avled; uppgifterna utplånas dock efter ett år
a) från det att det beslutats att förundersökningen avslutas med stöd av 4 § 3 mom., 9
§ 2 mom. eller 43 § 2 mom. i förundersökningslagen eller att förundersökning inte ska
göras eller att förundersökningen läggs ned
med stöd av 3 § i förundersökningslagen,

d) sedan den registeransvarige fått känne- b) från det att den registeransvarige fått
dom om åklagarens beslut med stöd av 1 kap. kännedom om att åklagaren har fattat beslut

7 eller 8 § lagen om rättegång i brottmål om begränsning av förundersökningen eller
(689/1997) eller något annat lagrum om åtal- om åtalseftergift, eller om något annat beslut
seftergift för den som har gjort sig skyldig till som åklagaren har fattat om att avsluta
ett brott eller om åklagarens beslut om att det handläggningen av ärendet

i saken inte är fråga om ett brott eller inte
finns bevis för brott,
e) sedan den registeransvarige fått kännedom om en domstols lagakraftvunna avgörande om att åtal som väckts mot den registrerade förkastats eller om att åtal som
väckts förkastats på grund av att åtalsrätten
preskriberats,
6) uppgifter om förmedling av meddelanden då två år har förflutit sedan meddelandet
har förmedlats,

c) från det att den registeransvarige fått
kännedom om en domstols lagakraftvunna
avgörande om att åtal som väckts mot den
registrerade förkastats eller om att åtal som
väckts förkastats på grund av att åtalsrätten
preskriberats,
8) uppgifter om informationsförmedling
ska utplånas då två år förflutit sedan uppgif-

om information.

teckningen om informationen,

terna offentliggjordes; uppgifter som gäller
egendom, efterspanade fordon och identifiering av personer dock senast samtidigt som
de efterlysningar som uppgifterna gäller
upphävs,
9 a) uppgifter om informationskälla då tio 9) uppgifter om informationskälla ska utår har förflutit sedan den sista anteckningen plånas då tio år har förflutit från den sista anDNA-profiler som registrerats i polisens
personregister med stöd av 6 kap. 5 §
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tvångsmedelslagen skall utplånas ur registret
då ett år har förflutit sedan den registeransvarige fick kännedom om åklagarens beslut
om att det i saken inte varit fråga om ett brott
eller det inte funnits bevis för brott eller om
att åtalet mot den registrerade genom en lagakraftvunnen dom har förkastats eller straffet undanröjts. Om en profil inte har utplånats tidigare skall den utplånas senast då 10
år har förflutit från den registrerades död. De
förvarade proven skall förstöras samtidigt
som motsvarande DNA-profiler utplånas.

4 a) uppgifter om besöksförbud då fem år 10) uppgifter om besöksförbud ska utplåförflutit sedan förbudet upphörde,
nas då två år har förflutit sedan förbudet
upphörde,

Utan hinder av 1 och 2 mom. utplånas ur
informationssystemet anteckningar om personer under 15 år som misstänks för brott när
ett år har förflutit sedan den registrerade fyllde 18 år, om inte en kortare tid för utplåning
av uppgifterna föreskrivs. Uppgifterna skall
dock inte utplånas på denna grund om
1) anmälan gäller andra misstänkta för brottet och uppgifterna om dem ännu inte utplånas,
2) någon av anteckningarna gäller en brottslig gärning för vilken inte föreskrivs någon
annan påföljd än fängelse, eller

3) det för en person under 15 år som registrerats som misstänkt för brott införs nya anteckningar om misstanke om brott innan personen har fyllt 18 år.

Utan hinder av 1 och 3 mom. skall alla
uppgifter om en person utplånas ur informationssystemet senast ett år efter den registrerades död.

11) överskottsinformation som avses i 11 §
ska utplånas då fem år förflutit sedan ärendet har avgjorts genom ett lagakraftvunnet
avgörande eller lämnats därhän,
12) observationsuppgifter ska utplånas då
sex år har förflutit sedan anteckningen infördes i systemet.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. om utplåning av uppgifter ska uppgifter om regi-

strerade som var under 15 år gamla då de
begick brottet utplånas när den registrerade
fyller 18 år, om inte den registrerade har
gjort sig skyldig till ett brott efter att ha fyllt
15 år. Uppgifterna ska dock inte utplånas på

denna grund, om anmälan gäller andra misstänkta för brottet och uppgifterna om dem
ännu inte utplånas eller om någon av anteckningarna gäller en brottslig gärning för vilken
inte föreskrivs någon annan påföljd än fängelse.

Sådana registrerade spår från en okänd
gärningsman i anslutning till ett brott som
förblivit oidentifierade utplånas ett år efter
att åtalsrätten för brottet preskriberats.
Senast tre år efter att behovet av att bevara
de uppgifter som avses i 1 mom. 1 och 3—6
punkten undersöktes ska en ny kontroll av
behovet göras och den nya kontrollen antecknas.
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Utan hinder av vad som 1—4 mom. föreskriver om undersöknings- och handräckningsuppgifter, identifieringsuppgifter, egendomsuppgifter och uppgifter om efterspanade
fordon, utplånas dock inte uppgifterna om de
fortfarande behöver bevaras med tanke på
undersökning eller övervakning som hänför
sig till anmälan i fråga. Personuppgifter skall
inte heller utplånas om de inbegriper uppgifter som hänför sig till en persons egen säkerhet eller polisens säkerhet i arbetet. Senast
tre år efter att behovet av att bevara uppgifterna undersöktes skall en ny kontroll av behovet göras och den nya kontrollen antecknas.
Oberoende av de förvaringstider som anges
i 1—5 mom. utplånas dock arkivuppgifter
som gäller undersökning och handräckning
när 50 år har förflutit sedan anmälningen registrerades.

(upphävs)

23 §

23 §

Utplåning av uppgifter ur informationssystemet för förvaltningsärenden

Utplåning av uppgifter ur informationssystemet för förvaltningsärenden

Ur informationssystemet för förvaltningsärenden skall uppgifter utplånas enligt följande:
1) av uppgifterna om vapentillstånd, uppgifter om beslut då tio år har förflutit sedan
beslutet fattades eller förföll eller den i beslutet angivna giltighetstiden gick ut, tillståndsuppgifter då tio år har förflutit sedan utgången av tillståndets giltighetstid, uppgifter om
hinder och anmärkningar samt andra registrerade uppgifter då tio år har förflutit sedan
uppgiften antecknades,

Ur informationssystemet för förvaltningsärenden ska uppgifter utplånas enligt följande:
1) av de uppgifter om vapentillstånd som
avses i 3 § 3 mom. 1 punkten, uppgifter om
beslut då tjugo år har förflutit sedan beslutet
fattades eller förföll eller den i beslutet angivna giltighetstiden gick ut, tillståndsuppgifter då tjugo år har förflutit sedan utgången av
tillståndets giltighetstid, uppgifter om hinder
och anmärkningar samt andra registrerade
uppgifter då tjugo år har förflutit sedan uppgiften antecknades samt uppgifter om vapen

då tjugo år har förflutit sedan vapnet gjordes
varaktigt obrukbart, skrotades eller fördes
2) av uppgifterna om identitetskort och varaktigt ut ur landet,

pass, av fingeravtrycksuppgifterna i pass, av
uppgifterna för tillsynen över säkerhetsbranschen och av uppgifterna för tillsynen över
penninginsamlingar, uppgifter om beslut då
tio år har förflutit sedan beslutet fattades eller
förföll eller den i beslutet angivna giltighetstiden gick ut och uppgifter om hinder, anmärkningar och kontroll samt andra registrerade uppgifter då tio år har förflutit sedan

2) av uppgifterna om identitetskort och
pass, av fingeravtrycksuppgifterna i pass, av
uppgifterna för tillsynen över säkerhetsbranschen och av uppgifterna för tillsynen över
penninginsamlingar och lotterier, uppgifter
om beslut då tio år har förflutit sedan beslutet
fattades eller förföll eller den i beslutet angivna giltighetstiden gick ut, uppgifter om
hinder, anmärkningar och kontroll samt
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uppgiften antecknades,
3) bilduppgifter då tre år har förflutit sedan
utgången av giltighetstiden för det av polisen
eller en myndighet inom utrikesförvaltningen
beviljade tillståndet eller för det förvaltningsbeslut för vars beredning fotografiet eller
namnteckningsprovet av en person senast användes; om ett tidigare tillstånd eller beslut
har en längre giltighetstid än det tillstånd eller
beslut som senast tillkommit skall dock uppgifterna utplånas då tre år har förflutit sedan
utgången av giltighetstiden för det tillstånd
eller beslut som har tillkommit tidigare men
som har en längre giltighetstid,
4) uppgifter om den lokala polisens säkerhetsutredningar då ett år har förflutit sedan en
ny begränsad säkerhetsutredning lämnades,
dock senast då tio år har förflutit sedan utredningen lämnades,
5) uppgifter om identifiering av utlänningar
då tio har förflutit sedan registreringen; om
den registrerade har beviljats finskt medborgarskap utplånas dock uppgifterna då ett år
har förflutit sedan den registeransvarige fått
kännedom om medborgarskapet.
——————————————

andra registrerade uppgifter då tio år har förflutit sedan uppgiften antecknades,
3) bilduppgifter då tre år har förflutit sedan
utgången av giltighetstiden för det tillstånd
som polisen, utrikesministeriet eller en finsk
beskickning beviljat eller det beslut som någon av dem fattat och för vars beredning fotografiet eller namnteckningsprovet av en
person senast användes; om ett tidigare tillstånd eller beslut har en längre giltighetstid
än det tillstånd eller beslut som senast tillkommit, ska uppgifterna utplånas då tre år
har förflutit sedan utgången av giltighetstiden
för det tillstånd eller beslut som har en längre
giltighetstid,
4) den lokala polisens säkerhetsutredningar
då ett år har förflutit sedan en ny begränsad
säkerhetsutredning lämnades, dock senast då
tio år har förflutit sedan utredningen lämnades,
5) uppgifter om identifiering av utlänningar
då tio har förflutit sedan registreringen; om
den registrerade har beviljats finskt medborgarskap utplånas dock uppgifterna då ett år
har förflutit sedan den registeransvarige fått
kännedom om medborgarskapet.
——————————————

25 §

25 §

Utplåning av uppgifter ur skyddspolisens
funktionella informationssystem

Utplåning av uppgifter ur skyddspolisens
funktionella informationssystem

Uppgifter om en person skall utplånas ur
skyddspolisens funktionella informationssystem då 25 år har förflutit sedan den sista
uppgiften infördes. De uppgifter i informationssystemet som gäller normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar utplånas då ett år har förflutit sedan en
ny utredning lämnades, dock senast då tio år
har förflutit sedan utredningen lämnades.

Uppgifter om en person ska utplånas ur
skyddspolisens funktionella informationssystem då 25 år har förflutit sedan den sista
uppgiften infördes. De normala och omfat-

27 §

27 §

Uppgifter som konstaterats vara felaktiga

Uppgifter som konstaterats vara felaktiga

tande säkerhetsutredningar som finns i informationssystemet utplånas då ett år har för-

flutit sedan en ny utredning lämnades, dock
senast då tio år har förflutit sedan utredningen lämnades.

En uppgift som har konstaterats vara felak- Trots bestämmelserna i personuppgiftslatig skall antecknas som felaktig och den får gen om rättelse av en oriktig uppgift i ett rebevaras, om det är nödvändigt för att trygga gister får en uppgift som konstaterats vara
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de rättigheter som den registrerade, någon
annan part eller en person som hör till polispersonalen har. En sådan uppgift får användas
endast i syfte att trygga dessa rättigheter.

felaktig bevaras tillsammans med den korrigerade uppgiften, om det är nödvändigt för

En uppgift som har konstaterats vara felaktig får dock inte bevaras i det register som avses i 31 §.
En uppgift som konstaterats vara felaktig
och som bevaras med stöd av 1 mom. skall
utplånas genast när den inte längre behövs för
att trygga rättigheterna, dock senast då fem år
har förflutit sedan den föreskrivna tiden för
utplåning av uppgiften gått ut.

att trygga de rättigheter som den registrerade,
någon annan part eller en person som hör till
polispersonalen har. En sådan uppgift får användas endast i detta syfte.
En uppgift som har konstaterats vara felaktig får dock inte bevaras i det register som
avses i 33 §.
En uppgift som konstaterats vara felaktig
och som bevaras med stöd av 1 mom. ska utplånas genast när den inte längre behövs för
att trygga rättigheterna, dock senast då fem år
har förflutit sedan den föreskrivna tiden för
utplåning av uppgiften gått ut.

6 kap.

6 kap.

Specialbestämmelser om behandling av
personuppgifter i samband med internationellt polissamarbete

Specialbestämmelser om behandling av
personuppgifter i samband med internationellt polissamarbete
29 §
Utlämnande av uppgifter inom Europeiska
unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Trots sekretessbestämmelserna får polisen
ur polisens personregister, som inrättats för
skötseln av de uppgifter som avses i 1 § 1
mom. i polislagen, lämna ut uppgifter till polismyndigheter och sådana andra myndigheter i en medlemsstat i Europeiska unionen
och i en stat som hör Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet som har till uppgift att
trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller
att förebygga brott, utreda brott och sörja för
att brott blir föremål för åtalsprövning, om
uppgifterna är nödvändiga för utförande av
uppdragen. Uppgifterna i polisens personregister, som inrättats för skötseln av de uppgifter som avses i 1 § 3 mom. i polislagen, får
lämnas ut, om uppgifterna är nödvändiga för
att utföra de uppdrag som uppgifterna har
samlats in och registrerats för.
Uppgifter som avses i 12 § får dock lämnas
ut endast om de är nödvändiga för att
1) trygga statens säkerhet,
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart
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hotar den allmänna säkerheten,
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket
kan följa fängelse,
4) förebygga eller utreda brottslighet som
hör till Europeiska polisbyråns behörighet
och annan grov brottslighet.
Trots sekretessbestämmelserna får polisen
ur sina personregister lämna ut uppgifter till
de myndigheter som avses i 1 mom. för andra
ändamål än det för vilket uppgifterna har
samlats in och registrerats, om uppgifterna
är nödvändiga för att
1) trygga statens säkerhet,
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart
hotar den allmänna säkerheten,
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket
kan följa fängelse,
4) utreda identitet i samband med ett visst
uppdrag som nödvändigt kräver att identiteten styrks,
5) besluta eller lämna utlåtande om beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när tillståndet enligt gällande bestämmelser är beroende av sökandens eller tillståndshavarens
tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknande egenskap, och det för bedömningen av
egenskapen krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av
rusmedel, brottslighet eller våldsamma uppträdande.
För utförande av de uppdrag som avses i 3
mom. 5 punkten får dock inte lämnas ut de
undersöknings- och handräckningsuppgifter
som avses i 2 § 3 mom. 1 punkten underpunkterna a—d, de observationsuppgifter som avses i 2 § 3 mom. 11 punkten, de uppgifter i
det informationssystem för misstänkta som
avses i 4 §, de uppgifter som finns i det i 5 §
avsedda funktionella informationssystem som
skyddspolisen har eller de uppgifter som
finns i det register som avses i 6 §.
I 3 § 3 mom. 4 punkten avsedda fingeravtrycksuppgifter i pass får dock lämnas ut endast på det sätt som föreskrivs i 16 a §.
Kvaliteten på de uppgifter som lämnas ut
ska bekräftas och uppgifterna ska om möjligt
förses med information som gör det möjligt
för mottagaren att bedöma hur korrekta, fullständiga, aktuella och tillförlitliga uppgifterna är. Om det framgår att felaktiga uppgifter
har lämnats ut eller att uppgifter lämnats ut i
strid med lag, ska detta utan dröjsmål med-
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delas mottagaren.
Uppgifter får lämnas ut även genom teknisk anslutning eller som en datamängd.
29 §
Definitioner
I denna lag avses med
1) Europolkonventionen konventionen om
upprättandet av en europeisk polisbyrå (FördrS 79/1998) som ingåtts på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen,
2) Europeiska polisbyrån den polisbyrå
som Europeiska unionens medlemsstater upprättat genom Europolkonventionen,
3) behöriga Europolmyndigheter polisen,
undersökningsavdelningen vid försvarsmaktens huvudstab, gränsbevakningsväsendet och
tullverket,
4) Europeiska polisbyråns informationssystem det informationsregister som avses i artikel 7 i Europolkonventionen,
5) Schengenkonventionen konventionen om
tillämpning av Schengenavtalet mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om
gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna (FördrS 23/2001),
6) Schengenstat de avtalsslutande parterna
i Schengenkonventionen samt Island och
Norge,
7) behöriga Schengenmyndigheter de finska
myndigheter som nämns i den förteckning
som Finland överlämnat till den verkställande kommitté som avses i artikel 101.4 i
Schengenkonventionen och vilka enligt artiklarna 101.1 och 101.2 i Schengenkonventionen har rätt att genom en teknisk anslutning
söka uppgifter i Schengens informationssystem,
8) Schengens informationssystem ett informationssystem som består av en nationell enhet för varje Schengenstat samt en teknisk
stödfunktion; den tekniska stödfunktionen
upprätthåller en datafil som garanterar att de
nationella enheternas datafiler är enhetliga
till sitt innehåll, (16.3.2007/280)
9) Prümfördraget fördraget mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken
Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken

