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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och lagar som har samband med den

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att det stiftas eller ändamålsenligt att utfärda bestämmelser
en lag om justitieförvaltningens riksomfat- om i speciallagar. I övrigt regleras anmältande informationssystem samt en lag om ningsskyldigheten liksom för närvarande i
domstolars skyldighet att informera om vissa speciallagstiftning. Enligt förslaget preciseras
avgöranden. Dessutom föreslås ändringar i bestämmelserna i speciallagstiftningen och
37 lagar.
delvis lyfts de upp till lagnivå.
I den föreslagna lagen om justitieförvaltI propositionen ingår det ett förslag till lag
ningens riksomfattande informationssystem om ändring av lagen om offentlighet i mynföreskrivs om informationssystemets syfte, digheternas verksamhet. Avsikten är att föruppbyggnad och innehåll samt om använd- tydliga bestämmelserna om offentligheten
ning och utlämnande av uppgifter. I den före- hos de uppgifter som förs in i justitieförvaltslagna lagen finns det endast bestämmelser ningens informationssystem och förutsättsom kompletterar vad som i allmänna lagar ningarna för överlämnande av uppgifter till
föreskrivs om myndighetshandlingars offent- andra myndigheter samt bestämmelser om
lighet och skydd av personuppgifter. Den fö- domstolarnas skyldighet att överföra uppgifreslagna lagen gäller inte i speciallagar regle- ter till och föra in uppgifter i informationssyrade riksomfattande register inom justitieför- stemet.
valtningen.
De förslag som ingår i propositionen gör
Ansvaret för registerföringen föreslås bli det att det kommer att vara nödvändigt att till
fördelat så att Rättsregistercentralen blir re- en ansökan om utsökning foga en kopia av
gisteransvarig för justitieförvaltningens riks- det domstolsavgörande som utgör utsökomfattande informationssystem. Domstolar- ningsgrund.
na och åklagarmyndigheterna ansvarar enligt
De föreslagna lagarna avses träda i kraft ca
förslaget för de uppgifter som de för in i re- ett halvt år efter det att de har godkänts och
gistret och de får också använda sig av de blivit stadsfästa. I den föreslagna lagen om
uppgifter som förs in där för att sköta sina justitieförvaltningens riksomfattande inforuppgifter.
mationssystem ingår en övergångsbestämI den lag som föreslås om domstolars skyl- melse enligt vilken informationssystemet och
dighet att informera om vissa avgöranden fö- informationshanteringen i detta system ska
reskrivs om domstolarnas anmälningsskyl- motsvara lagens krav inom fem år efter det
dighet i sådana fall som det varken är möjligt att lagen trätt i kraft.
—————

294627

RP 102/2009 rd

2

INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL.............................................................1
INNEHÅLL ................................................................................................................................2
ALLMÄN MOTIVERING .........................................................................................................8
1

INLEDNING.....................................................................................................................8

2

NULÄGE ..........................................................................................................................9

2.1

Lagstiftning och praxis......................................................................................................9
Lagstiftning ...............................................................................................................9
Praxis .......................................................................................................................11

2.2

Bedömning av nuläget ....................................................................................................13

3

MÅLSÄTTNING OCH DE VIKTIGASTE FÖRSLAGEN ...........................................14

3.1

Målsättning......................................................................................................................14

3.2

De viktigaste förslagen....................................................................................................14
Skyddet av personuppgifter.....................................................................................14
Samordning av offentlighetsbestämmelserna..........................................................14
Förtydligande av registeransvaret............................................................................15
Utveckling av den elektroniska kommunikationen i rättskipningsärenden.............16
Tryggande av produktionen av information om rättsförhållandena ........................16

4

PROPOSITIONENS KONSEKVENSER ......................................................................16

4.1

Ekonomiska och personella konsekvenser......................................................................16

4.2

Konsekvenser för myndigheternas verksamhet...............................................................17

4.3

Konsekvenser för medborgarna ......................................................................................18

5

BEREDNINGEN AV PROPOSITIONEN .....................................................................18

5.1

Beredningsskeden och -material .....................................................................................18

5.2

Remissyttranden och hur de beaktats ..............................................................................18

5.3

Fortsatt beredning ...........................................................................................................19

6

ANDRA OMSTÄNDIGHETER SOM INVERKAT PÅ PROPOSITIONENS
INNEHÅLL ....................................................................................................................19

6.1

Samband med andra propositioner..................................................................................19

DETALJMOTIVERING ..........................................................................................................20
1

LAGFÖRSLAG ..............................................................................................................20

1.1

Lag om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ................................20
1 kap.

Allmänna bestämmelser .........................................................................20

RP 102/2009 rd

3

2 kap.

Uppbyggnaden och förvaltningen av informationssystemet ..................21

3 kap.

Syftet med informationssystemet och systemets innehåll......................24

4 kap.

Användning och utlämnande av uppgifter .............................................26

5 kap.

Särskilda bestämmelser..........................................................................31

6 kap.

Ikraftträdande .........................................................................................33

1.2

Lag om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden................................33

1.3

Lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet .............35

1.4

Lag om ändring av militära rättegångslagen ...................................................................35

1.5

Lag om ändring av militära disciplinlagen......................................................................35

1.6

Lag om ändring av straffregisterlagen ............................................................................36

1.7

Lag om ändring av 106 § i vägtrafiklagen ......................................................................36

1.8

Lag om ändring av 4 § i lagen om verkställighet av böter ..............................................36

1.9

Lag om ändring av lagen om samhällstjänst ...................................................................36

1.10 Lag om ändring av lagen om ungdomsstraff...................................................................37
1.11 Lag om ändring av fängelselagen ...................................................................................37
1.12 Lag om ändring av 2 kap. 2 § i häktningslagen ..............................................................37
1.13 Lag om ändring av 9 § i lagen om besöksförbud ............................................................37
1.14 Lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner......................................37
1.15 Lag om ändring av jaktlagen...........................................................................................38
1.16 lag om ändring av 55 § i djurskyddslagen.......................................................................38
1.17 Lag om ändring av 18 och 23 § i handelregisterlagen ....................................................38
1.18 Lag om ändring av 60 § i föreningslagen........................................................................38
1.19 Lag om ändring av 22 § i lagen om stiftelser..................................................................38
1.20 Lag om ändring av företagsinteckningslagen..................................................................38
1.21 Lag om ändring av 70 § i patentlagen .............................................................................39
1.22 Lag om ändring av 49 § i varumärkeslagen ....................................................................39
1.23 Lag om ändring av 44 § i mönsterrättslagen ...................................................................39
1.24 Lag om ändring av 45 § i lagen om nyttighetsmodellrätt ...............................................39
1.25 Lag om ändring av 44 § i lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar.39
1.26 Lag om ändring av 3 kap. 5 § i utsökningsbalken...........................................................39
1.27 Lag om upphävande av 74 § i lagen om pensionsstiftelser.............................................40
1.28 Lag om ändring av 19 § i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av
straff ................................................................................................................................40

4

RP 102/2009 rd

1.29 Lag om ändring av 8 § i lagen om utlänningsregistret....................................................40
1.30 Lag om ändring av 8 och 22 § i lagen om säkerhetsutredningar.....................................40
1.31 Lag om ändring av 13 och 21 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens
verksamhet ......................................................................................................................40
1.32 Lag om ändring av 6 och 22 § i lagen om fullgörande av polisuppgifter inom
försvarsmakten ................................................................................................................41
1.33 Lag om ändring av 96 § i värnpliktslagen.......................................................................41
1.34 Lag om ändring av 22 § i lagen om behandling av personuppgifter vid
gränsbevakningsväsendet................................................................................................41
1.35 Lag om ändring av 28 § i tullagen ..................................................................................42
1.36 Lag om ändring av 48 § i luftfartslagen ..........................................................................42
1.37 Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar ..............42
1.38 Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar...........43
1.39 Lag om ändring av rubriken för och 1 § i lagen om rättsregistercentralen .....................43
2

NÄRMARE BESTÄMMELSER....................................................................................43

3

FÖRHÅLLANDE TILL GRUNDLAGEN SAMT LAGSTIFTNINGSORDNING ......44

4

IKRAFTTRÄDANDE ....................................................................................................46

LAGFÖRSLAG ........................................................................................................................47
1. Lag om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ....................47
2. Lag om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden ....................53
3. Lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet .55
4. Lag om ändring av militära rättegångslagen .......................................................55
5. Lag om ändring av militära disciplinlagen ..........................................................56
6. Lag om ändring av straffregisterlagen.................................................................56
7. Lag om ändring av 106 § i vägtrafiklagen...........................................................57
8. Lag om ändring av 4 § i lagen om verkställighet av böter ..................................58
9. Lag om ändring av lagen om samhällstjänst .......................................................58
10. Lag om ändring av lagen om ungdomsstraff .....................................................59
11. Lag om ändring av fängelselagen......................................................................60
12. Lag om ändring av 2 kap. 2 § i häktningslagen.................................................61
13. Lag om ändring av 9 § i lagen om besöksförbud ..............................................61
14. Lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner ........................62
15. Lag om ändring av jaktlagen .............................................................................62

RP 102/2009 rd

5

16. Lag om ändring av 55 § i djurskyddslagen........................................................63
17. Lag om ändring av 18 och 23 § i handelsregisterlagen .....................................63
18. Lag om ändring av 60 § i föreningslagen ..........................................................64
19. Lag om ändring av 22 § i lagen om stiftelser ....................................................65
20. Lag om ändring av företagsinteckningslagen....................................................65
21. Lag om ändring av 70 § i patentlagen ...............................................................66
22. Lag om ändring av 49 § i varumärkeslagen ......................................................66
23. Lag om ändring av 44 § i mönsterrättslagen .....................................................67
24. Lag om ändring av 45 § i lagen om nyttighetsmodellrätt..................................67
25. Lag om ändring av 44 § i lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade
kretsar ......................................................................................................................68
26. Lag om ändring av 3 kap. 5 § i utsökningsbalken .............................................68
27. Lag om upphävande av 74 § i lagen om pensionsstiftelser ...............................69
28. Lag om ändring av 19 § i lagen om behandling av personuppgifter vid
verkställighet av straff .............................................................................................69
29. Lag om ändring av 8 § i lagen om utlänningsregistret ......................................70
30. Lag om ändring av 8 och 22 § i lagen om säkerhetsutredningar .......................70
31. Lag om ändring av 13 och 21 § i lagen om behandling av personuppgifter i
polisens verksamhet ................................................................................................71
32. Lag om ändring av 6 och 22 § i lagen om fullgörande av polisuppgifter inom
försvarsmakten ........................................................................................................72
33. Lag om ändring av 96 § i värnpliktslagen .........................................................73
34. Lag om ändring av 22 § i lagen om behandling av personuppgifter vid
gränsbevakningsväsendet ........................................................................................74
35. Lag om ändring av 28 § i tullagen.....................................................................75
36. Lag om ändring av 48 § i luftfartslagen ............................................................75
37. Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna
domstolar .................................................................................................................76
38. Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i
förvaltningsdomstolar..............................................................................................77
39. Lag om ändring av rubriken för och 1 § i lagen om rättsregistercentralen........77
BILAGA ...................................................................................................................................79
PARALLELLTEXTER ............................................................................................................79

6

RP 102/2009 rd

3. Lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet .79
4. Lag om ändring av militära rättegångslagen .......................................................80
5. Lag om ändring av militära disciplinlagen ..........................................................81
6. Lag om ändring av straffregisterlagen.................................................................82
7. Lag om ändring av 106 § i vägtrafiklagen...........................................................83
8. Lag om ändring av 4 § i lagen om verkställighet av böter ..................................84
9. Lag om ändring av lagen om samhällstjänst .......................................................85
10. Lag om ändring av lagen om ungdomsstraff .....................................................86
11. Lag om ändring av fängelselagen......................................................................87
12. Lag om ändring av 2 kap. 2 § i häktningslagen.................................................89
13. Lag om ändring av 9 § i lagen om besöksförbud ..............................................90
14. Lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner ........................91
15. Lag om ändring av jaktlagen .............................................................................92
16. Lag om ändring av 55 § i djurskyddslagen........................................................93
17. Lag om ändring av 18 och 23 § i handelsregisterlagen .....................................94
18. Lag om ändring av 60 § i föreningslagen ..........................................................96
19. Lag om ändring av 22 § i lagen om stiftelser ....................................................97
20. Lag om ändring av företagsinteckningslagen....................................................98
21. Lag om ändring av 70 § i patentlagen ...............................................................99
22. Lag om ändring av 49 § i varumärkeslagen ....................................................100
23. Lag om ändring av 44 § i mönsterrättslagen ...................................................101
24. Lag om ändring av 45 § i lagen om nyttighetsmodellrätt................................102
25. Lag om ändring av 44 § i lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade
kretsar ....................................................................................................................103
26. Lag om ändring av 3 kap. 5 § i utsökningsbalken ...........................................104
28. Lag ändring av 19 § i lagen om behandling av personuppgifter vid
verkställighet av straff ...........................................................................................105
29. Lag om ändring av 8 § i lagen om utlänningsregistret ....................................106
30. Lag om ändring av 8 och 22 § i lagen om säkerhetsutredningar .....................107
31. Lag om ändring av 13 och 21 § i lagen om behandling av personuppgifter i
polisens verksamhet ..............................................................................................109

RP 102/2009 rd

7

32. Lag om ändring av 22 § i lagen om fullgörande av polisuppgifter inom
försvarsmakten ......................................................................................................111
33. Lag om ändring av 96 § i värnpliktslagen .......................................................114
34. Lag om ändring av 22 § i lagen om behandling av personuppgifter vid
gränsbevakningsväsendet ......................................................................................116
35. Lag om ändring av 28 § i tullagen...................................................................117
36. Lag om ändring av 48 § i luftfartslagen ..........................................................118
37. Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna
domstolar ...............................................................................................................119
38. Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar ...............................................................................................................120
39. Lag om ändring av rubriken till och 1 § i lagen om rättsregistercentralen......121

RP 102/2009 rd

8

ALLMÄN MOTIVERING
1

Inledning

Myndigheterna inom justitieministeriets
förvaltningsområde upprätthåller för sin
verksamhet olika register över ärendehantering, diarier och avgöranden. I registren registreras uppgifter om de ärenden som behandlas och om de fysiska personer som deltar i
behandlingen samt om företag och sammanslutningar.
När det gäller utlämnande av uppgifter som
förts in i registren tillämpas lagen om offentlighet
i
myndigheternas
verksamhet
(621/1999), nedan offentlighetslagen. I fråga
om domstolar ska på utlämnande av uppgifter tillämpas lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007) eller
lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007). På hantering av
personuppgifter i övrigt tillämpas personuppgiftslagen (523/1999).
Utöver diarie- och ärendehanteringssystemet upprätthåller ämbetsverken inom förvaltningsrådet också informationssystem för
personalförvaltning och ekonomiförvaltning.
På de system som används inom personalförvaltningen tillämpas offentlighetslagen och
personuppgiftslagen och dessutom matrikellagen (1010/1989).
Rättsregistercentralen upprätthåller flera
riksomfattande register för allmänt bruk. Sådana register är näringsförbudsregistret, konkurs- och företagssaneringsregistret, skuldsaneringsregistret och kungörelseregistret.
Straffregistret och bötesregistret är baserade
på särskilda författningar och upprätthålls för
specifika myndighetsbehov. Brottspåföljdsverket och Kriminalvårdsväsendet upprätthåller för sin verksamhet register i enlighet
med lagen om behandling av personuppgifter
vid verkställighet av straff (422/2002).
Den rättsliga grunden för upprätthållandet
av de ovan nämnda registren är tydlig och
regleringen av dem är inte förenad med några
allmänna ändringsbehov. Detsamma gäller
de inom justitieförvaltningen inrättade riksomfattande informationssystemen för perso-

nal- och ekonomiförvaltning. Situationen är
emellertid mera problematisk när det gäller
de riksomfattande registren i vilka registreras
information som används i samband med
verkställighet av rättskipningsärenden samt
när det gäller registrering av känsliga uppgifter enligt personuppgiftslagen. Frågan är då
åtminstone i någon mån tolkningsbar när
ärendet bedöms på basis av personuppgiftslagens allmänna bestämmelser.
Många domstolsavgöranden medför behov
att ändra eller komplettera registeranteckningar (t.ex. införande av körförbud i körkortsregistret). På motsvarande sätt förutsätter t.ex. verkställighet av straff att uppgifter
om domen överförs till Brottspåföljdsverket.
Informationssystemet som används vid verkställighet av rättskipningsärenden har utvecklats efter behov för att domstolarna elektroniskt och centraliserat ska kunna uppfylla sin
anmälningsskyldighet. De med registerföringen sammanhängande ansvarsförhållandena har blivit allt otydligare till följd av de
förändringar som skett i justitieministeriets
organisation.
Registren har utvecklats också med tanke
på justitieförvaltningens rapporterings-, planerings- och statistikbehov. För att informationen ska kunna behandlas effektivt och vederbörligen skyddas förutsätts det att regleringen förtydligas.
Domstolsväsendet och justitieförvaltningen
är över huvud taget föremål för betydande
besparingskrav och det är därför viktigt att
utveckla den elektroniska kommunikationen.
Genom att främja kommunikationen är det
också möjligt att förbättra de tjänster som
tillhandahålls parterna och dessas ombud.
Den elektroniska kommunikationen kan inte
konsekvent utvecklas utan att de riksomfattande informationssystemen baseras på tydligt reglerade befogenheter. Det är också viktigt att fastställa ansvarsförhållandena i anslutning till systemen och behandlingen av
den i systemen registrerade informationen.
Avsikten med den föreslagna lagen är att
utveckla och precisera rättsskyddet för regi-
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strerade fysiska personer, företag och sammanslutningar och samtidigt främja myndigheternas, massmediernas och övriga aktörers
möjligheter att få information om domstolarnas och åklagarmyndigheternas ärenden och
avgöranden på ett så sakenligt sätt som möjligt.
2
2.1

Nuläge
Lagstiftning och praxis

Lagstiftning
Lagstiftningen om justitieförvaltningens
riksomfattande register och behandlingen av
den i registren registrerade informationen är
delvis splittrad och bristfällig samt ger utrymme för tolkning.
I registren registreras information på basis
av domstolarnas, åklagarmyndigheternas och
rättshjälpsbyråernas anmälningar. Regleringen av de nämnda myndigheternas anmälningsskyldighet är oenhetlig och till stora delar baserad på förordningar. Som exempel på
dessa förordningar kan nämnas militära rättegångsförordningen (964/1983), militära disciplinförordningen (969/1983), förordningen om verkställighet av samhällstjänst
(1260/1990), förordningen om fängelse
(509/2006) och förordningen om verkställighet av böter (789/2002). Bestämmelser har
också utfärdats genom beslut av justitieministeriet (justitieministeriets beslut om meddelanden som gäller de allmänna underrätternas
och hovrätternas avgöranden 278/1992). Situationen kan inte anses vara tillfredsställande med beaktande av domstolarnas ställning
och grundlagsreformen.
Den splittrade lagstiftningen om domstolarnas anmälningsskyldighet och registrens
informationskällor kan anses vara problematisk med beaktande av den lägre nivå som
gäller för behovet att reglera informationsbehandlingen. Riksdagen har behandlat regeringens proposition med förslag till ändring av
rättegångsbalken så att justitieministeriet
skulle få behövliga styrningsbefogenheter
(RP 85/2006 rd). Av de skäl som framgår av
lagutskottets betänkande med anledning av
propositionen (LaUB 20/2006 rd) ledde pro-
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positionen emellertid inte till lagstiftningsåtgärder.
Domstolarna är oberoende. Utgångspunkten för regleringen av myndighetshandlingars
offentlighet och arkivering är dessutom att
varje myndighet själv beslutar om organiseringen av sin dokument- och informationsbehandling. Den gällande lagen innehåller inga
bestämmelser om domstolarnas skyldighet att
ansluta sig till och använda justitieförvaltningens informationssystem. Uppgifter i
samband med anmälningsskyldigheten kan i
och för sig anses vara tekniska och bara indirekt vara förankrade i rättskipningen (LaUB
20/2006 rd).
Under det senaste decenniet har i flera lagar tagits in specialbestämmelser som innebär att andra myndigheter har fått rätt till information ur justitieförvaltningens informationssystem. Sådana bestämmelser ingår t.ex.
i lagen om säkerhetsutredningar (177/2002),
lagen om utlänningsregistret (1270/1997),
tullagen (1466/1994) och lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
(761/2003). I specialbestämmelserna om rätten till information används varierande uttryck som hänvisning till justitieförvaltningens informationssystem och delregister.
Enligt grundlagens (731/1999) 10 §
1 mom. är vars och ens privatliv tryggat.
Närmare bestämmelser om skydd för personuppgifter utfärdas genom lag. Personuppgiftslagen är en sådan allmän lag som avses i
grundlagen. Genom personuppgiftslagen har
också det s.k. personuppgiftsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv
95/46/EG om skydd för enskilda personer
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter) satts i kraft nationellt.
På behandling av personuppgifter, som inte
är särskilt reglerad, tillämpas de allmänna
principer och förpliktelser som framgår av
personuppgiftslagen. Bestämmelserna kan till
stor del tillämpas på justitieförvaltningens informationssystem. Bestämmelserna om behandling av känslig information har emellertid en särskild betydelse med tanke på skyddet av personuppgifter.
Enligt personuppgiftslagens 11 § är det
förbjudet att behandla känsliga uppgifter. I
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lagens 12 § föreskrivs om undantag från
denna huvudregel. Med känsliga uppgifter
avses enligt personuppgiftslagens 11 § personuppgifter som beskriver eller vilkas syfte
är att beskriva 1) ras eller etniskt ursprung, 2)
någons samhälleliga eller politiska uppfattning eller religiösa övertygelse eller medlemskap i ett fackförbund, 3) en brottslig gärning
eller ett straff eller någon annan påföljd för
ett brott, 4) någons hälsotillstånd, sjukdom
eller handikapp eller vårdåtgärder eller därmed jämförbara åtgärder som gäller honom,
5) någons sexuella inriktning eller beteende,
eller 6) någons behov av socialvård eller de
socialvårdstjänster, stödåtgärder och andra
förmåner inom socialvården som någon erhållit.
I justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingår känsliga uppgifter.
Uppgifter om brottsliga gärningar och straff
ingår i alla meddelanden och domslut som
har samband med verkställighet av straff.
Uppgifter om en persons hälsotillstånd eller
vårdåtgärder eller därmed jämförbara åtgärder som gäller en person framgår antingen
direkt eller indirekt t.ex. av de anteckningar i
systemet för behandling av diarieuppgifter
som förvaltningsdomstolarna har gjort om
ärenden som de behandlat.
När det gäller undantag från förbudet att
behandla känslig information kan på justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem tillämpas bestämmelsen enligt vilken
förbudet mot behandling av känsliga uppgifter inte gäller sådan behandling av uppgifter
som regleras i lag eller som föranleds av en
uppgift som direkt har ålagts den registeransvarige i lag (12 § 1 mom. 5 punkten).
Utgående från den nämnda bestämmelsen i
personuppgiftslagen är de i justitieförvaltningens informationssystem ingående registren i anslutning till verkställigheten av rättskipningsärenden inte i alla avseenden helt
överensstämmande med lagen. Informationsbehandlingen är i första hand en följd av
domstolarnas anmälningsskyldighet och av
den centraliserade behandlingen och distributionen av den information som användningsskyldigheten resulterat i.
På justitieförvaltningens rapporterings- och
statistiksystem blir det fråga om att tillämpa

personuppgiftslagens 12 § 1 mom. 6 punkten
enligt vilken känsliga personuppgifter får behandlas för vetenskaplig forskning och statistikföring. Det är ändamålsenligt och det
finns också ett behov av att använda systemets information för olika myndighetsutredningar, t.ex. för sådana undersökningar som
tjänar lagberedningen och sådana som gäller
rättsförhållandena.
Bestämmelserna om register som upprätthålls för statistikändamål och myndighetsutredningar enligt personuppgiftslagen har utformats med tanke på enskilda fall. Enligt
personuppgiftslagens 15 § får personuppgifter behandlas för statistiska syften om 1) statistiken inte kan uppgöras eller det informationsbehov som ligger till grund för den inte
kan tillgodoses utan att personuppgifter används, 2) uppgörandet av statistik hör till den
registeransvariges verksamhetsområde och 3)
registret används enbart för statistiska syften
och uppgifter inte lämnas ut ur registret på ett
sådant sätt att de kan hänföras till någon bestämd person, om inte uppgifterna lämnas ut
för officiell statistik.
De på automatisk databehandling baserade
registrens riksomfattande karaktär skapar
särskilda behov att trygga skyddet av personuppgifter. Den grundläggande orsaken till
den nationella och internationella lagstiftningen om skydd av personuppgifter har sålunda varit registrens omfattande karaktär
och den omständigheten att det genom automatisk databehandling är möjligt att göra informationssökningar t.ex. på personnamn.
Inom den offentliga förvaltningen förverkligas skyddet av personuppgifter inte enbart
genom personuppgiftslagen utan också genom offentlighetslagen. Det finns skillnader
mellan å ena sidan offentlighetslagen som
tillämpas inom förvaltningen och å andra sidan de lagar som gäller offentlighet vid rättegång. Exempelvis sådana enskilda uppgifter om brott som framgår av domar är offentliga då de ingår i domstolarnas handlingar,
medan de inom förvaltningen är sekretessbelagda enligt en stark huvudregel som framgår
av offentlighetslagens 24 § 1 mom. 28 punkten. På motsvarande sätt är straffregistrets
uppgifter av hävd sekretessbelagda.
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Som ett annat exempel på skillnaderna
mellan författningarna kan nämnas att domstolarna inom ramen för de i lagen angivna
förutsättningarna har rätt att bestämma om
domstolshandlingarnas offentlighet. En domstol har möjlighet att i större utsträckning än
förvaltningsmyndigheterna i offentliga handlingar ta in uppgifter om omständigheter som
vore sekretessbelagda om de ingick i en förvaltningsmyndighets handlingar. En domstol
har å andra sidan, till åtskillnad från en förvaltningsmyndighet, rätt att bestämma om en
handling ska sekretessbeläggas eller inte.
Såsom konstateras ovan upprätthålls inom
justitieministeriets förvaltningsområde med
stöd av speciallagstiftning flera register som
inte är förenade med något allmänt utvecklingsbehov. Som exempel på sådana författningar kan nämnas straffregisterlagen
(770/1993),
lagen
om
näringsförbud
(1059/1985), lagen om verkställighet av böter (672/2002) samt lagen om behandling av
personuppgifter vid verkställighet av straff.
Andra riksomfattande register som regleras i
speciallagstiftning är överlastavgiftsregistret,
kungörelseregistret, köpvittnesregistret, konkurs- och företagssaneringsregistret, skuldsaneringsregistret och utsökningens informationssystem.
Praxis
Justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem består av flera i tekniskt
hänseende separata register och delsystem.
Riksomfattande delsystem som inte regleras
separat är registret över domslut i brottmål,
domstolarnas operativsystem för förfrågningar, brottsdiarie- och ärendehanteringssystemet, diariesystemet för civilmål, rapporterings- och statistiksystemet samt straffordertillämpningen för åklagare.
Rättsregistercentralen är registeransvarig
för domslutssystemets brottmålsregister. Syftet med brottmålsregistret är att förmedla
uppgifter om tingsrätternas och hovrätternas
avgöranden i brottmål till de verkställighetsmyndigheter som behöver dessa uppgifter.
Med hjälp av registren förmedlas domslutsuppgifterna bl.a. för verkställighet av fängelsestraff, till straff- och bötesregistret, tullens
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register, körkortsregistret samt för skötsel av
militära disciplinärenden och för statistikcentralen. Registrets uppgifter används dessutom
för bedömning av personers tillförlitlighet i
enlighet med lagen om säkerhetsutredningar.
I domslutssystemets brottmålsregister registreras i första hand uppgifter om personer
som varit svarande i brottmål eller som domstolen i civilmål har ålagt att betala ersättning
till staten. Registret innehåller sålunda sådana känsliga personuppgifter som avses i personuppgiftslagen. Bland de uppgifter och
uppgiftskategorier som registret innehåller
kan nämnas identifieringsuppgifter om avgöranden, domslut och svarande, tillräknade
brott, straffpåföljder, lagrum, övriga straffrättsliga påföljder, förkastade åtalspunkter,
ersättningsskyldighet, övriga yttranden,
ärenden som avvisats utan prövning, ärenden
som förfallit, lagakraftvunna domar och distribution av meddelanden om avgöranden.
Systemets informationskällor är i regel
domslutstillämpningarna för behandlingen i
tingsrättens eller hovrättens sammanträden
och avgörandena. Domstolarna överför uppgifterna till brottmålsregistret med ett s.k.
överföringskommando.
Till åtskillnad från straffregistret innehåller
domslutssystemets brottmålsregister uppgifter om domstolsavgöranden genom vilka endast bötesstraff eller inget straff har dömts ut.
Registret innehåller uppgifter också om
fängelsestraff som dömts ut i enlighet med
civiltjänstlagen (1723/1991) och värnpliktslagen (452/1950) och som enligt lag
inte ska registreras i straffregistret. I brottmålsregistret ska dessutom registreras uppgifter om sådana i andra nordiska länder
ådömda påföljder som ska verkställas med
stöd av lagen om verkställighet av böter samt
om vite som förelagts av finska myndigheter.
Tingsrätterna kan till brottmålsregistret
ställa förfrågningar om sina egna avgöranden
och hovrätterna kan på motsvarande sätt ställa förfrågningar om uppgifter som registrerats av domstolar som hör till deras egen
domkrets. Tingsrätterna kan kontrollera om
uppgifter om domslut har blivit korrekt registrerade i systemet. Hovrätterna registrerar
sina egna uppgifter i anslutning till uppgifterna om tingsrätternas avgöranden.
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Enligt nuvarande praxis bevaras informationen i registret minst fem år och gallringen
sker i enlighet med personuppgiftslagens
12 § 2 mom. Rättsregistercentralen tog 2004
i bruk ett nytt system för verkställighet av
böter, vilket innebär att gallringen ur
domslutssystemets brottmålsregister inte
längre är beroende av indrivningsresultatet.
Syftet med domstolarnas operativsystem
för förfrågningar (Kyösti) är att främja domstolarnas diarieoffentlighet så att medborgarna och massmediernas representanter får information om domstolarnas anhängiga och
avgjorda ärenden. Systemet används för närvarande av högsta domstolen, hovrätterna,
högsta förvaltningsdomstolen, förvaltningsdomstolarna och försäkringsdomstolen. Också tingsrätterna ska börja använda systemet.
Allmänheten har möjlighet att på basis av
avgörandedatum och diarienummer bläddra
och söka i domstolsärendena med hjälp av en
kundterminal i domstolens registratorskontor.
Allmänheten får också bläddra i andra offentliga diarieuppgifter än den domstols där
kundterminalen finns, dock endast i en domstols uppgifter åt gången. Myndigheterna har
mera omfattande rättigheter att söka också i
andra myndigheters uppgifter.
Systemet innehåller sedvanliga diarieuppgifter (diarienummer, ankomstdag, datum då
ärendet blev anhängigt, uppgifter om offentlighet eller sekretessbeläggning, parternas
namn och personbeteckning, ärendegrupp,
överklagade beslut, uppgifter om behandlingen samt om laga kraft och överklaganden). Det är fråga om ett riksomfattande register som innehåller också känsliga personuppgifter.
Diarie- och ärendehanteringssystemet (Sakari) används av åklagarenheterna och tingsrätterna för behandling av brottmål samt för
ärendehantering och dokumentproduktion.
I systemet registrerats uppgifter om parters
ställning, ärenden, behandling av ärenden
och behandlingsskeden, brottsliga gärningar,
brottsbenämningar, gärningstidpunkter, övriga uppgifter om brottsliga gärningar, svarande, målsägande, kopplingar mellan svarande
och gärningar, yrkanden, personer som framställt yrkanden, föremål för yrkanden, samband mellan yrkanden och gärningar, åklaga-

