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Lag
om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens 

certifikattjänster

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifik-

attjänster (661/2009) 7 § 1 mom. 6 punkten, 21 §, 23 § 1 och 2 mom. samt 26, 36, 75 och
76 §,

av dem 23 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 156/2013, 926/2013 och
145/2014, 23 § 2 mom. sådant det lyder i lag 145/2014 och 36 § sådan den lyder i lag
156/2013, samt

fogas till 37 § ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 76 a och en ny 76 b § som följer:

7 §

Föremål för registrering

I befolkningsdatasystemet ska uppgifter enligt denna lag registreras om följande före-
mål för registrering:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
6) administrativa och andra motsvarande områdesindelningar, om vilka närmare be-

stämmelser utfärdas genom förordning av statsrådet.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

21 §

Allmän behörighet att uppdatera uppgifter

Den magistrat vars verksamhetsområde uppgifterna avser fattar beslut om sådana regis-
teranteckningar i befolkningsdatasystemet som gäller tillägg, ändringar eller rättelser be-
träffande uppgifter om en enskild person, fastighet, byggnad, lägenhet eller lokal. Befolk-
ningsregistercentralen fattar beslut om andra registeranteckningar om tillägg, ändringar
eller rättelser i befolkningsdatasystemet.

Befolkningsregistercentralen får göra en registeranteckning i befolkningsdatasystemet
om tillägg av en uppgift som gäller en enskild person, om den registrerade har anmält upp-
giften för registrering i befolkningsdatasystemet genom att använda den elektroniska
tjänst som skapats för uppdatering av uppgifterna i befolkningsdatasystemet. Detta förut-
sätter dessutom att anteckningen kan göras utan ytterligare utredningar och att en felfri re-
gistrering av uppgifterna kan säkerställas genom tekniska kontroller. För rättelse av fel i
anteckningen svarar den magistrat inom vars verksamhetsområde den som gjort anmälan
har sin bostad.

 Med avvikelse från 1 och 2 mom. får det genom förordning av statsrådet utfärdas be-
stämmelser om överföring eller annan omorganisering mellan registerförvaltningsmyn-
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digheterna av behörigheten att registrera och rätta uppgifter, om åtgärden kan förbättra till-
gången till tjänster, kvaliteten på datainnehållet i systemet eller verksamhetens effektivitet
eller skapa en regionalt balanserad arbetsfördelning inom registerförvaltningen. Innan för-
ordningen utfärdas ska Befolkningsregistercentralen och de berörda magistraterna höras.

23 §

Rätt att få uppgifter från myndigheter

Trots sekretessbestämmelserna har den registeransvarige rätt att av andra myndigheter
få i 13—17 § avsedda behövliga uppgifter som gäller dessa myndigheters verksamhets-
område för uppdatering av uppgifterna i befolkningsdatasystemet och för kontroll av upp-
gifternas riktighet och annan behandling av uppgifterna. De andra myndigheter som avses
i denna paragraf är

1) domstolarna och Brottspåföljdsmyndigheten, 
2) religionssamfunden,
3) verksamhetsenheter och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården,
4) verksamhetsenheter och yrkesutbildade personer inom socialvården,
5) de kommunala myndigheterna,
6) Lantmäteriverket,
7) myndigheterna inom utlänningsförvaltningen,
8) Skatteförvaltningen, 
9) Folkpensionsanstalten,
10) utrikesministeriet och dess verksamhetsenhet.
Den registeransvarige har emellertid inte rätt att få uppgifter som avses i 1 mom., om

de uppgifter som innehas av en i 1 mom. nämnd myndighet har erhållits på basis av ett
sådant internationellt avtal om informationsutbyte som förhindrar användningen av upp-
gifterna för att uppdatera och i övrigt behandla uppgifter i befolkningsdatasystemet.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

26 §

Anmälning av uppgifter

Uppgifter som registreras i befolkningsdatasystemet ska anmälas till den registeransva-
rige skriftligen, på elektronisk väg, med hjälp av teknisk anslutning eller på något annat
ändamålsenligt sätt som är tillförlitligt och säkert. Tillstånd att anmäla uppgifterna på nå-
got annat sätt än skriftligen beviljas av Befolkningsregistercentralen. Ett villkor för att till-
stånd ska beviljas är att den som anmäler uppgifterna har lämnat Befolkningsregistercen-
tralen en tillräcklig redogörelse för hur uppgifterna skyddas. 

Befolkningsregistercentralen fastställer formulären för de anmälningar som avses i den-
na lag.