(upphävs)
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Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Republiken
Österrike om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och
olaglig migration. (16.3.2007/280)
30 §
Utlämnande av uppgifter till stater utanför
Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
För förhindrande, utredning och avslöjande av brott får polisen ur polisens personregister lämna ut uppgifter till den internationella kriminalpolisorganisationen (I.C.P.O.Interpol) eller till polismyndigheter eller
andra myndigheter i andra medlemsstater i
organisationen än de som avses i 29 § och
som har till uppgift att trygga rätts- och
samhällsordningen, upprätthålla allmän
ordning och säkerhet eller att förebygga
brott, utreda brott och sörja för att brott blir
föremål för åtalsprövning, om uppgifterna är
nödvändiga för utförande av uppdragen.
Trots sekretessbestämmelserna får polisen
lämna ut uppgifter ur polisens personregister
till polismyndigheter eller andra myndigheter
i andra stater än de som avses i 1 mom. och
som har till uppgift att trygga rätts- och
samhällsordningen, upprätthålla allmän
ordning och säkerhet eller att förebygga
brott, utreda brott och sörja för att brott blir
föremål för åtalsprövning. Uppgifterna får
lämnas ut, om de är nödvändiga för att
1) trygga statens säkerhet,
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart
hotar den allmänna säkerheten,
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket
kan följa fängelse.
I 3 § 3 mom. 4 punkten avsedda fingeravtrycksuppgifter i pass får dock lämnas ut endast på det sätt som föreskrivs i 16 a §.
Trots sekretessbestämmelserna får polisen
till de myndigheter som ansvarar för vapentillsynen i en annan stat lämna ut uppgifter
ur polisens personregister om förvärv, innehav, överföring, införsel och utförsel av
skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt
farliga projektiler, om det med tanke på va-
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30 §
Europolinformationssystemet

pentillsynen är nödvändig att lämna ut och få
uppgifterna.
Polisen får trots sekretessbestämmelserna
lämna ut uppgifter ur polisens personregister
till de behöriga myndigheter som avses i
överenskommelserna om återtagande av personer som olagligen inkommit och vistas i
landet för utförande av de uppdrag som avses i överenskommelserna.

(upphävs)

Europolinformationssystemet är ett permanent personregister som är avsett för polisens
riksomfattande bruk och förs med hjälp av
automatisk databehandling.
Europolinformationssystemet kan innehålla
sådana i 2—4 § avsedda uppgifter som skall
behandlas för att förebygga och utreda
brottslighet som hör till Europeiska polisbyråns behörighet.
För Europolinformationssystemet får de behöriga Europolmyndigheterna samla in och
registrera uppgifter som skall överföras till
Europeiska polisbyråns informationssystem.
Polisen har rätt att använda uppgifterna i
Europolinformationssystemet för andra ändamål än det för vilket uppgifterna har samlats in och registrerats, om detta är nödvändigt för att
1) trygga statens säkerhet,
2) avvärja fara som omedelbart hotar liv eller hälsa eller avvärja en betydande egendomsskada,
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket
kan följa fängelse.
31 §
Behandling av uppgifter som fåtts från en
annan stat eller ett internationellt organ
Vid behandlingen av uppgifter som fåtts
från en annan stat eller ett internationellt organ ska i fråga om sekretess, tystnadsplikt,
begränsningar i användningen av uppgifter,
vidare överlåtelse av uppgifter eller återsändande av utlämnat material iakttas bestämmelserna i de villkor som den som lämnat ut
uppgifterna ställt.
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Om inget annat följer av 1 mom., får polisen behandla uppgifter som den mottagit för
andra ändamål än vad uppgifterna lämnades
ut för, om de är nödvändiga för att
1) trygga statens säkerhet,
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart
hotar den allmänna säkerheten,
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket
kan följa fängelse, eller
4) genomföra ett rättsligt eller administrativt förfarande som har direkt samband med
åtgärder för att förebygga, utreda eller väcka
åtal för ett annat brott eller verkställa straffrättsliga påföljder.
Uppgifter som fåtts från en medlemsstat i
Europeiska unionen får dock inte lämnas vidare till stater som inte hör till Europeiska
unionen eller internationella organ utan
samtycke från den medlemsstat som lämnat
ut uppgifterna, förutom om utlämnandet av
uppgifterna är nödvändigt för finska statens
eller en annan stats allmänna säkerhet eller
för att förhindra ett omedelbart och allvarligt
hot mot Finlands väsentliga intressen och det
inte går att få samtycke i tid. Uppgifterna får
lämnas ut endast om staten eller det internationella organet i fråga garanterar en tillräcklig dataskyddsnivå. Den medlemsstat
som lämnat ut uppgifterna ska utan dröjsmål
informeras om att uppgifterna lämnats vidare.
Polisen ska på begäran informera den stat
eller det internationella organ som lämnat ut
uppgifterna om hur polisen behandlar de utlämnade uppgifterna. Om personuppgifter
har lämnats ut utan begäran, ska polisen
utan dröjsmål granska om uppgifterna behövs för det ändamål för vilket de lämnats ut.
I syfte att garantera informationsutbytets
laglighet och informationssäkerheten vid internationellt samarbete ska polisen registrera vilka personuppgifter som förmedlas och
grunderna för förmedlingen. Informationsförmedlingen behöver inte registreras särskilt till den del uppgifter om den kan fås från
något annat system eller register.
31 §
Schengens nationella informationssystem

(upphävs)
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Schengens nationella informationssystem är
ett permanent personregister som är avsett
för polisens riksomfattande bruk och förs med
hjälp av automatisk databehandling.
Schengens nationella informationssystem
kan ha följande delregister:
1) den nationella enheten i Schengens informationssystem, och
2) Schengenregistret för registreringar.
Om ändamålet för och innehållet i den nationella enheten i Schengens informationssystem bestäms i artiklarna 92–100 i Schengenkonventionen.
I Schengenregistret för registreringar får
de behöriga myndigheterna samla in och registrera uppgifter som skall utlämnas till
Schengens informationssystem för ändamål
som anges i artiklarna 95–100 i Schengenkonventionen.
Polisen har rätt att använda uppgifterna i
Schengens nationella informationssystem för
andra ändamål än de för vilka uppgifterna
har samlats in och registrerats enligt vad som
bestäms i artikel 102 i Schengenkonventionen.
6 a kap.

Schengens informationssystem
32 §
Definitioner
I denna lag avses med
1) Schengenkonventionen konventionen om
tillämpning av Schengenavtalet mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken
om gradvis avskaffande av kontroller vid de
gemensamma gränserna (FördrS 23/2001),
2) Schengenstat en stat som använder
Schengens informationssystem,
3) behöriga Schengenmyndigheter polisen,
gränsbevakningsväsendet, tullverket, försvarsmakten, allmänna åklagaren, Migrationsverket, Trafiksäkerhetsverket, utrikesministeriet samt de finska beskickningarna, om
utrikesministeriet har beviljat en namngiven
finsk medborgare som tjänstgör där fullmakt
att bevilja visum
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4) Schengens informationssystem ett informationssystem som består av en nationell
enhet för varje Schengenstat samt en teknisk
stödfunktion som förvaltar det centrala informationssystemet; den tekniska stödfunktionen förvaltar en databas som garanterar
att de nationella enheternas datafiler är enhetliga till sitt innehåll,
5) Sirenekontor centralkriminalpolisen.
32 §

(upphävs)

Datafil som upprätthålls av den tekniska
stödfunktionen i Schengens informationssystem
Om den datafil som upprätthålls av den
tekniska stödfunktionen i Schengens informationssystem föreskrivs i avdelning IV och VI i
Schengenkonventionen.
33 §
Det nationella systemet inom Schengens informationssystem
Det nationella systemet inom Schengens informationssystem är ett permanent personregister som är avsett för polisens riksomfattande bruk och förs med hjälp av automatisk
databehandling. Det nationella systemet kan
ha följande delar:
1) Sirene-ärendehanteringssystem, via vilket Sirenekontoret lämnar ut uppgifter i enlighet med Schengenkonventionen och i vilket
Sirenekontoret registrerar tilläggsinformation i anslutning till informationsutbyte och
uppgifter om åtgärder i anslutning till informationsutbyte,
2) SIS-loggdatabas, i vilken allt informationsutbyte som sker i Schengens informationssystem registreras i enlighet med
Schengenkonventionen,
3) kopia av den databas som förvaltas av
den tekniska stödfunktionen.
Bestämmelser om ändamålet för och innehållet i det nationella systemet inom Schengens
informationssystem finns i konventionen.
Bestämmelser om ibruktagandet av det nationella systemet inom Schengens informationssystem utfärdas genom förordning av
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33 §

statsrådet.

(upphävs)

Rätt att få uppgifter ur Europeiska polisbyråns informationssystem
Om rätt för polisen, undersökningsavdelningen vid försvarsmaktens huvudstab,
gränsbevakningsväsendet och tullverket att få
uppgifter ur Europeiska polisbyråns informationssystem föreskrivs i artiklarna 2 och 17 i
Europolkonventionen.
Uppgifterna i Europeiska polisbyråns informationssystem skall inhämtas genom förmedling av centralkriminalpolisen.

34 §

34 §

Polisens rätt att få uppgifter ur Schengens informationssystem

Behöriga Schengenmyndigheters rätt att få
uppgifter ur Schengens informationssystem

Om polisens rätt att få uppgifter ur Scheng- Bestämmelser om behöriga Schengenmynens informationssystem föreskrivs i artiklar- digheters rätt att få uppgifter ur Schengens
na 101 och 102 i Schengenkonventionen.
informationssystem finns i Schengenkonventionen.
35 §
Utlämnande av uppgifter ur det nationella
systemet inom Schengens informationssystem
Bestämmelser om polisens rätt att trots
sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter
till de behöriga Schengenmyndigheterna ur
det i 33 § avsedda nationella systemet inom
Schengens informationssystem finns i
Schengenkonventionen. Polisen får lämna ut
uppgifter även genom teknisk anslutning eller
som en datamängd.
35 §
Utlämnande av uppgifter ur Europol- informationssystemet
Polisen får lämna ut uppgifter till de behöriga Europolmyndigheterna ur Europolinformationssystemet som avses i 30 § för ändamål som anges i artiklarna 4—9 i Europolkonventionen.
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Polisen får lämna ut uppgifter till de behöriga Europolmyndigheterna ur Europolinformationssystemet för andra ändamål än de
för vilka uppgifterna har samlats in och registrerats, om uppgifterna behövs för att
1) trygga statens säkerhet,
2) avvärja fara som omedelbart hotar liv eller hälsa eller avvärja en betydande egendomsskada,
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket
kan följa fängelse.
Utan hinder av sekretessbestämmelserna
får polisen lämna ut uppgifter även genom
teknisk anslutning eller i maskinläsbar form.
36 §
Utlämnande av uppgifter till Schengenstater
och Schengens informationssystem
Behöriga Schengenmyndigheter får trots
sekretessbestämmelserna till Schengenstaternas behöriga myndigheter och för registrering i Schengens informationssystem
lämna ut uppgifter som avses i Schengenkonventionen, om uppgifterna behövs för ändamål som anges i Schengenkonventionen. Den
tilläggsinformation som avses i Schengenkonventionen ska lämnas ut genom förmedling av Sirenekontoret.
Uppgifter får lämnas ut även genom teknisk anslutning eller som en datamängd.
36 §
Utlämnande av uppgifter ur Schengens nationella informationssystem
Polisen får lämna ut uppgifter till de behöriga Schengenmyndigheterna ur Schengens
nationella informationssystem som avses i 31
§ för ändamål som anges i artiklarna 95—
100 i Schengenkonventionen. Polisen får
lämna ut uppgifter som registrerats i informationssystemet till de behöriga Schengenmyndigheterna för andra ändamål än de för
vilka uppgifterna har samlats in och registrerats enligt vad som anges om detta i artikel
102 i Schengenkonventionen.
Utan hinder av sekretessbestämmelserna
får polisen lämna ut uppgifter även genom

(upphävs)
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teknisk anslutning eller i maskinläsbar form.