res avgöranden, tingsrättens avgöranden samt
om laga kraft och överklaganden. Med hjälp
av Sakari produceras också dokument, t.ex.
stämningsansökningar, stämningar, handlingar i anslutning till särskilda åtgärder och
domar.
De tjänstemän som ett ämbetsverk har bemyndigat har tillgång till uppgifter om ämbetsverkets ärenden. Åklagarämbetena och
tingsrätterna kan med en riktad sökning i registret kontrollera om ärenden som gäller en
viss svarande behandlas vid andra åklagarämbeten eller tingsrätter. Behandlingen av
ärendena kan då vid behov centraliseras till
en åklagare eller tingsrätt. Riksåklagarämbetet har tillgång till information som registrerats av andra åklagarmyndigheter.
I diarie- och ärendehanteringssystemet för
brottmål registreras känsliga uppgifter om
åtal. Av registret framgår åtalsprövningens
slutresultat men inte det slutliga avgörandet i
brottmål där åtal väckts. Informationen överlämnas i regel till polisen när det är fråga om
en åklagares beslut om att inte väcka åtal och
överförs till statistikdatabasen för användning av enskilda ämbetsverk, Riksåklagarämbetet och justitieministeriet. Information
lämnas också ut för säkerhetsutredningar
med stöd av lagen om säkerhetsutredningar.
Diariesystemet för civilmål (Tuomas) består av ett riksomfattande behandlingssystem
för information som registrerats av tingsrätterna. Syftet med det diariesystem som tingsrätterna upprätthåller är behandling och administrering av tingsrätternas ärenden. Det är
fråga om en sådan förteckning som avses i
offentlighetslagens 18 § 1 mom. 1 punkten.
Informationen som registreras i Tuomas
består av uppgifter om parter, parternas ställning, ärenden, behandling av ärenden och
behandlingsskeden, särskilda åtgärder, sammanträden och avgöranden.
I rapporterings- och statistiksystemet
sammanställs för närvarande uppgifter ur
förvaltningsdomstolarnas,
hovrätternas,
högsta förvaltningsdomstolens, högsta domstolens, Kriminalvårdsväsendets, tingsrätternas, rättshjälpsbyråernas, åklagarämbetenas
och försäkringsdomstolens ärendehanteringssystem. Till systemet överförs en gång per
dygn uppgifter ur ämbetsverkens egna diarier
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och ur det centraliserade brottmålsdiariet Sakari. Till det överförs emellertid inte information ur textdokument som ingår i alla
andra system. Systemet, som innehåller också känsliga uppgifter, började uppdateras år
1998.
Registret används för statistikproduktion.
Statistik produceras med tanke på de myndigheters planerings- och arbetsledningsfunktioner som lagrar information i systemet,
t.ex. för förteckningar över enskilda åklagares och domares oavgjorda ärenden. Informationen används också för justitieministeriets
planerings- och styrningsuppgifter. Då behandlas informationen emellertid inte på personnivå.
Den som har rätt att använda systemet får
söka och behandla endast statistik och rapporter som gäller det egna ämbetsverket samt
dessutom riksomfattande statistik som innehåller endast sifferuppgifter. Varje åklagarenhet har dessutom tillgång till all åklagarstatistik, också till arbetsstatistiken.
Rapporteringen och statistikproduktionen
inom justitieministeriets förvaltningsområde
utvecklas i en sådan riktning att det inte längre kommer att vara nödvändigt att överföra
information från det operativa ärendehanteringssystemet till systemet för statistikproduktion. Den operativa informationen blir som
sådan tillgänglig med hjälp av ett s.k. Data
Warehouse. Detta innebär att informationen
regelbundet sammanställs till en databas
motsvarande det operativa systemet och som
sålunda kan användas för statistik och rapportering. Informationsinnehållet är detsamma i den operativa databasen och statistikbasen.
Straffordertillämpningen för åklagare används för avgörande av strafforderärenden.
Informationssystemet är riksomfattande och
gemensamt för samtliga åklagarämbeten. Det
fungerar som en del av informationssystemet
för polisärenden. Varje åklagarämbete svarar
för riktigheten av de uppgifter som det lagrar.
I straffordertillämpningen för åklagare registreras uppgifter om fysiska personer som
en förundersökningsmyndighet har misstänkt
för någon straffbar gärning som ska behandlas i strafforderförfarande. I fråga om målsägande i brottmål registreras endast namnet.
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Dessutom registreras i informationssystemet
bl.a. identifieringsuppgifter om strafforderärenden och uppgifter om hur strafforderärenden avgjorts samt uppgifter om att en
part motsatt sig ett straffanspråk. Informationskälla för tillämpningen är straffanspråksdelen i informationssystemet för polisärenden.
2.2

Bedömning av nuläget

I fråga om de riksomfattande register som
är avsedda för allmänt bruk gäller en hel del
speciallagstiftning. Det finns inga generella
behov att utveckla dessa register. Situationen
är emellertid problematisk när det gäller informationssystemet för verkställighet av rättskipningsärenden samt det riksomfattande
systemet för administrering av diarie- och
ärendehanteringssystemen och likaså rapporterings-, statistik- och arkivsystemet.
Frågan om rätten att upprätthålla de nämnda delsystemen lämnar utrymme för tolkning
när de bedöms med den allmänna lagen om
behandling av personuppgifter, dvs. personuppgiftslagen som utgångspunkt. Detta beror
framförallt på att i informationssystemet registreras känsliga uppgifter som framkommer
i ärenden som behandlas av domstolarna,
åklagarmyndigheterna och rättshjälpsbyråerna. Personuppgiftslagens bestämmelser om
behandling av känsliga uppgifter kan inte
utan vidare tillämpas på informationssystemet, framförallt med beaktande av de bristfälliga bestämmelserna om ansvarsförhållandena och uppgifterna i anslutning till informationsbehandlingen.
Den nuvarande lagstiftningen kan med tanke på de registrerades integritetsskydd anses
vara problematisk på grund av att det finns
oklarheter i den rättsliga grunden för upprätthållandet av informationssystemen och i ansvarsförhållandena och även på grund av att
det saknas specialbestämmelser om informationens användningsändamål och gallring.
Det framgår inte tillräckligt tydligt vem som
är registeransvarig i enskilda fall.
Uppgifter ur justitieförvaltningen informationssystem får också användas för andra än
justitieförvaltningens syften. I bestämmelserna om rätten att använda informationen ut-
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trycks detta på olika sätt. Rätten att få information har därför utsträckts till sådana för
forsknings- och statistikändamål avsedda delar av informationssystemet i vilka registreras information som enligt de allmänna principer som gäller statistik och informationsskydd inte får lämnas ut.
Det finns inga bestämmelser om domstolarnas skyldighet att ansluta sig till och använda justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem. Lagstiftningen om domstolarnas och åklagarmyndigheternas skyldighet att via systemet anmäla uppgifter till
verkställighetsmyndigheterna är oenhetlig
och utgör inte en tillräcklig grund för centraliserad reglering på lägre nivå. Enligt de nuvarande bestämmelserna finns det inte tillräckliga förutsättningar för utveckling av den
elektroniska kommunikationen i rättskipningsärenden, vilket försvårar möjligheterna
att uppnå sparmålen och i övrigt utveckla justitieministeriets förvaltningsområde.
3
3.1

Målsättning och de viktigaste
förslagen
Målsättning

Propositionens allmänna målsättningen är
att säkerställa skyddet av personuppgifter i
justitieförvaltningens
informationssystem
samt informationsbehandlingen. Propositionens lagförslag innebär att skyddet av personuppgifter regleras så som grundlagen förutsätter.
Syftet med propositionen är att samordna
de offentlighetsbestämmelser som tillämpas
inom förvaltningen och domstolsväsendet.
Därmed förbättras massmediernas möjligheter att utan besvär få uppgifter om ärenden
som är anhängiga vid domstolarna.
Propositionen syftar också till att reglera
ansvarsförhållandena när det gäller upprätthållandet av informationssystemen. Det är
viktigt att förtydliga Rättsregistercentralens
ställning dels med avseende på skyddet av
personuppgifter och dels med tanke på de
myndigheter som lagrar uppgifter i informationssystemet och också med tanke på dem
som får uppgifter ur systemet.

Avsikten med propositionen är vidare att
förbättra de allmänna förutsättningarna för
utveckling av den elektroniska kommunikationen i rättskipningsärenden samt att inom
justitieministeriets förvaltningsområde skapa
förutsättningar för att producera information
för styrning och utveckling av förvaltningsområdet, för lagberedning och forskning
samt med tanke på den kommunikationsskyldighet som följer av offentlighetslagen.
3.2

De viktigaste förslagen

Skyddet av personuppgifter
De register som upprätthålls inom justitieförvaltningen och behandlingen av personuppgifter i samband därmed är delvis otillräckligt reglerade med beaktande av grundlagens 10 § 1 mom. och grundlagsutskottets
utlåtandepraxis.
För att säkerställa skyddet av personuppgifter i samband med informationsbehandlingen inom justitieförvaltningen föreslås att
det stiftas en speciallag om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem.
Detta hör för närvarande inte till de register
som regleras genom särskilda lagar (lagförslag nr 1). I samma syfte föreslås en ändring
av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (lagförslag nr 3). Enligt
den ändrade bestämmelsen sekretessbeläggs
informationen i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem.
Uttryckligen i syfte att säkerställa skyddet
av personuppgifter tas i den föreslagna lagen
om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem in bestämmelser om förutsättningarna för behandling av känsliga uppgifter, om registrerades granskningsrätt samt
om gallring av lagrad information. I samma
syfte föreslås en precisering av bestämmelserna om andra än justitieförvaltningsmyndigheternas rätt att få information ur justitieförvaltningens informationssystem (lagförslagen nr 28—36).
Samordning av offentlighetsbestämmelserna
Informationen i justitieförvaltningens informationssystem kommer huvudsakligen
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från domstolarna, åklagarmyndigheterna och
rättshjälpsbyråerna. På rättshjälpsbyråernas
och åklagarmyndigheternas handlingar tilllämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Till följd av rättskipningens
särdrag har särskilda lagar stiftats om domstolshandlingars offentlighet, dvs. lagen om
offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar och lagen om offentlighet vid rättegång i
förvaltningsdomstolar.
I propositionen föreslås bestämmelser som
å ena sidan säkerställer skyddet av informationen i justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem och som å andra sidan
inte påverkar offentligheten av de myndigheters handlingar vilka överför uppgifter till informationssystemet.
Enligt de föreslagna bestämmelserna sekretessbeläggs uppgifterna i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem.
Rättsregistercentralen beslutar i egenskap av
registeransvarig om utlämnande av uppgifter
ur systemet. Också om justitieförvaltningsmyndigheterna skulle ha teknisk anslutning
till informationssystemet har de inte rätt att
lämna ut uppgifter ur det (lagförslag nr 1, 14
§).
Sekretessbeläggningen av informationen
påverkar enligt förslaget inte handlingarnas
offentlighet hos de myndigheter som lämnat
informationen. Enligt förslaget ska myndigheterna fortsättningsvis avgöra till dem riktade eller överförda ansökningar om information i enlighet med den allmänna offentlighetslagen eller de speciallagar som gäller rättegångshandlingar (lagförslag nr 1, 2 §
3 mom.). Rättsregistercentralen kan enligt
förslaget alltid överföra ansökningar om enskilda handlingar till den justitieförvaltningsmyndighet som upprättat den handling
som ansökan gäller (lagförslag nr 1, 14 §
2 mom.).
Informationen i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem används huvudsakligen för verkställighet av rättskipningsavgöranden och uppdatering av andra
myndighetsregister. I informationssystemets
riksomfattande system för administrering av
diarie- och ärendehanteringssystem ingår
emellertid information som bedöms ha en
allmän betydelse och vara av allmänt intres-
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se. Av dessa orsaker föreslås att domstolars
diarieuppgifter ska kunna lämnas ut också ur
det riksomfattande informationssystemet
(lagförslag nr 1, 16 §).
Handlingsoffentligheten vid domstolarna
regleras av andra författningar än inom förvaltningen. I syfte att samordna författningarna föreslås att domstolar och andra justitieförvaltningsmyndigheter alltid genom en anteckning i systemet ska kunna förhindra att
ur det riksomfattande systemet lämnas ut
uppgifter som en domstol eventuellt har sekretessbelagt (lagförslag nr 1, 16 § 3 mom.).
En sådan anteckning har ingen avgörande betydelse för om informationen också då domstolen ombeds lämna ut den är sekretessbelagd eller inte, utan domstolen avgör ärendet
på basis av den konkreta ansökan som riktats
eller överförts till den.
Förtydligande av registeransvaret
Enligt förslaget är Rättsregistercentralen
registeransvarig för justitieförvaltningens
riksomfattande informationssystem. Denna
bestämmelse förtydligar ansvarsförhållandena.
I lagen föreslås bestämmelser om domstolarnas och övriga justitieförvaltningsmyndigheters skyldighet att ansluta sig till och använda justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem. Dessutom föreslås i lagen bestämmelser om justitieförvaltningsmyndigheternas skyldighet att lämna information till och registrera avgöranden i informationssystemet. I lag föreskrivs sålunda om
myndigheternas anmälningsskyldighet. De
nödvändiga ändringarna har tagits in i propositionen ingår förslag till bestämmelserna och
ändringarna (lagförslagen nr 2 och 4—25). I
den föreslagna lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ges
bemyndiganden att genom förordning föreskriva om de tekniska detaljerna i anslutning
till överföringen och lagringen av information.
Domstolarna, åklagarmyndigheterna och
rättshjälpsbyråerna ansvarar för de registrerade uppgifternas riktighet. Rättsregistercentralen har enligt den föreslagna lagen de befogenheter och det ansvar som registreringen
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innebär. Justitieministeriet ansvarar för utvecklingen av det riksomfattande informationssystemet. I lagen föreskrivs också om
beslutanderätten i anslutning till utlämnande
av information.
Utveckling av den elektroniska kommunikationen i rättskipningsärenden
Bristerna och oklarheterna i lagstiftningen
om justitieförvaltningens informationssystem
har försvårat utvecklingen av den elektroniska kommunikationen. Genom den föreslagna
lagstiftningen om det riksomfattande systemet skapas allmänna förutsättningar för förbättring av den elektroniska kommunikationen.
Lagförslagen gör det möjligt att sköta s.k.
ostridiga fordringsärenden genom elektronisk
kommunikation. Utsökningsmyndigheten ska
sålunda få reda på utsökningsgrunden direkt
ur justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. Detta innebär att borgenären inte separat behöver sända domen till utsökningsmyndigheten och att domstolen inte
särskilt behöver skriva ut domen med tanke
på utsökningen.
Tryggande av produktionen av information
om rättsförhållandena
Såsom framgår ovan är den rättsliga grunden för det rapporterings- och statistiksystem
som justitieministeriet för närvarande upprätthåller i någon mån oklar.
Med tanke på styrningen och utvecklingen
av justitieförvaltningen och även med tanke
på lagberedningen och de i offentlighetslagen
stadgade förpliktelserna att producera information är det viktigt att utvecklingen av
rättsförhållandena kan följas utifrån adekvat
information. Rättspolitiska forskningsinstitutet, som verkat inom justitieministeriets förvaltningsområde, spelar en viktig roll i detta
avseende. I lagen om justitieförvaltningens
riksomfattande informationssystem föreslås
bestämmelser om lagring av informationsmaterial. Bestämmelserna tryggar också det
rättspolitiska forskningsinstitutets möjligheter att få information.

4
4.1

Propositionens konsekvenser
Ekonomiska och personella konsekvenser

Avsikten med den föreslagna lagstiftningen
är att ändra lagstiftningen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem
så att den till alla delar motsvarar de krav
som ställs på regleringen av behandlingen av
personuppgifter. Propositionen innebär sålunda inte att ett nytt informationssystem
skapas utan en reglering av informationsbehandlingssystem som redan existerar eller
som håller på att genomföras. I den föreslagna lagstiftningen ingår dock vissa sådana
skyldigheter som måste fullgöras inom en
övergångstid och som medför investeringskostnader av engångsnatur.
Enligt förslaget ska också högsta domstolen anslutas till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och justitiekanslern och riksdagens justitieombudsman ska
ges anslutning till systemet ( lagförslag nr 1,
5 § och 17 § 1 mom. 2 punkten). Grundläggningskostnaderna av engångsnatur för de anslutningar som ska skapas har beräknats till
15 000 euro.
Enligt förslaget ska domstolarnas diarieuppgifter kunna lämnas ut till medierna också med hjälp av teknisk anslutning (lagförslag nr 1, 17 § 3 mom.). Det nuvarande systemet har genomförts med en teknik som det
inte lönar sig att använda när man genomför
förfrågningssystemet utan systemet måste utvecklas. De engångskostnader som orsakas
av detta har beräknats till 105 000 euro. De
årliga kostnaderna för förvaltningen av systemet skulle uppgå till ca 12 000 euro. Skapandet av förfrågningssystemet kan minska
domstolarnas arbetsmängd när det gäller besvarande av förfrågningar. De inbesparingar
som görs genom detta är dock svåra att bedöma.
De förslag som gäller utvecklandet av den
elektroniska behandlingen av ärenden som
avser ostridiga fordringar (lagförslag nr 2,
4 §, lagförslag nr 26) medför kostnader som
har beräknats uppgå till 40 000 euro. Reformen ökar för sin del de avgifter för utläm-
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nande av uppgifter t.ex. för kreditupplysningsverksamhet. som ska betalas till Rättsregistercentralen. Inkomsterna uppskattas årligen uppgå till ca 100 000 euro när verksamheten är helt utbyggd. Reformen minskar
också utgivande av kopior i domstolarna. Totalbeloppet av den nytta man får på detta sätt
är dock svår att bedöma. Ändringen minskar
också kostnaderna och arbetsmängden för
dem som driver in fordringar.
Enligt förslaget ska Rättsregistercentralen
vara registeransvarig för justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (lagförslag nr 1, 7 § 1 mom.). Den registeransvariga ska se till att uppgifterna utplånas ur systemet inom den tidsfrist som föreskrivs i
den föreslagna lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (lagförslag nr 1, 18 §). De föreslagna tidsfristerna kräver närmast programändringar som
uppskattas medföra kostnader av engångsnatur om 60 000 euro.
Till följd av den föreslagna lagen får Rättsregistercentralen vissa uppgifter som för närvarande handhas av justitieförvaltningens datateknikcentral. Sådana uppgifter är de uppgifter som ankommer på den registeransvariga för informationssystemets administration
av användningsbehörighet samt tillsynen
över att användningen av informationssystemet är adekvat samt styrnings-, rådgivningsoch stöduppgifter i anslutning till informationssystemets sakinnehåll. De nödvändiga
kostnaderna av engångsnatur för utvecklandet av datatekniken vid genomförandet av
tillsynen över användningen av informationssystemet uppskattas till 50 000 euro och de
årliga kostnaderna till 8 000 euro.
De nya uppgifter som i denna proposition
föreslås för Rättsregistercentralen samt de reformer som planeras såsom ett elektroniskt
domregister, ökar centralens arbetsmängd.
Enligt en gjord uppskattning behövs under de
närmaste fem åren en ökning av personalresurserna som motsvarar mellan fem och åtta
årsverken. Det är nödvändigt att under de
närmaste åren öka personalen inom ramen eller eventuellt också genom interna omorganisering inom förvaltningsområdet. Avsikten är
att i vissa situationer också ta ut en avgift för
de uppgifter som lämnas ut från justitieför-
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valtningens informationssystem. De avgifter
som tas ut beräknas täcka personalkostnaderna inom fem år från det att verksamheten inleds.
I den föreslagna lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem
ingår övergångsbestämmelser enligt vilka informationssystemet och behandlingen av de
uppgifter som registrerats i det ska uppdateras i enlighet med lagen (21 §). Enligt förslaget ska informationsbehandling som avses i
lagen genomföras i enlighet med lagen efter
en övergångsperiod på fem år. De sammanlagda årliga kostnaderna för förvaltningen av
systemet skulle uppgå till ca 80 000 euro. De
bestämmelser som ingår i de övriga föreslagna lagarna gör det möjligt att genomföra reformerna inom ramen för disponibla resurser.
Av de föreslagna övergångsbestämmelserna följer att de kostnader som orsakas av lagförslagen kan täckas inom ramen för anslag
som anvisats för utvecklande av datateknik
och för upprätthållande av system inom justitieministeriets förvaltningsområde. De föreslagna lagarna får sålunda inga direkta konsekvenser när det gäller statsbudgeten.
4.2

Konsekvenser för myndigheternas
verksamhet

Avsikten med de föreslagna lagarna är att
skapa förutsättningar för utveckling av den
elektroniska kommunikationen och informationsförmedlingen. Genom de ändringar som
föreslås (lagförslag nr 2, 4 §, lagförslag nr
26) blir det möjligt att till utsökningsmyndigheten överföra uppgifter om utsökningsgrunden via informationssystemet, vilket innebär att domstolarna inte längre behöver ge
sökanden en särskild utskrift av utsökningsgrunden. Propositionen har också i övrigt utformats med tanke på lösningar som gör det
möjligt att förenkla domstolarnas anmälningsskyldighet.
Enligt förslagen innebär bestämmelserna
om precisering av Rättsregistercentralens
ställning, utöver de omständigheter som
nämns i föregående avsnitt, att Rättsregistercentralen i egenskap av registeransvarig vid
behov kan utfärda närmare anvisningar t.ex.
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om tekniska detaljer vid lagringen av information. Efter reformen kommer sålunda justitieministeriet inte längre att ge justitieförvaltningsmyndigheterna anvisningar och tekniska råd om upprätthållande av informationssystemet.
Den föreslagna lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem
ger också möjligheter att utveckla styrningen
av justitieförvaltningen samt planeringen av
domstolarnas, åklagarämbetenas och rättshjälpsbyråernas egen verksamhet. Reformen
kommer vidare att förbättra de inom förvaltningsområdet verksamma forskningsenheternas möjligheter att få information.

stämmelser om riksomfattande personregister
inom justitieministeriets förvaltningsområde.
Under sitt beredningsarbete fick arbetsgruppen synpunkter och tilläggsuppgifter från dataombudsmannens byrå, föreningen Oikeustoimittajat ry, inrikesministeriets polisavdelning och Finlands Advokatförbund.
I sitt betänkande som överlämnades i september 2004 (Justitieministeriets arbetsgruppsbetänkanden 2004: 11) föreslog arbetsgruppen att det stiftas en lag om behandling av personuppgifter inom justitieförvaltningen. Lagförslaget gällde också domstolarnas sedvanliga diarie- och ärendehanteringssystem, inklusive detaljerade bestämmelser
om vilka uppgifter som ska registreras i systemen.

4.3

5.2

Konsekvenser för medborgarna

Genom de föreslagna bestämmelserna förbättras det grundlagsenliga skyddet av personuppgifter och den personliga integriteten
inom ramen för justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. Här kan
bl.a. nämnas de föreslagna bestämmelserna
om informationens användningsändamål och
förvaringstiden för information som registrerats i systemet. Också de föreslagna specialbestämmelserna om rätten att granska uppgifter har betydelse i detta avseende. Den föreslagna lagen kommer att öka allmänhetens
kännedom om registren. Härigenom påverkas
också skyddet av den personliga integriteten,
i och med att medborgarna får vetskap om att
registren existerar och sålunda kan utöva sina
rättigheter.
Propositionen har betydelse för den grundlagsenliga yttrandefriheten och rätten att ta
del av offentliga uppgifter. De föreslagna bestämmelserna ger massmedierna bättre möjligheter att centraliserat och med teknisk anslutning skaffa information om ärenden som
är anhängiga i domstolarna.
5
5.1

Beredningen av propositionen
Beredningsskeden och -material

Justitieministeriet tillsatte 30.6.2003 en arbetsgrupp med uppgift att bereda specialbe-

Remissyttranden och hur de beaktats

Det betänkande som överlämnades av den
arbetsgrupp som justitieministeriet tillsatt år
2003 sändes på remiss till dataombudsmannen, inrikesministeriets polisavdelning och
Finlands Advokatförbund. Dessutom sändes
betänkandet till alla de domstolar som berörs
av propositionen, till Riksåklagarämbetet och
vissa åklagarmyndigheter samt till justitieförvaltningens viktigaste samarbetsparter
inom den statliga sektorn (Fordonsförvaltningscentralen, Skattestyrelsen, statistikcentralen, befolkningsregistercentralen och arkivverket) samt bl.a. till föreningen Oikeustoimittajat ry, Viestinnän keskusliitto och
Suomen Perimistoimistojen Liitto. Betänkandet sändes på remiss till sammanlagt 76
instanser.
Sammanlagt 36 remissyttranden gavs om
arbetsgruppens betänkande. I yttrandena ansågs det överlag att behövligt att lagstifta om
justitieförvaltningens register. I många yttranden underströks också vikten av att anpassa den föreslagna lagstiftningen till lagförslagen om rättegångens offentlighet.
Dataombudsmannen ansåg det vara viktigt
att ange registrens användningsändamål. Förslaget till bestämmelser om tillfälliga register
väckte frågor av olika slag. Föreningen Oikeustoimittajat ansåg i sitt yttrande att det
nuvarande Kyösti-systemet är föga använd-
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bart. I föreningens och föreningen Viestinnän
keskusliittos yttranden underströks massmediernas behov att få information direkt ur det
riksomfattande systemet.

förda synpunkterna på ett klarläggande av
förhållandet mellan den föreslagna lagen och
bestämmelserna om handlingsoffentlighet.

5.3

6

Fortsatt beredning

Justitieministeriet tillsatte 23.5.2007 en ny
arbetsgrupp som fortsatte beredningen utifrån
betänkandet och yttrandena. I beredningen
deltog tjänstemän från justitieministeriets justitieförvaltningsavdelning, lagberedningsavdelning och förvaltningsenhet samt från
Riksåklagarämbetet,
dataombudsmannens
byrå, Rättsregistercentralen och justitieförvaltningens datateknikcentral.
Arbetsgruppen utgick i sin beredning från
att den föreslagna lagen skulle gälla endast
justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och att man i samband med
att lagen stiftades skulle ändra också bestämmelserna om överföring av information
till och utlämnande av information från informationssystemet. Arbetsgruppen hörde
under arbetets gång de myndigheter som
skulle komma att beröras av reformen och
även representanter för föreningen Oikeustoimittajat ry.
Arbetsgruppens betänkande (Justitieministeriets arbetsgruppsbetänkanden 2007: 16)
sändes på remiss till de högsta domstolarna
och laglighetsövervakarna, Helsingfors, Vasa
och Kuopio hovrätt, Kuopio förvaltningsdomstol, Helsingfors och Rovaniemi tingsrätt, de ministerier och andra myndigheter
som ärendet berör samt till dataombudsmannen. I yttrandena ansågs den föreslagna lagstiftningen vara ändamålsenlig och någon
kritik mot de centrala lösningarna framfördes
inte. Efter remissomgången har vid beredningen särskilt beaktats de i yttrandena fram-

6.1

Andra omständigheter som inverkat på propositionens innehåll
Samband med andra propositioner

För genomförandet av reformen gällande
ordningsbotsförfarandet har det ansetts nödvändigt att göra det möjligt att lämna ut uppgifter om bötesstraff som registrerats i bötesregistret och om verkställigheten av dem till
polisen, gränsbevakningsväsendet, huvudstaben för skötseln av polisuppgifter, tullen
samt myndigheter som sköter utlänningsärenden. Regeringens proposition med förslag till en reform av ordningsboten ska överlämnas under den innevarande vårsessionen.
I den reform som gäller justitieförvaltningens
riksomfattande informationssystem är det
nödvändigt att förnya de bestämmelser i vilka man borde ha placerat den för ordningsbotsreformen nödvändiga regleringen av hur
uppgifter fås ur bötesregistret. Av denna anledning stannade man för att bestämmelserna
om hur uppgifter fås ur bötesregistret tas in i
den proposition som nu ska överlämnas (lagförslagen nr 29, 31, 32, 34 och 35).
Eftersom det finns även andra grunder för
en mer omfattande användning av uppgifterna i bötesregistret än de behov som anknyter
till genomförandet av reformen av ordningsboten kan propositionerna inte anses ha sådant ömsesidigt samband som skulle inverka
på behandlingen av propositionen i riksdagen.
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DETALJMOTIVERING
1

Lagförslag

1.1
Lag om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §. Lagens tillämpningsområde. I lagen
föreslås bestämmelser om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem som
ska betjäna behandlingen och verkställigheten av rättskipningsärenden inom justitieförvaltningen samt forsknings- och planeringsverksamheten inom justitieministeriets ansvarsområde, bestämmelser om registrering
av uppgifter i systemet och om behandling av
uppgifter. I lagen föreslås också en bestämmelse om domstolarnas, åklagarmyndigheternas och rättshjälpsbyråernas skyldighet att
ansluta sig och överföra information till systemet.
Lagens rubrik kan med beaktande av hela
justitieförvaltningens informationsbehandling anses vara alltför omfattande, eftersom
lagen gäller endast tre olika delsystem. Det är
fråga om ett lagtekniskt begrepp. I den föreslagna lagen nämns emellertid de övriga register som regleras i speciallagar (2 § 2
mom.) och lagens tillämpningsområde blir
därför inte oklart. Samma syfte tjänar också
den omständigheten att informationssystemets användningsändamål på ett allmänt plan
framgår av bestämmelsen om tillämpningsområdet.
Avsikten med utformningen av bestämmelsen är att för tydlighetens skull framhålla att
den föreslagna lagen inte gäller samtliga informationssystem som upprätthålls inom justitieförvaltningen.
Tillämpningsområdet
omfattar inte enskilda myndigheters informationssystem samt justitieministeriets register
som består av registrerad information om justitieförvaltningsmyndigheternas personaloch ekonomiförvaltning och inte heller de
register som upprätthålls för att ge allmänheten tillgång till information om myndigheters
befogenheter och annan information om olika aktörers rättsliga ställning.