36 §

Spärrmarkering och informationsskyldighet

Om en person har grundad och uppenbar anledning att misstänka att hans eller hennes
eller familjens hälsa eller säkerhet är hotad, kan en spärrmarkering på ansökan göras i be-
folkningsdatasystemet. Den berörda personen eller dennes lagliga företrädare ska skriftli-
gen eller på något annat bevisligt sätt ansöka om spärrmarkering hos magistraten. När en
person ansöker om spärrmarkering ska magistraten ge personen möjlighet att anmäla en
sådan kontaktadress för registrering i befolkningsdatasystemet som får lämnas ut även till
andra än de myndigheter som avses i 3 mom.
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En spärrmarkering kan första gången gälla i högst fem år. Efter det kan giltighetstiden
på ansökan förlängas med två år i sänder. Av särskilda skäl kan spärrmarkeringen gälla
tills vidare. Magistraten ska informera sökanden om spärrmarkeringens direkta konse-
kvenser.

Efter det att spärrmarkeringen gjorts i systemet får uppgifter om hemkommun och bo-
stad samt adress och andra kontaktuppgifter som gäller den person som omfattas av spärr-
markeringen lämnas ut endast till en myndighet vars rätt att behandla uppgifterna baserar
sig på utförande av en arbetsuppgift, en åtgärd eller ett uppdrag som föreskrivs i lag eller
föreskrivs eller bestäms med stöd av lag och som berör denna persons rättigheter eller
skyldigheter. Spärrmarkeringen gäller också uppgifter som specificerar och lokaliserar så-
dana fastigheter, byggnader, lägenheter eller lokaler som personen äger eller innehar, om
uppgifterna inte kan behandlas separat från de uppgifter som omfattas av spärrmarkering-
en när uppgifter som gäller den person som omfattas av spärrmarkeringen lämnas ut från
befolkningsdatasystemet.

37 §

Behandling av uppgifter som omfattas av spärrmarkering

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Magistraten ska utreda grunden för spärrmarkeringen eller höra den som omfattas av

spärrmarkeringen eller hans eller hennes vårdnadshavare innan enskilda uppgifter som
omfattas av spärrmarkeringen lämnas ut med stöd av denna lag eller 26 § i personupp-
giftslagen till andra än myndigheter. Ett skriftligt beslut ska fattas om utlämnande av en-
skilda uppgifter som omfattas av spärrmarkering till andra än myndigheter. Beslutet får
verkställas trots ändringssökande, om den som omfattas av spärrmarkeringen eller hans el-
ler hennes vårdnadshavare inte har motsatt sig utlämnandet av uppgifter.

75 §

Förfarande vid registrering av uppgifter

Innan uppgifter registreras i befolkningsdatasystemet ska den registeransvarige försäk-
ra sig om vem som anmält uppgifterna och om dennes rätt att anmäla uppgifter samt om
att anmälan i övrigt är tillförlitlig. Den registeransvarige ska registrera uppgifterna i be-
folkningsdatasystemet utan obefogat dröjsmål. 

Om en anteckning som den registeransvarige har gjort i befolkningsdatasystemet avvi-
ker från det som den registrerade har anmält eller om anteckningen inte ens efter en begä-
ran om ytterligare utredningar har kunnat göras i enlighet med den registrerades önskan,
ska den registeransvarige fatta ett skriftligt beslut och underrätta den registrerade om be-
slutet och om möjligheten att begära omprövning av beslutet med stöd av denna eller nå-
gon annan lag.

76 §

Rättelse av uppgifter

Den registeransvarige ska utan obefogat dröjsmål, på eget initiativ eller på yrkande av
den vars intressen, rättigheter eller skyldigheter registeranteckningen gäller, korrigera,
stryka eller komplettera en uppgift i befolkningsdatasystemet som med tanke på syftet
med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. Om den registeransvarige
på eget initiativ rättar en uppgift i registret, ska den registeransvarige innan uppgiften rät-
tas vid behov ge den vars rättigheter, intressen eller skyldigheter anteckningen gäller till-
fälle att inom utsatt tid lämna en redogörelse. Den registeransvarige kan dock rätta ett up-
penbart fel i registret utan att ge sådant tillfälle att lämna redogörelse. 
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Om den registeransvarige inte godkänner ett yrkande som avses i 1 mom. eller om en
uppgift rättas på ett sätt som inte stämmer överens med den redogörelse som den berörda
personen lämnat, ska den registeransvarige fatta ett skriftligt beslut och underrätta den re-
gistrerade om beslutet och om möjligheten att begära omprövning av beslutet. 

Om rättelsen av en uppgift gäller en sådan registeranteckning om en utländsk medborg-
are som avses i 10 §, ska magistraten innan ärendet avgörs begära ett utlåtande om saken
av Migrationsverket.

76 a §

Begäran om omprövning

Omprövning av förvaltningsbeslut som fattats med stöd av denna lag får begäras på det
sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

76 b §

Ändringssökande

Beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas ge-
nom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvalt-
ningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen bevil-
jar besvärstillstånd.

En registerförvaltningsmyndighet vars beslut har upphävts eller ändrats av en förvalt-
ningsdomstol får anföra besvär över förvaltningsdomstolens beslut, om högsta förvalt-
ningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Bestämmelser om sökande av ändring i ett beslut som gäller vite finns i viteslagen.
————

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2016.

Helsingfors den 25 augusti 2016
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