37 §
Utplåning av uppgifter ur det nationella systemet inom Schengens informationssystem
I fråga om utplånande av uppgifter i det
nationella systemet inom Schengens informationssystem, databaskopian av Schengens
centrala informationssystem, uppgifterna i
Sireneärendehanteringssystemet samt SISlogguppgifter föreskrivs i artiklarna 112 och
113 i Schengenkonventionen

37 §
Utlämnande av uppgifter inom Europeiska
unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Polisen får inom Europeiska unionen och
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ur
polisens personregister, som inrättats för
skötseln av de uppgifter som avses i 1 § 1
mom. polislagen, lämna ut uppgifter till polismyndigheter och andra myndigheter som
har till uppgift att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och
säkerhet eller att förebygga brott, utreda
brott och sörja för att brott blir föremål för
åtalsprövning, om uppgifterna är nödvändiga
för utförande av uppdragen. Uppgifterna i
polisens personregister, som inrättats för
skötseln av de uppgifter som avses i 1 § 3
mom. polislagen, får lämnas ut, om uppgifterna är nödvändiga för att utföra de uppdrag
som uppgifterna har samlats in och registrerats för.
Uppgifter som avses i 12 § får dock lämnas
ut endast om de är nödvändiga för att
1) trygga statens säkerhet,
2) avvärja fara som omedelbart hotar liv eller hälsa eller avvärja en betydande egendomsskada,
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket
kan följa fängelse,
4) förebygga eller utreda brottslighet som
hör till Europeiska polisbyråns behörighet
och annan grov brottslighet.
Polisen får ur polisens personregister lämna ut uppgifter till de myndigheter som nämns
i 1 mom. för andra ändamål än det för vilket
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uppgifterna har samlats in och registrerats,
om uppgifterna är nödvändiga för att
1) trygga statens säkerhet,
2) avvärja fara som omedelbart hotar liv eller hälsa eller avvärja en betydande egendomsskada,
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket
kan följa fängelse,
4) utreda identitet i samband med ett visst
uppdrag som hör till polisen och som nödvändigt kräver att identiteten styrks,
5) besluta eller lämna utlåtande om beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när tillståndet enligt gällande bestämmelser är beroende av sökandens eller tillståndshavarens
tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknande egenskap, och det för bedömningen av
egenskapen krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av
rusmedel, brottslighet eller våldsamma uppträdande.
Uppgifter i skyddspolisens funktionella informationssystem som avses i 5 § eller uppgifter enligt 12 § i de temporära register som
avses i 6 § 2 mom. 2 punkten får dock inte
lämnas ut för utförande av uppgifter som avses i 3 mom. 5 punkten.
Uppgifter i informationssystemet för misstänkta som avses i 4 § får dock inte lämnas ut
för utförande av uppgifter som avses i 3 mom.
5 punkten.
Utan hinder av sekretessbestämmelserna
får uppgifter lämnas ut även genom teknisk
anslutning eller i maskinläsbar form.
Innan uppgifter lämnas ut genom teknisk
anslutning skall den som begär uppgifterna
visa att uppgifterna är skyddade på det sätt
som 32 § 1 mom. personuppgiftslagen avser.
6 b kap.

Andra specialbestämmelser om behandling
av personuppgifter i samband med internationellt polissamarbete
38 §
Europols informationssystem
Bestämmelser om behandlingen av information tillsammans med Europeiska polisby-
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rån finns i lagen om genomförande av vissa
bestämmelser i beslutet om Europol
(563/2011).
38 §

(upphävs)

Utlämnande av uppgifter till Europeiska polisbyrån
Polisen får lämna ut uppgifter ur polisens
personregister till Europeiska polisbyrån och
Europeiska polisbyråns nationella enheter
samt för registrering i Europeiska polisbyråns informationssystem för förebyggande eller utredning av brottslighet som hör till Europeiska polisbyråns behörighet. Uppgifterna
skall lämnas ut genom förmedling av centralkriminalpolisen.
Utan hinder av sekretessbestämmelserna
får centralkriminalpolisen lämna ut uppgifter
till Europeiska polisbyråns informationssystem även genom teknisk anslutning eller i
maskinläsbar form.
39 §
Eurodacsystemet

39 §
Utlämnande av uppgifter till Schengenstater
och Schengens informationssystem
Polisen får till Schengenstaternas behöriga
myndigheter och för registrering i Schengens
informationssystem ur polisens personregister lämna ut uppgifter som avses i artikel 94 i
Schengenkonventionen, om uppgifterna behövs för ändamål som anges i artiklarna 95–
100 i Schengenkonventionen. Uppgifterna

Bestämmelser om lagrande av fingeravtryck från asylsökande, personer som utan
tillstånd överskridit den yttre gränsen och
personer som befinner sig illegalt i landet
finns i rådets förordning (EG) nr 2725/2000
om inrättande av Eurodac för jämförelse av
fingeravtryck för en effektiv tillämpning av
Dublinkonventionen. Centralkriminalpolisen
är den nationella enheten i Eurodacsystemet
och registrerar informationsförmedlingen i
enlighet med 19 b §.
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skall lämnas ut genom förmedling av centralkriminalpolisen.
Utan hinder av sekretessbestämmelserna
får centralkriminalpolisen lämna ut uppgifterna även genom teknisk anslutning eller i
maskinläsbar form.
40 §
Behandling av uppgifter som grundar sig på
Prümfördraget
Uppgifter som erhållits med stöd av fördraget mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket
Spanien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna och Republiken Österrike om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration (Prümfördraget, FördrS 54/2007)
utplånas med iakttagande av vad som föreskrivs i denna lag och i artiklarna 14.2, 35.2,
35.3 och 37.3 i fördraget.
Bestämmelser om lagrande och utplåning
av logguppgifter och övervakningsuppgifterna om sådan behandling av uppgifter som
grundar sig på Prümfördraget finns i artiklarna 39.4 och 39.5 i fördraget.
Var och en har rätt att utöver vad som föreskrivs annanstans i denna lag begära att
dataombudsmannen kontrollerar att den behandling av personuppgifter om personen i
fråga som grundar sig på Prümfördraget är
lagenlig.
40 §
Annat utlämnande av uppgifter till utlandet
Polisen får under de förutsättningar som
anges i 37 § 1—4 mom. ur polisens personregister lämna ut uppgifter till internationella
kriminalpolisorganisationen
(I.C.P.O.Interpol) eller till polismyndigheter eller
andra myndigheter i andra medlemsstater i
organisationen än de som avses i 37 § och
som har till uppgift att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning
och säkerhet eller att förebygga brott, utreda
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brott och sörja för att brott blir föremål för
åtalsprövning.
Polisen får lämna ut uppgifter ur polisens
personregister till polismyndigheter eller
andra myndigheter i andra stater än de som
avses i 1 mom. och som har till uppgift att
trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller
att förebygga brott, utreda brott och sörja för
att brott blir föremål för åtalsprövning. Uppgifterna får lämnas ut, om de är nödvändiga
för att

——————————————

2) avvärja fara som omedelbart hotar liv eller hälsa eller avvärja en betydande egendomsskada,
——————————————
I 3 § 3 mom. 4 punkten avsedda fingeravtrycksuppgifter i pass får dock lämnas ut endast under de förutsättningar som i 16 a §
anges i fråga om användningen av uppgifterna.
Polisen får till de myndigheter som ansvarar för vapentillsynen i en annan stat lämna
ut uppgifter ur polisens personregister om
förvärv, innehav, överföring, införsel och utförsel av skjutvapen, vapendelar, patroner
och särskilt farliga projektiler, om det är
nödvändigt för vapentillsynen att uppgifterna
lämnas ut.
41 §
Utlämnande av information och underrättelser till de brottsbekämpande myndigheterna i
Europeiska unionens medlemsstater
På utlämnande av information och underrättelser med stöd av rådets rambeslut
2006/960/RIF om förenklat informationsoch underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater tillämpas vad som föreskrivs i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området
för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte
mellan de brottsbekämpande myndigheterna
i Europeiska unionens medlemsstater och om
tillämpning av rambeslutet (26/2009).
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41 §

(upphävs)

Utplåning av uppgifter ur Europolinformationssystemet
Uppgifter i Europolinformationssystemet
utplånas med iakttagande av vad som föreskrivs i artikel 21 i Europolkonventionen.
Om personuppgifter som har lämnats ut till
Europeiska polisbyråns informationssystem
utplånas ur Europolinformationssystemet,
skall Europeiska polisbyrån underrättas om
detta
42 §
Europeiska unionens informationssystem för
viseringar
Polisen har rätt att genom teknisk anslutning få uppgifter ur Europeiska unionens informationssystem för viseringar (VIS) för utförande av en uppgift som enligt utlänningslagen ska skötas av polisen i enlighet med
bestämmelserna i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 767/2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och
utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter
om viseringar för kortare vistelse (VISförordningen).
Dessutom har polisen rätt att genom teknisk anslutning få uppgifter ur Europeiska
unionens informationssystem för viseringar i
syfte att förhindra och utreda terroristbrott
som avses i 34 a kap. i strafflagen och brott
som avses i 3 § 2 mom. i lagen om utlämning
för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
(1286/2003), på det sätt som anges i rådets
beslut 2008/633/RIF om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra,
upptäcka och utreda terroristbrott och andra
grova brott. Uppgifterna ska begäras via
centralkriminalpolisen eller skyddspolisen.
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42 §

(upphävs)

Utplåning av uppgifter ur Schengens nationella informationssystem
Uppgifter i Schengens nationella informationssystem utplånas med iakttagande av vad
som föreskrivs i artiklarna 112 och 113 i
Schengenkonventionen.

7 kap.

Den registrerades rättigheter
45 §

45 §

Inskränkningar i rätten till insyn

Inskränkningar i rätten till insyn

Rätten till insyn gäller över huvud taget inte Rätten till insyn gäller inte
1) uppgifterna i informationssystemet för 1) uppgifterna i informationssystemet för
misstänkta,
misstänkta,
2) uppgifterna i Europolinformationssystemet,

3) uppgifterna i skyddspolisens funktionella
informationssystem,
4) uppgifterna i Schengens nationella informationssystem i de fall som avses i artikel
109.2 i Schengenkonventionen,
5) andra uppgifter om klassificering, observation, tillvägagångssätt eller informationskälla i fråga om en person eller gärning
som har registrerats i polisens personregister.

2) uppgifterna i skyddspolisens funktionella informationssystem,
3) uppgifterna om hemlig övervakning och

——————————————

——————————————
———

särskild kontroll i Schengens informationssystem,
4) uppgifter om klassificering, övervakning

eller informationskälla i fråga om en person
eller en gärning som har registrerats i polisens personregister eller uppgifter som an-

vänds för sammanlänkning och teknisk undersökning av brott,
5) uppgifter som gäller de informationsinhämtningsmetoder som avses i 30, 31—31 f
samt 36 och 36 a § i polislagen, 5 a kap. i
tvångsmedelslagen samt 36 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation,
6) de observationsuppgifter som avses i 2 §
3 mom. 11 punkten.
Denna lag träder i kraft den 20 .
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i
kraft.
Databehandling som avses i denna lag ska
genomföras i enlighet med denna lag inom
fyra år efter lagens ikraftträdande.

———
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46 §
Utövande av rätten till insyn i uppgifterna i
Europeiska polisbyråns informationssystem
Europeiska polisbyrån lämnar ut uppgifter
ur Europeiska polisbyråns informationssystem för utövande av insyn. Begäran om detta
skall framställas till polisinrättningen i häradet, som utan dröjsmål skall föra ärendet till
Europeiska polisbyrån för behandling. Polisinrättningen i häradet skall underrätta den
som framställt begäran att Europeiska polisbyrån kommer att sända sitt svar direkt till
honom eller henne.
Var och en har rätt att begära att dataombudsmannen kontrollerar att centralkriminalpolisen har förfarit lagligt när den har registrerat information om honom eller henne i
Europeiska polisbyråns informationssystem
och förmedlat den till Europeiska polisbyrån
samt att informationen används på ett lagligt
sätt.
Var och en har dessutom rätt att begära att
Europeiska polisbyråns gemensamma tillsynsmyndighet kontrollerar att Europeiska
polisbyrån samlar in, registrerar, behandlar
och använder hans eller hennes personuppgifter på ett lagligt och riktigt sätt. Begäran
om detta skall framställas till dataombudsmannen eller polisinrättningen i häradet, som
utan dröjsmål skall föra ärendet till Europeiska polisbyråns gemensamma tillsynsmyndighet för behandling.
En begäran om insyn enligt 1 mom. och en
begäran om kontroll till polisinrättningen i
häradet enligt 3 mom. skall framställas personligen hos polisinrättningen i häradet, och
den som framställer begäran skall samtidigt
styrka sin identitet.
Dataombudsmannen har rätt att få tillgång
till Europeiska polisbyråns informationssystem för att övervaka att registreringen och
användningen av de personuppgifter som är
nödvändiga för förebyggande och utredning
av den brottslighet som hör till Europeiska
polisbyråns behörighet och förmedlingen av
dem till Europeiska polisbyrån sker lagenligt
och så att individens rättigheter inte kränks.

(upphävs)
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47 §

(upphävs)

Utövande av rätten till insyn i den datafil som
upprätthålls av den tekniska stödfunktionen i
Schengens informationssystem
Var och en har rätt att begära att den tillsynsmyndighet som avses i artikel 115 i
Schengenkonventionen kontrollerar att insamlingen, registreringen, behandlingen och
användningen av personuppgifter som gäller
honom eller henne i den datafil som upprätthålls av den tekniska stödfunktionen i
Schengens informationssystem sker på ett
lagligt och riktigt sätt. Begäran om detta
skall framställas till dataombudsmannen eller
polisinrättningen i häradet. En begäran om
kontroll som framställts hos polisinrättningen
i häradet skall utan dröjsmål överföras till
dataombudsmannen.
En i 1 mom. avsedd begäran om kontroll
hos polisinrättningen i häradet skall framställas personligen hos polisinrättningen i häradet, och den som framställer begäran skall
samtidigt styrka sin identitet.
47 a §
Kontroll, utlämning och utplåning av uppgifter som gränsbevakningsväsendet genom direkt anslutning lagrat i polisens informationssystem
Staben för gränsbevakningsväsendet skall
beredas tillfälle att ge utlåtande innan de
uppgifter som gränsbevakningsväsendet genom direkt anslutning lagrat i polisens informationssystem arkiveras, utplånas eller utlämnas, innan utredning lämnas med anledning av att rätten till insyn utövats samt innan
information lämnas om att uppgifter behandlats.
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2.
Lag
om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (579/2005)
22 § 1 mom. 3, 15 och 16 punkten,
ändras 7 § 2 och 3 mom., 8 § 2 och 3 mom., 9 § 2 mom., 10 § 2 mom. och 3 mom. 1 och 2
punkten, 11 § 2 mom., 12 § 2 mom., 13 § 2 mom., 15 § 1 mom., i 22 § 1 mom. det inledande
stycket och 1, 2, 10, 14, 17, 18 och 21 punkten samt 2 mom., rubriken för 23 § och i 1 mom.
det inledande stycket, rubriken för 24 §, 25—28 §, 29 § 1 mom., 31 §, 36 § 1 mom., 38 §, i
39 § 1 mom. det inledande stycket och 2—4 punkten, 2 mom. 2 punkten och 3 mom. samt
41—43 §,
av dem 7 § 3 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 479/2010 och 876/2011, 8 § 3
mom., 26 och 38 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 876/2011, 22 § 1 mom. 18 punkten sådan den lyder i lag 980/2007 och 2 mom. sådant det lyder i lag 750/2011, 28 § sådan den lyder
delvis ändrad i lagarna 980/2007 och 478/2010 och 31 § sådan den lyder delvis ändrad i lag
479/2010, samt
fogas till lagen en ny 28 a §, till 23 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 479/2010, ett nytt 2
mom., före 38 § en ny kapitelrubrik, till lagen nya 39 b—39 d § samt före 40 § en ny kapitelrubrik som följer:
Gällande lydelse
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7§