Begreppet ”informationssystem” anger att
regleringen avser automatisk informationsbehandling. Det är inte fråga om ett datatekniskt utan om ett rättsligt begrepp. Begreppet
”informationssystem” anses i detta sammanhang bäst beskriva också den omständigheten
att systemet består av flera olika delsystem.
Såsom nedan framgår närmare anges de till
informationssystemen hörande delsystemen
utifrån användningsändamålet.
I lagen föreslås bestämmelser om vilka typer av uppgifter som ska införas i det riksomfattande informationssystemet samt om utlämnande och annan behandling av registrerade uppgifter. Den nya lagstiftningen behövs framförallt med tanke på skyddet av
personuppgifter. De föreslagna bestämmelserna gäller emellertid all information som
registrerats i systemet, oberoende av om den
gäller fysiska eller juridiska personer.
I lagförslagets 5 och 6 § föreskrivs om justitieförvaltningsmyndigheternas skyldighet
att ansluta sig till det riksomfattande informationssystemet och överföra information
till det. Bestämmelser om grunderna för
domstolarnas informationsskyldighet ingår i
flera olika lagar. I den föreslagna lagens bemyndigande att utfärda förordning sammanställs de bestämmelser på lägre nivå som behövs om domstolarnas anmälningsskyldighet
genom och med hjälp av det riksomfattande
informationssystemet.
2 §. Förhållande till annan lagstiftning. I
denna paragraf anges lagens förhållande dels
till den allmänna lagstiftningen (1 mom.) och
dels till de särskilda bestämmelserna om vissa register (2 mom.). I paragrafens 3 mom.
föreskrivs om den föreslagna lagens inverkan
på förverkligandet av handlingsoffentligheten när det gäller justitieförvaltningsmyndigheterna.
Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom.
gäller i fråga om utlämnande av uppgifter ur
justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och i fråga om de i systemet
införda uppgifternas offentlighet vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. På behandling av person-
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uppgifter tillämpas i övrigt personuppgiftslagen.
På behandling av informationen i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem tillämpas de ovan nämnda allmänna
lagarna om inte något annat föreskrivs i lagförslagets särskilda bestämmelser. I de allmänna lagarna föreskrivs sålunda i regel t.ex.
om fysiska personers rätt att granska i informationssystemet införda uppgifter om sig
själv och dessutom om den i systemet införda
informationens offentlighet.
I propositionen ingår ett förslag till lag om
ändring av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (lagförslag nr 3). Enligt
förslaget är informationen i justitieförvaltningens informationssystem sekretessbelagd.
I lagförslaget ingår särskilda bestämmelser
om i vilka situationer det, utöver de situationer som avses i offentlighetslagen, är möjligt
att lämna ut sekretessbelagd information som
registrerats i systemet (15—17 §).
I den föreslagna paragrafens 2 mom. föreskrivs om den föreslagna lagens förhållande
till de register inom justitieförvaltningen som
regleras i speciallagar. Enligt förslaget föreskrivs särskilt om straffregistret, skuldsaneringsregistret, konkurs- och företagssaneringsregistret, kungörelseregistret, näringsförbudsregistret, utsökningens informationssystem och registren i anslutning till verkställighet av straff samt om Brottspåföljdsverkets, Kriminalvårdsväsendets och Fångvårdsväsendets behandling av personuppgifter i samband med verkställighet av straff.
Av bestämmelserna om de nämnda registren framgår inte nödvändigtvis varifrån och
hur information överförs till dem. Det är sålunda skäl att observera att informationen till
de nämnda registren i allmänhet förmedlas
via det informationssystem som avses i den
föreslagna lagen.
I den föreslagna paragrafens 3 mom. föreskrivs att lagen inte påverkar handlingsoffentligheten i sådana fall då en ansökan om
en enskild handling har riktats till en justitieförvaltningsmyndighet. En informationsansökan som har riktats eller överförts till en
domstol och som gäller handlingar som har
samband med ett ärende som är eller har varit
anhängigt hos domstolen ska sålunda fort-
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sättningsvis behandlas och avgöras i enlighet
med de författningar som gäller rättegångshandlingars offentlighet (370/2007 och
381/2007). På motsvarande sätt ska en begäran om uppgifter som inkommit till åklagarmyndigheter eller rättshjälpsbyråer också i
fortsättningen avgöras i enlighet med lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet.
3 §. Definitioner. Med domstol avses enligt
den föreslagna paragrafens 1 punkt allmänna
domstolar, dvs. högsta domstolen, hovrätterna och tingsrätterna. Begreppet omfattar de
allmänna förvaltningsdomstolarna, dvs.
högsta förvaltningsdomstolen och de regionala förvaltningsdomstolarna samt specialdomstolarna (marknadsdomstolen, arbetsdomstolen och försäkringsdomstolen). I
101 § i Finlands grundlag ingår särskilda bestämmelser om riksrätten, som sålunda inte
är en sådan domstol som avses i 3§ 1 punkten. Den föreslagna definitionen motsvarar
grundlagens 98 §.
Med åklagarmyndighet avses i den föreslagna paragrafens 2 punkt de allmänna åklagare som nämns i 2 § i lagen om allmänna
åklagare (199/1997), dvs. för närvarande
riksåklagaren och biträdande riksåklagaren,
statsåklagarna, häradsåklagarna och Ålands
landskapsåklagare.
I den föreslagna paragrafens 3 punkt definieras begreppet justitieförvaltningsmyndighet. Detta är snävare än det begrepp som används i andra sammanhang. Enligt förslaget
avses med justitieförvaltningsmyndighet
domstolar, åklagarmyndigheter och rättshjälpsbyråer. Sålunda faller t.ex. utsökningsväsendet och fångvården utanför begreppet. I
utsökningsbalken (705/2007) föreskrivs om
behandling av personuppgifter inom utsökningsväsendet. I straffrättsliga sammanhang
tillämpas på behandlingen av personuppgifter
lagen om behandling av personuppgifter vid
verkställighet av straff.
2 kap.

Uppbyggnaden och förvaltningen av informationssystemet

4 §. Informationssystemets allmänna uppbyggnad. Justitieförvaltningens riksomfat-
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tande informationssystem består enligt förslaget av tre delsystem: ett för avgöranden
och meddelanden om avgöranden, ett rikssystem för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter samt av ett rapporterings-, statistik- och arkivsystem. Det är fråga om logiska informationssystem som kan
bestå av flera datatekniska register.
Till systemet för avgöranden och meddelanden om avgöranden hör enligt förslaget
det nuvarande domslutssystemets brottmålsregister samt det planerade elektroniska
straffordersystemet, systemet för elektronisk
kommunikation vid rättshjälp och ärendebehandling samt domsregistret för civilmål och
brottmål.
Till rikssystemet för behandling av diarieoch ärendehanteringsuppgifter hör enligt förslaget domstolarnas nuvarande operativsystem för förfrågningar (Kyösti), brottsdiarieoch ärendehanteringssystemet (Sakari) och
diariesystemet för civilmål (Tuomas).
5 §. Skyldighet att ansluta sig till informationssystemet. För närvarande finns inga bestämmelser om domstolarnas och andra justitieförvaltningsmyndigheters skyldighet att
ansluta sig till de informationssystem som
utvecklats av justitieministeriet och justitieförvaltningens datateknikcentral.
Enligt förslaget är justitieförvaltningsmyndigheterna skyldiga att ansluta sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem samt att via systemet förmedla meddelanden och information till andra myndigheter enligt denna lag och andra lagar eller
enligt vad som föreskrivs med stöd av dem.
En omständighet som talar för reglering av
domstolarnas anslutningsskyldighet är domstolarnas oberoende, även om uppgifterna i
samband med informationsförmedlingssystemet kan anses vara av administrativ karaktär, såsom konstateras i lagutskottets betänkande med anledning av regeringens proposition med förslag till ändring av rättegångsbalken (LaUB 20/2006 rd).
6 §. Skyldighet att överföra information till
informationssystemet. I olika lagar och förordningar samt i justitieministeriets beslut föreskrivs om domstolarnas skyldighet att underrätta olika myndigheter om sina domar.
Utgångspunkten för propositionen är att man

genom de föreslagna lagarna kan reglera informationsflödena inom justitieförvaltningens system samt koncentrera bestämmelser
som utfärdas på lägre nivå. Av dessa skäl anses den föreslagna paragrafen vara behövlig.
Med överföring av information till informationssystemet avses både registrering av
uppgifter direkt i systemet och överföring av
information på annat sätt för införande i informationssystemet. Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra en stegvis övergång till
koncentrerad behandling av anmälningar i
anslutning till rättskipningsärenden.
Den föreslagna paragrafens 1 mom. innehåller en sammanfattande hänvisning till
domstolarnas anmälningsskyldighet. Enligt
bestämmelsen ska domstolarna utan hinder
av sekretessbestämmelserna föra in sina avgöranden eller uppgifter om slutresultatet av
dem i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem samt
i registret göra de anteckningar om avgjorda
ärenden som krävs för uppfyllande av den
lagstadgade anmälningsskyldigheten eller på
annat sätt överföra informationen till Rättsregistercentralen för registrering i informationssystemet eller förmedling till någon annan myndighet.
Bestämmelser om domstolarnas anmälningsskyldighet ingår i militära rättegångslagen (326/1983), militära disciplinlagen
(331/1983), straffregisterlagen, vägtrafiklagen (267/1981), lagen om verkställighet av
böter, lagen om samhällstjänst (1055/1996),
lagen om ungdomsstraff (1196/2004), fängelselagen
(767/2005),
häktningslagen
(768/2005),
lagen
om
besöksförbud
(898/1998), lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993),
jaktlagen
(615/1993), djurskyddslagen (247/1996),
handelsregisterlagen (129/1979), föreningslagen (503/1989), lagen om stiftelser
(109/1930),
företagsinteckningslagen
(634/1984), patentlagen (550/1967), varumärkeslagen (7/1964),
mönsterrättslagen
(221/1971), lagen om nyttighetsmodellrätt
(800/1991), lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar (32/1991) och
i den föreslagna lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden
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(lagförslag nr 2). I den nya lagen om befolkningsdatasystem och Befolkningscentralens
certifikattjänster skall föreskrivas om domstolarnas skyldighet att överföra information
till befolkningsdatasystemet (RP 89/2008 rd).
I en del av bestämmelserna är det fråga om
fåtaliga och sällan förekommande meddelanden som hittills inte har förmedlats via justitieförvaltningens informationssystem. I samband med att systemet utvecklas kan också
anmälningar av nämnda slag förmedlas via
justitieförvaltningens informationssystem.
Såsom framgår av allmänna motiveringen
är
Enligt det föreslagna momentet gäller anmälningsskyldigheten utan hinder av sekretessbestämmelserna. Med beaktande av offentlighetslagens 23 och 24 § och de i speciallagar ingående bestämmelserna om rättegångens offentlighet avser uttrycket också situationer där domstolen har sekretessbelagt
information. Såsom framgår av regeringens
proposition med förslag till lag om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar samt
vissa lagar som har samband med den (RP
13/2006 rd, s. 29), tillämpas offentlighetslagen på utlämnande av sekretessbelagda uppgifter. Sekretessen åsidosätts sålunda till den
del som något annat uttryckligen föreskrivs
om utlämnande av sekretessbelagd information (offentlighetslagens 26—30 §).
Propositionen har beretts med målsättningen att de nuvarande i speciallagstiftning ingående bestämmelserna om domstolarnas
anmälningsskyldighet ska förnyas i överensstämmelse med den föreslagna lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och att vissa bestämmelser i förordningar ska lyftas upp till lagnivå. I propositionen föreslås ändringar i detta avseende
(lagförslag nr 2, 4—25).
I den föreslagna paragrafens 2 mom. föreskrivs om åklagares och rättshjälpsbyråers
skyldighet att föra in uppgifter om avgöranden. Detta gäller oberoende av sekretessbestämmelserna.
Med stöd av de föreslagna bestämmelserna
kan justitieministeriet utfärda en förordning
om de tekniska detaljer som ska iakttas vid
förmedlingen av information. Ett bemyndigande om saken föreslås i paragrafens 3
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mom. Enligt förslaget ska genom förordning
av justitieministeriet för det första föreskrivas om överföring av information till informationssystemet. Det är fråga om att bestämma om domstolen själv direkt ska göra
anteckningar i det riksomfattande informationssystemet eller om den på något annat
sätt ska överföra informationen för registrering.
Genom förordning ska enligt förslaget likaså föreskrivas om tidpunkterna för registrering och annan överföring, om registreringsformen och överföringsblanketterna samt om
andra tekniska detaljer som ska iakttas vid
registreringen.
7 §. Åtaganden i samband med förvaltningen av informationssystemet. Enligt den
föreslagna paragrafens 1 mom. svarar Rättsregistercentralen för justitieförvaltningens
riksomfattande informationssystem.
Rättsregistercentralen är lämpad att svara
för registerföringen eftersom ämbetsverket
redan nu ansvarar för flera register inom justitieförvaltningen, bl.a. straffregistret, skuldsaneringsregistret, konkurs- och företagssaneringsregistret samt näringsförbudsregistret.
Rättsregistercentralen ska i egenskap av registeransvarig sköta alla de uppgifter som enligt personuppgiftslagen ankommer på den
registeransvarige. Till dessa uppgifter hör det
allmänna ansvaret för databehandlingens lagenlighet och informationens kvalitet samt i
anslutning härtill styrning av registerverksamheten och rådgivning. Rättsregistercentralen ska enligt lagförslaget svara för utlämnande av information, för gallring av information och för uppgifter i anslutning till informationsbehandlingens lagenlighet, om
inte något annat framgår av den föreslagna
lagen.
Lagen om rättsregistercentralen föreslås bli
ändrad med anledning av centralens nya
uppgifter (lagförslag nr 39).
Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom.
svarar justitieministeriet, liksom för närvarande, för utvecklingen av informationssystemet. Justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem utgör en omfattande helhet vars utvecklande kräver betydande ekonomiska och personella resurser. Det är motiverat att informationsförvaltningsuppgifter-
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na inom ministeriets förvaltningsområde
sköts centraliserat, i synnerhet med beaktande av att utvecklingen av systemet är viktig
med tanke på produktiviteten inom förvaltningsområdet. I utvecklingsarbetet deltar
också Rättsregistercentralen i egenskap av
registeransvarig. Till den allmänna utvecklingen av informationssystemet hör att dra
försorg om den allmänna utvecklingen av informationssystemets datasäkerhet. Hit hör
bl.a. att vid informationsförmedlingen använda förfaranden som tryggar informationens integritet, dvs. skyddar den mot olaglig
förvanskning.
Justitieministeriet ska enligt förslaget också
svara för användarservicen. Till denna hör
det tekniska underhållet av informationssystemet. Justitieministeriet upphandlar utvecklingsåtgärderna och användarservicen hos justitieförvaltningens datateknikcentral, som
sedan början av 2006 är ett fristående ämbetsverk.
Med beaktande av de föreslagna bestämmelserna har justitieministeriet inte den ställning och de befogenheter som tillkommer en
registeransvarig. Enligt förslaget fungerar
ministeriet emellertid som utvecklare av informationssystemet och använder rapporterings-, statistik- och arkivsystemets information för sin egen planerings-, forsknings- och
publiceringsverksamhet. Avsikten är att det
informationsmaterial som behövs för detta
arbete i allmänhet med beaktande av personuppgiftslagens 14—16 § kan behandlas i en
sådan form att enskilda personer inte kan
identifieras. Om detta, t.ex. vid konsekvensbedömningen av en enskild lag inte är möjligt, ska på situationen tillämpas personuppgiftslagens 16 § och offentlighetslagens 28 §.
De myndigheter som för in uppgifter i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem är enligt den föreslagna paragrafens 3 mom. ansvariga för att uppgifterna
motsvarar deras avgöranden och egna registeranteckningar samt för att anteckningarna
har gjorts i enlighet med de tekniska krav
som den registeransvarige ställt.
Den omständigheten att den myndighet
som registrerat informationen svarar för att
anteckningarna är korrekta innebär en sedvanlig ansvarsfördelning i sådana fall då

myndighetens informationskälla är en annan
myndighet. Enligt förslaget ska i bestämmelsen tas in ett omnämnande också om att anteckningarna ska göras så att de uppfyller de
tekniska krav som den registeransvarige
ställt. Sålunda framgår det tydligt att Rättsregistercentralen i egenskap av registeransvarig
har befogenhet att ställa de tekniska krav
som ska iakttas när uppgifterna förs in i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem.
Den myndighet som för in uppgifterna är
skyldig att dra försorg också om att i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem har gjorts de anteckningar som behövs för att förmedla informationen på rätt
sätt. Domstolarna ger för närvarande s.k. distributionsanvisningar enligt vilka informationen förmedlas t.ex. till verkställighetsmyndigheterna. I och med att informationssystemen utvecklas kan också andra tekniska metoder användas.
3 kap.

Syftet med informationssystemet och systemets innehåll

8 §. Informationssystemets syfte. I denna
paragraf fastställs varje delsystems användningsändamål skilt för sig. Detta är nödvändigt för att rätten att behandla personuppgifter i enlighet med de allmänna principerna
för skydd av sådan information är beroende
av för vilket ändamål den har insamlats. Med
beaktande av grundlagsutskottets praxis är
bestämmelsen behövlig när särskilda bestämmelser utfärdas om behandling av personuppgifter (GrUU 25/1998 rd).
Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom.
är syftet med registret över avgöranden och
meddelanden om avgöranden att förmedla information om justitieförvaltningsmyndigheternas avgöranden för verkställighet och införande i myndighetsregister, för utbetalning
av arvoden och ersättningar i samband med
rättshjälp samt för användning inom åklagarmyndigheternas verksamhet.
Med hjälp av informationssystemet överför
domstolarna, åklagarmyndigheterna och
rättshjälpsbyråerna i olika typer av ärenden
uppgifter om slutresultatet av sina avgöran-
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den till verkställighets- och övriga myndigheter.
Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom.
är syftet med rikssystemet för behandling av
diarie- och ärendehanteringsuppgifter att
förmedla den information till justitieförvaltningsmyndigheterna som behövs för handläggning, utredning och avgörande av ärenden och för tillsyns- och utvecklingsuppgifter
samt att informera allmänheten om ärenden
som domstolarna behandlar.
Justitieförvaltningsmyndigheterna använder sitt eget diarie- och ärendehanteringssystem för behandling av ärenden och för att
producera avgöranden, dvs. för ändamål som
direkt tjänar de nämnda myndigheternas egna
verksamhet. Vid utformningen av den föreslagna bestämmelsen har det beaktats att
också en justitieförvaltningsmyndighet kan
använda information som en annan myndighet har registrerat i systemet. Dessa bestämmelser ingår i lagförslagets 12 §.
Rapporterings-, statistik- och arkivsystemets användningsändamål är enligt den föreslagna paragrafens 3 mom. att för justitieministeriet, justitieförvaltningsmyndigheterna
och de inom förvaltningsområdet verksamma
undersöknings- och utredningsenheterna
producera statistik och sådant annat material
om rättsförhållandena som behövs för planering och uppföljning av verksamheten.
För styrningen av justitieförvaltningen behöver justitieministeriet statistik om justitieförvaltningsmyndigheternas verksamhet. Informationsmaterial om rättsförhållandena
behövs t.ex. för det rättspolitiska forskningsinstitutets verksamhet, för lagberedningen
och för bedömningen av lagstiftningens konsekvenser och likaså för den publiceringsverksamhet som betjänar justitieministeriets
kommunikationsskyldigheter. Riksåklagarämbetet behöver information för uppföljning
och utveckling av åklagarverksamheten och
olika domstolar behöver informationen för
planering och uppföljning av sin egen verksamhet.
9 §. Uppgifter som ska registreras i informationssystemet. I denna paragraf föreslås
bestämmelser om informationsinnehållet i
olika delsystem (1—3 mom.) samt en allmän
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bestämmelse om vilka typer av information
som ska registreras (4 mom.).
De föreslagna bestämmelserna om olika
delsystem har utformats genom beskrivning
på en allmänna nivå av de uppgifter som
skall registreras. Det har inte ansetts behövligt att i lagen ta in detaljerade förteckningar
över informationen, eftersom avsikten med
regleringen inte är att avvika från de krav
som personuppgiftslagen ställer. Det är fråga
om ett system där uppgifter ska registreras i
enlighet med lagstiftningen om åklagarverksamhet, rättskipning och rättshjälp. I fråga
om rapporterings-, statistik- och arkivsystemet bestäms informationsinnehållet utifrån
planerings-, forsknings- och statistikbehoven.
Den information som förs in i systemet får,
med de undantag som nämns i lagförslagets
13 §, inte användas för beslutsfattande och
informationen får inte heller lämnas ut till
andra myndigheter för att användas i beslutsfattandet i en sådan form att enskilda personer kan identifieras.
Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom.
får i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem registreras
justitieförvaltningsmyndigheternas
avgöranden eller information om avgörandenas slutresultat samt information som nämnda myndigheter har anmält till eller fört in i
registret för att uppfylla sin lagstadgade anmälningsskyldighet.
I rikssystemet för behandling av diarie- och
ärendehanteringsuppgifter får enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. registreras uppgifter om ärenden som behandlas av justitieförvaltningsmyndigheterna samt om behandlingen och avgörandena. Till detta system
hör i praktiken inte alla handlingar som ingår
t.ex. i domstolarnas diarie- och ärendehanteringssystem och som med beaktande av det
logiska registerbegreppet kan anses höra till
det diarie- och ärendehanteringssystem som
administreras och upprätthålls av en justitieförvaltningsmyndighet.
I rapporterings-, statistik- och arkivsystemet får enligt den föreslagna paragrafens 3
mom. registreras uppgifter om domstolarnas,
åklagarmyndigheternas, rättshjälpsbyråernas,
utsökningsmyndigheternas och Kriminal-
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vårdsväsendets ärendehanteringssystem samt
om andra ärenden som de behandlat och om
behandlingen och likaså information som har
gallrats ur registret över avgöranden och
meddelanden om avgöranden eller ur rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter samt om de övriga register som Rättsregistercentralen upprätthåller.
I den föreslagna paragrafens 4 mom. föreslås en allmän bestämmelse om de olika typer av uppgifter som ska registreras i informationssystemet. Enligt den föreslagna bestämmelsen får i informationssystemet registreras namnet på myndigheten som behandlat ärendet, ärendets och avgörandets identifikationsuppgifter, myndighetens avgörande
eller uppgifter om avgörandets slutresultat
samt uppgifter om avgörandets laga kraft och
de uppgifter som behövs för förmedling av
informationen.
10 §. Personuppgifter som ska registreras i
informationssystemet. Den föreslagna paragrafens 1 mom. är en allmän bestämmelse om
lagring av personuppgifter. Enligt bestämmelsen får i informationssystemet som basuppgifter om fysiska personer i partsställning
registreras namn och personbeteckning eller,
om personbeteckningen inte är känd, födelsetid och födelseort, adress och telefonnummer
eller andra kontaktuppgifter samt de övriga
uppgifter som behövs för informationssystemets användningsändamål. Med tanke på
parternas rättsliga ställning är det viktigt att
de individualiseras entydigt och tillförlitligt.
Utöver basuppgifter får registreras endast information som är nödvändig med tanke på
informationssystemets användningsändamål.
Detta motsvarar det skydd för personuppgifter som föreskrivs i personuppgiftslagen.
I fråga om andra parter får enligt förslaget
registreras den information som behövs med
tanke på informationssystemets användningsändamål. Det är sålunda inte tillåtet att
registrera t.ex. samtliga parters personbeteckningar, utan sådan information får registreras endast om den behövs för att verkställa en myndighets avgörande. Begreppet ”personer i partsställning” är mera omfattande än
begreppet part. Begreppet personer i partsställning omfattar dels parter och dels t.ex.

personer som hörs, vittnen och parters biträden.
Den föreslagna paragrafens 2 mom. gäller
rätten att behandla känsliga uppgifter. Enligt
personuppgiftslagens huvudregel förbjuds
behandling av känsliga uppgifter (11 §).
Känsliga uppgifter får emellertid behandlas
om det föreskrivs om behandlingen i lag eller
om behandlingen direkt sammanhänger med
den registeransvariges lagstadgade uppgifter
(12 § 1 mom. 5 punkten).
I justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingår enligt förslaget olika
typer av känsliga uppgifter. Framförallt i
samband med straffprocesser behandlas så
gott som alltid information om brottsliga
gärningar, straff och andra påföljder. I samband med förvaltningsrättsliga rättskipningsärenden behandlas ofta enskilda personers
behov av socialvård och information om socialvårdstjänster som enskilda personer beviljats. Uppgifter om en enskild persons ras
eller etniska ursprung, hälsotillstånd, sjukdom eller handikapp, vårdåtgärder eller jämförbara omständigheter kan dessutom direkt
eller indirekt framgå av förvaltningsdomstolars och försäkringsdomstolens avgöranden
och diarieanteckningar.
Enligt förslaget får om fysiska personer i
partsställning registreras endast sådana enligt
11 § i personuppgiftslagen känsliga uppgifter
som ska registreras i domstolars diarie- eller
andra dokumentregister eller som framgår av
en domstols eller åklagarmyndighet avgörande och som behövs för verkställighet av en
dom, för registrering i myndighetsregister eller för fullgörande av andra justitieförvaltningsmyndigheters lagstadgade uppgifter.
4 kap.

Användning och utlämnande
av uppgifter

11 §. En myndighets rätt att använda uppgifter som den registrerat. I den föreslagna
paragrafens 1 mom. föreskrivs för tydlighetens skull att en justitieförvaltningsmyndighet har rätt att använda uppgifter som den registrerat i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. Enligt den föreslagna bestämmelsen kan myndigheten använda informationen för det ändamål som

RP 102/2009 rd

den är avsedd för vid skötseln av sina lagstadgade uppgifter. Eftersom användningsrätten är bunden till det ursprungliga syftet med
registreringen av uppgifter innebär bestämmelsen inte någon avvikelse från personuppgiftslagens krav på ändamålsbundenhet.
12 §. En justitieförvaltningsmyndighets rätt
att använda uppgifter som registrerats av en
annan justitieförvaltningsmyndighet. En justitieförvaltningsmyndighet får enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. utan hinder av
sekretessbestämmelserna med hjälp av teknisk anslutning söka och använda uppgifter
som en annan justitieförvaltningsmyndighet
har fört in i systemet över avgöranden och
meddelanden om avgöranden eller i rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter.
Enligt momentets 1 punkt får myndigheten
söka och använda uppgifterna om den enligt
lag måste beakta informationen när den utreder och avgör ett anhängigt ärende.
Bestämmelsen ger inte myndigheten rätt att
fritt söka information. T.ex. en tingsrätt har
enligt denna bestämmelse inte rätt att med
teknisk anslutning söka information i ett register som inrättats för en förvaltningsdomstol, trots att båda domstolarnas register hör
till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. En anslutning ger inte rätt
att ändra information eller att lämna ut information ur informationssystemet.
Bestämmelsens begränsningsklausul innebär att det alltid måste finnas en ur lagen härledd grund för sökning och användning av
information. Eftersom det är fråga om sekretessbelagd och i många fall känslig information följer det av personuppgiftslagen samt
av offentlighetslagen och med stöd av den utfärdade bestämmelser att informationssökning som avses i förslaget alltid måste kunna
spåras i systemet så att det framgår vem som
gjort sökningen och när.
Åklagarmyndigheterna har behov och med
stöd av bestämmelserna rätt att ta del av varandras sekretessbelagda information. Det är
fråga t.ex. om fall där åtal mot samma person
är anhängiga i flera åklagardistrikt och det
finns anledning att koncentrera ärendena till
en enda behörig åklagarmyndighet och domstol.
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Rättshjälpsbyråerna
och
domstolarna
kommer i framtiden att använda samma elektroniska kommunikations- och ärendehanteringssystem för att fatta rättshjälpsbeslut och
förmedla avgöranden.
Enligt den föreslagna 2 punkten kan en annan justitieförvaltningsmyndighets information sökas då uppgifterna behövs för diarieanteckningar om ett ärende eller annars för
att ordna behandlingen av ett anhängigt ärende. Denna bestämmelse gör det möjligt att
utveckla systemen så att en besvärsinstans
kan söka information om ett anhängigt ärende i den domstols diarium som behandlat
ärendet i föregående instans, vilket skulle
spara arbetskostnader.
Enligt den föreslagna bestämmelsens
3 punkt kan uppgifterna överlämnas till Riksåklagarämbetet för att detta ska kunna fullgöra sina lagstadgade tillsyns- och utvecklingsuppgifter.
Riksåklagarens uppgift är att svara för den
allmänna ledningen, utvecklingen och övervakningen av åklagarväsendet. Därför har
riksåklagaren behov att behandla all information som åklagarmyndigheterna har registrerat i systemet.
Den föreslagna paragrafens 2 mom. gäller
sökning av uppgifter i rapporterings-, statistik- och arkivsystemet. Högsta domstolen,
högsta förvaltningsdomstolen och Riksåklagarämbetet kan genom teknisk anslutning
söka och för planering och uppföljning av
domstols- och åklagarverksamheten använda
information som åklagarmyndigheterna och
domstolarna har registrerat i rapporterings-,
statistik- och arkivsystemet.
Den föreslagna bestämmelsen förbättrar de
högsta domstolarnas möjligheter att förutse
och planera sin verksamhet. Bestämmelsen
skulle också betjäna de högsta domstolarna
när de övervakar rättskipningen inom sitt
verksamhetsområde.
Vid beredningen av lagen har också beaktats hovrätternas behov av teknisk anslutning
när de utför sina uppgifter i enlighet med
hovrättslagen (56/1994), dvs. övervakar sina
underlydande domstolars verksamhet och
avhjälper konstaterade missförhållanden.
Den bedömningen gjordes att det ändamålsenligaste sättet för hovrätterna att få den in-
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formation som de behöver för övervakningen
är att Rättsregistercentralen tillhandahåller
informationen i varje enskilt fall. En bestämmelse som saken föreslås i 17 § 2 mom.
13 §. Rättsregistercentralens rätt att använda uppgifter som överförts till rapporterings-, statistik- och arkivsystemet. I denna
paragraf föreslås en bestämmelse om samordning av behovet att reglera tidpunkterna
för gallring av information som registrerats i
informationssystemet (lagförslagets 18 §)
samt om systemets tillförlitliga funktion i enlighet med dess användningsändamål.
Enligt förslaget får Rättsregistercentralen i
enskilda fall använda sådan information som
gallrats ur registret över avgöranden och
meddelanden om avgöranden eller från rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter och överförts till rapporterings- statistik- och arkivsystemet, om
uppgifterna behövs för att kontrollera riktigheten av uppgifter som ska förmedlas eller
registreras eller för att avgöra ärenden som
hör till Rättsregistercentralen, om ett avgörande får grundas på sådan information.
Det är fråga om ett undantag från den allmänna principen att information som registrerats i register som upprätthålls för statistik och forskningsändamål inte får användas
för beslut som gäller registrerade. Såsom
framgår av den föreslagna bestämmelsens utformning är undantaget noga avgränsat och
avser de facto inte information som ursprungligen registrerats uteslutande för statistiska ändamål. Eftersom en registrerad inte
enligt den allmänna lagen om skydd av personuppgifter, dvs. personuppgiftslagen, har
rätt att granska register som upprätthålls för
statistik- och forskningsändamål, är det med
tanke på den registrerades rättssäkerhet skäl
att i lagen ta in en särskild bestämmelse om
saken, såsom framgår av lagförslagets 18 § 3
mom. I beslutet har sålunda beaktats också
det av grundlagspraxis följande kravet att
tillgodose rättssäkerheten.
14 §. Beslut om utlämnande av uppgifter. I
denna paragraf föreslås bestämmelser om rätten att besluta om utlämnande av information
ur datasystemet. Om förutsättningarna för utlämnande av information föreskrivs däremot
i 15 och 16 §.

Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom.
har Rättsregistercentralen befogenhet att besluta om utlämnande av uppgifter ur justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. Justitieförvaltningsmyndigheterna,
som har teknisk anslutning till det riksomfattande informationssystemet, har sålunda inte
rätt att besluta om utlämnande av information
ur det.
Den föreslagna paragrafens 2 mom. berättigar Rättsregistercentralen att till vederbörande myndighet överföra behandlingen av en
begäran om uppgifter när det är fråga om ett
ärende som varit anhängigt eller behandlats
hos en viss åklagarmyndighet, en rättshjälpsbyrå eller en domstol eller när det är fråga
om anteckningar vars offentlighet domstolen
har begränsat med stöd av 16 § 3 mom.
15 §. Utlämnande av uppgifter. I den föreslagna paragrafen föreskrivs om förutsättningarna för utlämnande av uppgifter. Dessa
bestämmelser behövs av den anledningen att
den information som registrerats i informationssystemet enligt offentlighetslagen är
sekretessbelagd.
Av den föreslagna paragrafens 1 mom.
framgår för det första paragrafens förhållande till offentlighetslagens bestämmelser om
utlämnande av sekretessbelagda uppgifter.
Den föreslagna paragrafens bestämmelser
ska tillämpas utöver offentlighetslagens 7
kap. Ur justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem kan sålunda i enlighet
med offentlighetslagens 28 § lämnas ut information t.ex. för vetenskaplig forskning. På
motsvarande sätt kan sekretessbelagd information lämnas ut om så uttryckligen föreskrivs i lag (offentlighetslagens 26 och 29 §).
Rättsregistercentralen beslutar om utlämnande av uppgifter i sådana fall då informationen
med stöd av en särskild bestämmelse lämnas
ut till en myndighet. I propositionens lagförslag (lagförslag nr 28—36) föreslås justeringar i ett flertal gällande särskilda bestämmelser.
I det föreslagna 1 mom. föreskrivs också
om utlämnande av uppgifter i kreditupplysningssyfte. Enligt bestämmelsen får ur justitieförvaltningens riksomfattande register
över avgöranden och meddelanden om avgöranden utan hinder av sekretessbestämmel-
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serna, i kreditupplysningssyfte lämnas ut sådana i uppgifter om betalningsförsummelser
som enligt lag får föras in i kreditupplysningsregistret till personer som bedriver kreditupplysningsverksamhet, till kreditinstitut
och försäkringsanstalter och till andra som
behöver informationen för beviljande och
övervakning av krediter. I kreditupplysningslagen (527/2007) föreskrivs om registrering
av uppgifter i kreditupplysningsregistret.
I den föreslagna paragrafens 2 mom. ingår
en särskild bestämmelse om utlämnande av
uppgifter om straff. Enligt bestämmelsen får
personuppgifter som har samband med
brottsliga gärningar och straff och har registrerats i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden samt i rikssystemet
för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter lämnas ut för beslut och bedömningar som avser en person endast om
den som ber om informationen har rätt att få
sådana uppgifter ur straffregistret, om inte
något annat uttryckligen föreskrivs i lag. Syftet med bestämmelsen är att förbättra skyddet
för information som klassificerats som känslig.
Enligt den föreslagna paragrafens 3 mom.
får Rättsregistercentralen utan hinder av sekretessbestämmelserna sammanställa material
ut justitieförvaltningens informationssystem
enligt vad som föreskrivs i 21 § i lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet.
Bestämmelsen behövs för att understryka att
systemets information till alla delar är sekretessbelagd. Förslaget innebär att Rättsregistercentralen utifrån informationssystemet kan
producera information t.ex. om variationer i
straffpraxis mellan olika domstolar.
16 §. Utlämnande av uppgifter med stöd av
den allmänna rätten till information. Denna
paragraf anses behövlig för att också på riksomfattande nivå införa offentlighet för rättegångsrelaterade diarieuppgifter.
Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom.
får Rättsregistercentralen utan hinder av vad
som föreskrivs om sekretessbelagda uppgifter i offentlighetslagens 24 § 1 mom. 28
punkt, som föreslås bli ändrad, ur rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter lämna ut basuppgifter om
rättegångar och andra diarieuppgifter till all-
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mänheten. Detta är möjligt under tre förutsättningar. För det första ska de uppgifter
som begärs utlämnade enligt bestämmelserna
om rättegångens offentlighet vara offentliga
hos domstolen. För det andra förutsätts att
domstolen inte i enlighet med den föreslagna
paragrafens 3 mom. har begränsat rätten till
information ur det riksomfattande systemet.
För det tredje förutsätts att sökkriteriet inte är
personnamn eller någon annan personlig
identifieringsuppgift, t.ex. en personbeteckning.
Avsikten med bestämmelsen är att anpassa
den ökade risk som de riksomfattande systemen innebär för integritetsskyddet till principen om rättegångens offentlighet. Rättegångens offentlighet förverkligas inom systemet
på så sätt att möjligheterna att få information
om ärenden som är anhängiga hos domstolar
i regel inte ska begränsas i jämförelse med
bestämmelserna om domstolar. Integritetsskyddet tillgodoses enligt förslaget så att
rikssystemet inte kan användas för att ta reda
på uppgifter om en viss, på förhand bestämd
person.
Den föreslagna bestämmelsen gäller endast
rikssystemet för behandling av diarie- och
ärendehanteringsuppgifter. Den har sålunda
ingen betydelse för diarieuppgifternas offentlighet med avseende på enskilda domstolar.
Den föreslagna paragrafens 2 mom. är en
förtydligande bestämmelse enligt vilken i offentlighetslagens 16 § föreskrivs om utlämnande av uppgifter i form av kopior och elektroniskt. Detta innebär att det inte är möjligt
att ur justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem få ut mera informationsmaterial än enligt offentlighetsbestämmelserna i övrigt.
I den föreslagna paragrafens 3 mom. föreskrivs att en domstol kan förbehålla sig rätten
att lämna ut information. En förvaltningsdomstol kan sålunda begränsa rätten att lämna ut sådana uppgifter om en part eller en
annan som har del i saken ur rikssystemet för
behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter som den registrerat i systemet. På
motsvarande sätt kan en allmän domstol begränsa rätten att lämna ut i rikssystemet registrerad information om asylsökande eller om
målsägande i brottmål.
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I den föreslagna bestämmelsen beaktas den
omständigheten att frågan om diarieuppgifters offentlighet i enlighet med de offentlighetsbestämmelser som gäller förvaltningsdomstolar måste bedömas från fall till fall.
Det är ofta problematiskt att innan behandlingen av ett ärende har börjat bedöma offentligheten av diarieuppgifter om ärenden
som är anhängiga hos dessa domstolar. Med
tanke på att lagen kräver att en domstol ska
pröva offentlighetsfrågan från fall till fall är
det inte ändamålsenligt att den alltid måste
avgöras samtidigt som ärendet diarieförs.
De allmänna underrätterna kan sekretessbelägga asylsökandes identitet samt målsägandes identitet t.ex. i samband med sexualbrott.
I dessa fall är det med tanke på behandlingen
ändamålsenligt att domstolen kan avgöra offentlighetsfrågan samtidigt som den mottagit
en begäran om information.
Det måste beaktas att den föreslagna bestämmelsen inte i sig innebär någon förändring i fråga om offentligheten av domstolarnas diarieuppgifter. Om en domstol har begränsat möjligheterna att få information ur
det rikssystemet kan Rättsregistercentralen
till dessa delar överföra behandlingen av en
informationsbegäran till behörig domstol för
behandling och avgörande.
Den föreslagna paragrafens 4 mom. är en
specialbestämmelse om hur den allmänna
rätten till information ska förverkligas i praktiken. Bestämmelsen ger domstolen rätt att
lämna ut diarieuppgifter så som Rättsregistercentralen beslutar. Det blir på så sätt möjligt att få tillgång till information i hela landet. Enligt momentet kan information lämnas
ut också så att allmänheten under övervakning av domstolspersonal i domstolens lokaler tillåts läsa dokument på en dator.
17 § . Utlämnande av uppgifter i elektronisk form. Bestämmelserna i denna paragraf
föreslås bli tillämpade utöver offentlighetslagen. I annan lagstiftning finns specialbestämmelser om utlämnande av information i
elektronisk form.
Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom. 1
punkt kan uppgifter lämnas ut ur registret
över avgöranden och meddelanden om avgöranden med hjälp av teknisk anslutning eller
annars på elektronisk väg till myndigheter för

verkställighet av justitieförvaltningsmyndigheters avgöranden eller för registrering i
myndighetsregister.
Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom.
2 punkt kan till justitiekanslern och riksdagens justitieombudsman uppgifter lämnas ut i
elektronisk form ur justitieförvaltningens register över avgöranden och meddelanden om
avgöranden samt ur rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter, för laglighetskontroll av justitieförvaltningsmyndigheterna, för planering av kontrollverksamheten eller för behandling av anhängiga ärenden.
I grundlagens 111 § 1 mom. föreskrivs om
justitiekanslerns och justitieombudsmannens
rätt att få upplysningar. Bestämmelsen föreslås i förtydligande syfte, med beaktande av
att grundlagsutskottet i sin utlåtandepraxis
har ansett att kravet på bestämmelser i lag
gäller också möjligheten att lämna ut uppgifter via en teknisk anslutning (GrUU 12/2002
rd).
Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom.
3 punkt kan ur registret över avgöranden och
meddelanden om avgöranden i sådana fall
som avses i 15 § 1 mom. lämnas ut uppgifter
i elektronisk form till personer som regelbundet behöver information för beviljande
och övervakning av krediter eller till personer som bedriver kreditupplysningsverksamhet.
Enligt hovrättslagens 2 § 3 mom. ska hovrätten övervaka verksamheten vid de domstolar som lyder under den och vid behov vidta
åtgärder för att avhjälpa missförhållanden
som den observerar. Hovrätterna kan olika år
inrikta övervakningen på olika typer av ärenden. Det bästa sättet att tillgodose informationsbehovet i dessa fall är att Rättsregistercentralen utifrån informationssystemet producerar det informationsmaterial som hovrätterna behöver i enskilda fall. I detta syfte föreslås att i 2 mom. tas in en bestämmelse enligt vilken Rättregistercentralen får utan hinder av sekretessbestämmelserna sammanställa och lämna till hovrätten på dess begäran ut
sådant informationsmaterial ur registret över
avgöranden och meddelanden om avgöranden som hovrätten behöver för sina tillsynsuppgifter enligt hovrättslagen.
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Den föreslagna paragrafens 3 mom. är en
specialbestämmelse som gäller massmedier.
Bestämmelsen behövs av den anledningen att
informationen i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem i enlighet
med förslaget till ändring av offentlighetslagen (lagförslag nr 3) är sekretessbelagd.
Enligt förslaget får Rättsregistercentralen
för redaktionella ändamål, också i form av
kopior, elektroniska upptagningar eller genom teknisk anslutning till massmedier lämna ut sådana basuppgifter om rättegångar
samt andra diarieuppgifter som ingår i rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter. Information kan på
detta sätt lämnas ut om ärenden som inom en
månad efter utlämnandet tas upp till muntlig
förhandling eller förvaltningsdomstolen ordnar syneförrättning i eller ärenden som har
blivit anhängiga månaden före den då informationen lämnades ut eller vars behandlingsskeden medierna följer, enligt vad som de registrerat i informationsförmedlingssystemet.
Det är här fråga om information som innehas av domstolen och som antingen enligt lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna
domstolar eller enligt offentlighetslagen är
offentlig och vars utlämnande domstolen inte
hade begränsat med stöd av 16 § 3 mom.
Genom den föreslagna bestämmelsen förbättras mediernas tillgång till information eftersom diarieuppgifter samtidigt kan lämnas
ut ur rikssystemet för behandling av diarieoch ärendehanteringsuppgifter. Massmediernas representanter behöver sålunda inte särskilt vända sig till enskilda domstolar. På basis av de diarieuppgifter som lämnas ut kan
massmedierna vid behov be den domstol som
avgjort ett ärende lämna ut närmare uppgifter
om ärendet.
Vid bedömningen av den föreslagna specialbestämmelsen måste det beaktas att massmedierna redan nu enligt bestämmelserna om
skydd av personuppgifter intar en särställning. Offentlighetslagens 16 § 3 mom. tillåter
utlämnande av personuppgifter också i form
av mera omfattande kopior till massmedier,
eftersom personuppgiftslagens bestämmelser
inte gäller insamlingen av information för redaktionella ändamål (personuppgiftslagens
2 § 5 mom.).

5 kap.

31

Särskilda bestämmelser

18 §. Gallring av uppgifter. I den föreslagna paragrafens 1 mom. föreslås särskilda bestämmelser om gallring av uppgifter som registrerats i registret över avgöranden och
meddelanden om avgöranden samt i rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter. Tidpunkterna för gallring har bestämts med beaktande av användningsändamålet för delsystemen. Eftersom
bestämmelserna gäller endast det riksomfattande systemet har de ingen betydelse för de
myndighetssystem vilkas information ingår i
justitieförvaltningens riksomfattande system.
Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom.
1 punkten ska Rättsregistercentralen gallra
personuppgifter ur justitieförvaltningens
riksomfattande informationssystem inom ett
år efter från det att det till en till myndighet
har översänts registreringsmeddelanden som
ska förmedlas till en annan myndighet. Anteckningar om avgöranden eller slutresultatet
av avgöranden ska gallras inom fem år efter
att ett lagakraftvunnet avgörande har givits i
ärendet, om inte myndigheten av orsaker som
sammanhänger med verkställigheten har bett
att informationen om meddelandet, avgörandet eller dess slutresultat ska bevaras.
Tidsfristen för gallring av information om
ett avgörande eller dess slutresultat börjar
räknas från det att ett lagakraftvunnet avgörande har givits i ärendet.
Enligt det föreslagna momentets 2 punkt
ska ur rikssystemet för behandling av diarieoch ärendehanteringsuppgifter gallras information inom ett år från det att ärendet har
avgjorts. Detta motsvarar syftet med användningen av delsystem.
I fråga om gallring av information som registrerats i rapporterings-, statistik- och arkivsystemet ska enligt förslaget till 2 mom.
tillämpas vad som föreskrivs i eller beslutas
med stöd av personuppgiftslagen.
Med hjälp av justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem produceras också statistik och rapporter för justitieministeriet och andra myndigheter inom justitieförvaltningen. De tider som föreslås i 1 mom.
skulle med beaktande av registrets användningsändamål vara alltför korta med tanke på
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statistikföring och rapportering. Exempelvis
rättspolitiska forskningsinstitutets projekt
brukar undersöka fenomen som sträcker sig
över längre perioder.
Enligt personuppgiftslagens generalklausul
ska ur registret gallras uppgifter som inte är
nödvändiga för registrets användningsändamål. Informationen i justitieförvaltningens
riksomfattande informationssystem består
delvis av sådana känsliga personuppgifter
som avses i personuppgiftslagen. I personuppgiftslagens 12 § 2 mom. ingår en allmän
bestämmelse om gallring av känsliga uppgifter ur personregister. Enligt bestämmelsen
ska känsliga uppgifter gallras ur registret så
snart det inte längre finns någon grund för
behandlingen. Grunden och behandlingsbehovet ska bedömas minst vart femte år, om
inte något annat följer av lag eller av datasekretessnämndens tillstånd (personuppgiftslagens 43 §) eller av riksarkivets tillstånd (personuppgiftslagens 35 § 2 mom.). Personuppgiftslagens allmänna bestämmelser kan
mycket väl tillämpas också på delsystem av
det slag det här är fråga om.
Eftersom den föreslagna bestämmelsen i
förening med personuppgiftslagens bestämmelser innebär att ur informationssystemet
ska gallras endast personuppgifter, är det
möjligt att vid behov bevara information för
statistik- och rapporteringsändamål också
under en längre tid, i en sådan form att personerna i fråga inte längre kan identifieras.
I paragrafens 3 mom. föreslås en hänvisningsbestämmelse enligt vilken ifråga om arkivering av information som gallrats ur informationssystemet gäller vad som föreskrivs
i arkivlagen (831/1994) eller bestäms med
stöd den.
19 §. Rätt till insyn och rättelse av uppgifter. I denna paragraf föreslås specialbestämmelser om registrerades rätt till insyn och rättelse av registrerad information. De föreslagna bestämmelserna gäller endast personuppgifter som registrerats i justitieförvaltningens
riksomfattande informationssystem.
Enligt personuppgiftslagen är det den registeransvarige som behandlar och avgör
ärenden som gäller registrerades rätt till insyn. Den registeransvarige fattar också avgöranden med anledning av registrerades begä-

ran om rättelse av uppgifter. Bestämmelsen
är inte ändamålsenlig i sådana fall då begäran
avser uppgifter som en viss justitieförvaltningsmyndighet har producerat och registrerat i systemet. Av denna anledning ska enligt
den föreslagna paragrafens 1 mom. justitieförvaltningsmyndigheterna behandla och avgöra registrerades begäran om rätt till insyn
och rättelse av uppgifter endast i ärenden
som behandlats och avgjorts av en behörig
myndighet, då information om ärendet har
registrerats av den behöriga myndigheten i
justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem.
En begäran om rätt till insyn kan framställas till den justitieförvaltningsmyndighet som
behandlat ett enskilt ärende och denna kan ge
sökanden den information som den har registrerat i informationssystemet. Om begäran
om rätt till insyn riktas till Rättsregistercentralen har denna enligt den föreslagna paragrafens 2 mom. möjlighet att överföra den
registrerades begäran om rätt till insyn eller
rättelse av sina personuppgifter till den justitieförvaltningsmyndighet som har registrerat
informationen om den registrerade i det riksomfattande registret över avgöranden och
meddelanden om avgöranden eller i rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter.
Enligt personuppgiftslagens 27 § finns rätt
till insyn inte om de personuppgifter som ingår i registret används uteslutande för historisk eller vetenskaplig forskning eller statistikföring. Av denna anledning och med beaktande av specialbestämmelsen i lagförslagets 12 § om Rättsregistercentralens rätt att
använda information som registrerats i arkivsystemet, har det med tanke på registrerades
rättssäkerhet ansetts nödvändigt att ta in en
specialbestämmelse om saken i den föreslagna paragrafens 3 mom. Enligt bestämmelsen
kan den registrerades rätt till insyn inte begränsas med stöd av personuppgiftslagen i situationer där Rättsregistercentralen använder
information som från andra delregister har
överförts till rapporterings-, statistik- och arkivsystemet.
På registrerades rätt till insyn ska enligt
förslaget i övrigt tillämpas vad som föreskrivs i personuppgiftslagen. Sålunda be-
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stäms t.ex. avgiftsfriheten för utövandet av
rätten till insyn enligt personuppgiftslagen.
På motsvarande sätt ska eventuella konflikter
mellan den registeransvariga myndigheten
och den registrerade vid behandlingen av
ärenden som gäller rätt till insyn lösas i den
ordning som föreskrivs i personuppgiftslagen.
6 kap.

Ikraftträdande

20 §. Ikraftträdande. Lagen avses träda i
kraft ca ett halvt år efter att den godkänts och
stadfästs. I lagen ingår en sedvanlig bestämmelse enligt vilken åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.
21 §. Övergångsbestämmelse. Enligt den
föreslagna paragrafens 1 mom. ska informationsbehandling som avses i den föreslagna
lagen genomföras i enlighet med lagen inom
fem år efter att den trätt i kraft. Övergångsbestämmelsen behövs av flera orsaker. Exempelvis tidpunkterna för gallring av information och tekniska anslutningar till massmedierna förutsätter programändringar och
andra utvecklingsåtgärder.
I paragrafens 2 mom. föreslås en bestämmelse som möjliggör tillräckligt flexibel
övergång till det elektroniska informationsförmedlingssystemet. Enligt bestämmelsen
kan justitieministeriet besluta att en justitieförvaltningsmyndighet ska ansluta sig till justitieförvaltningens informationssystem senare än den tidpunkt som anges i 1 mom., dock
senast sju år efter att lagen trätt i kraft. Högsta domstolen har inte ännu anslutit sig till systemet för avgöranden och meddelanden om
avgöranden, vilket innebär att också de åtgärder som denna anslutning förutsätter måste vidtas under övergångsperioden.
1.2
Lag om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden

I propositionen föreslås en lag om domstolars skyldighet att tillkännage vissa avgöranden. I lagen föreskrivs om anmälningsskyldighet i ärenden som för närvarande regleras
genom förordning eller som inte över huvud
taget har reglerats.
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1 §. Domstolarnas allmänna skyldighet att
tillkännage avgöranden i brottmål. Enligt
förslaget ska domstolarna informera om
ärenden där åtalet förkastats genom att införa
uppgifter om avgörandena i registret över
avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem, så att det blir möjligt att
uppdatera förundersökningsmyndigheternas
informationssystem. I den gällande lagstiftningen ingår inga bestämmelser om sådan informationsskyldighet. Det är viktigt att säkerställa kvaliteten på i synnerhet informationen i polisens register av den anledningen
att dessa används för bedömning av personers tillförlitlighet.
2 §. Anmälningsskyldighet i fråga om
brottmål som gäller tjänstemän och tjänsteinnehavare. I den föreslagna paragrafens
1 mom. föreskrivs om domstolars skyldigheter att underrätta myndigheterna om brottmål
som gäller personer i myndigheternas anställning. Anmälan ska göras i sådana fall då
en statstjänsteman eller kommunal tjänsteinnehavare har dömts för brott.
Uppgifterna om straffet kan ha betydelse
för förutsättningarna att häva eller säga upp
tjänsteförhållandet i enlighet med statstjänstemannalagen (750/1994) eller lagen om
kommunala tjänsteinnehavare (304/2003). På
myndigheternas behandling av uppgifter om
straff tillämpas matrikellagen (1010/1989).
Anmälningsskyldigheten innebär vidare att
kopior ska sändas till justitiekanslern och
riksdagens justitieombudsman. Dessa ska enligt förslaget informeras också om ärenden
där åtalet har förkastats.
Bestämmelser om skyldigheten att göra
anmälan om brottmål som gäller offentligt
anställda ingår för närvarande i förordningen
angående meddelande av uppgifter över mål
rörande åtal mot innehavare av tjänst eller
befattning (272/1926). I detta sammanhang
finns det inte möjlighet att i någon större utsträckning förnya bestämmelserna eftersom
detta bl.a. skulle förutsätta revidering av matrikellagstiftningen. I samband med den aktuella översynen av lagen om säkerhetsutredningar omprövas också betydelsen av bakgrundsutredningar inom den offentliga förvaltningen.
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I den föreslagna paragrafens 2 mom. föreskrivs om möjligheten att via justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem
förmedla information om tjänstemän och
tjänsteinnehavare.
3 §. Registrering av uppgifter för anteckning i befolkningsdatasystemet. Enligt den
föreslagna bestämmelsen uppfyller domstolarna sin anmälningsskyldighet enligt lagen
om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster genom att registrera uppgifterna om sina avgöranden i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden inom justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem för förmedling till befolkningsdatasystemet. På registreringen tillämpas lagen om
justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och den med stöd av lagen utfärdade förordningen. Anmälningsskyldigheten kan fullgöras också genom att på annat
sätt överföra information till Rättsregistercentralen för förmedling till befolkningsdatasystemet.
4 §. Domstolarnas skyldighet att underrätta och lämna information om avgöranden
som utgör utsökningsgrund. I den föreslagna
paragrafen föreskrivs om domstolarnas skyldighet att informera utsökningsmyndigheterna om domar, om beslut om säkringsåtgärder
och om andra utsökningsgrunder genom att
registrera uppgifter om dem i registret över
avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem för att med hjälp av teknisk anslutning förmedlas till utsökningsmyndigheterna.
På registreringen tillämpas enligt den föreslagna paragrafen lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem
och vad som föreskrivs med stöd av den.
För säkerställande av att justitieförvaltningsmyndigheterna och domstolarna får den
avsedda nyttan av reformen föreslås att i paragrafens 2 mom. tas in en särskild bestämmelse enligt vilken den som har väckt ett
ärende har rätt att få en bestyrkt kopia av avgörandet.
I tvistemål är den allmänna utgångspunkten
att en part har rätt att av domstolen få en bestyrkt kopia av domstolens avgörande. Detta

framgår av rättegångsbalkens 24 kap. 13 §
(165/1998). Enligt den föreslagna specialbestämmelsen ska den som har väckt ett ärende,
utan hinder av vad som i lag föreskrivs om
parters rätt att få av domstolen bestyrkta kopior av domstolsavgöranden, endast på begäran ges en bestyrkt papperskopia av avgörandet, om information om det förmedlas i enlighet med 1 mom. Detta nya förfarande
kommer sannolikt att gagna inkassobyråer
och andra som använder elektronisk kommunikation och som inte efter att det nya informationsförmedlingssystemet har tagits i bruk
behöver någon traditionell kopia av domstolens avgörande.
Enligt den föreslagna bestämmelsen ska
domstolen på lämpligt sätt informera om att
utsökningsgrunden inte behöver fogas till en
utsökningsansökan, om information om ansökan förmedlas via justitieförvaltningens
riksomfattande informationssystem. Det är
inte ändamålsenligt att uppgifter om utsökningsgrunden bevaras i justitieförvaltningens
informationssystem längre än fem år. Därför
föreslås att utsökningsansökan ska göras innan uppgifterna gallras ur informationssystemet. Därefter ska som bilaga till en utsökningsansökan inhämtas domstolens avgörande om utsökningsgrunden i traditionell pappersform. Domstolen ska enligt förslaget informera också om den ovan nämnda tidsfristen.
Avsikten är att justitieministeriet för införandet av det nya förfarandet ska publicera
en broschyr som domstolarna vid behov kan
använda i samband med att de föreslagna
förpliktelserna fullgörs.
Den omständigheten att sökanden inte ges
en traditionell expedition påverkar enligt den
föreslagna paragrafens 3 mom. inte skyldigheten att betala expeditionsavgift. Avsikten
är att bestämmelserna om avgifter för domstolars och andra justitieförvaltningsmyndigheters prestationer innan det föreslagna elektroniska kommunikationsförfarandet införs
ska ändras så att avgifterna betalas på förhand.
Enligt den föreslagna paragrafens 4 mom.
ska genom förordning av justitieministeriet
föreskrivas om den tidpunkt då domstolen
blir anmälningsskyldig.
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5 §. Ikraftträdande. I den föreslagna lagens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser beaktas att högsta domstolen inte har
anslutits till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. Högsta domstolen
ska överföra information genom att sända
kopior av sina avgöranden, om inte genom
förordning av justitieministeriet föreskrivs
något annat. Detta innebär att informationsförmedlingssystemet kan utvecklas på det
mest ändamålsenliga sättet.
1.3
Lag om ändring av 24 § i lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet

24 §. Sekretessbelagda myndighetshandlingar. Såsom ovan konstateras är avsikten
att justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem i första hand ska användas
för verkställighet av rättskipningsärenden
samt för planering och statistikföring inom
justitieförvaltningen. Systemet innehåller
känsliga uppgifter t.ex. om straff. Riksomfattande system är ofta också förenade med särskilda risker för att integriteten äventyras.
Enligt förslaget ska offentlighetslagens
24 § 1 mom. 28 punkten om sekretessbelagda
handlingar ändras så att information som registrerats i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem är sekretessbelagd.
Enligt grundlagens 12 § 2 mom. kan den
rätt till information som offentlighetsprincipen innebär begränsas endast av tvingande
skäl. Den föreslagna bestämmelsen påverkar
emellertid inte handlingsoffentligheten vid
domstolar, åklagarmyndigheter eller rättshjälpsbyråer utan den har endast betydelse
för hur information lämnas ut ur det riksomfattande informationssystemet. En begränsning av rätten till information kan anses nödvändig dels med tanke på integritetsskyddet
och dels också med tanke på samordningen
av de offentlighetsbestämmelser som gäller
inom förvaltningen och ifråga om rättegångsförfarandet samt med tanke på tryggandet av
domstolarnas, åklagarmyndigheternas och
rättshjälpsbyråernas självständiga beslutanderätt i offentlighetsfrågor som gäller deras
egna handlingar.
Av informationsskäl och med beaktande av
offentlighetslagens betydelse som en allmän
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lag föreslås att till sekretessbestämmelsen
fogas ett omnämnande om sekretessbeläggning av uppgifter som registrerats i straffregistret och bötesregistret.
1.4
Lag om ändring av militära rättegångslagen

28 a §. I denna lag föreslås en bestämmelse
om domstolens skyldighet att föra in i registret över avgöranden och meddelanden om
avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem uppgifter om
straff och andra straffrättsliga påföljder som
den påfört i militära rättegångsärenden. Motsvarande bestämmelse ingår för närvarande i
13 § i militära rättegångsförordningen.
I paragrafens föreslås en hänvisning till den
föreslagna lagen om justitieförvaltningen
riksomfattande informationssystem, enligt
vilken registreringarna ska göras.
I den föreslagna lagens övergångsbestämmelser har det beaktats att högsta domstolen
inte anslutit sig till justitieförvaltningens
riksomfattande informationssystem.
1.5
Lag om ändring av militära disciplinlagen

50 a §. I lagen föreslås en bestämmelse om
domstolens skyldighet att föra i in i registret
över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem uppgifter om disciplinstraff som den påfört, för förmedling av informationen till militärmyndigheterna. Motsvarande bestämmelse om domstolens skyldighet ingår för närvarande i 23 § i militära
disciplinförordningen. I paragrafen hänvisas
också till den föreslagna lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem, enligt vilken registreringen ska göras.
I den föreslagna lagens övergångsbestämmelser beaktas att högsta domstolen inte har
anslutits till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem.
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Lag om ändring av straffregisterla-

2 a §. I lagen föreslås en bestämmelse om
domstolens skyldighet att göra anmälan om
avgöranden som avses i 2 § genom att föra i
in uppgifter om dem i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. Bestämmelser om motsvarande
skyldighet ingår för närvarande i straffregisterförordningens (772/1993) 5 §.
4 § 1 mom. I denna paragraf föreslås en ny
1 a-punkt enligt vilken Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har
rätt att ur straffregistret få uppgifter i syfte att
för en domstol göra en sinnesundersökning
eller bedömning av en misstänkt eller åtalad
person i enlighet med rättegångsbalkens
17 kap. 45 § 4 mom. Enligt gällande lag är
domstolarna skyldiga att lämna ut handlingar
till verket. Det har i praktiken visat sig att
straffregisterutdrag saknas i en tredjedel av
alla ärenden.
I den föreslagna lagens övergångsbestämmelser har det beaktats att högsta domstolen
inte anslutit sig till justitieförvaltningens
riksomfattande informationssystem.
1.7
Lag om ändring av 106 § i vägtrafiklagen

106 §. Anmälan om avgöranden som gäller
trafikbrott. Paragrafen föreslås bli justerad
till följd av den lag som föreslås om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. Enligt den föreslagna paragrafen ska
den myndighet som ansvarar för fordonstrafikregistret underrättas om straff eller körförbud som meddelats för trafikbrott vid framförande av motordrivet fordon. Detta sker genom att de nödvändiga anteckningarna görs i
registret över avgöranden och meddelanden
om avgöranden. Via registret förmedlas informationen till den myndighet som ansvarar
för fordonstrafikregistret. I detta sammanhang lyfts bestämmelsen i 50 § i körkortsförordningen (845/1990) om polisens skyldighet
att anmäla körförbud som den utfärdat och
om att förbudet upphört upp på lagnivå.

