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henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 13 §:n 1

momentin 15 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1181/2013, sekä
lisätään 13 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 1181/2013 ja 427/2014, uusi 16

kohta ja 13 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1181/2013 ja 427/2014, uusi 2 momentti, jolloin
nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:

13 §

Poliisin oikeus saada tietoja eräistä rekiste-
reistä ja tietojärjestelmistä

Poliisilla on sen lisäksi, mitä muualla
laissa säädetään, oikeus saada tehtäviensä
suorittamista ja henkilörekisteriensä ylläpitä-
mistä varten salassapitosäännösten estämättä
teknisen käyttöyhteyden avulla tai tietojouk-
kona tarpeellisia tietoja rekistereistä siten
kuin asianomaisen rekisterinpitäjän kanssa
sovitaan, seuraavasti:
— — — — — — — — — — — — —

15) panostajalain (219/2000) 3 §:ssä tar-
koitetusta panostajarekisteristä valvonta- ja
hälytystehtäviä sekä rikosten estämistä, sel-
vittämistä ja paljastamista varten;

16) rikosten estämiseksi, paljastamiseksi,

selvittämiseksi ja syyteharkintaan saattami-
seksi sekä etsintäkuulutettujen tavoittami-
seksi yhteisöiltä ja yhtymiltä matkustajaa ja
kulkuneuvon henkilökuntaa koskevista rekis-
tereistä.

Poliisi voi velvoittaa sen, jolta se on oikeu-
tettu saamaan 1 momentin 16 kohdassa tar-
koitettuja tietoja, antamaan tiedot kohtuulli-
sessa määräajassa. Poliisi voi asettaa velvoit-
teen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.
Uhkasakon asettamispäätöstä on noudatettava
sitä koskevasta muutoksenhausta huolimatta.
Uhkasakkoa ei kuitenkaan saa asettaa, jos
asianosaista on aihetta epäillä rikoksesta ja
pyydetty aineisto rikosepäilyn kohteena ole-
vaan asiaan. Uhkasakosta säädetään muutoin
uhkasakkolaissa (1113/1990).
— — — — — — — — — — — — —
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Tämä laki tulee voimaan 27 päivänä tam-
mikuuta 2015.
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