7§

Undersöknings- och handräckningsregistret

Undersöknings- och handräckningsregistret

——————————————
I registret får, av de uppgifter som gäller
identiteten hos en person som är misstänkt för
ett brott som undersöks av gränsbevakningsväsendet eller är föremål för förundersökning
som utförs av gränsbevakningsväsendet, annan undersökning enligt 27 § i gränsbevakningslagen, andra åtgärder eller tvångsmedel,
registreras fullständigt namn, födelsedatum,
personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress
och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit, uppgifterna i en persons resedokument, fotografi
och sådana uppgifter om personen som in-

——————————————
Av uppgifter som gäller identiteten för en
person som är misstänkt för ett brott som undersöks av gränsbevakningsväsendet eller är
föremål för förundersökning som utförs av
gränsbevakningsväsendet, annan undersökning enligt 27 § i gränsbevakningslagen eller
andra åtgärder eller tvångsmedel och för den
som gjort anmälan, den som uppträder som
vittne eller målsägande eller den som har
något annat samband med ärendet får man i

registret införa sådana uppgifter som behövs
med tanke på ändamålet med informationssystemet, såsom namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelseverkar på hans eller hennes egen säkerhet el- hemkommun, hemkommun, yrke, adress och
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ler säkerheten i arbetet inom gränsbevak- telefonnummer eller annan kontaktinformaningsväsendet samt sådana uppgifter som be- tion, uppgift om att personen avlidit eller om
hövs för identifiering av en juridisk person.
dödförklaring av personen samt det klientnummer som en myndighet gett, i fråga om
en utländsk person föräldrarnas namn och
adress, uppgifterna i ett resedokument, fotografi och övrig nödvändig information som
gäller inresa och passerande av gräns samt

I registret får även andra nödvändiga uppgifter som inhämtats för utförande av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i
gränsbevakningslagen eller någon annanstans
i lag registreras enligt följande:
5) för utförande och registrering av undersökningar och handräckningsuppdrag, uppgifter som erhållits vid förundersökning enligt
förundersökningslagen (449/1987), vid annan
undersökning enligt 27 § i gränsbevakningslagen, i samband med gränsbevakningsväsendets åtgärder eller vid ett handräckningsuppdrag eller vid tillämpning av tvångsmedelslagen (450/1987) (uppgifter om undersökning
och handräckning) enligt följande:

information som behövs för identifiering av
en juridisk person.
I registret får även andra behövliga uppgifter som inhämtats för utförande av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i polislagen som
föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i
gränsbevakningslagen eller någon annanstans
i lag registreras enligt följande:
1) för utförande och registrering av undersökningar och handräckningsuppdrag samt
informationssökning i anslutning till dessa
uppdrag, uppgifter som erhållits vid förun-

dersökning enligt förundersökningslagen
(449/1987), vid annan undersökning enligt
27 § i gränsbevakningslagen, i samband med
gränsbevakningsväsendets åtgärder eller vid
ett handräckningsuppdrag eller vid tillämpning av tvångsmedelslagen (450/1987) (undersöknings- och handräckningsuppgifter)
enligt följande:
a) om personer som misstänks för brott a) numret på en anmälan om brott eller en
samt om personer som gjort anmälan, uppträ- anmälan om någon annan händelse, tid och
der som vittnen eller målsägande eller som plats för händelsen, anmälningstidpunkten,
har något annat samband med anmälan,
brottsbeteckningar och andra beteckningar,
tidpunkten för åtalspreskription av det grövsta brottet, utredande enhet, utredarna, undersökningsläget, beslut som gränsbevakningsväsendet fattat för att avsluta ett ärende, uppgift om beslut av åklagare samt domstolsavgöranden och om avgörandenas laga
kraft,
b) om rubriceringar i anmälningar om brott b) uppgifter om tvångsmedel, gränsbevakoch övriga anmälningar, tvångsmedel, gräns- ningsväsendets åtgärder samt olika faser i

bevakningsväsendets åtgärder samt olika faser i förundersökningen och annan undersökning,
c) om andra nödvändiga beskrivningar, omständigheter och specificeringar som hänför
sig till gränsbevakningsväsendets uppgifter,
åtgärder eller händelser,

förundersökningen och annan undersökning,

c) uppgifter om andra nödvändiga beskrivningar, omständigheter och specificeringar
som hänför sig till gränsbevakningsväsendets
uppgifter, åtgärder eller händelser,

d) uppgifter för klassificering och analys
av tillvägagångssättet vid brott, uppgifter
som beskriver klassificeringen av gärningsmannen, händelsen eller gärningen samt
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uppgifter som behövs för sammanlänkning
och teknisk undersökning av brott,
1) i fråga om ett uppdrag som skall fullgö- 2) i fråga om ett uppdrag som hör till

ras av gränsbevakningsväsendet, för att hitta
egendom som någon har förlorat genom brott,
som har omhändertagits av gränsbevakningsväsendet, som har förkommit eller innehafts
av en försvunnen person, uppgifter om egendomen som behövs för att den skall kunna
återställas till ägaren eller innehavaren och
uppgifter som behövs för utredning av försvinnanden (egendomsuppgifter),

gränsbevakningsväsendet, för att hitta egendom som någon har förlorat genom brott,
som har omhändertagits av gränsbevakningsväsendet, som har förkommit eller innehafts
av en försvunnen person eller okänd avliden,
identifieringsuppgifter om egendomen samt
uppgifter som behövs för att egendomen ska
kunna återställas till ägaren eller innehavaren
och uppgifter som behövs för utredning av
försvinnanden samt identifikationsuppgifter
om anmälan (egendomsuppgifter),
3) för att enheterna inom gränsbevaknings- 3) för inriktning av den övervakning som
väsendet skall kunna underrättas och över- utförs av myndigheter som genomför undervakningen inriktas, uppgifter som har regi- sökningar och gränskontroll, uppgifter som
strerats av gränsbevakningsväsendet och som ska tillkännages särskilt på grund av att saken
skall tillkännages särskilt på grund av att sa- är brådskande, att det är fråga om en farosiken är brådskande, att det är fråga om en fa- tuation, att brott ska kunna förebyggas eller
rosituation, för att brott skall kunna förebyg- gränssäkerheten upprätthållas eller av skäl
gas eller gränssäkerheten upprätthållas eller som har samband med utredningen (uppgifter
av skäl som har samband med utredningen om informationsförmedling).
(uppgifter för förmedling av meddelanden),

2) för en samlad sökning av registrerade
anmälningar om brott, i fråga om personer
misstänkta för brott anmälans nummer, gärningsdagen och gärningsplatsen, brottsbeteckning, tidpunkten för åtalspreskription
samt straff och andra påföljder för brottet
(uppgifter om brottsanmälningsindex och påföljder),
6) för sökning av en handling i datorarkivet
anmälan om uppgifter om undersökningen
och handräckningen och identifikationsuppgifter i fallet samt sammandrag av redogörelsen (arkivuppgifter om undersökning och
handräckning).

4) uppgifter om observationer som gjorts
av gränsbevakningsmän eller uppgifter som
anmälts till gränsbevakningsväsendet i anslutning till händelser eller personer som utifrån omständigheterna eller en persons hotelser eller uppträdande i övrigt med fog kan
bedömas ha samband med brottslig verksamhet (observationsuppgifter)
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8§

8§

Användning av informationssystemet för polisärenden vid utförande av gränsbevakningsväsendets uppdrag

Användning av informationssystemet för polisärenden vid utförande av gränsbevakningsväsendets uppdrag

——————————————
I informationssystemet får, av de uppgifter
som gäller identiteten hos en person som är
misstänkt för ett brott som undersöks av
gränsbevakningsväsendet eller är föremål för
förundersökning som utförs av gränsbevakningsväsendet, annan undersökning enligt 27
§ i gränsbevakningslagen, andra åtgärder eller
tvångsmedel, registreras fullständigt namn,
födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd,
födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller
annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit, uppgifterna i en persons resedokument, fotografi och sådana uppgifter om

——————————————
Av uppgifter som gäller identiteten för en
person som är misstänkt för ett brott som undersöks av gränsbevakningsväsendet eller är
föremål för förundersökning som utförs av
gränsbevakningsväsendet, annan undersökning enligt 27 § i gränsbevakningslagen eller
andra åtgärder eller tvångsmedel och för den

personen som inverkar på hans eller hennes
egen säkerhet eller säkerheten i arbetet inom
gränsbevakningsväsendet samt sådana upp-

som gjort anmälan, den som uppträder som
vittne eller målsägande eller den som har
något annat samband med ärendet får man
registrera sådana uppgifter i informationssystemet som behövs med tanke på ändamålet
med informationssystemet, såsom namn, fö-

delsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd,
födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller
annan kontaktinformation, uppgift om att
personen avlidit eller om dödförklaring av

gifter som behövs för identifiering av en juripersonen samt det klientnummer som en
disk person.

myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress, uppgifterna i ett resedokument, fotografi och övrig
nödvändig information som gäller inresa och
passerande av gräns samt information som

I informationssystemet får även andra nödvändiga uppgifter som inhämtats för utförande av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i
polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller
någon annanstans i lag registreras enligt följande:
1) för att en person skall kunna påträffas,
övervakas, observeras och skyddas, i fråga
om personer som är efterlysta eller som har
meddelats närings-, besöks- eller reseförbud
eller som är villkorligt frigivna samt personer
som ett besöksförbud avses skydda eller som
är föremål för observation, orsaken till åtgärden, de begärda åtgärderna, den myndighet
som har hand om efterlysningen, preskription
av efterlysningen och andra uppgifter som
behövs vid övervakningen av efterlysningar

behövs för identifiering av en juridisk person.
I informationssystemet får även andra nödvändiga uppgifter som inhämtats för utförande av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i
polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller
någon annanstans i lag registreras enligt följande:
1) för att en person ska kunna påträffas,
övervakas, observeras och skyddas, i fråga
om personer som är efterlysta, som har meddelats närings-, besöks-, rese-, djurhållningseller jaktförbud, som meddelats nationellt inreseförbud, som försatts i övervakad frihet på
prov, som avtjänar övervakningsstraff, som

är villkorligt frigivna, personer som ett besöksförbud avses skydda eller som är föremål
för observation, fotografi, fingeravtryck, sär-

skilda oföränderliga fysiska kännetecken
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samt uppgifter om huruvida den person som
är efterlyst är beväpnad eller våldsbenägen
eller har rymt, identifikationsuppgifter om
anmälan, orsaken till åtgärden, de begärda

åtgärderna, den myndighet som har hand om
efterlysningen, preskription av efterlysningen, hur farlig personen är och andra uppgifter som behövs vid övervakningen av efterlysningar samt uppgifter om den rätta identi2) för att hitta fordon och registreringsskyltar som tillgripits eller efterspanas av någon
annan orsak, identifieringsuppgifter om dem
samt uppgifter som behövs för att de skall
kunna återställas till ägaren eller innehavaren,
samt uppgifter som behövs för att personer
som är efterspanade eller föremål för observation och som rör sig med motorfordon skall
kunna påträffas (uppgifter om efterspanade
motorfordon),

teten för en person som missbrukat identitet
och för den vars identitet missbrukats (uppgifter om efterlysningar av personer),

2) för att hitta fordon och registreringsskyltar som tillgripits eller efterspanas av någon
annan orsak, identifieringsuppgifter om dem
samt uppgifter som behövs för att de ska
kunna återställas till ägaren eller innehavaren, identifikationsuppgifter om anmälan
samt uppgifter som behövs för att personer
som är efterspanade eller föremål för observation och som rör sig med motorfordon ska
kunna påträffas (uppgifter om efterspanade
fordon),
5) för att personer som anmälts försvunna 3) för att personer som anmälts försvunna
skall kunna hittas, nödvändiga uppgifter om ska kunna hittas och för att okända avlidna
försvunna personer och för att okända avlidna ska kunna identifieras, nödvändiga uppgifter,
skall kunna identifieras för identifieringen inklusive fotografier, fingeravtryck, tandkarnödvändiga uppgifter om okända avlidna tor, DNA-profiler samt uppgifter om proteser
(identifieringsuppgifter),
och åtgärder som lämnat medicinska spår

samt identifikationsuppgifter om anmälan
(identifieringsuppgifter),
6) för identifiering av personer som misstänks 4) för identifiering av personer som miss-

för brott, för utredning av brott och för registrering av gärningsmän, i fråga om personer
som misstänks eller har blivit dömda för
brott, signalement enligt 6 kap. 4 § 1 och 4
mom. i tvångsmedelslagen och DNA-profiler
enligt 5 § i nämnda kapitel, videobilder på en
person och skospår, uppgifter om ett misstänkt brott samt uppgifter som gäller registrering samt klassificering av en person (signalementsuppgifter).

tänks för brott, för utredning av brott och för
registrering av gärningsmän, i fråga om personer som misstänks eller har blivit dömda
för brott samt en okänd gärningsman i anslutning till brott, signalement enligt 6 kap. 4
§ 1 mom. i tvångsmedelslagen, DNA-profiler
enligt 5 § i nämnda kapitel, tekniska bild- och
ljudupptagningar av en person och skospår,
uppgifter om ett misstänkt brott samt uppgifter som gäller registrering samt klassificering
av en person (signalementsuppgifter),

5) för en persons egen säkerhet eller
gränsbevakningsväsendets säkerhet i arbetet
nödvändiga uppgifter, såsom uppgifter om
hur farlig eller oberäknelig ett objekt eller en
person är samt uppgifter som beskriver eller
är avsedda att beskriva en brottslig gärning,
ett straff eller någon annan påföljd för brott
eller personens hälsotillstånd, sjukdom eller
handikapp eller vårdåtgärder eller därmed
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jämförbara åtgärder som gäller personen eller uppgifter om socialvårdsåtgärder (säkerhetsinformation).