Den föreslagna bestämmelsen är anpassad
till 11 § i lagen om fordonstrafikregistret
(541/2003). Denna bestämmelse föreslås inte
bli ändrad i detta sammanhang eftersom den
är detaljerat utformad och inte medför några
tolkningsproblem.
1.8
Lag om ändring av 4 § i lagen om
verkställighet av böter

4 §. Meddelanden om verkställighet. I paragrafens 1 mom. föreskrivs på motsvarande
sätt som enligt den gällande lagen om myndigheternas skyldighet att göra anmälan till
Rättsregistercentralen om sina avgöranden.
I paragrafen föreslås en sådan ändring att
av den framgår att justitieförvaltningsmyndigheternas skyldighet att underrätta Rättsregistercentralen om sina avgöranden förverkligas genom att uppgifter om avgörandena
registreras i registret över avgöranden och
meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. En bestämmelse om saken föreslås i
paragrafens 2 mom. Motsvarande bestämmelse ingår för närvarande i 1 § i förordningen om verkställighet av böter.
Enligt paragrafens 3 mom. ska genom förordning föreskrivas närmare om hur andra än
justitieförvaltningsmyndigheters anmälningsskyldighet ska förverkligas i praktiken.
I den föreslagna lagens övergångsbestämmelser har beaktats att högsta domstolen inte
har anslutit sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem.
1.9
Lag om ändring av lagen om samhällstjänst

13 § 2 mom. Detta moment föreslås bli
upphävt till följd av den nya 13 a § som föreslås.
13 a §. Verkställighetsmeddelanden. I denna paragraf föreslås en bestämmelse om
domstolens skyldighet att i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i
justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem föra in uppgifter som behövs
för verkställighet av domar. Genom systemet
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förmedlas informationen till Kriminalvårdsväsendet.
Bestämmelser om anmälningsskyldigheten
ingår för närvarande i 3 § i förordningen om
samhällstjänst. I paragrafen föreslås också en
hänvisning till bestämmelser som ska utfärdas med stöd av den föreslagna lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem.
I övergångsbestämmelserna beaktas att
högsta domstolen inte har anslutit sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem.
1.10 Lag om ändring av lagen om ungdomsstraff

2 a §. Domstolens meddelande om ungdomsstraff. I denna paragraf föreslås en bestämmelse enligt vilken domstolen med tanke på verkställigheten ska föra in uppgifter
om straff i registret över avgöranden och
meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. Via systemet förmedlas informationen
till Brottspåföljdsverket.
I den föreslagna lagens övergångsbestämmelser beaktas att högsta förvaltningsdomstolen inte har anslutit sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem.
1.11

Lag om ändring av fängelselagen

2 kap. 1 a §. Verkställighetshandlingar och
domstolens anmälningsskyldighet. I denna
paragraf föreslås bestämmelser som för närvarande ingår i 3 a § i statsrådets förordning
om fängelse. Som verkställighetshandling
fungerar enligt den föreslagna paragrafens
1 mom. i allmänhet en utskrift ur registret
över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem.
Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom.
ska domstolen med tanke på verkställighetshandlingen föra in nödvändig information i
registret över avgöranden och meddelanden
om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. Om domstolen när den avgör ett ärende förordnar att den
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dömde ska häktas eller hållas häktad, kan
domstolen i stället för att registrera detta i informationssystemet anteckna uppgifterna i
fångpasset. Fångpasset fungerar då som en
temporär verkställighetshandling. I det föreslagna momentet hänvisas också till vad som
föreskrivs med stöd av den föreslagna lagen
om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem.
I den föreslagna lagens övergångsbestämmelser beaktas att högsta domstolen inte har
anslutit sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem.
1.12 Lag om ändring av 2 kap. 2 § i häktningslagen

2 kap. 2 § 1 mom. Intagning i fängelse. I
detta moment föreslås en bestämmelse som
gör det möjligt att med tanke på verkställigheten förmedla en domstols häktningsförordnande för verkställighet via justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem.
Enligt förslaget ska genom förordning av justitieministeriet föreskrivas om införande av
denna kanal för informationsförmedling.
1.13 Lag om ändring av 9 § i lagen om besöksförbud

9 § 3 mom. Meddelanden om domen. I detta moment föreslås en sådan ändring att en
domstols dom genom vilken besöksförbud
har meddelats kan förmedlas till polisens informationssystem via justitieförvaltningens
riksomfattande informationssystem. Enligt
förslaget ska genom förordning av justitieministeriet föreskrivas om införande av denna kanal för informationsförmedling.
1.14 Lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner

87 a §. Domstolens anmälningsskyldighet.
I denna paragraf föreslås en bestämmelse om
domstolens skyldighet att för registrering i
skuldsaneringsregistret underrätta Rättsregistercentralen om sina avgöranden i skuldsaneringsärenden. En bestämmelse om saken ingår för närvarande i 7 § i förordningen om
skuldsanering (58/1993).
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I paragrafen föreslås också en bestämmelse
om domstolens skyldighet att göra anmälan
genom registrering av information om avgöranden i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem.
Enligt förslaget ska genom förordning av justitieministeriet föreskrivas om den ändrade
kanalen för informationsförmedling.
1.15

Lag om ändring av jaktlagen

78 a §. Domstolens meddelande om jaktförbud. I paragrafens 1 mom. föreslås en bestämmelse om domstolens skyldighet att
meddela om sitt beslut att utfärda jaktförbud.
Motsvarande bestämmelse ingår för närvarande i jaktförordningens (666/1993) 43 §.
Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom.
föreskrivs genom förordning av justitieministeriet vid behov om domstolens skyldighet
att göra anmälan genom registrering av uppgifter om avgöranden i justitieförvaltningens
riksomfattande informationssystem eller genom överföring av information till Rättsregistercentralen, för förmedling till den som
ansvarar för jägarregistret och till polisen.
Genom förordning av justitieministeriet ska
föreskrivas om den ändrade kanalen för informationsförmedling.
1.16 lag om ändring av 55 § i djurskyddslagen

55 § 3 mom. Djurhållningsförbud. I detta
moment föreslås ett omnämnande om att
domstolens anmälningsskyldighet kan uppfyllas via justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller Rättsregistercentralen. Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs om den ändrade informationskanalen.
1.17 Lag om ändring av 18 och 23 § i
handelregisterlagen

18 § 3 mom. I detta moment föreskrivs för
närvarande om domstolens och myndighetens anmälningsskyldighet. Momentet föreslås bli så ändrat att domstolens anmälningsskyldighet kan uppfyllas via justitieförvalt-

ningens riksomfattande informationssystem
eller Rättsregistercentralen. Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs om den
ändrade informationskanalen.
23 § 2 mom. I denna paragraf föreslås ett
nytt moment. Enligt det kan domstolens anmälningsskyldighet fullgöras via justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller Rättsregistercentralen. Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs om
ändringen av informationskanalen.
1.18 Lag om ändring av 60 § i föreningslagen

60 § 2 mom. Anmälningsplikt för domstolarna. I denna paragraf föreslås en bestämmelse om att domstolens anmälningsskyldighet kan fullgöras via justitieförvaltningens
riksomfattande informationssystem eller
Rättsregistercentralen. Genom förordning av
justitieminsteriet föreskrivs om ändringen av
informationskanalen.
1.19 Lag om ändring av 22 § i lagen om
stiftelser

22 § 4 mom. I denna paragraf föreslås ett
nytt moment enligt vilket domstolens anmälningsskyldighet kan fullgöras via justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller Rättsregistercentralen. Genom förordning av justitieministeriets föreskrivs om
ändringen av informationskanalen.
1.20 Lag om ändring av företagsinteckningslagen

35 a §. I den föreslagna paragrafens
1 mom. föreskrivs om högsta domstolens och
hovrättens skyldighet att sända kopior av sina
avgöranden i företagsinteckningsärenden till
registermyndigheten. Motsvarande bestämmelse ingår för närvarande i företagsinteckningsförordningen (778/1985) 8 § 1 mom.
Enligt den föreslagna paragrafens 2 mom.
kan domstolens anmälningsskyldighet fullgöras via justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem eller Rättsregistercentra-
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len. Genom förordning av justitieministeriet
föreskrivs om ändringen av informationskanalen.
1.21

Lag om ändring av 70 § i patentlagen

70 § 2 mom. I denna paragraf föreslås ett
nytt moment enligt vilket domstolens anmälningsskyldighet kan fullgöras via justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller Rättsregistercentralen. Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs om
ändringen av informationskanalen.
1.22 Lag om ändring av 49 § i varumärkeslagen

49 § 2 mom. I denna paragraf föreslås ett
nytt moment enligt vilket domstolens anmälningsskyldighet kan fullgöras via justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller Rättsregistercentralen. Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs om
ändringen av informationskanalen.
1.23 Lag om ändring av 44 § i mönsterrättslagen

44 § 2 mom. I denna paragraf föreslås ett
nytt moment enligt vilket domstolens anmälningsskyldighet kan fullgöras via justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller rättsregistercentralen. Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs om
ändringen av informationskanalen.
1.24 Lag om ändring av 45 § i lagen om
nyttighetsmodellrätt

45 § 2 mom. I denna paragraf föreslås ett
nytt moment enligt vilket domstolens anmälningsskyldighet kan fullgöras via justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller Rättsregistercentralen. Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs om
ändringen av informationskanalen.
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1.25 Lag om ändring av 44 § i lagen om
ensamrätt till kretsmönster för integrerade
kretsar

44 § 2 mom. Underrättelse till registermyndigheten. I denna paragraf föreslås ett
nytt moment enligt vilket domstolens anmälningsskyldighet kan fullgöras via justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller Rättsregistercentralen. Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs om
ändringen av informationskanalen.
1.26 Lag om ändring av 3 kap. 5 § i utsökningsbalken

De ändringar som föreslås i utsökningsbalken sammanhänger med behovet att minska
antalet handlingar i pappersform som ska
sändas till utsökningsmyndigheterna samt att
utveckla den elektroniska kommunikationen i
ostridiga fordringsmål.
Redan enligt den gällande utsökningslagstiftningen är det möjligt att till utsökningsmyndigheterna lämna in en utsökningsansökan utan att till den bifoga det domstolsavgörande som utgör utsökningsgrund. Utgångspunkten för beredningen av denna ändring i
utsökningslagen var på sin tid att ett riksomfattande domsregister skulle inrättas samt att
i domen uttryckligen skulle nämnas att den
inte behöver fogas till en utsökningsansökan
(RP 216/2001 rd).
Till följd av beredningen av lagstiftningen
om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem är situationen emellertid en
annan än den bedömdes vara när de nuvarande bestämmelserna bereddes. Av denna anledning föreslås i denna proposition bestämmelser som gör det möjligt att utveckla den
elektroniska kommunikationen och kundbetjäningen utan att man i större utsträckning
behöver befatta sig med bestämmelserna om
domstolsavgöranden.
I den föreslagna lagen om domstolars skyldighet att tillkännage vissa avgöranden (lagförslag nr 2) föreskrivs om domstolarnas
skyldighet att för förmedling till utsökningsmyndigheterna informera om avgöranden
som utgör utsökningsgrund. I utsökningsbalken föreslås en sådan ändring att den som an-
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söker om utsökning ska få den fördel som
den elektroniska dataöverföringen innebär
för förfarandet.
3 kap. 5 § 2 mom. Bifogande av utsökningsgrunden. I paragrafens 2 mom. föreslås
en sådan ändring att det domstolsavgörande
som utgör utsökningsgrund inte behöver fogas till utsökningsansökan om uppgifter om
domen har förmedlats via det nya informationssystemet i enlighet med den föreslagna
lagen om domstolars skyldighet att tillkännage vissa avgöranden.

för erhållande av information inte längre att
avgörandet har vunnit laga kraft. Detta beror
på att uppgifter om avgörandens laga kraft
inte kan fås i alla situationer.
Lagrummet föreslås dessutom bli ändrat så
att rätten att få uppgifter gäller också uppgifter som registrerats i bötesregistret. I bötesregistret registreras förutom böter som bestämts som dagsböter också uppgifter om
ordningsbot. Möjligheten att använda uppgifterna i bötesregistret vid behandlingen av utlänningsärenden måste anses nödvändig.

1.27 Lag om upphävande av 74 § i lagen
om pensionsstiftelser

1.30 Lag om ändring av 8 och 22 § i lagen
om säkerhetsutredningar

1 §. Det kan inte längre anses behövligt att
föreskriva om domstolens skyldighet att underrätta social- och hälsovårdsministeriet om
konkurser, eftersom dessa uppgifter numera
framgår av konkurs- och företagssaneringsregistret (L om konkurs- och företagssaneringsregistret, 137/2004) och av kungörelseregistret (L om offentlig stämning,
729/2003). Därför föreslås 74 § i lagen om
pensionsstiftelser (1774/1995)bli upphävd.
2 §. Paragrafen innehåller en bestämmelse
om ikraftträdande.

8 §. Genomförande av en säkerhetsutredning. Paragrafens 1 mom. 3 punkt föreslås bli
ändrad med anledning av att i den föreslagna
lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem föreskrivs närmare
om justitieförvaltningens informationssystem
och dess delsystem. Rätten att få uppgifter
ska utsträckas till att gälla också de uppgifter
som registrerats i bötesregistret.
I paragrafens 2 mom. föreslås en strykning
av omnämnandet om domslutssystemet, eftersom tillräckligt noggranna bestämmelser
om saken ingår i den föreslagna lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem, i synnerhet i lagens bestämmelser om tidpunkterna för gallring av information.
22 §. Genomförande av en begränsad säkerhetsutredning. Denna paragraf föreslås bli
ändrad med anledning av att det i den föreslagna lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem föreskrivs
närmare om justitieförvaltningens informationssystem och dess delsystem. Till bestämmelsen fogas dessutom ett omnämnande
av bötesregistret.

1.28 Lag om ändring av 19 § i lagen om
behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff

19 §. Rätt att få uppgifter av andra myndigheter. Paragrafens 1 och 4 punkt föreslås
bli justerade med anledning av att i den föreslagna lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingår närmare bestämmelser om justitieförvaltningens informationssystem och dess delsystem.
1.29 Lag om ändring av 8 § i lagen om utlänningsregistret

8 §. Externa datakällor. Paragrafens 1
mom. 1 punkten föreslås bli justerad med anledning av att i den föreslagna lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem föreskrivs närmare om justitieförvaltningens informationssystem och dess
delsystem. Enligt förslaget är en förutsättning

1.31 Lag om ändring av 13 och 21 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

13 §. Polisens rätt att få uppgifter ur vissa
register. Paragrafens 1 mom. 3 punkten föreslås bli ändrade med anledning av att det i
den föreslagna lagen om justitieförvaltning-
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ens riksomfattande informationssystem föreskrivs närmare om justitieförvaltningens informationssystem och dess delsystem. I paragrafens föreslås en strykning av omnämnandet om inhämtande av uppgifter ur straffregistret, eftersom den föreslagna regleringen
innebär att bestämmelsens förhållande till
straffregisterlagen inte längre är tolkningsbart. Enligt förslaget är en förutsättning för
att få uppgifter inte längre att avgörandet har
vunnit laga kraft. Detta beror på att uppgifter
om avgörandets laga kraft inte kan fås i alla
situationer.
Lagrummet föreslås dessutom bli ändrat så
att polisen också ska ha rätt att få upplysningar om de uppgifter som gäller bötesstraff
och verkställigheten av dem och som registrerats i bötesregistret. Det bör anses motiverat att polisen får möjlighet att använda
uppgifterna i bötesregistret på grund av de
uppgifter som polisen har.
21 §. Säkerhetsutredningar. Denna paragraf föreslås bli ändrad med anledning av att
det i den föreslagna lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem
föreskrivs närmare om justitieförvaltningens
informationssystem och dess delsystem och
att användning av bötesregistret ska bli tillåtet i säkerhetsutredningsförfarandet. Det omnämnande av fångvårdsväsendets register
som ingår i bestämmelsen föreslås bli ändrat
så att det motsvarar regleringen i lagen om
behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff.

41

lighet att använda uppgifterna i bötesregistret
på grund av de uppgifter som huvudstaben
har.
22 §. Säkerhetsutredningar. Denna paragraf föreslås bli ändrad med anledning av att
det i den föreslagna lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem
föreskrivs närmare om justitieförvaltningens
informationssystem och dess delsystem och
att det ska bli tillåtet att använda bötesregistret när säkerhetsutredningar genomförs.
1.33 Lag om ändring av 96 § i värnpliktslagen

96 §. Rätt att få uppgifter av en myndighet,
en sammanslutning och en privatperson. Paragrafens 1 mom. 6 punkt föreslås bli ändrad
med anledning av att det i den föreslagna lagen om justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem föreskrivs närmare om
justitieförvaltningens
informationssystem
och dess delsystem. I punkten tas också in ett
omnämnande om rätten att få uppgifter ur
bötesregistret. Det har ansetts motiverat att
använda uppgifter i bötesregistret i värnpliktsärenden.
Det omnämnande av fångvårdsväsendets
register som ingår i momentets 11 punkt föreslås bli ändrat så att det motsvarar regleringen i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff.

1.32 Lag om ändring av 6 och 22 § i lagen
om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten

1.34 Lag om ändring av 22 § i lagen om
behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet

6 § 1 mom. Rätt att få uppgifter ur vissa
myndighetsregister. Det föreslås en ändring i
paragrafens 1 mom. 2 punkt därför att det i
den föreslagna lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem föreskrivs närmare om justitieförvaltningens informationssystem och dess delsystem. Lagrummet föreslås dessutom bli ändrat så att
huvudstaben ska ha rätt ett få uppgifter också
om bötesstraff som registrerats i bötesregistret och om verkställigheten av dem. Det
bör anses motiverat att huvudstaben får möj-

22 §. Gränsbevakningsväsendets rätt att få
uppgifter ur vissa register och informationssystem. Paragrafens 1 mom. 12 punkten föreslås bli ändrad med anledning av att det i den
föreslagna lagen om justitieförvaltningens
riksomfattande informationssystem föreskrivs närmare om justitieförvaltningens informationssystem och dess delsystem. Enligt
förslaget är en förutsättning för erhållande av
information inte längre att avgörandet har
vunnit laga kraft. Detta beror på att det inte i
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alla situationer är möjligt att få information
om att ett avgörande har vunnit laga kraft.
Dessutom föreslås att lagrummet ändras så
att gränsbevakningsväsendet har rätt att få
uppgifter också om bötesstraff och verkställigheten av dem och som registrerats i bötesregistret. Det bör anses motiverat att gränsbevakningsväsendet får möjlighet att använda uppgifterna i bötesregistret på grund av de
uppgifter som gränsbevakningsväsendet har.
Det omnämnande av fångvårdsväsendets
register som ingår i bestämmelsen föreslås
bli ändrat så att det motsvarar regleringen i
lagen om behandling av personuppgifter vid
verkställighet av straff.
Gränsbevakningsväsendet ska enligt förslaget ha rätt att få uppgifter också för påförande av administrativa oljeutsläppsavgifter.
Rätten att få information för påförande av oljeutsläppsavgifter kan motiveras med att
samma utsläpp dels kan leda till att en administrativ avgift påförs och samtidigt vara föremål för en straffprocess som kan ha betydelse för avgiften. Enligt 19 j § i lagen om
förhindrande av miljöförorening från fartyg
(300/1979) har förundersökningsmyndigheterna redan nu rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna till gränsbevakningsväsendet lämna ut sådana uppgifter som kommit fram i samband med förundersökningen
av ett olagligt oljeutsläpp och som kan ha betydelse för ett beslut om att påföra oljeutsläppsavgift för samma oljeutsläpp. Det är
sålunda motiverat att Gränsbevakningsväsendet på motsvarande sätt får för påförandet
av oljeutsläppsavgifter relevant information
efter att ärendet gått vidare till åklagaren och
domstolen.
1.35

Lag om ändring av 28 § i tullagen

28 §. Erhållande av uppgifter ur vissa register. Paragrafens 1 mom. 6 punkt föreslås
bli ändrad med anledning av att det i den föreslagna lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem föreskrivs
närmare om justitieförvaltningens informationssystem och dess delsystem. Lagen föreslås dessutom bli ändrad så att tullen ska ha
rätt ett få uppgifter också om bötesstraff som
registrerats i bötesregistret. Det bör anses

motiverat att tullen får möjlighet att använda
uppgifterna i bötesregistret på grund av de
uppgifter som tullen har.
1.36
gen

Lag om ändring av 48 § i luftfartsla-

48 § 1 mom. Luftfartsförvaltningens rätt
att få upplysningar. Detta moment föreslås
bli ändrat med anledning av att det i den föreslagna lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem föreskrivs
närmare om justitieförvaltningens informationssystem och dess delsystem. I momentet
föreslås också vissa stilistiska ändringar som
gör momentet mera lättläst.
1.37 Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar

34 a §. Utlämnande av sekretessbelagda
rättegångshandlingar till en annan domstol
och för behandling av ett benådningsärende.
Enligt den föreslagna paragrafens 1 mom.
kan en domstol lämna ut sekretessbelagda
rättegångshandlingar till en annan domstol
för att säkerställa enhetlig rättskipning för
prövning av avgörandet i ett ärende som behandlas av denna domstol.
Med rättegångshandling avses i lagen en
handling som inkommit till domstolen eller
upprättats vid domstolen före en rättegång.
Begreppet omfattas inte av minnesanteckningar eller utkast som upprättats vid domstolen eller andra sådana handlingar som den
som upprättat handlingarna ännu inte har
lämnat in för föredragning eller för något annat förfarande i ett ärende.
Syftet med bestämmelsen är att främja en
enhetlig rättskipning. Domstolarna kan ha
behov av att få bekanta sig med rättegångshandlingar som har samband med ett ärende
som avgjorts i en annan domstol i synnerhet i
sådana ärenden som sällan är anhängiga vid
domstolar och i vilka det inte uppkommit någon fast praxis.
I bestämmelsen nämns inte särskilt användningen av sekretessbelagda rättegångshandlingar vid domstolar för säkerställande
av enhetlighet i rättskipningen. I sådana situationer anses det inte vara fråga om utläm-
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nande av uppgifter till utomstående. För att
bestämmelserna om sekretess och god informationshantering enligt offentlighetslagen
ska följas är det dock adekvat att domstolen
ger personalen allmänna anvisningar för de
situationer i vilka rättegångshandlingar som
innehåller sekretessbelagda uppgifter och
som har anknytning till ett tidigare domstolsavgörande kan ges till de tjänstemän som
deltar i avgörandet och beredningen av detta.
I den föreslagna paragrafens 2 mom. föreskrivs om domstolens skyldighet att på begäran av den tjänsteman vid justitieministeriet
som behandlar benådningsärenden lämna ut
sekretessbelagda rättegångshandlingar för
behandling och avgörande av ett benådningsärende.
Den föreslagna bestämmelsen har visat sig
vara nödvändig. Ett domstolsavgörande som
förordnats att hemlighållas kan i praktiken
vara av betydelse när ett benådningsärende
prövas. I den gällande lagstiftningen ingår
emellertid inga bestämmelser som skulle ge
rätt att få sekretessbelagda rättegångshandlingar för behandling av ett benådningsärende.
1.38 Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar

9 a §. Utlämnande av sekretessbelagda rättegångshandlingar till en annan domstol.
Enligt förslaget kan en förvaltningsdomstol
ges rätt att lämna ut sekretessbelagda rättegångshandlingar till en annan förvaltningsdomstol för att säkerställa enhetlig rättskipning.
Förslaget motsvarar syftet med den föreslagna lagen om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar
(lagförslag nr 37).

skrivs liksom för närvarande att Rättsregistercentralen är underställd justitieministeriet.
I 2 mom. föreslås en sammanställning av de
uppgifter som enligt olika bestämmelser hör
till Rättsregistercentralen.
I momentets 1 punkt konstateras att Rättsregistercentralen ska vara registeransvarig för
justitieförvaltningens
informationssystem
och register. Vilka informationssystem och
register som hör till ansvarsområdet bestäms
i enlighet med respektive lagar.
I punkten nämns uttryckligen att Rättsregistercentralen ska förmedla information från
justitieförvaltningsmyndigheterna till andra
myndigheter. Denna uppgift som särskilt
nämns i den gällande lagen ska enligt förslaget inte längre uttryckligen nämnas. Det är
inte nödvändigt att i lagen föreskriva om
Rättsregistercentralen eftersom det är fråga
om en uppgift som hör till denna redan på
grund av dess ställning som registeransvarig
och eftersom det föreskrivs i speciallagar om
utlämnande av information.
Momentets 2 punkt motsvarar till sitt sakinnehåll gällande 2 mom.
I 3 mom. föreslås för tydlighetens skull en
bestämmelse enligt vilken Rättsregistercentralen ska föra statens talan i samband med
sina verkställighetsuppgifter, t.ex. när det
gäller verkställighet av böter.
I paragrafens 4 mom. tas in en bestämmelse
om en ny uppgift för Rättsregistercentralen.
Enligt den kan centralen på uppdrag av enheter inom justitieministeriets förvaltningsområde ombesörja upprätthållandet av register
som används för forskningsändamål och sköta därtill anslutna uppgifter. Enligt denna bestämmelse som anses vara behövlig för tydlighetens skull kan register upprätthållas t.ex.
för rättspolitiska forskningsinstitutets behov.
2

1.39 Lag om ändring av rubriken för och
1 § i lagen om rättsregistercentralen

Det föreslås att myndighetens namn skrivs
med stor begynnelsebokstav i rubriken.
1 §. Ställning och uppgifter. I paragrafen
föreslås sådana ändringar att Rättsregistercentralens nya uppgifter framgår så tydligt
som möjligt. I det föreslagna 1 mom. före-
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Närmare bestämmelser

Enligt 6 § 3 mom. i den lag som föreslås
om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (lagförslag nr 1) kan genom förordning av justitieministeriet föreskrivas om överföring av information till informationssystemet och likaså om tidpunkterna för registrering och annan överföring,
om registreringsformen och överföringsblan-
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ketterna samt om andra tekniska detaljer som
ska iakttas vid registreringen.
Enligt propositionen ska i lag (lagförslag 2
och 4—25) föreskrivas om justitieförvaltningsmyndigheternas skyldighet att överföra
information till informationssystemet.
3

Förhållande till grundlagen samt
lagstiftningsordning

Den föreslagna lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem
(lagförslag nr 1) och lagen om ändring av
24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är betydelsefulla med tanke
på grundlagens 10 § 1 mom. samt 12 §
2 mom. Också de övriga lagförslagen i propositionen (i synnerhet lagförslag nr 28—36)
är betydelsefulla med tanke på grundlagens
10 § 1 mom.
I förslaget till lag om justitieförvaltningens
riksomfattande informationssystem ingår ett
bemyndigande att utfärda förordning (6 § 3
mom.). Detta innebär att också grundlagens
80 § har betydelse för bedömningen av propositionen.
Enligt grundlagens 10 § 1 mom. är vars
och ens privatliv, heder och hemfrid tryggade. Enligt lagrummet utfärdas närmare bestämmelser om skydd för personuppgifter
genom lag.
Enligt regeringens proposition med förslag
till grundrättighetsreformen hänvisar bestämmelsen till behovet att genom lagstiftning trygga individens rättsskydd och integritetsskydd vid behandling, registrering och
användning av personuppgifter (RP 309/1993
rd, s 53).
Bestämmelsens laghänvisning när det gäller skyddet av personuppgifter förutsätter i
enlighet med grundrättighetsreformens syfte
(GrUB 25/1994 rd, 56 s. 6/I) att lagstiftaren
reglerar denna rätt, men detaljerna i regleringen blir beroende av lagstiftarens prövning. En sådan grundrättighetsbestämmelse
binder i materiellt hänseende lagstiftarens
prövning i mindre utsträckning än en bestämmelse som innehåller ett förbehåll och
vari det konstateras att en grundläggande rättighet existerar enligt vad som föreskrivs genom lag. Lagstiftarens rörelsemarginal be-

gränsas av den omständigheten att skyddet av
personuppgifter i första hand hör till privatlivet, som skyddas i samma moment.
Behandlingen av personuppgifter måste regleras i lag. I personuppgiftslagen ingår allmänna bestämmelser om skyddet av personuppgifter. Om avsikten är att avvika från de
förpliktelser som föreskrivs i personuppgiftslagen måste bestämmelser om saken tas in i
lag. En reglering på lagnivå är nödvändig om
det är fråga om specialbestämmelser som
gäller registreringens syfte, de registrerade
personuppgifternas innehåll, personuppgifternas tillåtna användningsändamål inklusive
rätten att lämna ut information, sammanställning av personregister samt utlämnande av
information med teknisk anslutning och den
tid som informationen ska förvaras (GrUU
25/1998 rd, GrUU 14/2002 rd, GrUU
30/2006 rd, GrUU 12/2002 rd).
Det i propositionen ingående förslaget till
lag om justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem reglerar på lagnivå de till
systemet hörande registrens användningsändamål och informationsinnehåll samt förutsättningarna för utlämnande av information
ur systemet. Såsom framgår av detaljmotiveringen bestäms registrerade personers rättigheter enligt personuppgiftslagen till de delar
som något annat inte följer av den föreslagna
lagen. De bestämmelser som föreslås i lagen
avviker i huvudsak inte från den situationsbedömning som den allmänna lagen skulle
innebära. Systemets informationsinnehåll och
informationskällor samt förutsättningarna för
utlämnande av information ur systemet är baserade på justitieförvaltningsmyndigheternas
uppgifter och de beslut som fattas med stöd
av dem. Förslaget innebär en precisering av
förvaringstiden för informationen vilket måste anses vara viktigt med tanke på skyddet av
personuppgifterna, eftersom systemets information används också för andra syften än
justitieförvaltningens.
Enligt förslaget kan Rättsregistercentralen
under förutsättningar som noggrant anges i
lagen avvika från den allmänna principen att
information som registrerats för forskningsoch statistikändamål inte får användas för beslutsfattande om registrerade personer. Detta
kan emellertid inte anses äventyra integritets-
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skyddet eftersom informationen i fråga ursprungligen är avsedd för de ändamål som
den enligt undantagsbestämmelsen kan användas för och eftersom registrerade personers granskningsrätt utöver de rättigheter
som föreskrivs i den allmänna lagen avser
också denna information.
Enligt propositionen effektiviseras integritetsskyddet också på så sätt att de uppgifter
som registreras i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ska sekretessbeläggas enligt offentlighetslagen (lagförslag nr 3). Till följd av grundlagens 12 § 3
mom. är det nödvändigt att bedöma förslagets grundlagsenlighet med utgångspunkt i
den rätt till information som avses i den
nämnda grundlagsbestämmelsen.
Såsom framgår av detaljmotiveringen till
det nämnda lagförslaget baseras begränsningen av rätten till information dels på integritetsskyddet och dels på behovet att samordna lagstiftningen om förvaltningsmyndigheternas och domstolarnas handlingsoffentlighet samt att trygga domstolarnas och andra
justitieförvaltningsmyndigheters rätt att i enlighet med lag besluta om sina egna handlingars offentlighet. Enligt propositionen påverkar den föreslagna ändringen av offentlighetslagen inte offentligheten i fråga om
domstolarnas handlingar.
Justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem betjänar verkställigheten
av rättskipningsärenden samt justitieförvaltningens statistikföring och forskning. Enligt
de föreslagna lagarna har domstolarna omfattande skyldighet att lagra olika typer av information i systemet. Betydelsen av informationssystemets användningsändamål och av
den omfattande rätten till information mot
bakgrund av den rätt till information som offentlighetsprincipen innebär, har bedömts i
regeringens proposition med förslag till statistiklag och till lag om ändring av lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
(GrUU 3/2004 rd). Sekretessbeläggning av
informationen i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem skulle inte
heller på motsvarande sätt som i det nämnda
utlåtandet påverka medborgarnas möjligheter
att övervaka och följa utövningen av offentlig makt, eftersom informationssystemet en-
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dast skulle ha en förmedlande funktion och
en sekretessbeläggning varken skulle ha betydelse för domstolarnas eller för verkställighetsmyndigheternas handlingsoffentlighet.
Enligt regeringens uppfattning innebär lagförslagen inte ett sådant ingrepp i privatlivet
och skyddet av personuppgifter som skulle
strida mot grundlagens 10 § 1 mom. eller ett
sådant ingrepp i rätten till information enligt
offentlighetsprincipen som skulle kränka den
rätt som avses i grundlagens 12 § 2 mom.
Såsom konstateras ovan ska 6 § 3 mom. i
den föreslagna lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem bedömas i skenet av vad som i grundlagens 80
§ föreskrivs om bemyndiganden att utfärda
förordningar. Genom lag ska sålunda föreskrivas om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter samt om angelägenheter
som enligt grundlagen hör till lagstiftningens
område. Begränsningar av grundläggande
rättigheter ska vara baserade på lag. Detta
sammanhänger med förbudet mot att delegera behörighet att begränsa grundläggande rättigheter till lägre författningsnivå än lag
(GrUB 25/1994 rd, s. 5/I, GrUU 11/1999 rd,
s. 2/II). Den myndighet som utfärdar förordning kan emellertid genom lag bemyndigas
att utfärda närmare bestämmelser om smärre
detaljer i fråga om individens rättigheter och
skyldigheter. Den lag som bemyndigandet
ingår i ska då uppfylla kraven på exakthet
och noggrann avgränsning (RP 1/1998 rd, s.
131—132).
Enligt förslaget kan genom förordning av
justitieministeriet utfärdas närmare bestämmelser för det första om tidpunkterna för registrering och annan överföring samt om registreringsformen och om tekniska detaljer
som ska iakttas vid registreringen (6 §
3 mom.). Justitieministeriet föreslås också få
rätt att genom förordning föreskriva om den
tidpunkt då domstolarna ska fullgöra sin anmälningsskyldighet via justitieförvaltningens
riksomfattande informationssystem.
Enligt förslaget ska i lag föreskrivas om
domstolarnas anmälningsskyldighet. Omständigheter i samband med bemyndigande
att utfärda förordning hänför sig till denna
förpliktelse. Sådana bestämmelser på lägre
nivå som gäller uppfyllandet av informa-
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tionsskyldigheten avser omständigheter som
är baserade på domstolsavgöranden och skötsel av andra lagstadgade uppgifter. Bemyndigandet att utfärda förordning påverkar inte
grunderna för individens rättigheter och
skyldigheter.
Med hänvisning till det som anförs ovan
kan lagförslagen godkännas i vanlig lagstiftningsordning.
4

Ikraftträdande

Avsikten är att lagförslagen i propositionen
ska sättas i kraft ca ett halvt år efter att lagar-

na har godkänts och stadfästs. I förslaget till
lag om justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem ingår en ikraftträdandebestämmelse enligt vilken informationsbehandling som avses i lagen ska genomföras i
enlighet med lagen inom fem år efter att den
trätt i kraft.
Justitieministeriet kan besluta att justitieförvaltningsmyndigheterna får ansluta sig till
systemet också efter övergångsperioden,
dock senast sju år efter att lagen trätt i kraft.
Med stöd av vad som anförs ovan föreläggs
riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

1.
Lag
om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1 kap.
Allmänna bestämmelser
1§
Lagens tillämpningsområde
I denna lag föreskrivs om ett riksomfattande informationssystem som betjänar behandlingen och verkställigheten av rättskipningsärenden samt forsknings- och planeringsverksamheten inom justitieministeriets förvaltningsområde, om registrering av uppgifter i systemet, om utlämnande och annan behandling av registrerade uppgifter samt om
domstolarnas, åklagarmyndigheternas och
rättshjälpsbyråernas skyldighet att ansluta sig
och överföra uppgifter till systemet.
2§
Förhållande till annan lagstiftning
Om inte något annat föreskrivs i denna lag,
gäller i fråga om utlämnande av uppgifter ur
justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och i fråga om de i systemet
införda uppgifternas offentlighet vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt i fråga

om annan behandling av personuppgifter
som förts in i systemet vad som föreskrivs i
personuppgiftslagen (523/1999).
I fråga om straffregistret, skuldsaneringsregistret, konkurs- och företagssaneringsregistret, kungörelseregistret, näringsförbudsregistret och utsökningens informationssystem bestäms särskilt liksom också i fråga
om registren i anslutning till verkställighet av
bötesstraff samt i fråga om Brottspåföljdsverkets, Kriminalvårdsväsendets och Fångvårdsväsendets behandling av personuppgifter i samband med verkställighet av straff.
Bestämmelserna i denna lag påverkar inte
behandlingen och avgörandet av en begäran
om uppgifter som riktats eller överförts till
en justitieförvaltningsmyndighet och gäller
handlingar som har samband med ett ärende
som är eller har varit anhängigt hos myndigheten i fråga och inte heller rätten att få ta del
av myndighetens diarium eller av något annat
register över sådana ärenden hos myndigheten.
3§
Definitioner
I denna lag avses med
1) domstol allmänna domstolar, allmänna
förvaltningsdomstolar och specialdomstolar,
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2) åklagarmyndighet allmänna åklagare enligt lagen om allmänna åklagare (199/1997),
3) justitieförvaltningsmyndighet domstolar,
åklagarmyndigheter och rättshjälpsbyråer.