4) för klassificering och analys av tillvägagångssättet vid misstänkta brott, uppgifter
som baserar sig på anmälan om brott och
undersökningsprotokoll, uppgifter om målsägande, uppgifter om den som misstänks för
brott, uppgifter som gäller specificering av
brott och beskrivning av händelseförloppet,
uppgifter om egendom som har åtkommits
genom brott, uppgifter som beskriver klassificeringen av gärningsmannen, händelsen eller
gärningen samt uppgifter som behövs för
sammanlänkning och teknisk undersökning av
brott (uppgifter om tillvägagångssätt),
3) för att tider för frihetsberövande skall
kunna följas och övervakas samt säkerheten
vid förvaring tryggas, i fråga om personer
som har gripits, anhållits eller häktats med
stöd av förundersökningslagen, tvångsmedelslagen, polislagen eller någon annan författning, uppgifter enligt 22 § i förordningen
om förundersökning och tvångsmedel
(575/1988) som gäller anhållande, uppgifter
som hänför sig till anmälningar om brott och
gripande samt i enskilda fall uppgifter som
påverkar säkerheten vid förvaring i fråga om
den som varit berövad sin frihet (uppgifter
om anhållna),
——————————————
——————————————

9§

9§

Registret för tillstånds- och övervakningsärenden

Registret för tillstånds- och övervakningsärenden

——————————————
I registret får, av de uppgifter som gäller en
persons identitet, registreras fullständigt
namn, födelsedatum, personbeteckning, kön,
modersmål, medborgarskap, avsaknad av
medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att
personen avlidit, uppgifterna i en persons resedokument, fotografi och sådana uppgifter

——————————————
Av uppgifter som gäller en persons identitet får man i registret införa uppgifter som
behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet, såsom namn, födelsedatum,

personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress
och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att personen avlidit el-

om personen som inverkar på hans eller hen- ler om dödförklaring av personen samt det
nes egen säkerhet eller säkerheten i arbetet klientnummer som en myndighet gett, i fråga
inom gränsbevakningsväsendet samt sådana om en utländsk person föräldrarnas namn
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uppgifter som behövs för identifiering av en och adress, uppgifterna i ett resedokument,
juridisk person.
fotografi, övrig nödvändig information som
gäller inresa och passerande av gräns samt
information som behövs för identifiering av
en juridisk person.
——————————————
——————————————
10 §

10 §

Användning av polisens informationssystem
för förvaltningsärenden vid utförande av
gränsbevakningsväsendets uppdrag

Användning av polisens informationssystem
för förvaltningsärenden vid utförande av
gränsbevakningsväsendets uppdrag

——————————————
I informationssystemet får, av de uppgifter
som gäller en persons identitet, registreras
fullständigt namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap,
avsaknad av medborgarskap, nationalitet,
hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation,
uppgift om att personen avlidit, uppgifterna i
en persons resedokument, fotografi och såda-

——————————————
Av uppgifter som gäller en persons identitet får man i informationssystemet registrera
de uppgifter som behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet, såsom
namn, födelsedatum, personbeteckning, kön,

modersmål, medborgarskap, avsaknad av
medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att
na uppgifter om personen som inverkar på personen avlidit eller om dödförklaring av
hans eller hennes egen säkerhet eller säker- personen samt det klientnummer som en
heten i arbetet inom gränsbevakningsväsen- myndighet gett, i fråga om en utländsk perdet samt sådana uppgifter som behövs för son föräldrarnas namn och adress, uppgifidentifiering av en juridisk person.
terna i ett resedokument, fotografi, övrig
nödvändig information som gäller inresa och
passerande av gräns samt information som

Gränsbevakningsväsendet får i informationssystemet registrera även andra nödvändiga uppgifter som inhämtats för utförande av
de åligganden enligt 1 § 3 mom. i polislagen
som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i
gränsbevakningslagen eller någon annanstans
i lag enligt följande:
1) för utförande av gränsbevakningsmännens uppdrag enligt skjutvapenlagen (1/1998)
nödvändiga uppgifter om ansökan, tillstånd,
åtgärder, beslut, hinder, anmärkning, anmälan
och inspektion enligt nämnda lag (uppgifter
om vapentillstånd),
2) för utförande av gränskontrollsmyndighetens uppdrag enligt passlagen (642/1986)
nödvändiga uppgifter om passansökningar
och beslut i passärenden, uppgifter om pass
eller andra resedokument som har utfärdats

behövs för identifiering av en juridisk person.
Gränsbevakningsväsendet får i informationssystemet registrera även andra nödvändiga uppgifter som inhämtats för utförande
av de åligganden enligt 1 § 3 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller någon
annanstans i lag enligt följande:
1) för skötseln av en gränsbevakningsmans
uppgifter enligt skjutvapenlagen (1/1998)
nödvändig information om ansökan, tillstånd,
åtgärder, beslut, hinder, anmärkning, anmälan och inspektion enligt nämnda lag samt
tidpunkten för lämplighetstestet (uppgifter
om vapentillstånd),
2) för utförande av gränskontrollsmyndighetens uppdrag enligt passlagen (671/2006)
nödvändiga uppgifter om passansökningar
och beslut i passärenden, uppgifter om pass
eller andra resedokument som har utfärdats
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av en finsk myndighet, uppgifter om pass
som förkommit, blivit stulna eller omhändertagits samt uppgifter om hinder mot utfärdande av pass och anmärkningar som hänför sig
till passärenden (passuppgifter),
——————————————

av en finsk myndighet, uppgifter om pass
som förkommit, blivit stulna eller omhändertagits samt uppgifter om hinder mot utfärdande av pass och anmärkningar som hänför
sig till passärenden (passuppgifter),
——————————————

11 §

11 §

Gränsbevakningsväsendets register över per- Gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott
soner misstänkta för brott

——————————————
I registret får, av de uppgifter som gäller en
persons identitet, registreras fullständigt
namn, födelsedatum, personbeteckning, kön,
modersmål, medborgarskap, avsaknad av
medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att
personen avlidit, uppgifterna i en persons resedokument, fotografi och sådana uppgifter

——————————————
Av uppgifter som gäller en persons identitet får man i registret införa sådana uppgifter

som behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet, såsom namn, födelseda-

tum, personbeteckning, kön, modersmål,
medborgarskap, avsaknad av medborgarskap,
nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat,
födelsehemkommun, hemkommun, yrke,
adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, ljud- och bildupptagningar

om personen som inverkar på hans eller hen- av personen samt identifieringsuppgifter som
nes egen säkerhet eller säkerheten i arbetet grundar sig på personens fysiska egenskaper,
inom gränsbevakningsväsendet samt sådana uppgift om att personen avlidit eller om döduppgifter som behövs för identifiering av en förklaring av personen samt det klientnumjuridisk person.
mer som en myndighet gett, i fråga om en utländsk person föräldrarnas namn och adress,
uppgifterna i ett resedokument, fotografi, övrig nödvändig information som gäller inresa
och passerande av gräns samt information

——————————————

som behövs för identifiering av en juridisk
person.
——————————————

12 §

12 §

Säkerhetsdataregistret

Säkerhetsdataregistret

——————————————
I registret får, av de uppgifter som gäller en
persons identitet, registreras fullständigt
namn, födelsedatum, personbeteckning, kön,
modersmål, medborgarskap, avsaknad av
medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress och telefonnummer eller annan kontaktinformation, uppgift om att
personen avlidit, uppgifterna i en persons re-

——————————————
Av uppgifter som gäller en persons identitet får man i registret införa de uppgifter som

behövs med tanke på ändamålet med informationssystemet, såsom namn, födelsedatum,

personbeteckning, kön, modersmål, medborgarskap, avsaknad av medborgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkommun, hemkommun, yrke, adress
och telefonnummer eller annan kontaktin-
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sedokument, fotografi och sådana uppgifter formation, uppgift om att personen avlidit el-

om personen som inverkar på hans eller hen- ler om dödförklaring av personen samt det
nes egen säkerhet eller säkerheten i arbetet klientnummer som en myndighet gett, i fråga
inom gränsbevakningsväsendet samt sådana om en utländsk person föräldrarnas namn
uppgifter som behövs för identifiering av en och adress, uppgifterna i ett resedokument,

juridisk person.

——————————————

fotografi samt information som behövs för
identifiering av en juridisk person.
——————————————

13 §

13 §

Rätt att använda säkerhetsdataregistret

Rätt att använda säkerhetsdataregistret

——————————————
Staben för gränsbevakningsväsendet kan
även bevilja polisens, tullens och försvarsmaktens tjänstemän som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppdrag samt Sjöfartsverkets tjänstemän
som förordnats till uppdrag enligt lagen om
sjöfartsskydd rätt att använda säkerhetsdataregistret, i den omfattning som dessa myndigheter har rätt att få uppgifter av gränsbevakningsväsendet.

——————————————
Den registeransvarige kan även bevilja polisens, tullverkets och försvarsmaktens tjänstemän som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppdrag samt Trafiksäkerhetsverkets tjänstemän
som förordnats till uppdrag enligt lagen om
sjöfartsskydd rätt att använda säkerhetsdataregistret, i den omfattning som dessa myndigheter har rätt att få uppgifter av gränsbevakningsväsendet.

15 §

15 §

Behandling av uppgifter som inte hänför sig
till ett visst uppdrag

Behandling av uppgifter som inte hänför sig
till ett visst uppdrag

Sådana personuppgifter som gränsbevakningsväsendet har fått i samband med ett visst
uppdrag och som inte hänför sig till uppdraget men som kommer att behövas i ett annat
uppdrag som gränsbevakningsväsendet sannolikt kommer att utföra i framtiden får inom
gränsbevakningsväsendet endast samlas in för
och registreras i gränsbevakningsväsendets
register över personer misstänkta för brott
och i säkerhetsdataregistret eller i ett tillfälligt
personregister som har inrättats för ett sådant
ändamål och som är avsett att användas av en
förvaltningsenhet eller en arbetsgrupp.

Sådana personuppgifter som gränsbevakningsväsendet har fått i samband med ett
visst uppdrag och som inte hänför sig till
uppdraget men som kommer att behövas i ett
annat uppdrag som gränsbevakningsväsendet
sannolikt kommer att utföra i framtiden får
inom gränsbevakningsväsendet endast samlas
in för och registreras i undersöknings- och

——————————————

handräckningsregistret som sådana observationsuppgifter som avses i 7 § 3 mom. 4
punkten, i gränsbevakningsväsendets register

över personer misstänkta för brott och i säkerhetsdataregistret eller i ett temporärt personregister som har inrättats för ett sådant
ändamål och som är avsett att användas av en
förvaltningsenhet eller en arbetsgrupp.
——————————————
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22 §

22 §

Gränsbevakningsväsendets rätt att få uppgifter ur vissa register och informationssystem

Gränsbevakningsväsendets rätt att få uppgifter ur vissa register och informationssystem

Utöver vad som föreskrivs i gränsbevakningslagen eller i någon annan lag har gränsbevakningsväsendet utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att för att utföra sina
uppdrag och föra sina personregister ur vissa
register få nödvändiga uppgifter enligt följande:
1) ur det fordonstrafikregister som avses i
lagen om fordonstrafikregistret (541/2003),
uppgifter om brott samt straff och andra påföljder för brottet, för upprätthållande av
gränssäkerheten, för förundersökning, annan
undersökning, efterspaning eller en räddningsuppgift eller för påförande av påföljdsavgift för transportör enligt utlänningslagen,
2) för parkeringsövervakning, ur fordonstrafikregistret nödvändiga uppgifter om parkeringstillstånd för handikappade,

Utöver vad som föreskrivs i gränsbevakningslagen eller i någon annan lag har gränsbevakningsväsendet trots sekretessbestämmelserna rätt att ur vissa register få sådan information som gränsbevakningsväsendet behöver för att utföra sina uppdrag och föra
sina personregister enligt följande:
1) ur det fordonstrafikregister som avses i
lagen om fordonstrafikregistret (541/2003)
uppgifter i enlighet med 15—17 § i den la-

3) för identifiering av en person, ur fordonstrafikregistret ett fotografi av personen
och personens namnteckningsprov,

——————————————
10) för upprätthållande av gränssäkerheten,
förundersökning, annan undersökning och för
utförande av andra uppdrag som föreskrivs
för gränsbevakningsväsendet i lag sådana
nödvändiga uppgifter om resande som avses i
lagstiftningen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet,
——————————————
14) för bedömning av en persons lämplighet för tjänstgöring vid gränsbevakningsväsendet och för upprätthållande av gränssäkerheten, förundersökning och annan undersökning, uppgifter ur polisens personregister,

15) ur det straffregister som avses i straffregisterlagen (770/1993) uppgifter som behövs för visum, tillstånd eller andra åtgärder
enligt utlänningslagen, tillstånd eller godkännanden som är beroende av en persons

gen,

2) ur det register över laddare som avses i
3 § i lagen om laddare (219/2000) uppgifter
för övervaknings- och larmuppdrag samt för
förhindrande, utredning och avslöjande av
brott,
(upphävs)

——————————————
10) för gränsövervakning och gränskontroller samt för utförande av andra uppdrag
som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet
i lag sådana nödvändiga uppgifter om resande som avses i 6 § 1 mom. i lagen om inkvarteringsoch
(308/2006),

förplägnadsverksamhet

——————————————
14) uppgifter ur polisens och tullverkets
personregister för upprätthållande av gränssäkerheten och för förhindrande, avslöjande,
förundersökning och annan undersökning av

brott, för gränsbevakningsväsendets andra
uppdrag som motsvarar de uppdrag som
uppgifterna samlats in och registrerats för
samt för andra ändamål när det gäller de fall
som avses i 25 § 1 mom.,

——————————————
(upphävs)
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tillförlitlighet och för antagande till utbildning eller förordnande till ett uppdrag som är
beroende av en persons särskilda tillförlitlighet samt för säkerhetskontroll,
16) för delgivning eller för handhavande av
verkställighetsuppdrag, ur det bötesregister
som avses i lagen om verkställighet av böter
(672/2002) nödvändiga uppgifter om påföljder, de personer som är föremål för en påföljd, verkställighetsåtgärder och om hinder
för verkställighet,

Föreslagen lydelse

(upphävs)

17) för upprätthållande av gränssäkerheten,
förundersökning, annan undersökning och för
utförande av de uppdrag som föreskrivs för
gränsbevakningsväsendet i utlänningslagen,
ur utrikesministeriets informationssystem
nödvändiga uppgifter om beslut om pass, visum och uppehålls- eller arbetstillstånd,

17) ur utrikesministeriets informationssystem, för upprätthållande av gränssäkerheten,
förundersökning, annan undersökning och för
utförande av de uppdrag som föreskrivs för
gränsbevakningsväsendet i utlänningslagen,
uppgifter om dem som hör till personalen vid

18) för upprätthållande av gränssäkerheten,
förundersökning, annan undersökning och för
utförande av de uppdrag som föreskrivs för
gränsbevakningsväsendet i utlänningslagen,
ur Migrationsverkets informationssystem
nödvändiga uppgifter om ansökningar om
pass, visum, uppehållstillstånd och arbetstillstånd och om beslut som gäller dessa ansökningar samt om beslut om avvisning och utvisning,
——————————————
21) ur befolkningsdatasystemet de uppgifter
som avses i 4 och 5 § i befolkningsdatalagen
(507/1993).