2 kap.
Uppbyggnaden och förvaltningen av informationssystemet
4§
Informationssystemets allmänna uppbyggnad
Justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem består av ett register över
avgöranden och meddelanden om avgöranden, ett rikssystem för behandling av diarieoch ärendehanteringsuppgifter samt av ett
rapporterings-, statistik- och arkivsystem.

samt göra sådana anteckningar om avgjorda
ärenden som krävs för uppfyllande av den
lagstadgade anmälningsskyldigheten, eller på
annat sätt överföra uppgifterna till Rättsregistercentralen för registrering i informationssystemet eller förmedling till någon annan
myndighet.
Åklagarna och rättshjälpsbyråerna ska utan
hinder av sekretessbestämmelserna föra in
sina avgöranden eller uppgifter om dem i registret över avgöranden och meddelanden om
avgöranden eller på något annat sätt överföra dem till Rättsregistercentralen för registrering i informationssystemet.
Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs om
1) det sätt på vilket information överförs
till informationssystemet,
2) tidpunkterna för registrering och annan
överföring,
3) registreringsformen och överföringsblanketterna,
4) andra tekniska detaljer som ska iakttas
vid registreringen.

5§
7§
Skyldighet att ansluta sig till informationssystemet
Justitieförvaltningsmyndigheterna är skyldiga att ansluta sig till justitieförvaltningens
riksomfattande informationssystem och att
via systemet förmedla meddelanden och information till andra myndigheter enligt vad
som föreskrivs i denna lag eller andra lagar
och enligt vad som föreskrivs med stöd av
dem.
6§
Skyldighet att överföra information till informationssystemet
Domstolarna ska utan hinder av sekretessbestämmelserna anmäla sina avgöranden eller uppgifter om slutresultatet av dem till det
register över avgöranden och meddelanden
om avgöranden som hör till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem

Åtaganden i samband med förvaltningen och
utvecklingen av informationssystemet
Rättsregistercentralen är registeransvarig
för justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem.
Justitieministeriet svarar för utvecklingen
av justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och för organiseringen av
användarservicen.
De myndigheter som fört in uppgifter i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem är skyldiga att se till att
de uppgifter som registrerats motsvarar deras avgöranden och egna registeranteckningar,
det i justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem har gjorts behövliga anteckningar för korrekt förmedling av uppgifterna, och
anteckningarna har gjorts i enlighet med de
tekniska krav som den registeransvarige
ställt.
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3 kap.
Syftet med informationssystemet och systemets innehåll
8§
Informationssystemets syfte
Syftet med registret över avgöranden och
meddelanden om avgöranden är att förmedla
information om justitieförvaltningsmyndigheternas avgöranden för verkställighet av avgöranden och för införande i myndighetsregister, utbetalning av arvoden och ersättningar i samband med rättshjälp samt för användning av uppgifter inom åklagarmyndigheternas verksamhet.
Syftet med rikssystemet för behandling av
diarie- och ärendehanteringsuppgifter är att
förmedla den information till justitieförvaltningsmyndigheterna som behövs för handläggning, utredning och avgörande av ärenden och för tillsyns- och utvecklingsuppgifter
samt att informera allmänheten om ärenden
som domstolarna behandlar.
Syftet med rapporterings-, statistik- och arkivsystemet är att för justitieministeriet, justitieförvaltningsmyndigheterna och inom förvaltningsområdet verksamma undersökningsoch utredningsenheter producera statistik och
annat sådant material om rättsförhållandena
som behövs för planering och uppföljning av
verksamheten.
9§
Uppgifter som ska registreras i informationssystemet
I registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden registreras justitieförvaltningsmyndigheternas avgöranden eller
uppgifter om avgörandenas slutresultat samt
information som nämnda myndigheter har
anmält till eller registrerat i registret för att
uppfylla sin lagstadgade anmälningsskyldighet.
I rikssystemet för behandling av diarie- och
ärendehanteringsuppgifter registreras uppgifter om ärenden som behandlas av justitieför-
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valtningsmyndigheterna samt uppgifter om
behandlingen och avgörandena.
I rapporterings-, statistik- och arkivsystemet registreras uppgifter ur domstolarnas,
åklagarmyndigheternas, rättshjälpsbyråernas,
utsökningsmyndigheternas, Brottspåföljdsverkets och Kriminalvårdsväsendets ärendehanteringssystem och uppgifter om andra
ärenden som de behandlat. Där registreras
även uppgifter som gallrats ur registret över
avgöranden och meddelanden om avgöranden eller ur rikssystemet för behandling av
diarie- och ärendehanteringsuppgifter samt
uppgifter som finns i de övriga register som
Rättsregistercentralen upprätthåller.
I informationssystemet registreras namnet
på myndigheten som behandlat ärendet,
ärendets och avgörandets identifikationsuppgifter, myndighetens avgörande eller uppgifter om avgörandets slutresultat, uppgifter om
avgörandets laga kraft och de uppgifter som
behövs för förmedling av informationen.
10 §
Personuppgifter som ska registreras i informationssystemet
I informationssystemet registreras som
basuppgifter om en fysisk person i partsställning personens namn och personbeteckning
eller, om personbeteckningen inte är känd,
födelsetid och födelseort, adress och telefonnummer eller andra kontaktuppgifter samt
övriga uppgifter som behövs med tanke på
informationssystemets syfte. När det gäller
någon annan som har del i saken får endast
sådana uppgifter registreras som behövs med
tanke på informationssystemets syfte.
I registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden får det om fysiska personer i partsställning antecknas endast sådana
enligt 11 § i personuppgiftslagen känsliga
uppgifter som ska registreras i domstolars diarie- eller andra dokumentregister eller som
framgår av en justitieförvaltningsmyndighets
avgörande och behövs för verkställighet av
en dom, för registrering i myndighetsregister
eller för fullgörande av andra justitieförvaltningsmyndigheters lagstadgade uppgifter.
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13 §
4 kap.
Användning och utlämnande av uppgifter

Rättsregistercentralens rätt att använda uppgifter som överförts till rapporterings-, statistik- och arkivsystemet

11 §
En myndighets rätt att använda uppgifter
som den registrerat
När justitieförvaltningsmyndigheterna sköter sina lagstadgade uppgifter får de utan
hinder av sekretessbestämmelserna använda
sådana uppgifter som de registrerat i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem när uppgifterna används i det syfte
som de har registrerats för.
12 §
En justitieförvaltningsmyndighets rätt att använda uppgifter som registrerats av en annan
justitieförvaltningsmyndighet

Rättsregistercentralen får i enskilda fall
utan hinder av sekretessbestämmelserna använda information som överförts från registret över avgöranden och meddelanden om
avgöranden eller från rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter till rapporterings-, statistik- och arkivsystemet, om uppgifterna behövs för att
kontrollera riktigheten av uppgifter som ska
förmedlas eller registreras eller för avgörande av ärenden som hör till Rättsregistercentralens behörighet, om det föreskrivs i lag att
ett avgörande får grundas på sådan information.
14 §
Beslut om utlämnande av uppgifter

En justitieförvaltningsmyndighet får utan
hinder av sekretessbestämmelserna med hjälp
av teknisk anslutning söka och använda uppgifter som en annan justitieförvaltningsmyndighet har fört in i registret över avgöranden
och meddelanden om avgöranden eller i rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter, om
1) myndigheten enligt lag måste beakta
uppgifterna när den utreder och avgör ett anhängigt ärende,
2) uppgifterna behövs för diarieanteckningar om ett ärende eller annars för att ordna behandlingen av ett anhängigt ärende,
3) uppgifterna överlämnas till Riksåklagarämbetet för att detta ska kunna utföra sina
lagstadgade tillsyns- och utvecklingsuppgifter.
Högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen och Riksåklagarämbetet får med
hjälp av teknisk anslutning söka och för planering och övervakning av domstols- och
åklagarverksamheten använda information
som åklagarmyndigheterna och domstolarna
har registrerat i rapporterings-, statistik- och
arkivsystemet.

Rättsregistercentralen beslutar om utlämnande av uppgifter ur justitieförvaltningens
riksomfattande informationssystem.
Rättsregistercentralen får överföra behandlingen av en begäran om uppgifter till den
myndighet som saken gäller, om begäran avser ett ärende som varit anhängigt eller behandlats hos en viss åklagarmyndighet, en
rättshjälpsbyrå eller en domstol eller om begäran avser anteckningar vars offentlighet
domstolen har begränsat med stöd av 16 §
3 mom.
15 §
Utlämnande av uppgifter
Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får
Rättsregistercentralen utan hinder av sekretessbestämmelserna, i kreditupplysningssyfte
ur justitieförvaltningens riksomfattande register över avgöranden och meddelanden om
avgöranden lämna ut sådana uppgifter om
betalningsförsummelser som enligt lag får
föras in i kreditupplysningsregistret till per-
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soner som bedriver kreditupplysningsverksamhet, till kreditinstitut och försäkringsanstalter och till andra som behöver informationen för beviljande och övervakning av
krediter.
Sådana personuppgifter som har samband
med brottsliga gärningar och straff och som
har antecknas i registret över avgöranden och
meddelanden om avgöranden och i rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter får lämnas ut för beslut
och bedömningar som avser en person endast
om den som ber om informationen har rätt att
få dessa uppgifter ur straffregistret, om inte
något annat uttryckligen föreskrivs i lag.
Rättsregistercentralen får utan hinder av
sekretessbestämmelserna sammanställa material ur justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem i enlighet med vad som
föreskrivs i 21 § i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet.
16 §
Utlämnande av uppgifter med stöd av den
allmänna rätten till information
Rättsregistercentralen får utan hinder av
vad som i 24 § 1 mom. 28 punkten i lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet
föreskrivs om sekretessbelagda uppgifter, ur
rikssystemet för behandling av diarie- och
ärendehanteringsuppgifter lämna ut basuppgifter om rättegångar och andra diarieuppgifter från domstolar, om
1) de uppgifter som begäran avser är offentliga hos domstolen enligt bestämmelserna om rättegångens offentlighet,
2) domstolen inte i enlighet med 3 mom.
har begränsat rätten att få uppgifter ur det
riksomfattande systemet, och
3) sökkriteriet inte är ett personnamn eller
någon annan personlig identifieringsuppgift.
I 16 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet föreskrivs om utlämnande
av uppgifter i form av kopior och i elektronisk form.
En förvaltningsdomstol kan begränsa rätten
att lämna ut sådana uppgifter ur rikssystemet
för behandling av diarie- och ärendehanter-
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ingsuppgifter som förvaltningsdomstolen registrerat där om en part eller någon annan
som har del i saken. En allmän domstol kan
på motsvarande sätt begränsa rätten att lämna
ut uppgifter som den registrerat i systemet
om asylsökande eller om målsägande i
brottmål.
Domstolen kan lämna ut uppgifter som avses i 1 mom. på det sätt som Rättsregistercentralen beslutat. Uppgifter kan lämnas ut
också på så sätt att allmänheten under övervakning av domstolspersonal tillåts läsa dokument på en dator i domstolens lokaler.
17 §
Utlämnande av uppgifter i elektronisk form
Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag kan Rättsregistercentralen med
hjälp av teknisk anslutning eller annars på
elektronisk väg lämna ut uppgifter ur justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem enligt följande:
1) ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden uppgifter till myndigheter för verkställighet av justitieförvaltningsmyndigheters avgöranden eller för registrering i myndighetsregister,
2) ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden samt ur rikssystemet
för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter som justitiekanslern
och justitieombudsmannen behöver för laglighetskontroll av justitieförvaltningsmyndigheterna, för planering av kontrollverksamheten eller för behandling av anhängiga
ärenden,
3) ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i sådana fall som avses i 15 § 1 mom. uppgifter till personer som
regelbundet behöver information för beviljande och övervakning av krediter eller till
personer som bedriver kreditupplysningsverksamhet.
Rättsregistercentralen får utan hinder av
sekretessbestämmelserna sammanställa och
till hovrätten på dess begäran lämna ut sådant
informationsmaterial ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden
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som hovrätten behöver för sina tillsynsuppgifter enligt hovrättslagen (56/1994).
Rättsregistercentralen får för redaktionella
syften, också i form av kopior, elektroniska
upptagningar eller genom teknisk anslutning,
till medierna lämna ut sådana basuppgifter
om rättegångar och andra diarieuppgifter ur
rikssystemet för behandling av diarie- och
ärendehanteringsuppgifter som är offentliga
hos domstolen och vars utlämnande domstolen inte har begränsat med stöd av 16 §
3 mom. Uppgifter får i enlighet med vad som
föreskrivs ovan lämnas ut om ärenden som
inom en månad efter utlämnandet tas upp till
muntlig förhandling eller förvaltningsdomstolen ordnar syneförrättning i eller ärenden
som har blivit anhängiga månaden före den
då uppgifterna lämnades ut eller vars behandlingsskeden medierna följer, enligt vad de
registrerat i informationsförmedlingssystemet.
5 kap.
Särskilda bestämmelser
18 §
Gallring av uppgifter
Rättsregistercentralen ska gallra personuppgifter
1) ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden inom ett år från det att
det till en myndighet har översänts registreringsmeddelanden som ska förmedlas till en
annan myndighet; anteckningar om avgöranden eller slutresultatet av avgöranden inom
fem år efter att ett lagakraftvunnet avgörande
har givits i ärendet,
2) ur rikssystemet för behandling av diarieoch ärendehanteringsuppgifter inom ett år
från det att ärendet har avgjorts.
I fråga om gallring av uppgifter ur rapporterings-, statistik- och arkivsystemet tillämpas vad som föreskrivs i personuppgiftslagen
eller bestäms med stöd av den.
I fråga om arkivering av uppgifter som
gallrats ur informationssystemet gäller vad

som föreskrivs i arkivlagen (831/1994) eller
bestäms med stöd av den.
19 §
Rätt till insyn och rättelse av uppgifter
En justitieförvaltningsmyndighet behandlar
och avgör en registrerades begäran om rätt
till insyn och korrigering av uppgifter endast
om ärendet har behandlats och avgjorts av
myndigheten i fråga och denna myndighet
registrerat uppgifterna om ärendet i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem.
Rättsregistercentralen kan överföra en registrerads begäran om rätt till insyn eller rättselse av sina personuppgifter till den justitieförvaltningsmyndighet som har fört in uppgifterna om den registrerade i det riksomfattande registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden eller i rikssystemet
för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter.
Utan hinder av vad som i 27 § i personuppgiftslagen föreskrivs om rätten till insyn i
register som används för statistik och vetenskaplig forskning har den registrerade rätt till
insyn, om Rättsregistercentralen med stöd av
13 § har använt uppgifter som överförts till
rapporterings-, statistik- och arkivsystemet
vid behandling av ärenden som berör den registrerade.
I fråga om registrerades rätt till insyn tilllämpas i övrigt vad som föreskrivs i personuppgiftslagen.
6 kap.
Ikraftträdande
20 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 20 .
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
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Utan hinder av vad som föreskrivs någon
annanstans i lag kan justitieministeriet besluta att en justitieförvaltningsmyndighet får ansluta sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem senare än vid den
tidpunkt som anges i 1 mom., dock senast sju
år efter det att denna lag trätt i kraft.
———

—————

2.
Lag
om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
Domstolarnas allmänna skyldighet att tillkännage avgöranden i brottmål
Domstolarna ska tillkännage sina avgöranden där åtalet förkastats genom att föra in
uppgifterna om avgörandena i registret över
avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem för uppdatering av förundersökningsmyndigheternas informationssystem.
Genom förordning av justitieministeriet bestäms den tidpunkt då uppgifter om avgöranden skall börja föras in i enlighet med
1 mom. På registreringen ska tillämpas lagen
om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ( /20 ) och vad som föreskrivs med stöd av den.

under om sitt avgörande genom att sända en
kopia av avgörandet till myndigheten. Domstolen ska också sända justitiekanslern och
justitieombudsmannen kopior av avgöranden
som avses ovan och likaså av avgöranden där
åtal mot en tjänsteman eller tjänsteinnehavare har förkastats.
Vid behov föreskrivs det genom förordning
av justitieministeriet om förfarandet för underrättelse av de myndigheter som avses i
1 mom. genom registrering av uppgifter om
avgöranden i registret över avgöranden och
meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom överföring av uppgifter till
Rättsregistercentralen för förmedling till dessa myndigheter. På registrering och överföring av uppgifter tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (
/20 ) och vad som föreskrivs
med stöd av den.

2§
3§
Anmälningsskyldighet i fråga om brottmål
som gäller tjänstemän och tjänsteinnehavare
En domstol som har dömt en statstjänsteman eller kommunal tjänsteinnehavare för
brott ska underrätta den myndighet som
tjänstemannen eller tjänsteinnehavaren lyder

Registrering av uppgifter för anteckning i
befolkningsdatasystemet
Domstolarna uppfyller sin anmälningsskyldighet enligt lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens
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certifikattjänster ( /20 ) genom att överföra
uppgifter till Rättsregistercentralen för förmedling till befolkningsdatasystemet.
Genom förordning av justitieministeriet
kan det föreskrivas att domstolarna uppfyller
sin anmälningsskyldighet enligt 1 mom. genom att föra in uppgifter om sina avgöranden
i registret över avgöranden och meddelanden
om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem för förmedling till befolkningsdatasystemet. På registrering och överföring av uppgifter tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem och vad som föreskrivs
med stöd av den.
4§

Utan hinder av vad som i lag föreskrivs om
parters rätt att få av domstolen bestyrkta kopior av domstolsavgöranden, ges den som
har väckt ett ärende en bestyrkt papperskopia
av avgörandet endast på begäran, om uppgifter om avgörandet förmedlas i enlighet med
1 mom. Domstolen ska på lämpligt sätt tillkännage att det inte behöver fogas någon utsökningsgrund till en utsökningsansökan, om
ansökan görs innan fem år förflutit från det
att domstolen meddelade det avgörande som
utgör utsökningsgrund.
Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf
påverkar inte skyldigheten att betala expeditionsavgift.
Genom förordning av justitieministeriet bestäms den tidpunkt då domstolen blir anmälningsskyldig enligt 1 mom.

Domstolarnas skyldighet att underrätta och
lämna information om avgöranden som utgör
utsökningsgrund

5§
Ikraftträdande

Domstolarna är skyldiga att underrätta utsökningsmyndigheterna om domar, om beslut om säkringsåtgärder och om andra utsökningsgrunder genom att registrera uppgifter om dem i registret över avgöranden och
meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem för att med hjälp av teknisk anslutning
förmedlas till utsökningsmyndigheterna. På
registreringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och vad som föreskrivs med stöd av
den.

Denna lag träder i kraft den 20 .
Till dess att högsta domstolen ansluter sig
till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som
avses i denna lag genom att sända kopior av
sina avgöranden till Rättsregistercentralen för
förmedling till andra myndigheter eller deras
datasystem, om det inte genom förordning av
justitieministeriet föreskrivs något annat om
överföringen.

—————
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3.
Lag
om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
24 § 1 mom. 28 punkten som följer:
24 §
Sekretessbelagda myndighetshandlingar
Om inte något annat föreskrivs särskilt, är
följande myndighetshandlingar sekretessbelagda:
——————————————
28) en förvaltningsmyndighets handlingar
och register med uppgifter om en dömd, en
häktad eller en person som annars berövats
sin frihet, om det inte är uppenbart att utläm-

nandet av uppgifter inte äventyrar personens
framtida utkomst, anpassning i samhället eller säkerhet, och om det finns grundad anledning att lämna ut uppgiften; sekretessbelagda
är också uppgifter som registrerats i straffregistret och bötesregistret samt i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem,
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .

—————

4.
Lag
om ändring av militära rättegångslagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till militära rättegångslagen av den 25 mars 1983 (326/1983) en ny 28 a § som följer:
28 a §
Uppgifter om straff och andra straffrättsliga
påföljder som en domstol påfört i militära
rättegångsärenden samt ersättningar som utdömts till staten, ska registreras av domstolen
i registret över avgöranden och meddelanden
om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem för förmedling till militärmyndigheterna. På registreringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (

/20 ) och vad som föreskrivs med stöd av
den.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Till dess att högsta domstolen ansluter sig
till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som
avses i 28 a § genom att sända kopior av sina
avgöranden till Rättsregistercentralen för
förmedling till militärmyndigheterna, om det
inte genom förordning av justitieministeriet
föreskrivs något annat om överföringen.
—————
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5.
Lag
om ändring av militära disciplinlagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till militära disciplinlagen av den 25 mars 1983 (331/1983) en ny 50 a § som följer:
50 a §
———
Uppgifter om disciplinstraff som en domDenna lag träder i kraft den
20 .
stol påfört, ska registreras av domstolen i reTill dess att högsta domstolen ansluter sig
gistret över avgöranden och meddelanden om till justitieförvaltningens riksomfattande inavgöranden i justitieförvaltningens riksom- formationssystem överför den uppgifter som
fattande informationssystem för förmedling avses i 50 a § genom att sända kopior av sina
till militärmyndigheterna. På registreringen avgöranden till Rättsregistercentralen för
tillämpas lagen om justitieförvaltningens förmedling till militärmyndigheterna, om det
riksomfattande informationssystem ( /20 ) inte genom förordning av justitieministeriet
och vad som föreskrivs med stöd av den.
föreskrivs något annat om överföringen.
—————

6.
Lag
om ändring av straffregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till straffregisterlagen av den 20 augusti 1993 (770/1993) en ny 2 a § samt till lagens
4 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 141/2001, en ny 1 a-punkt som följer:
Straffregistrets ändamål och innehåll
2a§
Domstolen ska göra anmälan om sina avgöranden som avses i 2 § genom att registrera uppgifter om dem i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. På registreringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem (
/20 ) och vad som
föreskrivs med stöd av den.
4§
Ur straffregistret kan oberoende av den
sekretessplikt som föreskrivs i 3 § eller i nå-

gon annan lag lämnas ut uppgifter om personer
——————————————
1 a) till Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och hälsovården för sinnesundersökningen eller bedömningen av en misstänkt eller åtalad,
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Till dess att högsta domstolen ansluter sig
till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som
avses i 2 a § genom att sända kopior av sina
avgöranden till Rättsregistercentralen, om det
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inte genom förordning av justitieministeriet föreskrivs något annat om överföringen.
—————

7.
Lag
om ändring av 106 § i vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 106 §, sådan den lyder i lag
989/1992, som följer:
106 §
Anmälan om avgöranden som gäller trafikbrott
Den myndighet som ansvarar för fordonstrafikregistret ska underrättas om straff eller
körförbud som meddelats för trafikbrott vid
framförande av motordrivet fordon. Polisen
ska dessutom underrätta den registeransvarige om temporära körförbud som utfärdas
samt om återlämnande av körkort när ett körförbud eller ett temporärt körförbud har upphört.
Justitieförvaltningsmyndigheterna ska registrera uppgifter som avses i 1 mom. i registret över avgöranden och meddelanden om
avgöranden i justitieförvaltningens riksom-

fattande informationssystem för förmedling
till den som ansvarar för fordonstrafikregistret. På registreringen tillämpas lagen om
justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ( /20 ) och vad som föreskrivs med stöd av den.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Till dess att högsta domstolen ansluter sig
till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som
avses i 106 § genom att sända kopior av sina
avgöranden till Rättsregistercentralen för
förmedling till den som ansvarar för fordonstrafikregistret, om det inte genom förordning
av justitieministeriet föreskrivs något annat
om överföringen.

—————
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8.
Lag
om ändring av 4 § i lagen om verkställighet av böter

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 9 augusti om verkställighet av böter (672/2002) 4 § som följer:
4§
Meddelanden om verkställighet
Den myndighet som bestämmer påföljder
som verkställs i den ordning som föreskrivs i
denna lag ska göra anmälan till Rättsregistercentralen om sina avgöranden och Statskontoret ska göra anmälan till Rättsregistercentralen om ersättningar som kontoret betalat
med stöd av brottsskadelagen.
Justitieförvaltningsmyndigheterna gör anmälan om sina avgöranden genom att registrera uppgifter om dem i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i
justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. På registreringen tillämpas

lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ( /20 ) och vad som
föreskrivs med stöd av den.
Genom förordning av statsrådet föreskrivs
närmare om innehållet i och tidpunkten för
andra än justitieförvaltningsmyndigheters
meddelanden.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Till dess att högsta domstolen ansluter sig
till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som
avses i 4 § genom att sända kopior av sina
avgöranden till Rättsregistercentralen, om det
inte genom förordning av justitieministeriet
föreskrivs något annat om överföringen.

—————

9.
Lag
om ändring av lagen om samhällstjänst

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 12 december 1996 om samhällstjänst (1055/1996) 13 § 2 mom., sådant det lyder i lag 138/2001, samt
fogas till lagen en ny 13 a § som följer:
13 a §
Verkställighetsmeddelanden
Domstolen ska föra in uppgifter som behövs för verkställighet av domar i registret
över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande

informationssystem. På registreringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (
/20 ) och
vad som föreskrivs med stöd av den.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Till dess att högsta domstolen ansluter sig
till justitieförvaltningens riksomfattande in-
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formationssystem överför den uppgifter som inte genom förordning av justitieministeriet
avses i 13 a § genom att sända kopior av sina föreskrivs något annat om överföringen.
avgöranden till Rättsregistercentralen, om det
—————

10.
Lag
om ändring av lagen om ungdomsstraff

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen av den 21 december 2004 om ungdomsstraff (1196/2004) en ny 2 a § som
följer:
2a§
Domstolens meddelande om ungdomsstraff
Domstolen ska göra anmälan till Brottspåföljdsverket om avgöranden där domstolen
har dömt ut ungdomsstraff. Anmälan görs
genom att föra in uppgifter om straffen i registret över avgöranden och meddelanden om
avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. På registreringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens

riksomfattande informationssystem ( /20 )
och vad som föreskrivs med stöd av den.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Till dess att högsta domstolen ansluter sig
till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som
avses i 2 a § genom att sända kopior av sina
avgöranden till Rättsregistercentralen för
förmedling till Brottspåföljdsverket, om det
inte genom förordning av justitieministeriet
föreskrivs något annat om överföringen.

—————
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11.
Lag
om ändring av fängelselagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 2 kap. i fängelselagen av den 23 september 2005 (767/2005) en ny 1 a § som följer:
2 kap.
Inledande av verkställighet
1a§
Verkställighetshandlingar och domstolens
anmälningsskyldighet

pas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (
/20 ) och
vad som föreskrivs med stöd av den. Om
domstolen när den avgör ett ärende förordnar
att den dömde ska häktas eller hållas häktad,
kan domstolen i stället för att registrera detta
i informationssystemet anteckna uppgifterna
i fångpasset. Fångpasset fungerar då som en
temporär verkställighetshandling.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Till dess att högsta domstolen ansluter sig
till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som
avses i 1 a § 2 mom. genom att sända kopior
av sina avgöranden till Rättsregistercentralen
för förmedling till Brottspåföljdsverket, om
det inte genom förordning av justitieministeriet föreskrivs något annat om överföringen.
Verkställighetshandling för en påföljd som
högsta domstolen dömt ut är i detta fall en
kopia av högsta domstolens avgörande.

Som verkställighetshandling i fråga om en
dom fungerar en utskrift ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i
justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. När det gäller fängelsestraff
som överförts från ett annat land för verkställighet i Finland är det justitieministeriets eller
Brottspåföljdsverkets beslut som är verkställighetshandling för domen.
Domstolen ska föra in uppgifter som behövs för verkställighetshandlingen i registret
över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem. På registreringen tilläm—————
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12.
Lag
om ändring av 2 kap. 2 § i häktningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i häktningslagen av den 23 september 2005 (768/2005) 2 kap. 2 § 1 mom. som följer:
2 kap.

ket genom att registrera uppgifter om förordnandet i registret över avgöranden och medAnkomst till ett fängelse
delanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem
2§
eller genom att överföra uppgifterna till
Rättsregistercentralen för förmedling till
Brottspåföljdverket. På registreringen och
Intagning i fängelse
överföringen tillämpas lagen om justitieförIntagning av en häktad i fängelse grundar valtningens riksomfattande informationssysig på ett häktningsförordnande som utfär- stem ( /20 ) och vad som föreskrivs med
dats av en domstol. Genom förordning av ju- stöd av den.
stitieministeriet föreskrivs vid behov om — — — — — — — — — — — — — —
domstolens skyldighet att göra anmälan om
———
häktningsförordnandet till BrottspåföljdsverDenna lag träder i kraft den
20 .
—————

13.
Lag
om ändring av 9 § i lagen om besöksförbud

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 4 december 1998 om besöksförbud (898/1998) 9 § 3 mom. som följer:
9§
Meddelanden om domen
——————————————
En dom genom vilken besöksförbud har
meddelats, upphävts eller ändrats ska omedelbart av domstolen anmälas till det register
som avses i 15 §. Av anmälan ska framgå de
i 8 § 1 mom. 1—4 punkten nämnda omständigheterna som gäller domen i ärendet samt
innehållet i avgörandet. Genom förordning

av justitieministeriet föreskrivs vid behov om
domstolens skyldighet att göra anmälan till
registret i fråga genom registrering av uppgifter om avgörandet i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i
justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom överföring av
uppgifterna till Rättsregistercentralen för
förmedling till det register som avses i 15 §.
På registreringen och överföringen tillämpas
lagen om justitieförvaltningens riksomfattan-
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de informationssystem ( /20 ) och vad som
föreskrivs med stöd av den.
——————————————

———
Denna lag träder i kraft den

20 .

—————

14.
Lag
om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen av den 25 januari 1993 om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) en ny
87 a § som följer:
87 a §

att göra anmälan genom registrering av uppgifter om sina avgöranden i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i
Domstolens anmälningsskyldighet
justitieförvaltningens riksomfattande inforDomstolen ska för registrering i skuldsane- mationssystem. På registreringen tillämpas
ringsregistret anmäla sina avgöranden i lagen om justitieförvaltningens riksomfattanskuldsaneringsärenden till Rättsregistercen- de informationssystem ( /20 ) och vad som
tralen.
föreskrivs med stöd av den.
Genom förordning av justitieministeriet fö———
reskrivs vid behov om domstolens skyldighet
Denna lag träder i kraft den
20 .
—————

15.
Lag
om ändring av jaktlagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till jaktlagen av den 28 juni 1993 (615/1993) en ny 78 a § som följer:
78 a §
Domstolens meddelande om jaktförbud
Domstolen ska göra anmälan till den som
ansvarar för jägarregistret och till polisen på
den persons hemort som meddelats jaktförbud om sitt beslut att utfärda jaktförbud.
Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet

att göra anmälan genom registrering av uppgifter om sina avgöranden i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i
justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom överföring av
uppgifterna till Rättsregistercentralen för
förmedling till den som ansvarar för jägarregistret och till polisen på den persons hemort
som meddelats jaktförbud. På registreringen
och överföringen tillämpas lagen om justitie-
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förvaltningens riksomfattande informations———
system ( /20 ) och vad som föreskrivs med
Denna lag träder i kraft den
stöd av den.
—————
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20 .

16.
Lag
om ändring av 55 § i djurskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i djurskyddslagen av den 4 april 1996 (247/1996) 55 § 3 mom., sådant det lyder i lag
300/2006, som följer:
55 §

göranden och meddelanden om avgöranden i
justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom överföring av
uppgifterna till Rättsregistercentralen för
förmedling till Livsmedelssäkerhetsverket.
På registreringen och överföringen tillämpas
lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ( /20 ) och vad som
föreskrivs med stöd av den.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .

Djurhållningsförbud

——————————————
Om någon har meddelats djurhållningsförbud, ska domstolen göra anmälan om avgörandet till Livsmedelssäkerhetsverket. Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet
att göra anmälan genom registrering av uppgifter om sina avgöranden i registret över av—————

17.
Lag
om ändring av 18 och 23 § i handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 18 § 3 mom., samt
fogas till 23 § ett nytt 2 mom. som följer:
18 §
——————————————
Då en domstol eller annan myndighet förordnat att en näringsidkares verksamhet ska
upphöra, ska den utan dröjsmål tillställa registermyndigheten meddelande om detta för
anteckning i registret. Genom förordning av
justitieministeriet föreskrivs vid behov om
domstolens skyldighet att göra anmälan om

sina avgöranden till registermyndigheten genom att registrera uppgifter om avgörandena
i registret över avgöranden och meddelanden
om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom
att överföra uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till registermyndigheten. På registreringen och överföringen tilllämpas lagen om justitieförvaltningens riks-
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omfattande informationssystem ( /20 ) och
vad som föreskrivs med stöd av den.
——————————————

gistret över avgöranden och meddelanden om
avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom att
överföra uppgifterna till Rättsregistercentra23 §
len för förmedling till registermyndigheten.
——————————————
På registreringen och överföringen tillämpas
Genom förordning av justitieministeriet fö- lagen om justitieförvaltningens riksomfattanreskrivs vid behov om domstolens skyldighet de informationssystem och vad som föreatt göra anmälan om avgöranden som avses i skrivs med stöd av den.
1 mom. till registermyndigheten genom att
———
registrera uppgifter om avgörandena i reDenna lag träder i kraft den
20 .
—————

18.
Lag
om ändring av 60 § i föreningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 60 § i föreningslagen av den 26 maj 1989 (503/1989), sådan paragrafen lyder i lag
1177/1994, ett nytt 2 mom. som följer:
60 §
Anmälningsplikt för domstolarna

den i justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem eller genom att överföra
uppgifterna till Rättsregistercentralen för
förmedling till patent- och registerstyrelsen.
På registreringen och överföringen tillämpas
lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ( /20 ) och vad som
föreskrivs med stöd av den.

——————————————
Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet
att göra anmälan om sina avgöranden till patent- och registerstyrelsen genom att registrera uppgifter om avgörandena i registret över
———
avgöranden och meddelanden om avgöranDenna lag träder i kraft den
—————

20 .
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19.
Lag
om ändring av 22 § i lagen om stiftelser

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 22 § i lagen av den 5 april 1930 om stiftelser (109/1930), sådan paragrafen lyder i
lagarna 1172/1994, 248/2001 och 146/2004, ett nytt 4 mom. som följer:
22 §
stem eller genom att överföra uppgifterna till
——————————————
Rättsregistercentralen för förmedling till paGenom förordning av justitieministeriet fö- tent- och registerstyrelsen. På registreringen
reskrivs vid behov om domstolens skyldighet och överföringen tillämpas lagen om justitieatt göra anmälan om sina avgöranden som förvaltningens riksomfattande informationsavses i 2 och 3 mom. till patent- och register- system ( /20 ) och vad som föreskrivs med
styrelsen genom att registrera uppgifter om stöd av den.
avgörandena i registret över avgöranden och
meddelanden om avgöranden i justitieför———
valtningens riksomfattande informationssyDenna lag träder i kraft den
20 .
—————

20.
Lag
om ändring av företagsinteckningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till företagsinteckningslagen av den 24 augusti 1984 (634/1984) en ny 35 a § som följer:
35 a §
och meddelanden om avgöranden i justitieHögsta domstolen och hovrätten ska utan förvaltningens riksomfattande informationsdröjsmål sända registermyndigheten kopior system eller genom överföring av uppgifterav sina avgöranden i besvärsärenden som na till Rättsregistercentralen för förmedling
gäller företagsinteckning. Hovrätten ska ock- till registermyndigheten. På registreringen
så uppge om dess avgörande har överklagats.
och överföringen tillämpas lagen om justitieGenom förordning av justitieministeriet fö- förvaltningens riksomfattande informationsreskrivs vid behov om domstolens skyldighet system ( /20 ) och vad som föreskrivs med
att göra anmälan om sina avgöranden till re- stöd av den.
gistermyndigheten genom registrering av
———
uppgifter om dem i registret över avgöranden
Denna lag träder i kraft den
20 .
—————
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21.
Lag
om ändring av 70 § i patentlagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 70 § i patentlagen av den 15 december 1967 (550/1967) ett nytt 2 mom. som följer:
70 §
——————————————
Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet
att göra anmälan om sina avgöranden till patentmyndigheten genom att registrera uppgifter om avgörandena i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informa-

tionssystem eller genom att överföra uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till patentmyndigheten. På registreringen
och överföringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ( /20 ) och vad som föreskrivs med
stöd av den.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .

—————

22.
Lag
om ändring av 49 § i varumärkeslagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 49 § i varumärkeslagen av den 10 januari 1964 (7/1964), sådan paragrafen lyder i
lag 1715/1995, ett nytt 2 mom. som följer:
49 §
överföra uppgifterna till Rättsregistercentra——————————————
len för förmedling till de myndigheter som
Genom förordning av justitieministeriet fö- avses i 1 mom. På registreringen och överföreskrivs vid behov om domstolens skyldighet ringen tillämpas lagen om justitieförvaltningatt göra anmälan om sina avgöranden till de ens riksomfattande informationssystem (
myndigheter som avses i 1 mom. genom att /20 ) och vad som föreskrivs med stöd av
registrera uppgifter om avgörandena i re- den.
gistret över avgöranden och meddelanden om
avgöranden i justitieförvaltningens riksom———
fattande informationssystem eller genom att
Denna lag träder i kraft den
20 .
—————
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23.
Lag
om ändring av 44 § i mönsterrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 44 § i mönsterrättslagen av den 12 mars 1971 (221/1971), sådan paragrafen lyder i
lag 718/1995, ett nytt 2 mom. som följer:
44 §
——————————————
Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet
att göra anmälan om sina avgöranden till registermyndigheten genom att registrera uppgifter om avgörandena i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i
justitieförvaltningens riksomfattande infor-

mationssystem eller genom att överföra uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till registermyndigheten. På registreringen och överföringen tillämpas lagen om
justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ( /20 ) och vad som föreskrivs med stöd av den.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .

—————

24.
Lag
om ändring av 45 § i lagen om nyttighetsmodellrätt

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 45 § i lagen av den 10 maj 1991 om nyttighetsmodellrätt (800/1991) ett nytt 2
mom. som följer:
45 §
——————————————
Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet
att göra anmälan om sina avgöranden till registermyndigheten genom att registrera uppgifter om avgörandena i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden eller genom att överföra uppgifterna Rättsre-

gistercentralen för förmedling till registermyndigheten. På registreringen och överföringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (
/20 ) och vad som föreskrivs med stöd av
den.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .

—————
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25.
Lag
om ändring av 44 § i lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 44 § i lagen av den 11 januari 1991 om ensamrätt till kretsmönster för integrerade
kretsar (32/1991) ett nytt 2 mom. som följer:
44 §
Underrättelse till registermyndigheten
——————————————
Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet
att göra anmälan om sina avgöranden till registermyndigheten genom att registrera uppgifter om avgörandena i registret över avgö-

randen och meddelanden om avgöranden eller genom att överföra uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till registermyndigheten. På registreringen och överföringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (
/20 ) och vad som föreskrivs med stöd av
den.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .

—————

26.
Lag
om ändring av 3 kap. 5 § i utsökningsbalken

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i utsökningsbalken av den 15 juni 2007 (705/2007) 3 kap. 5 § 2 mom. som följer:
3 kap.
Allmänna bestämmelser om förfarandet
5§
Bifogande av utsökningsgrunden
——————————————
Ett avgörande som det förmedlats uppgifter
om till utsökningsmyndigheten i enlighet
med 4 § i lagen om domstolars skyldighet att

informera om vissa avgöranden ( /20 ) behöver inte fogas till ansökan. Om inte utmätningsmannen bestämmer något annat, behöver inte heller en dom, ett beslut om säkringsåtgärder eller, om så bestäms genom
förordning av justitieministeriet, en utsökningsgrund av annat slag bifogas ansökan,
om utsökningsärendet tidigare har varit anhängigt på den grunden.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .

—————
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27.
Lag
om upphävande av 74 § i lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
Genom denna lag upphävs 74 § i lagen av
den 29 december 1995 om pensionsstiftelser
(1774/1995).

2§
Denna lag träder i kraft den

20 .

—————

28.
Lag
om ändring av 19 § i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 24 maj 2002 om behandling av personuppgifter vid verkställighet av
straff (422/2002) 19 § 1 mom. 1 och 4 punkten som följer:
19 §
Rätt att få uppgifter av andra myndigheter

1) ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående registret
över avgöranden och meddelanden om avgöranden uppgift om meddelandet av ett avgörande som gäller personen i fråga,
——————————————
4) ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter om vilket skede ett åtalsärende som gäller personen befinner sig i,
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .

Utöver vad som bestäms någon annanstans
i lag och utan hinder av bestämmelserna om
sekretess har Brottspåföljdsverket, Kriminalvårdsväsendet och Fångvårdsväsendet rätt att
av andra myndigheter erhålla uppgifter vilka
gäller en dömd, en fånge, den som intagits i
en straffanstalt eller den som avtjänar samhällspåföljd och vilka behövs för verkställighet av straff, förvaring i rannsakningsfängelse eller för skötseln av någon annan uppgift
som ankommer på nämnda myndighet enligt
följande:
—————
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29.
Lag
om ändring av 8 § i lagen om utlänningsregistret

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 19 december 1997 om utlänningsregistret (1270/1997) 8 § 1 mom. 1
punkten, sådan den lyder i lag 618/2007, som följer:
8§

uppgifter uppgifter om brott som utlänningar
misstänks ha begått och som är eller har varit
anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller
vid domstol samt ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden uppgifter om brottmålsavgöranden som gäller utlänningar och om avgöranden som gäller underhållsskyldighet som sökanden påförts vid
domstol liksom även uppgift om avgörandenas laga kraft i de ovan nämnda ärendena,
om sådan information kan fås,
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .

Externa datakällor

Den registeransvarige har utan hinder av
sekretessbestämmelserna rätt att för utlänningsregistret få sådan information som är
nödvändig för utförande av de uppgifter som
föreskrivs för den i lag enligt följande:
1) uppgifter om bötesstraff som utlänningar
dömts till och som införts i bötesregistret och
om verkställigheten av dem samt ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanterings—————

30.
Lag
om ändring av 8 och 22 § i lagen om säkerhetsutredningar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 8 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom. i lagen av den 8 mars 2002 om säkerhetsutredningar (177/2002) samt 22 §, av dem 8 § 2 mom. sådan som den lyder i lag 595/2005, som
följer:
8§
Genomförande av en säkerhetsutredning
En säkerhetsutredning kan enbart bygga på
registeruppgifter i
——————————————
3) bötesregistret eller i det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem
ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter där det

finns uppgifter om brottmål som är eller har
varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna
eller vid domstol eller i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden där
det finns uppgifter om avgöranden i brottmål,
——————————————
Uppgifter i brottsanmälningsindex i informationssystemet för polisärenden och i
brottsanmälningsindex i undersöknings- och
handräckningsregistret i gränsbevakningsväsendets funktionella informationssystem får
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användas bara om det inte finns skäl att misstänka att brottsanmälan är ogrundad. När
uppgifter av detta slag används ska det kontrolleras vilket skede av behandlingen ärendet befinner sig i.
22 §
Genomförande av en begränsad säkerhetsutredning
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gistret eller det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående
rikssystemet för behandling av diarie- och
ärendehanteringsuppgifter där det finns uppgifter om brottmål som är eller har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid
domstol, i registret över avgöranden och
meddelanden om avgöranden där det finns
uppgifter om avgöranden i brottmål eller i
straffdataregistret och säkerhetsdataregistret
vilka förs av huvudstaben.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .

En begränsad säkerhetsutredning kan bygga enbart på registeruppgifter i datasystemet
för polisärenden, straffregistret, bötesre—————

31.
Lag
om ändring av 13 och 21 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 22 augusti 2003 om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 13 § 2 mom. 3 punkten och 21 § som följer:
13 §
Polisens rätt att få uppgifter ur vissa register
——————————————
Utan hinder av sekretessbestämmelserna
har polisen rätt att enligt avtal med den registeransvarige genom teknisk anslutning eller i
maskinläsbar form få följande uppgifter:
——————————————
3) ur bötesregistret de uppgifter om bötesstraff och verkställigheten av dem som införts i registret, ur Brottspåföljdsverkets
verkställighetsregister uppgifter om personer
som avtjänar eller har avtjänat fängelsestraff,
av justitieförvaltningsmyndigheterna uppgifter om personer som efterlysts samt ur det i
justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter om brottmål som är eller
har varit anhängiga hos åklagarmyndigheter-

na eller vid domstol och ur registret över avgöranden och meddelanden uppgifter om avgöranden i brottmål och om avgörandenas
laga kraft, om sådan information kan fås,
——————————————
21 §
Säkerhetsutredningar
När skyddspolisen gör i lagen om säkerhetsutredningar avsedda normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar har den rätt att använda uppgifter ur
informationssystemet för polisärenden, informationssystemet för förvaltningsärenden
och skyddspolisens funktionella informationssystem samt rätt att få uppgifter ur bötesregistret om de bötesstraff och verkställigheten av dem som införts i registret samt ur
det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för
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behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter om brottmål som är eller
har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol och ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden
uppgifter om avgöranden i brottmål. I fråga
om skyddspolisens rätt att få andra uppgifter
som den kan använda vid normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar gäller vad som särskilt föreskrivs.
När polisen gör en begränsad säkerhetsutredning har den rätt att använda uppgifter
som finns i informationssystemet för polisärenden samt rätt att ur bötesregistret få de
uppgifter om bötesstraff och verkställigheten

av dem som införts i registret samt ur i det
justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter om brottmål som är eller
har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol och ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden
uppgifter om avgöranden i brottmål liksom
även andra uppgifter som polisen har rätt att
få för detta ändamål av andra myndigheter
enligt vad som bestäms någon annanstans i
lag.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .

—————

32.
Lag
om ändring av 6 och 22 § i lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 3 november 1995 om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten (1251/1995) 6 § 1 mom. 2 punkten och 22 §, av dem 22 § sådan den lyder i lag 179/2002,
som följer:
6§
Rätt att få uppgifter ur vissa myndighetsregister
Utan hinder av sekretessbestämmelserna
har huvudstaben för skötseln av de uppgifter
som nämns i 1 § rätt att få nödvändiga uppgifter
——————————————
2) för brottsutredning och säkerhets- och
tillsynsuppgifter ur bötesregistret de uppgifter om bötesstraff och verkställigheten av
dem som införts i registret, ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling
av diarie- och ärendehanteringsuppgifter
uppgifter om brottmål som är eller har varit
anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller

vid domstol och ur registret över avgöranden
och meddelanden uppgifter om avgöranden i
brottmål och om avgörandenas laga kraft, om
sådan information kan fås,
——————————————
22 §
Säkerhetsutredningar
När huvudstaben gör i lagen om säkerhetsutredningar avsedda normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar
har den rätt att använda uppgifter i straffdataregistret och säkerhetsdataregistret vilka förs
av huvudstaben samt rätt att ur bötesregistret
få de uppgifter om bötesstraff och verkställigheten av dem som införts i registret samt
få uppgifter som finns i det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem
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ingående rikssystemet för behandling av dia- som införts i registret samt få uppgifter som
rie- och ärendehanteringsuppgifter när det finns i det i justitieförvaltningens riksomfatgäller brottmål som är eller har varit anhäng- tande informationssystem ingående rikssyiga hos åklagarmyndigheterna eller vid dom- stemet för behandling av diarie- och ärendestol samt uppgifter i registret över avgöran- hanteringsuppgifter när det gäller brottmål
den och meddelanden om avgöranden om som är eller har varit anhängiga hos åklaavgöranden i brottmål. I fråga om huvudsta- garmyndigheterna eller vid domstol, samt
bens rätt att få andra uppgifter som den kan uppgifter i registret över avgöranden och
använda i normala säkerhetsutredningar och meddelanden om avgöranden om avgöranden
omfattande säkerhetsutredningar gäller vad i brottmål liksom även de övriga uppgifter
som särskilt föreskrivs.
som polisen har rätt att få för detta ändamål
När huvudstaben gör en begränsad säker- av andra myndigheter enligt vad som behetsutredning har den rätt att använda uppgif- stäms någon annanstans i lag.
ter som finns i polisens informationssystem
———
samt rätt att ur bötesregistret få de uppgifter
Denna lag träder i kraft den
20 .
om bötesstraff och verkställigheten av dem
—————

33.
Lag
om ändring av 96 § i värnpliktslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i värnpliktslagen av den 28 december 2007 (1438/2007) 96 § 1 mom. 6 och 11 punkten som följer:
96 §
Rätt att få uppgifter av en myndighet, en
sammanslutning och en privatperson

tieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter om brottmål som är eller
har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol och ur registret över avgöranden och meddelanden uppgifter om avgöranden i brottmål och om avgörandenas
laga kraft, om sådan information kan fås,
——————————————
11) ur Brottspåföljdsverkets verkställighetsregister uppgifter om värnpliktiga som
förvaras i en straffanstalt och som är uppbådspliktiga eller ska förordnas till tjänst och
om tidpunkten för deras frigivning med tanke
på ordnandet av uppbådet och tjänstgöringen,
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .

Utöver det som bestäms i någon annan lag
har den registeransvarige, för utförande av de
uppdrag som föreskrivs för den i 91 §, rätt att
utan hinder av sekretessbestämmelserna få
uppgifter som är nödvändiga för värnpliktsregistret som följer:
——————————————
6) för bedömning av den värnpliktiges
lämplighet för utbildning och uppgifter enligt
38 §, för bedömning av den värnpliktiges
lämplighet för placering eller för bedömning
av förutsättningarna för belöning och befordran av den värnpliktige, ur bötesregistret de
uppgifter om bötesstraff och verkställigheten
av dem som införts i registret, ur det i justi—————
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34.
Lag
om ändring av 22 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 15 juli 2005 om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (579/2005) 22 § 1 mom. 12 punkten som följer:
22 §
Gränsbevakningsväsendets rätt att få uppgifter ur vissa register och informationssystem

följdsavgift och oljeutsläppsavgift för transportörer, ur bötesregistret de uppgifter om
bötesstraff och verkställigheten av dem som
införts i registret, ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarieoch ärendehanteringsuppgifter uppgifter om
brottmål som är eller har varit anhängiga hos
åklagarmyndigheterna eller vid domstol och
ur registret över avgöranden och meddelanden uppgifter om avgöranden i brottmål och
om avgörandenas laga kraft, om sådan information kan fås,
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .

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:
——————————————
12) för upprätthållande av gränssäkerheten,
förundersökning, annan undersökning, räddningsuppdrag och uppdrag som avses i lagen
om sjöfartsskydd samt för påförande av på—————
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35.
Lag
om ändring av 28 § i tullagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994) 28 § 1 mom. 6 punkten som följer:
28 §
Utan hinder av sekretessbestämmelserna
har tullmyndigheten rätt att, även med hjälp
av en teknisk anslutning, få uppgifter som
behövs för skötseln av tullverkets åligganden
enligt överenskommelse med den registeransvarige
——————————————
6) ur bötesregistret de uppgifter om bötesstraff och verkställigheten av dem som införts i registret, ur Brottspåföljdsverkets
verkställighetsregister uppgifter om personer
som avtjänar eller har avtjänat fängelsestraff
samt ur det i justitieförvaltningens riksomfat-

tande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter om brottmål
som är eller har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol och ur
registret över avgöranden och meddelanden
uppgifter om avgöranden i brottmål och om
avgörandenas laga kraft, om sådan information kan fås.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den

20 .

—————

36.
Lag
om ändring av 48 § i luftfartslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i luftfartslagen av den 29 december 2005 (1242/2005) 48 § 1 mom. som följer:
48 §
Luftfartsförvaltningens rätt att få upplysningar
För bedömning av förutsättningarna för att
bevilja, förnya och återkalla ett tillstånd har
Luftfartsförvaltningen utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av förundersökningsmyndigheter få uppgifter om ärenden
där tillståndssökanden eller tillståndshavaren
misstänks för äventyrande av flygsäkerheten
eller för användning av berusningsmedel vid

luftfart eller i sådana uppgifter inom markorganisationen som påverkar flygsäkerheten eller där tillståndssökanden eller tillståndshavaren konstateras ha gjort sig skyldig till
grovt äventyrande av trafiksäkerheten vid
framförande av motordrivet fordon eller till
rattfylleri, ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående
rikssystemet för behandling av diarie- och
ärendehanteringsuppgifter uppgifter om
åtalsprövning och rättegång som avser
nämnda brott samt ur straffregistret och bötesregistret information om straff och andra
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påföljder som dömts ut för nämnda gärningar.
——————————————

———
Denna lag träder i kraft den

20 .

—————

37.
Lag
om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen av den 30 mars 2007 om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar
(370/2007) en ny 34 a § som följer:
34 a §
Utlämnande av sekretessbelagda rättegångshandlingar till en annan domstol och för behandling av ett benådningsärende

vid prövningen av avgörandet i ett ärende
som domstolen behandlar.
En domstol ska på begäran av den tjänsteman vid justitieministeriet som behandlar
benådningsärenden lämna ut sekretessbelagda rättegångshandlingar för behandling och
avgörande av ett benådningsärende.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .

En domstol kan till en annan domstol lämna ut sådana sekretessbelagda rättegångshandlingar som den andra domstolen behöver
för att säkerställa rättskipningens enhetlighet
—————
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38.
Lag
om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen av den 30 mars 2007 om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar
(381/2007) en ny 9 a § som följer:
9a§
Utlämnande av sekretessbelagda rättegångshandlingar till en annan domstol

tessbelagda rättegångshandlingar som den
andra förvaltningsdomstolen behöver för att
säkerställa rättskipningens enhetlighet vid
prövningen av avgörandet i ett ärende som
domstolen behandlar.

En förvaltningsdomstol kan till en annan
förvaltningsdomstol lämna ut sådana sekre-

———
Denna lag träder i kraft den

20 .

—————

39.
Lag
om ändring av rubriken för och 1 § i lagen om rättsregistercentralen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 17 november 1995 om rättsregistercentralen (1287/1995) lagens rubrik samt 1 § som följer:
Lag om Rättsregistercentralen
1§
Ställning och uppgifter
Rättsregistercentralen är underställd justitieministeriet.
Rättsregistercentralen ska enligt vad som
särskilt föreskrivs i lag:

1) vara registeransvarig för de informationssystem och register som finns inom justitieförvaltningen samt förmedla information från justitieförvaltningsmyndigheterna
till andra myndigheter,
2) sköta verkställighetsuppgifter som gäller
böter, förverkandepåföljder, avgifter och
fordringar samt föra statens talan i dessa
uppgifter.
Rättsregistercentralen kan på uppdrag av
enheter inom justitieministeriets förvalt-
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ningsområde sköta registerföring i fråga om
register som används för forskningsändamål
———
och sköta uppgifter som har samband med
Denna lag träder i kraft den
registren.
—————

20 .

Helsingfors den 26 juni 2009

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Tuija Brax
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Bilaga
Parallelltexter

3.
Lag
om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
24 § 1 mom. 28 punkten som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
24 §

24 §

Sekretessbelagda myndighetshandlingar

Sekretessbelagda myndighetshandlingar

Om inte något annat föreskrivs särskilt, är
följande myndighetshandlingar sekretessbelagda:
——————————————
28) en förvaltningsmyndighets handlingar
och register med uppgifter om en dömd, en
häktad eller en person som annars berövats
sin frihet, om det inte är uppenbart att utlämnandet av uppgifter inte äventyrar personens
framtida utkomst, anpassning i samhället eller
säkerhet, och om det finns grundad anledning
att lämna ut uppgiften,

Om inte något annat föreskrivs särskilt, är
följande myndighetshandlingar sekretessbelagda:
——————————————
28) en förvaltningsmyndighets handlingar
och register med uppgifter om en dömd, en
häktad eller en person som annars berövats
sin frihet, om det inte är uppenbart att utlämnandet av uppgifter inte äventyrar personens
framtida utkomst, anpassning i samhället eller säkerhet, och om det finns grundad anledning att lämna ut uppgiften; sekretessbelagda
är också uppgifter som registrerats i straffregistret och bötesregistret samt i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem,
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
———

——————————————
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4.
Lag
om ändring av militära rättegångslagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till militära rättegångslagen av den 25 mars 1983 (326/1983) en ny 28 a § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
28 a §
Uppgifter om straff och andra straffrättsliga påföljder som domstolen påfört i militära
rättegångsärenden samt ersättningar som utdömts till staten, ska registreras av domstolen i registret över avgörande och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens
riksomfattande informationssystem för förmedling till militärmyndigheterna. På registreringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (
/20 ) och vad som föreskrivs med stöd av
den.
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Till dess att högsta domstolen ansluter sig
till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför de uppgifter som
avses i 28 a § genom att sända kopior av sina
avgöranden till Rättsregistercentralen för
förmedling till militärmyndigheterna, om det
inte genom förordning av justitieministeriet
föreskrivs något annat om överföringen.
———
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5.
Lag
om ändring av militära disciplinlagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till militära disciplinlagen av den 25 mars 1983 (331/1983) en ny 50 a § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
50 a §
Uppgifter om disciplinstraff som en domstol påfört, ska registreras av domstolen i registret över avgörande och meddelanden om
avgöranden, för förmedling av informationen
till militärmyndigheterna.
På registreringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ( /20 ) och vad som föreskrivs
med stöd av den.
———
Denna lag träder i kraft den

20

.
Till dess att högsta domstolen ansluter sig
till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ska den överföra information som avses i 50 a § genom att sända kopior av sina avgöranden till Rättsregistercentralen för förmedling till militärmyndigheterna, om det inte genom förordning av justitieministeriet föreskrivs något annat om
överföringen.
———
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6.
Lag
om ändring av straffregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till straffregisterlagen av den 20 augusti 1993 (770/1993) en ny 2a § samt till 4 § 1
mom., sådant det lyder i lag 141/2001, en ny 1-a punkt som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
Straffregistrets ändamål och innehåll
2a§
Domstolen ska göra anmälan om avgöranden som avses i 2 § genom att registrera
uppgifter om dem i registret över avgöranden
och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. På registreringen tillämpas lagen
om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ( /20 ) och vad som föreskrivs med stöd av den.