18) ur Migrationsverkets informationssystem, för upprätthållande av gränssäkerheten,
förundersökning, annan undersökning och för
utförande av de uppdrag som föreskrivs för
gränsbevakningsväsendet i utlänningslagen,
uppgifter om ärenden som gäller resedoku-

I fråga om rätten att få registeruppgifter gäller dessutom vad som föreskrivs i straffregisterlagen, lagen om förmyndarverksamhet
(442/1999), lagen om ett fastighetsdatasystem
och
anslutande
informationstjänster
(453/2002), lagen om konkurs- och företagssaneringsregistret (137/2004), lagen om näringsförbud (1059/1985), lagen om mottagande av personer som söker internationellt
skydd (746/2011), lagen om vissa personregister vid magistraterna (57/2005), räddningslagen (379/2011), lagen om fullgörande av

diplomatiska beskickningar och konsulat som
representerar den utsändande staten i Finland och om dem som hör till personalen vid
en internationell organisations organ i Finland eller något annat internationellt organ i
samma ställning samt om dessa personers
familjemedlemmar och om dem som är i privat tjänst hos dessa personer,

ment, visum, uppehållstillstånd, internationellt skydd, avlägsnande ur landet, inreseförbud och medborgarskap

——————————————
21) ur befolkningsdatasystemet de uppgifter som anges i 13—17 § i lagen om befolk-

ningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009).
Gränsbevakningsväsendet ska på begäran
ge den registeransvarige information om behandlingen av de uppgifter som gränsbevakningsväsendet fått med stöd av 1 mom. Om
personuppgifter har lämnats ut utan begäran, ska gränsbevakningsväsendet utan
dröjsmål granska om uppgifterna behövs för
det ändamål för vilket de lämnats ut.
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polisuppgifter
inom
försvarsmakten
(1251/1995), tullagen (1466/1994), lagen om
utlänningsregistret (1270/1997), utsökningsbalken (705/2007), lagen om skuldsanering
för privatpersoner (57/1993) eller någon annanstans i lag.
23 §

23 §

Registrering av uppgifter som lämnas till
gränsbevakningsväsendet genom direkt anslutning eller i maskinläsbar form

Registrering av uppgifter som lämnas till
gränsbevakningsväsendet genom direkt an-

Gränsbevakningsväsendet kan bevilja följande myndigheter rätt att genom direkt anslutning eller i maskinläsbar form i gränsbevakningsväsendets personregister registrera
uppgifter som lämnas till gränsbevakningsväsendet:
——————————————

Gränsbevakningsväsendet kan bevilja följande myndigheter rätt att genom direkt anslutning i gränsbevakningsväsendets personregister registrera uppgifter som lämnas till
gränsbevakningsväsendet:

24 §

24 §

Användning av uppgifter för det ändamål för
vilket uppgifterna har samlats in och registrerats

som uppgifterna har samlats in och registrerats för

——————————————
25 §

slutning

——————————————

Gränsbevakningsväsendet ska på begäran
ge den registeransvarige information om behandlingen av de uppgifter som gränsbevakningsväsendet fått med stöd av 1 mom. Om
personuppgifter har lämnats ut utan begäran, ska gränsbevakningsväsendet utan
dröjsmål granska om uppgifterna behövs för
det ändamål för vilket de lämnats ut.

Användning av uppgifter för det ändamål

——————————————
25 §

Användning av uppgifter för andra ändamål Användning av uppgifter för andra ändamål
än de för vilka uppgifterna har samlats in och än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för
registrerats

Uppgifter i gränsbevakningsväsendets per- Uppgifter i gränsbevakningsväsendets personregister får användas för andra ändamål än sonregister får användas för andra ändamål
de för vilka uppgifterna har samlats in och än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för, om uppgifterna behövs för att
registrerats, om uppgifterna behövs för
1) trygga statens säkerhet,
1) tryggande av statens säkerhet,
2) avvärjande av fara som omedelbart hotar 2) avvärja allvarlig fara som omedelbart
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liv eller hälsa eller avvärjande av en bety- hotar den allmänna säkerheten,
dande egendomsskada,

3) förebyggande eller utredning av ett brott
på vilket kan följa fängelse,
4) utredning av identitet i samband med ett
visst uppdrag som gränsbevakningsväsendet
utför och som nödvändigt kräver att identiteten styrks,
5) beslut eller utlåtande som gäller beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när beviljandet eller giltigheten av tillståndet enligt
gällande bestämmelser är beroende av sökandens eller tillståndshavarens tillförlitlighet,
lämplighet eller någon liknande egenskap,
och det för bedömningen av egenskapen
krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av berusningsmedel, brottslighet eller våldsamma uppträdande.
Uppgifter i gränsbevakningsväsendets personregister får användas i gränsbevakningsväsendets forsknings- och planeringsverksamhet samt i gränsbevakningsväsendets interna utbildning, om det är nödvändigt för att
genomföra utbildningen.

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket
kan följa fängelse,
4) utreda identitet i samband med ett visst
uppdrag som gränsbevakningsväsendet utför
och som nödvändigt kräver att identiteten
styrks,
5) besluta eller lämna utlåtande om beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när beviljandet eller giltigheten enligt gällande bestämmelser är beroende av sökandens eller
tillståndshavarens tillförlitlighet, lämplighet
eller någon liknande egenskap, och det för
bedömningen av egenskapen krävs uppgifter
om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av berusningsmedel, brottslighet eller våldsamma uppträdande.

Uppgifter i det personregister som avses i 11
§ får inte användas för utförande av de uppdrag som avses i 1 mom. 5 punkten i denna
paragraf.

De observationsuppgifter som avses i 7 § 3
mom. 4 punkten och uppgifter ur det person-

Uppgifter i gränsbevakningsväsendets personregister får användas även för laglighetsövervakning samt forsknings-, planeringsoch utvecklingsverksamhet. Uppgifter får
också användas för utbildningsverksamhet,
om de är nödvändiga för att utbildningen ska
kunna genomföras.
register som avses i 11 § får inte användas
för utförande av de uppdrag som avses i 1
mom. 5 punkten i denna paragraf.

26 §

26 §

Utlämnande av uppgifter till en annan förvaltningsenhet inom gränsbevakningsväsendet för det ändamål för vilket uppgifterna har
samlats in och registrerats

Utlämnande av uppgifter till en annan förvaltningsenhet inom gränsbevakningsväsendet för det ändamål som uppgifterna har
samlats in och registrerats för

En förvaltningsenhet har för de åligganden
enligt 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs
för gränsbevakningsväsendet rätt att lämna ut
uppgifter till en annan förvaltningsenhet ur ett
personregister som inrättats för mer begränsad användning än gränsbevakningsväsendets
riksomfattande bruk, om uppgifterna behövs
för utförande av dessa uppdrag som ankommer på gränsbevakningsväsendet.

En förvaltningsenhet har för de åligganden
enligt 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs
för gränsbevakningsväsendet trots sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut information
till en annan förvaltningsenhet ur ett personregister som inrättats för mer begränsad användning än gränsbevakningsväsendets riksomfattande bruk, om informationen behövs
för utförande av dessa uppdrag som ankommer på gränsbevakningsväsendet.
Uppgifter som avses i 15 § får dock lämnas Uppgifter som avses i 15 § får dock lämnas
ut endast när de behövs för att
ut endast när de behövs för
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1) tryggande av statens säkerhet,
1) trygga statens säkerhet,
2) avvärjande av fara som omedelbart hotar 2) avvärja allvarlig fara som omedelbart
liv eller hälsa eller avvärjande av en bety- hotar den allmänna säkerheten,

dande egendomsskada,

3) förebyggande eller utredning av ett brott
på vilket kan följa fängelse,
4) förebyggande eller utredning av brottslighet som faller under Europeiska polisbyråns behörighet samt annan allvarlig brottslighet.
En förvaltningsenhet har för de åligganden
enligt 1 § 3 mom. i polislagen som föreskrivs
för gränsbevakningsväsendet rätt att lämna ut
uppgifter till en annan förvaltningsenhet ur ett
personregister som inrättats för mer begränsad användning än gränsbevakningsväsendets
riksomfattande bruk, om uppgifternabehövs
för utförande av de uppdrag för vilka de har
samlats in och registrerats. Utan hinder av
sekretessbestämmelserna får uppgifter lämnas
ut även genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar form.

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket
kan följa fängelse,
4) förebygga eller utreda brottslighet som
hör till Europeiska polisbyråns behörighet
och annan grov brottslighet.

27 §

27 §

Utlämnande av uppgifter till en annan förvaltningsenhet för andra ändamål än de för
vilka uppgifterna har samlats in och registrerats

Utlämnande av uppgifter till en annan förvaltningsenhet för andra ändamål än de som
uppgifterna har samlats in och registrerats

En förvaltningsenhet får lämna ut uppgifter
till en annan förvaltningsenhet ur ett personregister, som gränsbevakningsväsendet inrättat för mer begränsad användning än riksomfattande bruk, för andra ändamål än de för
vilka uppgifterna har samlats in och registrerats, om uppgifterna behövs för

En förvaltningsenhet får trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter till en an-

En förvaltningsenhet har för de åligganden
enligt 1 § 3 mom. i polislagen som föreskrivs
för gränsbevakningsväsendet trots sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut uppgifter
till en annan förvaltningsenhet ur ett personregister som inrättats för mer begränsad användning än gränsbevakningsväsendets riksomfattande bruk, om uppgifterna behövs för
utförande av de uppdrag för vilka de har
samlats in och registrerats.
Uppgifter får lämnas ut även genom teknisk anslutning eller som en datamängd.

för

nan förvaltningsenhet ur ett personregister
som gränsbevakningsväsendet inrättat för
mer begränsad användning än riksomfattande
bruk för andra ändamål än de som uppgifterna har samlats in och registrerats för, om
uppgifterna behövs för att
1) tryggande av statens säkerhet,
1) trygga statens säkerhet,
2) avvärjande av fara som omedelbart hotar 2) avvärja allvarlig fara som omedelbart
liv eller hälsa eller avvärjande av en betydan- hotar den allmänna säkerheten,
de egendomsskada,

3) förebyggande eller utredning av ett brott
på vilket kan följa fängelse,
4) utredning av identitet i samband med ett
visst uppdrag som skall fullgöras av gränsbevakningsväsendet och som nödvändigt kräver
att identiteten styrks,
5) beslut eller utlåtande som gäller beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när beviljandet eller giltigheten av tillståndet enligt

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket
kan följa fängelse,
4) utreda identitet i samband med ett visst
uppdrag som gränsbevakningsväsendet utför
och som nödvändigt kräver att identiteten
styrks,
5) besluta eller lämna utlåtande som gäller
beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när
beviljandet eller giltigheten av tillståndet en-
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gällande bestämmelser är beroende av sökandens eller tillståndshavarens tillförlitlighet,
lämplighet eller någon liknande egenskap,
och det för bedömningen av egenskapen
krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av berusningsmedel, brottslighet eller våldsamma uppträdande.
Uppgifter enligt 15 § i ett temporärt personregister som inrättats för mer begränsad användning än gränsbevakningsväsendets riksomfattande bruk får dock inte lämnas ut för
utförande av de uppdrag som avses i 1 mom.
5 punkten i denna paragraf.
Uppgifter i gränsbevakningsväsendets personregister får även lämnas ut för gränsbevakningsväsendets forsknings- och planeringsverksamhet. Uppgifter får också lämnas
ut för gränsbevakningsväsendets interna utbildning, om det är nödvändigt för att genomföra utbildningen. Utan hinder av sekretessbestämmelserna får uppgifter lämnas ut även
genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar
form.

ligt gällande bestämmelser är beroende av
sökandens eller tillståndshavarens tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknande egenskap, och det för bedömningen av egenskapen krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av berusningsmedel, brottslighet eller våldsamma
uppträdande.
Uppgifter enligt 15 § i ett temporärt personregister som inrättats för mer begränsad
användning än gränsbevakningsväsendets
riksomfattande bruk får dock inte lämnas ut
för utförande av de uppdrag som avses i 1
mom. 5 punkten i denna paragraf.
Trots sekretessbestämmelserna får uppgifter i gränsbevakningsväsendets personregister även lämnas ut för laglighetsövervaknings-, forsknings-, planerings- och utvecklingsverksamhet. Uppgifter får också lämnas
ut för utbildning, om de är nödvändiga för att
utbildningen ska kunna genomföras.
Uppgifter får lämnas ut även genom teknisk anslutning eller som en datamängd.

28 §

28 §

Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter

Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter

Utan hinder av sekretessbestämmelserna får
gränsbevakningsväsendet lämna ut behövliga
uppgifter ur gränsbevakningsväsendets personregister genom teknisk anslutning eller i
maskinläsbar form till
1) Fordonsförvaltningscentralen för behandling av ärenden som gäller registrering
av fordon och registrerade fordon,
4) Sjöfartsverket för utförande av de uppdrag som anges i lagen om sjöfartsskydd,
3) en luftfartsmyndighet för övervakning av
luftfarten,

Trots sekretessbestämmelserna får gränsbevakningsväsendet lämna ut behövliga uppgifter ur sina personregister genom teknisk
anslutning eller som en datamängd enligt följande:
1) till Trafiksäkerhetsverket i enlighet med

ler (157/2000) behövs för säkerställande av
förberedande åtgärder eller arbetarskyddet eller för stödjande av enheten i fråga, dessutom
med beaktande av vad som i nämnda lag föreskrivs om begränsning av rätten att få upp-

gifter som behövs för säkerställande av förberedande åtgärder eller arbetarskyddet eller
för stödjande av enheten i fråga med beaktande av vad som i nämnda lag föreskrivs om
begränsning av rätten att få uppgifter,

11 § 1 mom. 9 punkten i lagen om fordonstrafikregistret för utförande av de uppdrag
som anges i lagen om sjöfartsskydd och för
övervakning av luftfarten samt uppgifter enligt 48 § i luftfartslagen (1194/2009) för bedömning av förutsättningarna för beviljande,
förnyande och återkallande av ett tillstånd,
2) till Nödcentralsverket för utförande av
2) nödcentralsverket som för utförande av de uppdrag som anges 19 § 1 mom. i lagen
de uppdrag som anges i lagen om nödcentra- om nödcentralsverksamhet (692/2010) upp-
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gifter,
6) en räddningsmyndighet för räddningsverksamhet,
5) en sjöfartsmyndighet för övervakning av
sjötrafiken,
7) polisen för övervakning av personers inresa och utresa och för genomförande av
gränskontroll i samband därmed, för övervakning av efterlevnaden av bestämmelserna
om utlänningar samt för förebyggande, uppdagande och förundersökning av brott samt
för skyddande av statens säkerhet,
8) en myndighet inom försvarsförvaltningen för övervakning av Finlands territorium
och tryggande av dess territoriella integritet,
9) Huvudstaben för i lagen om fullgörande
av polisuppgifter inom försvarsmakten avsedda säkerhets- och övervakningsuppdrag
samt för brottsutredning, för i lagen om säkerhetsutredningar (177/2002) avsedda säkerhetsutredningar och för i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004) avsedda säkerhetsutredningar som gäller sammanslutningar,
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3) till räddningsmyndigheter för räddningsverksamhet,
4) till Trafikverket för övervakning av sjötrafiken,
5) till polisen vid polisuppdrag för det ändamål som uppgifterna har samlats in och registrerats för samt för andra ändamål när det
gäller fall som avses i 25 § 1 mom.,
6) till en myndighet inom försvarsförvaltningen för övervakning av Finlands territorium och tryggande av dess territoriella integritet,
7) till Huvudstaben för i lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten
(1251/1995) avsedda säkerhets- och övervakningsuppdrag samt för brottsutredning,
för i lagen om säkerhetsutredningar
(177/2002) avsedda säkerhetsutredningar och
för i lagen om internationella förpliktelser
som gäller informationssäkerhet (588/2004)
avsedda säkerhetsutredningar som gäller
sammanslutningar och personer samt till den
som ansvarar för värnpliktsregistret för i 96
§ 1 mom. 7 punkten i värnpliktslagen avsedda uppdrag (1438/2007),
8) till socialmyndigheterna för behandling

10) en socialmyndighet för behandling av av ärenden som gäller en utlännings försörjärenden som gäller en utlännings försörjning, ning,
9) till tullverket för tullövervakning, före11) tullverket för övervakning av utlands- byggande och avbrytande samt utredning av
trafiken, förebyggande och avbrytande samt tullbrott samt för övervakning av personers
utredning av tullbrott samt för övervakning inresa och utresa och för genomförande av
av personers inresa och utresa och för genom- gränskontroll i samband därmed, för stämförande av gränskontroll i samband därmed, ning och annan delgivning samt för andra

12) en arbetsmyndighet för behandling av
ärenden som gäller beviljande av uppehållstillstånd för arbetstagare eller uppehållstillstånd för näringsidkare eller övervakning av
arbete,
13) en myndighet inom utrikesförvaltningen för beviljande av pass eller något annat resedokument, visum, uppehållstillstånd för arbetstagare, uppehållstillstånd för näringsidkare eller något annat uppehållstillstånd,

ändamål än de som uppgifterna samlats in
och registrerats för när det gäller fall som
avses i 25 § 1 mom.,
10) till arbetsmyndigheterna för behandling

av ärenden som gäller beviljande av uppehållstillstånd för arbetstagare eller uppehållstillstånd för näringsidkare eller övervakning
av arbete,
11) till utrikesministeriet och finska be-

skickningar för handläggning av ärenden
som gäller pass eller något annat resedoku-

ment, visum, uppehållstillstånd för arbetstagare, uppehållstillstånd för näringsidkare eller något annat uppehållstillstånd och som
hör till deras behörighet,
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12) till Migrationsverket för behandling
och avgörande av sådana ärenden avseende
utlänningar och finskt medborgarskap som
enligt lag eller förordning hör till Migrationsverket,
13) till en utmätningsman i enlighet med 3
15) en utmätningsman, när det gäller de kap. 67 § i utsökningsbalken (705/2007) eller
uppgifter som anges i 3 kap. 67 § i utsök- för annan verkställighet av utsökningsärenningslagen, för verkställigheten av utsök- den,
ningsärenden och uppgörandet av utsökningsutredningar,
14) till åklagare i den utsträckning som fö16) allmänna åklagare i den utsträckning reskrivs i 25 § i lagen om åklagarväsendet
som föreskrivs i 11 § i lagen om allmänna (439/2011),
åklagare (199/1997),
15) till en miljömyndighet för uppdrag som
17) en miljömyndighet för uppdrag som gäller att förhindra förorening av vatten som
gäller att förhindra förorening av vatten som orsakats av fartyg samt för uppdrag som gällorsakats av fartyg samt för uppdrag som gäll- er övervakningen av havsskyddet,
er övervakningen av havsskyddet,
16) till Forststyrelsens jakt- och fiskeöver-

14) Migrationsverket för behandling och
avgörande av sådana ärenden avseende utlänningar och finskt medborgarskap som enligt
lag eller förordning hör till Migrationsverket,

vakare för jakt- och fiskeövervakning som
hör till deras behörighet,
17) till en hälsovårdsmyndighet för före-

18) en hälsovårdsmyndighet för förebyg- byggande av att en smittsam sjukdom som
gande av spridning av smittsamma sjukdomar utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan sprids,
som utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan.
18) till minoritetsombudsmannen för före-

Tjänstemän vid polisen, försvarsmakten,
gränsbevakningsväsendet eller tullverket som
förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppdrag, kan utan
hinder av sekretessbestämmelserna av staben
för gränsbevakningsväsendet få uppgifter genom teknisk anslutning ur gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta
för brott eller ur säkerhetsdataregistret. Detsamma gäller tjänstemän vid Fångvårdsväsendet som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppdrag
och som har sådana särskilda polisbefogenheter som bestäms i 8 § i polislagen.

byggande av etnisk diskriminering, främjande av goda etniska relationer, tryggande av
etniska minoriteters och utlänningars ställning och rättigheter samt för övervakning av
principen om etnisk icke-diskriminering och
rapportering kring människohandel,
19) till en vid utrikesministeriet anställd
kontaktperson för gränsbevakningsväsendet
och polisen i enlighet med det som föreskrivs
i 26 § 1—3 mom. och 27 § 1 och 2 mom.
Den registeransvarige kan trots sekretessbestämmelserna genom teknisk anslutning ge

tjänstemän vid polisen, försvarsmakten och
tullverket som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppdrag samt sådana tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten som förordnats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller observationsuppdrag och som har sådana särskilda
polisbefogenheter som avses i 8 § i polislagen tillgång till gränsbevakningsväsendets
register över personer misstänkta för brott
och till säkerhetsdataregistret. Det samma

gäller en kontaktperson för gränsbevakningsväsendet och polisen som är anställd
vid utrikesministeriet.
Trots vad som anges i 1 mom. 5 och 9
punkten får de observationsuppgifter som av-
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Innan uppgifter lämnas ut genom teknisk
anslutning skall den som begär uppgifter lägga fram en utredning om att uppgifterna
skyddas på det sätt som 32 § 1 mom. i personuppgiftslagen avser.

ses i 7 § 3 mom. 4 punkten och uppgifter i det
personregister som avses i 11 § inte användas för skötseln av de uppdrag som avses i
25 § 1 mom. 5 punkten.
Kvaliteten på de uppgifter som lämnas ut
ska bekräftas och uppgifterna ska om möjligt
förses med information som gör det möjligt
för mottagaren att bedöma hur korrekta, fullständiga, aktuella och tillförlitliga uppgifterna är. Om det framgår att felaktiga uppgifter
har lämnats ut eller att uppgifter lämnats ut i
strid med lag, ska detta utan dröjsmål meddelas mottagaren.
28 a §
Tillsynen över personregister och över behandlingen av uppgifterna i dem
Sekretessen och annat skydd för de personregister som avses i denna lag och uppgifterna i dem säkerställs genom
1) att insyn i uppgifterna ges endast dem
som behöver uppgifterna för sina arbetsuppdrag,
2) att det ses till att användningen, utlämnandet och annan behandling av uppgifterna
i personregistren och grunderna för utlämnandet registreras i en elektronisk logg, informationssystemet, ett ärendehanteringssystem, ett manuellt diarium eller ett dokument,
3) att olovlig ändring och annan olovlig eller obehörig behandling av uppgifterna hindras med hjälp av ändamålsenliga och tillräckliga säkerhetsarrangemang och andra
åtgärder när det gäller kontrollen av användarrättigheterna, tillsynen över användningen samt datanäten, informationssystemen och
informationstjänsterna.

29 §

29 §

Beslut om utlämnande av uppgifter

Beslut om utlämnande av uppgifter

Beslut om utlämnande av uppgifter ur Beslut om rätt att lämna ut uppgifter ur
gränsbevakningsväsendets personregister fatt- gränsbevakningsväsendets personregister getas av den registeransvarige eller av en annan nom teknisk anslutning eller som en dataförvaltningsenhet som den registeransvarige mängd fattas av den registeransvarige.
har förordnat till uppdraget. Förvaltningsen-

heten skall utse ett tillräckligt antal personer
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med rätt att besluta om utlämnande av uppgifter ur personregistren.

——————————————
31 §

——————————————
31 §

Utplåning av uppgifter ur undersöknings- och Utplåning av uppgifter ur undersökningshandräckningsregistret samt ur informations- och handräckningsregistret samt ur informasystemet för polisärenden
tionssystemet för polisärenden

Av uppgifterna i undersöknings- och handräckningsregistret samt i informationssystemet för polisärenden som används direkt av
gränsbevakningsväsendet skall efterlysningsuppgifter, uppgifter om efterspanade fordon,
egendomsuppgifter, uppgifter om anhållna,
uppgifter om brottsanmälningsindex och påföljder, uppgifter för förmedling av meddelanden, uppgifter om tillvägagångssätt, iden-

tifieringssuppgifter,

signalementsuppgifter,

uppgifter om undersökning och handräckning
och arkivuppgifter om undersökning och

Av uppgifterna i undersöknings- och handräckningsregistret samt i informationssystemet för polisärenden som används direkt av
gränsbevakningsväsendet ska uppgifter om
efterlysning av personer, uppgifter om efterspanade fordon, identifieringsuppgifter, signalementsuppgifter och säkerhetsinformation
utplånas enligt vad som i 22 § i polisväsendets personuppgiftslag föreskrivs om utplåning av uppgifter ur informationssystemet för
polisärenden.

handräckning utplånas enligt vad som i 22 § i
polisväsendets personuppgiftslag föreskrivs
om utplåning av uppgifter ur informationssystemet för polisärenden.
36 §

36 §

Uppgifter som konstaterats vara felaktiga

Uppgifter som konstaterats vara felaktiga

En uppgift som har konstaterats vara felaktig skall antecknas som felaktig. Uppgiften
får bevaras, om det är nödvändigt för att trygga de rättigheter som den registrerade, någon
annan part eller en person som hör till gränsbevakningsväsendets personal har. En sådan
uppgift får användas endast i syfte att trygga
dessa rättigheter.

Trots bestämmelserna i personuppgiftslagen om rättelse av en oriktig uppgift i ett register får en uppgift som konstaterats vara
felaktig bevaras tillsammans med den korrigerade uppgiften, om det är nödvändigt för

——————————————

att trygga de rättigheter som den registrerade,
någon annan part eller en person som hör till
gränsbevakningsväsendets personal har. En
sådan uppgift får användas endast i detta syfte.
——————————————
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4 a kap.

Bestämmelser som gäller internationellt
samarbete
38 §

38 §

Utlämnande av uppgifter inom Europeiska
unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Utlämnande av uppgifter inom Europeiska
unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om inte något annat föreskrivs eller följer
av ett internationellt avtal som är förpliktande
för Finland får gränsbevakningsväsendet utan
hinder av sekretessbestämmelserna lämna ut
uppgifter ur sina personregister till polismyndigheter och sådana andra myndigheter
inom Europeiska unionen och Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet som har till
uppgift att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet
eller förebygga och utreda brott och sörja för
att brott blir föremål för åtalsprövning, som
följer:
1) för utförande av de åligganden enligt 1 §
1 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen
eller någon annanstans i lag, om uppgifterna
är nödvändiga för utförande av dessa uppdrag,

Om inte något annat föreskrivs eller följer
av ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland, får gränsbevakningsväsendet
trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter till polismyndigheter och sådana andra
myndigheter i en medlemsstat i Europeiska
unionen och i en stat som hör till Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet som har till
uppgift att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet
eller förebygga och utreda brott och sörja för
att brott blir föremål för åtalsprövning, som
följer:
1) uppgifter ur gränsbevakningsväsendets
personregister, vilket har inrättats för utförande av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i
polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller
någon annanstans i lag, om uppgifterna är
nödvändiga för utförande av dessa uppdrag,
2) uppgifter ur gränsbevakningsväsendets
personregister, vilket har inrättats för utförande av de åligganden enligt 1 § 3 mom. i
polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen eller
någon annanstans i lag, om uppgifterna är
nödvändiga för utförande av det uppdrag för
vilket de har samlats in och registrerats.
Uppgifter som inhämtats i samband med ett
visst uppdrag och som behövs för utförande
av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet, men som inte hänför sig till uppdraget eller till ett annat pågående uppdrag, får
dock lämnas ut endast om de är nödvändiga
för att
1) trygga statens säkerhet,
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart
hotar den allmänna säkerheten,

2) för utförande av de åligganden enligt 1 §
3 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i gränsbevakningslagen
eller någon annanstans i lag, om uppgifterna
är nödvändiga för utförande av det uppdrag
för vilket de har samlats in och registrerats.
Uppgifter som inhämtats i samband med ett
visst uppdrag och som behövs för utförande
av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet, men som inte hänför sig till uppdraget
eller till ett annat pågående uppdrag, får dock
lämnas ut endast, om de är nödvändiga för att
1) trygga statens säkerhet,
2) avvärja fara som omedelbart hotar liv eller hälsa eller avvärja en betydande egendomsskada,
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket
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kan följa fängelse,
4) förebygga eller utreda brottslighet som
hör till Europeiska polisbyråns behörighet
och annan grov brottslighet.
Gränsbevakningsväsendet får ur gränsbevakningsväsendets personregister lämna ut
uppgifter till de myndigheter som nämns i 1
mom. för andra ändamål än det för vilket
uppgifterna har samlats in och registrerats,
om uppgifterna är nödvändiga för att
1) trygga statens säkerhet,
2) avvärja fara som omedelbart hotar liv eller hälsa eller avvärja en betydande egendomsskada,
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket
kan följa fängelse,
4) utreda identitet i samband med ett visst
uppdrag som ankommer på gränsbevakningsväsendet och som nödvändigt kräver att identiteten styrks,
5) besluta eller lämna utlåtande om beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när tillståndet enligt gällande bestämmelser är beroende av sökandens eller tillståndshavarens
tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknande egenskap, och det för bedömningen av
egenskapen krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av
berusningsmedel, brottslighet eller våldsamma uppträdande.
Uppgifter som avses i 15 § i gränsbevakningsväsendets tillfälliga personregister eller
uppgifter i gränsbevakningsväsendets register
över personer misstänkta för brott får inte
lämnas ut för utförande av uppgifter som avses i 3 mom. 5 punkten i denna paragraf.

Föreslagen lydelse

kan följa fängelse,
4) förebygga eller utreda brottslighet som
hör till Europeiska polisbyråns behörighet
och annan grov brottslighet.
Trots sekretessbestämmelserna får gränsbevakningsväsendet ur sina personregister
lämna ut uppgifter till de myndigheter som
avses i 1 mom. för andra ändamål än det för
vilket uppgifterna har samlats in och registrerats, om uppgifterna är nödvändiga för att
1) trygga statens säkerhet,
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart
hotar den allmänna säkerheten,
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket
kan följa fängelse,
4) utreda identitet i samband med ett visst
uppdrag som nödvändigt kräver att identiteten styrks,
5) besluta eller lämna utlåtande som gäller
beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när
beviljandet eller giltigheten av tillståndet enligt gällande bestämmelser är beroende av
sökandens eller tillståndshavarens tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknande egenskap, och det för bedömningen av egenskapen krävs uppgifter om sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av berusningsmedel, brottslighet eller våldsamma
uppträdande.
De uppgifter ur gränsbevakningsväsendets
temporära personregister som avses i 15 §,
uppgifter ur gränsbevakningsväsendets register över personer misstänkta för brott samt de
observationsuppgifter som avses i 7 § 3
mom. 4 punkten får inte lämnas ut för utförande av sådana uppgifter som avses i 3
mom. 5 punkten.

Kvaliteten på de uppgifter som lämnas ut
ska bekräftas och uppgifterna ska om möjligt
förses med information som gör det möjligt
för mottagaren att bedöma hur korrekta, fullständiga, aktuella och tillförlitliga uppgifterna är.
Uppgifter får lämnas ut även genom teknisk anslutning eller som en datamängd.
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39 §

39 §

Utlämnande av uppgifter till Europeiska polisbyrån och andra utländska myndigheter

Annat utlämnande av uppgifter till utlandet

Gränsbevakningsväsendet får utan hinder Gränsbevakningsväsendet får trots sekreav sekretessbestämmelserna lämna ut uppgif- tessbestämmelserna lämna ut uppgifter ur
ter ur sina personregister till
sina personregister med hjälp av teknisk anslutning eller som en datamängd till
——————————————
——————————————
2) internationella kriminalpolisorganisatio- 2) internationella kriminalpolisorganisationen (I.C.P.O–Interpol) och myndigheter som nen (I.C.P.O–Interpol) och myndigheter som
har till uppgift att trygga rätts- och samhälls- har till uppgift att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och ordningen, upprätthålla allmän ordning och
säkerhet samt förebygga och utreda brott och säkerhet eller förebygga och utreda brott och
sörja för att brott blir föremål för åtalspröv- sörja för att brott blir föremål för åtalsprövning, under de förutsättningar som anges i 38 ning, för förhindrande, utredning och avslö§,
jande av brott, om uppgifterna är nödvändi3) centralkriminalpolisen, för vidare utläm- ga för utförande av uppdragen,
nande till Europeiska polisbyrån enligt kon- 3) den europeiska byrån för förvaltningen
ventionen om upprättandet av en europeisk av det operativa samarbetet vid Europeiska
polisbyrå (FördrS 79/1998),
unionens medlemsstaters yttre gränser på det
sätt som anges i rådets förordning (EG) nr
2007/2004 om inrättande av byrån samt till
de tjänstemän i en medlemsstat som deltar i
sådana av byrån samordnade gemensamma
insatser och pilotprojekt i Finland som avses
4) myndigheter som utför gränsövervakning i den förordningen,
och gränskontroll och som avses i överens- 4) behöriga myndigheter som avses i över-

kommelserna om återtagande av personer
som olagligen inkommit och vistas i landet
för utförande av de uppdrag som avses i
överenskommelserna,
——————————————
Uppgifter får lämnas ut för annan användning än registrens användningssyfte, om de är
nödvändiga för att
——————————————
2) avvärja fara som omedelbart hotar liv eller
hälsa eller avvärja en betydande egendomsskada,

——————————————
Gränsbevakningsväsendet får till de myndigheter som ansvarar för vapentillsynen i en
annan stat lämna ut uppgifter ur gränsbevakningsväsendets personregister om förvärv, innehav, överföring, införsel och utförsel av
skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt
farliga projektiler, om det för vapentillsynen
är nödvändigt att uppgifterna lämnas ut.

enskommelserna om återtagande av personer
som olagligen inkommit och vistas i landet
för utförande av de uppdrag som avses i
överenskommelsen,
——————————————
Uppgifter får lämnas ut för annan användning än registrens användningssyfte, om de
är nödvändiga för att
——————————————
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart
hotar den allmänna säkerheten,

——————————————
Gränsbevakningsväsendet får trots sekretessbestämmelserna till de myndigheter som
ansvarar för vapentillsynen i en annan stat
lämna ut uppgifter ur gränsbevakningsväsendets personregister om förvärv, innehav,
överföring, införsel och utförsel av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga
projektiler, om det för vapentillsynen är nödvändigt att uppgifterna lämnas ut.
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39 b §
Europeiska unionens informationssystem för
viseringar

Gränsbevakningsväsendet har rätt att genom teknisk anslutning få uppgifter ur Europeiska unionens informationssystem för viseringar för utförande av en uppgift som enligt en lag eller en direkt bindande EUrättsakt ankommer på gränsbevakningsväsendet i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 767/2008 om informationssystemet
för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för
kortare vistelse (VIS-förordningen).
Dessutom har gränsbevakningsväsendet
rätt att genom teknisk anslutning få uppgifter
ur Europeiska unionens informationssystem
för viseringar i syfte att förhindra och utreda
brott som hör till gränsbevakningsväsendets
behörighet och som avses i 3 § 2 mom. i lagen om utlämning för brott mellan Finland
och de övriga medlemsstaterna i Europeiska
unionen (1286/2003), på det sätt som anges i
rådets beslut 2008/633/RIF om åtkomst till
informationssystemet för viseringar (VIS) för
sökningar för medlemsstaternas utsedda
myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott
och andra grova brott. Uppgifterna ska begäras via staben för gränsbevakningsväsendet.
39 c §
Vissa internationella informationssystem
Bestämmelser om Schengens informationssystem och det nationella systemet inom
Schengens informationssystem finns i polisväsendets personuppgiftslag.
Bestämmelser om behandlingen av information tillsammans med Europeiska polisbyrån finns i lagen om genomförande av vissa
bestämmelser i beslutet om Europol
(563/2011).
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39 d §

Behandling av uppgifter som fåtts från en
annan stat eller ett internationellt organ
Vid behandlingen av uppgifter som fåtts
från en annan stat eller ett internationellt organ ska i fråga om sekretess, tystnadsplikt,
begränsningar i användningen av uppgifter,
utlämnande av uppgifter eller återsändande
av utlämnat material iakttas bestämmelserna
i de villkor som den som lämnat ut uppgifterna ställt.
Om inget annat följer av 1 mom., får
gränsbevakningsväsendet behandla uppgifter
som det mottagit för andra ändamål än vad
uppgifterna lämnades ut för, om uppgifterna
behövs för att
1) trygga statens säkerhet,
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart
hotar den allmänna säkerheten,
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket
kan följa fängelse, eller
4) genomföra ett rättsligt eller administrativt förfarande som har direkt samband med
åtgärder för att förebygga, utreda eller väcka
åtal för ett annat brott eller verkställa straffrättsliga påföljder.
Uppgifter som fåtts från en medlemsstat i
Europeiska unionen får dock inte lämnas vidare till stater som inte hör till Europeiska
unionen eller internationella organ utan
samtycke från den medlemsstat som lämnat
ut uppgifterna, förutom om utlämnandet av
uppgifterna är nödvändigt för finska statens
eller en annan stats allmänna säkerhet eller
för att förhindra ett omedelbart och allvarligt
hot mot Finlands väsentliga intressen och det
inte går att få samtycke i tid. Uppgifterna får
lämnas ut endast om staten eller det internationella organet i fråga garanterar en tillräcklig dataskyddsnivå. Den medlemsstat
som lämnat ut uppgifterna ska utan dröjsmål
informeras om att uppgifterna lämnats vidare.
Gränsbevakningsväsendet ska på begäran
informera den stat eller det internationella
organ som lämnat ut uppgifterna om hur
gränsbevakningsväsendet behandlar de utlämnade uppgifterna. Om personuppgifter
har lämnats ut utan begäran, ska gränsbe-
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vakningsväsendet utan dröjsmål granska om
uppgifterna behövs för det ändamål för vilket
de lämnats ut.
4 b kap.

Den registrerades rättigheter
41 §

41 §

Utövande av rätten till insyn

Rätt till insyn

I fråga om utövande av rätten till insyn tilllämpas 26 och 28 § i personuppgiftslagen.
Den registeransvarige eller en förvaltningsenhet som förordnats av den registeransvarige
lämnar ut uppgifterna för utövande av insyn.
Den registeransvarige skall anvisa ett tillräckligt antal personer för utövandet av rätten till
insyn och utlämnandet av uppgifter i samband därmed.

I fråga om utövande av rätten till insyn tilllämpas 26 och 28 § i personuppgiftslagen.
Den registeransvarige eller en förvaltningsenhet som förordnats av den registeransvarige lämnar ut uppgifterna för utövande av insyn. Den registeransvarige ska anvisa ett tillräckligt antal personer för utövandet av rätten
till insyn och utlämnandet av uppgifter i
samband därmed.

42 §

42 §

Insynsförfarandet

Inskränkningar i rätten till insyn

En registrerad som vill utöva sin rätt till
insyn ska framställa en personlig begäran
om detta till den registeransvarige eller någon annan myndighet som har rätt att lämna
ut uppgifter på gränsbevakningsväsendets
vägnar samt styrka sin identitet.

En registrerad som vill utöva sin rätt till insyn skall framställa en personlig begäran om
detta till den registeransvarige eller någon
annan myndighet som har rätt att lämna ut
uppgifter på gränsbevakningsväsendets vägnar samt styrka sin identitet.

Rätten till insyn gäller över huvud taget inte Rätten till insyn gäller inte
1) uppgifterna i gränsbevakningsväsendets 1) uppgifterna i gränsbevakningsväsendets
register över personer misstänkta för brott,
register över personer misstänkta för brott,
2) uppgifterna i säkerhetsdataregistret,
2) uppgifterna i säkerhetsdataregistret,

3) de observationsuppgifter som avses i 7 §
3 mom. 4 punkten,
3) andra uppgifter om klassificering, över- 4) uppgifter om klassificering, övervakning

vakning och tillvägagångssätt i fråga om en eller tillvägagångssätt i fråga om en person
person eller gärning som har registrerats i eller en gärning som har registrerats i gränsgränsbevakningsväsendets personregister.
bevakningsväsendets personregister eller
uppgifter som används för sammanlänkning
och teknisk undersökning av brott,
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Dataombudsmannen kan på begäran av den
registrerade kontrollera att de uppgifter om
den registrerade som avses i 2 mom. är lagenliga. I fråga om inskränkningar i rätten till insyn gäller dessutom vad som föreskrivs i 27 §
i personuppgiftslagen.

Dataombudsmannen kan på begäran av den
registrerade kontrollera att de uppgifter om
den registrerade som avses i 1 mom. är lagenliga. Bestämmelser om inskränkningar i
rätten till insyn finns dessutom i 27 § i personuppgiftslagen.

43 §

43 §

Utlämnande av uppgifter till gränsbevakningsväsendet genom teknisk anslutning

Utlämnande av uppgifter till gränsbevakningsväsendet genom teknisk anslutning

Uppgifter som avses i denna lag får lämnas Uppgifter som avses i denna lag får lämnas
ut till gränsbevakningsväsendet på dess begä- ut till gränsbevakningsväsendet på dess begäran genom teknisk anslutning eller i maskin- ran genom teknisk anslutning eller som en
läsbar form. Innan uppgifter lämnas ut skall datamängd.
gränsbevakningsväsendet lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på det sätt
som avses i 32 § 1 mom. i personuppgiftslagen.
———

Denna lag träder i kraft den 20 .
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i
kraft.
Databehandling som avses i denna lag ska
genomföras i enlighet med denna lag inom
fyra år efter lagens ikraftträdande.

———
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3.

Lag
om ändring av 5 och 6 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som
hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de
brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning
av rambeslutet 26/2009 5 § 3 mom. och 6 § 3 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

5§

5§

Utlämnande av information och underrättelser på begäran

Utlämnande av information och underrättelser på begäran

——————————————
På beslutsfattande som gäller utlämnande
av information och underrättelser tillämpas
vad som bestäms i 20 och 47 a § i lagen om
behandling av personuppgifter i polisens
verksamhet, 26 a § i tullagen, 29 § i lagen om
behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet samt någon annanstans i
lag.

——————————————
På beslutsfattande som gäller utlämnande
av information och underrättelser tillämpas
vad som bestäms i 20 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, 26 a § i tullagen, 29 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet samt någon annanstans i lag.

6§

6§

Utlämnande av information och underrättelser på eget initiativ

Utlämnande av information och underrättelser på eget initiativ

——————————————
På beslutsfattande som gäller utlämnande
av information och underrättelser tillämpas
vad som bestäms i 20 och 47 a § i lagen om
behandling av personuppgifter i polisens
verksamhet, 26 a § i tullagen, 29 § i lagen om

——————————————
På beslutsfattande som gäller utlämnande
av information och underrättelser tillämpas
vad som bestäms i 20 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, 26 a § i tullagen, 29 § i lagen om be-
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behandling av personuppgifter vid gränsbe- handling av personuppgifter vid gränsbevakvakningsväsendet samt någon annanstans i
ningsväsendet samt någon annanstans i lag.
lag.
———

Denna lag träder i kraft den 20 .
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———
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Lag
om ändring av lotterilagen
I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lotterilagen 1047/2001 en ny 42 a § som följer:
Gällande lydelse
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42 a §
Tillsynsregister över lotterier
För skötseln av tillstånds- och tillsynsuppgifter som avses i denna lag ska polisen föra
register över anmälningar, tillståndsansökningar, tillstånd, återkallande av tillstånd,
redovisningar och om dem som gjort anmälan samt om sökande och tillståndshavare,
om dem som i praktiken anordnar lotterier,
om kontrollåtgärder samt om åtgärder som
hänför sig till förbud och vitesförfarande.
Bestämmelser om register som förs av polisen finns i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003).
———
Denna lag träder i kraft den 20 .

———
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5.
Lag
om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av
terrorism
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) 2 § 1 mom. 14 punkten, 23 § 6 mom. och 37 § 1 mom. samt
fogas till 37 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., och ett nytt 6
mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

2§

2§

Lagens tillämpningsområde

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på
——————————————
14) penningspelssammanslutningar som avses i 12 § 1 mom. i lotterilagen (1047/2001)
samt näringsidkare och sammanslutningar
som förmedlar anmälningar om deltagande
och avgifter för deltagande i penningspel,
——————————————

Denna lag tillämpas på
——————————————
14) penningspelssammanslutningar som
avses i 11 § i lotterilagen (1047/2001) samt
näringsidkare och sammanslutningar som
förmedlar anmälningar om deltagande och
avgifter för deltagande i penningspel,
——————————————

23 §

23 §

Skyldighet att rapportera om tvivelaktiga affärstransaktioner

Skyldighet att rapportera om tvivelaktiga affärstransaktioner

——————————————
——————————————
Närmare bestämmelser om det exaktare in- Närmare bestämmelser om anmälningarnas
nehållet i anmälningarna utfördas genom för- exaktare innehåll och form utfärdas genom
ordning av statsrådet.
förordning av statsrådet.
37 §

37 §

Rätten att få, använda och lämna ut uppgifter

Rätt att få, använda och lämna ut uppgifter

Utan hinder av vad som bestäms om hemlighållande av uppgifter om affärs- och yrkeshemligheter eller uppgifter om en enskild
persons, sammanslutnings eller stiftelses ekonomiska förhållanden eller ekonomiska ställ-

Trots vad som bestäms om hemlighållande
av uppgifter om affärs- och yrkeshemligheter
eller uppgifter om en enskild persons, sammanslutnings eller stiftelses ekonomiska förhållanden, ekonomiska ställning eller be-
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ning, har centralen för utredning av penningtvätt rätt att av myndigheter, av sammanslutningar som har ålagts en offentlig uppgift och
av rapporteringsskyldiga avgiftsfritt få uppgifter och handlingar som behövs för förhindrande och utredning av penningtvätt och av
finansiering av terrorism.
——————————————
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skattningsuppgifter, har centralen för utred-

ning av penningtvätt rätt att av myndigheter,
av sammanslutningar som har ålagts en offentlig uppgift och av rapporteringsskyldiga
avgiftsfritt få uppgifter och handlingar som
behövs för förhindrande och utredning av
penningtvätt och av finansiering av terrorism.
——————————————

Uppgifter som avses i 1 och 3 mom. får
lämnas ut som en datamängd eller genom
teknisk anslutning till centralen för utredning
av penningtvätt.
——————————————
De förfrågningar som centralen för utredning av penningtvätt gjort med stöd av den
rätt att få uppgifter som avses i 1 och 3 mom.
eller innehållet i förfrågningarna får inte avslöjas för den som förfrågningarna gäller.
På bevarande och kontroll av förfrågningarna och det svar som getts med anledning av
dem gäller på motsvarande sätt 23 § 4 och 5
mom.
———
Denna lag träder i kraft den
———

20 .