4§
4§
Ur straffregistret kan oberoende av den sekUr straffregistret kan oberoende av den
retessplikt som föreskrivs i 3 § eller i någon sekretessplikt som föreskrivs i 3 § eller i nåannan lag lämnas ut uppgifter om personer:
gon annan lag lämnas ut uppgifter om personer
——————————————
——————————————
1 a) till Tillstånd- och tillsynsverket för social- och hälsovården för sinnesundersökningen eller bedömningen av en misstänkt eller åtalad,
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
Till dess att högsta domstolen ansluter sig
till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som
avses i 2 a § genom att sända kopior av sina
avgöranden till Rättsregistercentralen, om
det inte föreskrivs något annat om överföringen.
———
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7.
Lag
om ändring av 106 § i vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 106 §, sådan den lyder i lag
989/1992, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
106 §

106 §

Anmälan om utslag som gäller trafikbrott

Anmälan om avgöranden som gäller trafikbrott

Döms någon till straff eller utfärdas körförDen myndighet som ansvarar för fordonsbud av domstol för trafikbrott som har begåtts trafikregistret ska underrättas om straff eller
vid förande av ett motordrivet fordon, skall körförbud som meddelats för trafikbrott vid
den som för körkortsregistret underrättas om framförande av motordrivet fordon.
utslaget så som justitieministeriet föreskriver.
Justitieförvaltningsmyndigheterna ska registrera uppgifter som avses i 1 mom. i registret över avgöranden och meddelanden
om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem för förmedling till den som ansvarar för fordonstrafikregistret. På registreringen tillämpas lagen
om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ( /20 ) och vad som föreskrivs med stöd av den
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Till dess att högsta domstolen ansluter sig
till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som
avses i 106 § genom att sända kopior av sina
avgöranden till Rättsregistercentralen för
förmedling till den som ansvarar för fordonstrafikregistret, om det inte genom förordning
av justitieministeriet föreskrivs något annat
om överföringen.
———
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8.
Lag
om ändring av 4 § i lagen om verkställighet av böter

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 9 augusti (672/2002) om verkställighet av böter 4 § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
4§

4§

Meddelanden om verkställighet

Meddelanden om verkställighet

Den myndighet som bestämmer påföljder
som verkställs i den ordning som föreskrivs i
denna lag skall lämna Rättsregistercentralen
meddelande om sina avgöranden och Statskontoret skall lämna Rättsregistercentralen
meddelande om sådana ersättningar som kontoret betalat med stöd av brottsskadelagen,
enligt vad som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

Den myndighet som bestämmer påföljder
som verkställs i den ordning som föreskrivs i
denna lag ska göra anmälan till Rättsregistercentralen om sina avgöranden och Statskontoret ska göra anmälan till Rättsregistercentralen om ersättningar som kontoret betalat
med stöd av brottsskadelagen.
Justitieförvaltningsmyndigheterna ska göra
anmälan om sina avgöranden genom att registrera uppgifter om dem i registret över
avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem. På registreringen tilllämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ( /20 ) och
vad som föreskrivs med stöd av den.
Genom förordning av statsrådet föreskrivs
närmare om innehållet i och tidpunkten för
andra än justitieförvaltningsmyndigheters
meddelanden.
———
Denna lag träder i kraft den
20
.
Till dess att högsta domstolen ansluter sig
till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som
avses i 4 § genom att sända kopior av sina
avgöranden till Rättsregistercentralen, om
det inte genom förordning av justitieministeriet föreskrivs något annat om överföringen.
———
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9.
Lag
om ändring av lagen om samhällstjänst

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 12 december 1996 om samhällstjänst (1055/1996) 13 § 2 mom., sådant det lyder i lag 138/2001,samt
fogas till lagen en ny 13 a § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
13 a §
Verkställighetsmeddelanden
Domstolen ska föra in uppgifter som behövs för verkställighet av domar i registret
över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. På registreringen tilllämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ( /20 ) och
vad som föreskrivs med stöd av den.
———
Denna lag träder i kraft den

20

.
Till dess att högsta domstolen ansluter sig
till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som
avses i 13 a § genom att sända kopior av sina
avgöranden till Rättsregistercentralen, om
det inte genom förordning av justitieministeriet föreskrivs något annat om överföringen.
———
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10.
Lag
om ändring av lagen om ungdomsstraff

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen av den 21 december 2004 om ungdomsstraff (1196/2004) en ny 2 a § som
följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
2a§
Domstolens meddelande om ungdomsstraff
Domstolen ska göra anmälan till Brottspåföljdsverket om avgöranden där domstolen
har dömt ut ungdomsstraff. Anmälan görs
genom att föra in uppgifter om straffen i registret över avgöranden och meddelanden
om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. På registreringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (
/20 ) och vad som föreskrivs med stöd av
den.
———
Denna lag träder i kraft den

20

.
Till dess att högsta domstolen ansluter sig
till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som
avses i 2 a § genom att sända kopior av sina
avgöranden till Rättsregistercentralen, om
det inte genom förordning av justitieministeriet föreskrivs något annat om överföringen.
———
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11.
Lag
om ändring av fängelselagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 2 kap. i fängelselagen av den 23 september 2005 (767/2005) en ny 1 a § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
2 kap.
Inledande av verkställighet
1a§
Verkställighetshandlingar och domstolens
anmälningsskyldighet
Som verkställighetshandling fungerar en
utskrift ur registret över avgöranden och
meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. När det gäller fängelsestraff som överförts från ett annat land för verkställighet i
Finland är det justitieministeriets eller
Brottspåföljdsverkets beslut som är verkställighetshandling för domen.
Domstolen ska föra in uppgifter som behövs för verkställighetshandlingen i registret
över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. På registreringen tilllämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ( /20 ) och
vad som föreskrivs med stöd av den. Om
domstolen när den avgör ett ärende förordnar att den dömde ska häktas eller hållas
häktad, kan domstolen i stället för att registrera detta i informationssystemet anteckna
uppgifterna i fångpasset. Fångpasset fungerar då som en temporär verkställighetshandling.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
Till dess att högsta domstolen ansluter sig

88
Gällande lydelse
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Föreslagen lydelse
till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som
avses i 1 a § genom att sända kopior av sina
avgöranden till Rättsregistercentralen för
förmedling till Brottspåföljdsverket, om det
inte genom förordning av justitieministeriet
föreskrivs något annat om överföringen.
———
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12.
Lag
om ändring av 2 kap. 2 § i häktningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i häktningslagen av den 23 september 2005 (768/2005) 2 kap. 2 § 1 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
2 kap

2 kap.

Ankomst till ett fängelse

Ankomst till ett fängelse

2§

2§

Intagning i fängelse

Intagning i fängelse

Intagning av en häktad i fängelse grundar
Intagning av en häktad i fängelse grundar
sig på ett häktningsförordnande som utfärdats sig på ett häktningsförordnande som utfärdats
av en domstol.
av en domstol. Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet att göra anmälan om häktningsförordnandet till Brottspåföljdverket
genom att registrera uppgifter om förordnandet i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem
eller genom att överföra uppgifterna till
Rättsregistercentralen för förmedling till
Brottspåföljdverket. På registrering och
överföring tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (
/20 ) och vad som föreskrivs med stöd av
den.
——————————————
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
———
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13.
Lag
om ändring av 9 § i lagen om besöksförbud

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 4 december 1998 om besöksförbud (898/1998) 9 § 3 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
9§

9§

Meddelanden om domen

Meddelanden om domen

——————————————
En dom genom vilken besöksförbud har
meddelats, upphävts eller ändrats skall omedelbart av domstolen anmälas till det register
som avses i 15 §. Av anmälan skall framgå de
i 8 § 1 mom. 1—4 punkten nämnda omständigheterna som gäller domen i ärendet samt
innehållet i avgörandet.

——————————————
En dom genom vilken besöksförbud har
meddelats, upphävts eller ändrats ska omedelbart av domstolen anmälas till det register
som avses i 15 §. Av anmälan ska framgå de
i 8 § 1 mom. 1—4 punkten nämnda omständigheterna som gäller domen i ärendet samt
innehållet i avgörandet. Genom förordning
av justitieministeriet föreskrivs vid behov om
domstolens skyldighet att göra anmälan genom registrering av uppgifter om avgörandet
i registret över avgöranden och meddelanden
om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom
överföring av uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till det ovan nämnda registret. På registreringen och överföringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (
/20 ) och vad som föreskrivs med stöd av
den.
-— — — — — — — — — — — — — —
———
Denna lag träder i kraft den
———

20 .
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14.
Lag
om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen av den 25 januari 1993 om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) en ny
87 a § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
87 a §
Domstolens anmälningsskyldighet
Domstolen ska för registrering i skuldsaneringsregistret anmäla sina avgöranden i
skuldsaneringsärenden till Rättsregistercentralen. Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet att göra anmälan genom registrering
av uppgifter om sina avgöranden i registret
över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. På registreringen tilllämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ( /20 ) och
vad som föreskrivs med stöd av den.
———
Denna lag träder i kraft den
———

20 .
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15.
Lag
om ändring av jaktlagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till jaktlagen av den 28 juni 1993 (615/1993) en ny 78 a § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
78 a §
Domstolens meddelande om jaktförbud
Domstolen ska underrätta den som ansvarar för jägarregistret och polisen på den persons hemort som meddelats jaktförbud om
sitt beslut att utfärda jaktförbud.
Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet
att göra anmälan genom registrering av
uppgifter om sina avgöranden i registret över
avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem eller genom överföring
av uppgifter till Rättsregistercentralen för
förmedling till den som ansvarar för jägarregistret och till polisen på den persons hemort som meddelats jaktförbud. På registreringen och överföringen tillämpas lagen om
justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ( /20 ) och vad som föreskrivs med stöd av den.
———
Denna lag träder i kraft den
———

20 .
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16.
Lag
om ändring av 55 § i djurskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i djurskyddslagen av den 4 april 1996 (247/1996) 55 § 3 mom., sådant det lyder i lag
300/2006, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
55 §

55 §

Djurhållningsförbud

Djurhållningsförbud

——————————————
Om någon har meddelats djurhållningsförbud, skall domstolen sända en kopia av protokollet i ärendet till Livsmedelssäkerhetsverket.

——————————————
Om någon har meddelats djurhållningsförbud, ska domstolen underrätta Livsmedelssäkerhetsverket om avgörandet. Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid
behov om domstolens skyldighet att göra
anmälan genom registrering av uppgifter om
sina avgöranden i registret över avgöranden
och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom överföring av informationen till Rättsregistercentralen för förmedling
till Livsmedelssäkerhetsverket. På registreringen och överföringen tillämpas lagen om
justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ( /20 ) och vad som föreskrivs med stöd av den.
———
Denna lag träder i kraft den
———

20 .

94
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17.
Lag
om ändring av 18 och 23 § i handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 18 § 3 mom., samt
fogas till 23 § ett nytt 2 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

18 §
——————————————
Då domstol eller annan myndighet förordnat att näringsidkares verksamhet skall upphöra, skall den utan dröjsmål tillställa registermyndigheten meddelande härom för anteckning i registret.

18 §
——————————————
Då en domstol eller annan myndighet förordnat att en näringsidkares verksamhet ska
upphöra, ska den utan dröjsmål tillställa registermyndigheten meddelande härom för anteckning i registret. Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om
domstolens skyldighet att göra anmälan om
sina avgöranden till registermyndigheten genom att registrera uppgifter om avgörandena
i registret över avgöranden och meddelanden
om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom
att överföra uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till registermyndigheten. På registreringen och överföringen tilllämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ( /20 ) och
vad som föreskrivs med stöd av den.
——————————————

——————————————

23 §
——————————————
Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet
att göra anmälan om avgöranden som avses i
1 mom. till registermyndigheten genom att
registrera uppgifter om avgörandena i registret över avgöranden och meddelanden
om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom
att överföra uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till registermyndigheten. På registreringen och informationsöverföringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem

Gällande lydelse
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och vad som föreskrivs med stöd av den.
———
Denna lag träder i kraft den
———

20 .
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18.
Lag
om ändring av 60 § i föreningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 60 § i föreningslagen av den 26 maj 1989 (503/1989), sådan paragrafen lyder i lag
1177/1994, ett nytt 2 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
60 §
Anmälningsplikt för domstolarna
——————————————
Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet
att göra anmälan om sina avgöranden till
patent- och registerstyrelsen genom att registrera uppgifter om avgörandena i registret
över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom att överföra uppgifterna till Rättsregistercentralen
för förmedling registermyndigheten. På registreringen och överföringen tillämpas lagen
om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ( /20 ) och vad som föreskrivs med stöd av den.
———
Denna lag träder i kraft den
———

20 .
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19.
Lag
om ändring av 22 § i lagen om stiftelser

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 22 § i lagen av den 5 april 1930 om stiftelser (109/1930), sådan den lyder i lagarna
1172/1994, 248/2001 och 146/2004, ett nytt 4 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
22 §
——————————————
Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet
att göra anmälan om sina avgöranden som
avses i 2 och 3 mom. till patent- och registerstyrelsen genom att registrera uppgifter om
avgörandena i registret över avgöranden och
meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom att överföra uppgifterna till
Rättsregistercentralen för förmedling till patent- och registerstyrelsen. På registreringen
och överföringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ( /20 ) och vad som föreskrivs med
stöd av den.
———
Denna lag träder i kraft den

20 .
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20.
Lag
om ändring av företagsinteckningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till företagsinteckningslagen av den 24 augusti 1984 (634/1984) en ny 35 a § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
35 a §
Högsta domstolen och hovrätten ska utan
dröjsmål till registermyndigheten sända kopior av sina avgöranden i besvärsärenden
som gäller företagsinteckning. Hovrätten ska
också meddela om dess avgöranden har
överklagats.
Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet
att göra anmälan om sina avgöranden genom
registrering av uppgifter om dem i registret
över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom att överföra uppgifterna till Rättsregistercentralen
för förmedling till registermyndigheten. På
registreringen och överföringen tillämpas
lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ( /20 ) och vad som
föreskrivs med stöd av den.
———
Denna lag träder i kraft den
———

20 .
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21.
Lag
om ändring av 70 § i patentlagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 70 § i patentlagen av den 15 december 1967 (550/1967) ett nytt 2 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
70 §
——————————————
Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet
att göra anmälan om sina avgöranden till
patentmyndigheten genom att registrera
uppgifter om avgörandena i registret över
avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem eller genom att överföra
uppgifterna till Rättsregistercentralen för
förmedling till patentmyndigheten. På registreringen och överföringen tillämpas lagen
om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ( /20 ) och vad som föreskrivs med stöd av den.
———
Denna lag träder i kraft den
———

20 .
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22.
Lag
om ändring av 49 § i varumärkeslagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 49 § i varumärkeslagen av den 10 januari 1964 (7/1964), sådan paragrafen lyder i
lag 1715/1995, ett nytt 2 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
49 §
——————————————
Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet
att göra anmälan om sina avgöranden till de
myndigheter som avses i 1 mom. genom att
registrera uppgifter om avgörandena i registret över avgöranden och meddelanden
om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom
att överföra uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till de myndigheter som
avses i 1 mom. På registreringen och överföringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (
/20 ) och vad som föreskrivs med stöd av
den.
———
Denna lag träder i kraft den
———

20 .
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23.
Lag
om ändring av 44 § i mönsterrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 44 § i mönsterrättslagen av den 12 mars 1971 (221/1971), sådan den lyder i lag
718/1995, ett nytt 2 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
44 §
——————————————
Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet
att göra anmälan om sina avgöranden till
registermyndigheten genom att registrera
uppgifter om avgörandena i registret över
avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem eller genom att överföra
till Rättsregistercentralen för förmedling till
registermyndigheten. På överföringen och
registreringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ( /20 ) och vad som föreskrivs med
stöd av den.
———
Denna lag träder i kraft den
———

20 .
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24.
Lag
om ändring av 45 § i lagen om nyttighetsmodellrätt

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 45 § i lagen av den 10 maj 1991 om nyttighetsmodellrätt (800/1991) ett nytt 2
mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
45 §
——————————————
Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet
att göra anmälan om sina avgöranden till
registermyndigheten genom att registrera
uppgifter om avgörandena i registret över
avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem eller genom att överföra
uppgifterna till Rättsregistercentralen för
förmedling till registermyndigheten. På registreringen och överföringen tillämpas lagen
om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ( /20 ) och vad som föreskrivs med stöd av den.
———
Denna lag träder i kraft den
———

20 .
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25.
Lag
om ändring av 44 § i lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 44 § i lagen av den 11 januari 1991 om ensamrätt till kretsmönster för integrerade
kretsar (32/1991) ett nytt 2 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
44 §
Underrättelse till registermyndigheten
——————————————
Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet
att göra anmälan om sina avgöranden till
registermyndigheten genom att registrera
uppgifter om avgörandena i registret över
avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem eller genom att överföra
uppgifterna till Rättsregistercentralen för
förmedling till registermyndigheten. På registreringen och överföringen tillämpas lagen
om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ( /20 ) och vad som föreskrivs med stöd av den.
———
Denna lag träder i kraft den
———

20 .
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26.
Lag
om ändring av 3 kap. 5 § i utsökningsbalken

I enlighet med riksdagens beslut
ändras 3 i utsökningsbalken av den 15 juni 2007 (705/2007) kap. 5 § 2 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
3 kap

3 kap.

Allmänna bestämmelser om förfarandet

Allmänna bestämmelser om förfarandet

5§

5§

Bifogande av utsökningsgrunden

Bifogande av utsökningsgrunden

——————————————
Till ansökan behöver inte fogas en dom som
är försedd med en anteckning om detta. Om
inte utmätningsmannen bestämmer något annat behöver inte heller en dom, ett beslut om
säkringsåtgärder eller, om så bestäms genom
förordning av justitieministeriet, en annan utsökningsgrund bifogas, om utsökningsärendet
tidigare har varit anhängigt på basis av dem.

——————————————
Ett avgörande som det förmedlats uppgifter
om till utsökningsmyndigheten i enlighet med
4 § i lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden ( /20 ) behöver inte fogas till ansökan. Om inte utmätningsmannen bestämmer något annat, behöver inte heller en dom, ett beslut om säkringsåtgärder eller, om så bestäms genom
förordning av justitieministeriet, en utsökningsgrund av annat slag bifogas, om utsökningsärendet tidigare har varit anhängigt på
den grunden.
——————————————

——————————————

———
Denna lag träder i kraft den
———

20 .
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28.
Lag
ändring av 19 § i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 24 maj 2002 om behandling av personuppgifter vid verkställighet av
straff (422/2002) 19 § 1 och 4 punkten som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
19 §

19 §

Rätt att få uppgifter av andra myndigheter

Rätt att få uppgifter av andra myndigheter

Utöver vad som bestäms någon annanstans
i lag och utan hinder av bestämmelserna om
sekretess har brottspåföljdsverket, kriminalvårdsväsendet och fångvårdsväsendet rätt att
av andra myndigheter erhålla uppgifter vilka
gäller en dömd, en fånge, den som intagits i
en straffanstalt eller den som avtjänar samhällspåföljd och vilka behövs för verkställighet av straff, förvaring i rannsakningsfängelse
eller för skötseln av någon annan uppgift enligt följande:
1) ur rättsregistercentralens domslutssystem uppgifter om meddelande om utslag som
gäller personen i fråga,

Utöver vad som bestäms någon annanstans
i lag och utan hinder av bestämmelserna om
sekretess har Brottspåföljdsverket, Kriminalvårdsväsendet och fångvårdsväsendet rätt att
av andra myndigheter erhålla uppgifter vilka
gäller en dömd, en fånge, den som intagits i
en straffanstalt eller den som avtjänar samhällspåföljd och vilka behövs för verkställighet av straff, förvaring i rannsakningsfängelse eller för skötseln av någon annan uppgift
enligt följande:
1) ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående registret
över avgöranden och meddelanden om avgöranden uppgifter om meddelandet av ett avgörande som gäller personen i fråga,
——————————————
——————————————
4) ur åtalsmyndigheternas informationssy4) ur det i justitieförvaltningens riksomfatstem uppgifter om i vilket skede ett åtalsären- tande informationssystem ingående rikssyde som gäller personen är,
stemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter om vilket skede ett åtalsärende som gäller personen befinner sig i,
——————————————
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
———

20 .
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29.
Lag
om ändring av 8 § i lagen om utlänningsregistret

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 19 december 1997 om utlänningsregistret (1270/1997) 8 § 1 mom. 1
punkten, sådan den lyder i lag 618/2007, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
8§

8§

Externa datakällor

Externa datakällor

Den registeransvarige har utan hinder av
sekretessbestämmelserna rätt att för utlänningsregistret få sådan information som är
nödvändig för utförande av de uppgifter som
föreskrivs för den i lag enligt följande:
1) ur justitieförvaltningens datasystem
uppgifter om brott som utlänningar misstänks ha begått och som är eller varit föremål
för åtalsprövning, om åklagares beslut enligt
vilka det i ärendet inte är fråga om ett brott
eller inte finns bevis för brott, om strafforder
som utfärdats, om brottmål som är anhängiga
vid domstol samt om domstolars lagakraftvunna avgöranden, även som uppgifter om
sökandens underhållsskyldighet och fullgörandet av den samt uppgifter om beslut, delgivningar, utlåtanden och beslutens laga kraft,

Den registeransvarige har utan hinder av
sekretessbestämmelserna rätt att för utlänningsregistret få sådan information som är
nödvändig för utförande av de uppgifter som
föreskrivs för den i lag enligt följande:
1) uppgifter om bötesstraff som utlänningar
dömts till och som införts i bötesregistret och
om verkställigheten av dem samt ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter om brott som utlänningar
misstänks ha begått och som är eller har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol samt ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden
uppgifter om brottmålsavgöranden som gäller utlänningar och om avgöranden som gäller underhållsskyldighet som sökanden påförts vid domstol liksom även uppgift om avgörandenas laga kraft i de ovan nämnda
ärendena, om sådan information kan fås,
——————————————

——————————————

———
Denna lag träder i kraft den
———
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30.
Lag
om ändring av 8 och 22 § i lagen om säkerhetsutredningar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 8 mars 2002 om säkerhetsutredningar (177/2002) 8 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom. samt 22 §, av dem 8 § 2 mom. sådan som den lyder i lag 595/2005, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
8§

8§

Genomförande av en säkerhetsutredning

Genomförande av en säkerhetsutredning

En säkerhetsutredning kan enbart bygga på
registeruppgifter i
——————————————
3) justitieförvaltningens datasystem med
uppgifter om brottmål som är eller har varit
föremål för åtalsprövning, och domslutssystemet,

En säkerhetsutredning kan enbart bygga på
registeruppgifter i
——————————————
3) bötesregistret eller i det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem
ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter där det
finns uppgifter om brottmål som är eller har
varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna
eller vid domstol eller i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden där
det finns uppgifter om avgöranden i brottmål,
——————————————
Uppgifter i brottsanmälningsindex i informationssystemet för polisärenden och i
brottsanmälningsindex i undersöknings- och
handräckningsregistret i gränsbevakningsväsendets funktionella informationssystem får
användas bara om det inte finns skäl att misstänka att brottsanmälan är ogrundad. När
uppgifter av detta slag används ska det kontrolleras i vilket skede av behandlingen ärendet befinner sig.

——————————————
Uppgifter i brottsanmälningsindex i informationssystemet för polisärenden och i
brottsanmälningsindex i undersöknings- och
handräckningsregistret i gränsbevakningsväsendets funktionella informationssystem får
användas bara om det inte finns skäl att misstänka att brottsanmälan är ogrundad. När
uppgifter av detta slag används skall det kontrolleras i vilken fas av behandlingen ärendet
befinner sig. Uppgifter i domslutssystemet får
inte användas, om motsvarande uppgifter
med stöd av en bestämmelse i en lag därom
har utplånats ur något annat register som
nämns i 1 mom.
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22 §

22 §

Genomförande av en begränsad säkerhetsutredning

Genomförande av en begränsad säkerhetsutredning

En begränsad säkerhetsutredning kan bygga
enbart på registeruppgifter i datasystemet för
polisärenden, straffregistret, justitieförvaltningens datasystem med uppgifter om brottmål som är eller har varit föremål för åtalsprövning, domslutssystemet samt straffdataregistret och säkerhetsdataregistret vilka förs
av huvudstaben.

En begränsad säkerhetsutredning kan bygga enbart på registeruppgifter i datasystemet
för polisärenden, straffregistret, bötesregistret eller det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående
rikssystemet för behandling av diarie- och
ärendehanteringsuppgifter där det finns uppgifter om brottmål som är eller har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid
domstol, i registret över avgöranden och
meddelanden om avgöranden där det finns
uppgifter om avgöranden i brottmål eller i
straffdataregistret och säkerhetsdataregistret
vilka förs av huvudstaben.
———
Denna lag träder i kraft den
———
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31.
Lag
om ändring av 13 och 21 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 22 augusti 2003 om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 13 § 2 mom. 3 punkten och 21 § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
13 §

13 §

Polisens rätt att få uppgifter ur vissa register

Polisens rätt att få uppgifter ur vissa register

—————————————
Utan hinder av sekretessbestämmelserna
har polisen rätt att enligt avtal med den registeransvarige genom teknisk anslutning eller i
maskinläsbar form få följande uppgifter:
——————————————
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),

——————————————
Utan hinder av sekretessbestämmelserna
har polisen rätt att enligt avtal med den registeransvarige genom teknisk anslutning eller i
maskinläsbar form få följande uppgifter:
——————————————
3) ur bötesregistret de uppgifter om bötesstraff och verkställigheten av dem som införts
i registret, ur Brottspåföljdsverkets verkställighetsregister uppgifter om personer som
avtjänar eller har avtjänat fängelsestraff, av
justitieförvaltningsmyndigheterna uppgifter
om personer som efterlysts samt ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter om brottmål som är eller
har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol och ur registret över
avgöranden och meddelanden uppgifter om
avgöranden i brottmål och om avgörandenas
laga kraft, om sådan information kan fås,
——————————————

——————————————
21 §

21 §

Säkerhetsutredningar

Säkerhetsutredningar

När skyddspolisen gör i lagen om säkerhetsutredningar avsedda normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar har den rätt att använda uppgifter ur
informationssystemet för polisärenden, informationssystemet för förvaltningsärenden

När skyddspolisen gör i lagen om säkerhetsutredningar avsedda normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar har den rätt att använda uppgifter ur
informationssystemet för polisärenden, informationssystemet för förvaltningsärenden
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och skyddspolisens funktionella informationssystem och rätt att få uppgifter ur justitieförvaltningens informationssystem om
brottmål som är eller har varit föremål för
åtalsprövning samt uppgifter ur domslutssystemet. Om skyddspolisens rätt att få andra
uppgifter som den kan använda vid normala
säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar bestäms särskilt.

När polisen gör en begränsad säkerhetsutredning har den rätt att använda uppgifter
som finns i informationssystemet för polisärenden och rätt att få uppgifter som finns i
justitieförvaltningens informationssystem om
brottmål som är eller har varit föremål för
åtalsprövning samt uppgifter ur domslutssystemet, samt andra uppgifter som polisen har
rätt att få för detta ändamål av andra myndigheter enligt vad som bestäms någon annanstans i lag.

ch skyddspolisens funktionella informationssystem samt rätt att få uppgifter ur bötesregistret om de bötesstraff och verkställigheten
av dem som införts i registret samt ur det i
justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter om brottmål som är eller
har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol och ur registret över
avgöranden och meddelanden om avgöranden uppgifter om avgöranden i brottmål. I
fråga om skyddspolisens rätt att få andra
uppgifter som den kan använda vid normala
säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar gäller vad som särskilt föreskrivs.
När polisen gör en begränsad säkerhetsutredning har den rätt att använda uppgifter
som finns i informationssystemet för polisärenden samt rätt att ur bötesregistret få de
uppgifter om bötesstraff och verkställigheten
av dem som införts i registret samt ur i det
justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter om brottmål som är eller
har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol och ur registret över
avgöranden och meddelanden om avgöranden uppgifter om avgöranden i brottmål liksom även andra uppgifter som polisen har
rätt att få för detta ändamål av andra myndigheter enligt vad som bestäms någon annanstans i lag.
———
Denna lag träder i kraft den
———
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32.
Lag
om ändring av 22 § i lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 3 november 1995 om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten (1251/1995) 6 § 1 mom. 2 punkt och 22 §, av dem 22 § sådan som den lyder i lag
179/2002, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
6§

6§

Rätt att få uppgifter ur vissa myndighetsregister

Rätt att få uppgifter ur vissa myndighetsregister

Utan hinder av sekretessbestämmelserna
har huvudstaben för skötseln av de uppgifter
som nämns i 1 § rätt att få nödvändiga uppgifter
——————————————
2) ur justitieförvaltningens datasystem för
brottsutredning och säkerhets- och övervakningsuppgifter, uppgifter om brottmål som är
eller har varit föremål för åtalsprövning och
om sådana beslut av åklagare enligt vilka det
i saken inte är fråga om ett brott eller inte
finns bevis för brott, om utfärdade strafforder,
om brottmål som är anhängiga vid domstol
samt om domstolarnas lagakraftvunna avgöranden,

Utan hinder av sekretessbestämmelserna
har huvudstaben för skötseln av de uppgifter
som nämns i 1 § rätt att få nödvändiga uppgifter
——————————————
2) för brottsutredning och säkerhets- och tillsynsuppgifter ur bötesregistret de uppgifter
om bötesstraff och verkställigheten av dem
som införts i registret, ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem
ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter
om brottmål som är eller har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol och ur registret över avgöranden och
meddelanden uppgifter om avgöranden i
brottmål och om avgörandenas laga kraft,
om sådan information kan fås,
——————————————

22 §

22 §

Säkerhetsutredningar

Säkerhetsutredningar

När huvudstaben gör i lagen om säkerhetsutredningar avsedda normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar
har den rätt att använda uppgifter i straffdataregistret och säkerhetsdataregistret vilka förs

När huvudstaben gör i lagen om säkerhetsutredningar avsedda normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar
har den rätt att använda uppgifter i straffdataregistret och säkerhetsdataregistret vilka förs
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av huvudstaben samt rätt att få uppgifter som
finns i justitieförvaltningens datasystem med
uppgifter om brottmål som är eller har varit
föremål för åtalsprövning samt uppgifter i
domslutssystemet. Angående huvudstabens
rätt att få andra uppgifter som den kan använda i normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar bestäms särskilt.

När huvudstaben gör en begränsad säkerhetsutredning har den rätt att använda uppgifter som finns i straffdataregistret och säkerhetsdataregistret vilka förs av huvudstaben
samt rätt att få uppgifter som finns i justitieförvaltningens datasystem med uppgifter om
brottmål som är eller har varit föremål för
åtalsprövning samt uppgifter i domslutssystemet, samt sådana andra uppgifter som huvudstaben har rätt att få för detta ändamål av
andra myndigheter enligt vad som bestäms
någon annanstans i lag.

av huvudstaben samt rätt att ur bötesregistret
få de uppgifter om bötesstraff och verkställigheten av dem som införts i registret samt
få uppgifter som finns i det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem
ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter när det
gäller brottmål som är eller har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid
domstol samt uppgifter i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden om
avgöranden i brottmål. I fråga om huvudstabens rätt att få andra uppgifter som den kan
använda i normala säkerhetsutredningar och
omfattande säkerhetsutredningar gäller vad
som särskilt föreskrivs.
När huvudstaben gör en begränsad säkerhetsutredning har den rätt att använda uppgifter som finns i polisens informationssystem
samt rätt att ur bötesregistret få de uppgifter
om bötesstraff och verkställigheten av dem
som införts i registret samt få uppgifter som
finns i det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter när det gäller brottmål
som är eller har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol, samt
uppgifter i registret över avgöranden och
meddelanden om avgöranden om avgöranden i brottmål liksom även de övriga uppgifter som polisen har rätt att få för detta ändamål av andra myndigheter enligt vad som bestäms någon annanstans i lag.
När huvudstaben gör i lagen om säkerhetsutredningar avsedda normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar
har den rätt att använda uppgifter i straffdataregistret och säkerhetsdataregistret vilka förs
av huvudstaben samt rätt att få uppgifter som
finns i det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter här det gäller brottmål
som är eller har varit föremål för åtalsprövning samt uppgifter som finns i registret över
avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem. I fråga om huvudstabens
rätt att få andra uppgifter som den kan använda i normala säkerhetsutredningar och
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omfattande säkerhetsutredningar gäller vad
som särskilt föreskrivs.
När huvudstaben gör en begränsad säkerhetsutredning har den rätt att använda uppgifter som finns i straffdataregistret och säkerhetsdataregistret vilka förs av huvudstaben
samt rätt att få uppgifter som finns i rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter i justitieförvaltningens
riksomfattande informationssystem här det
gäller brottmål som är eller har varit föremål
för åtalsprövning, uppgifter ur registret över
avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande
informationssystem samt sådana andra uppgifter som huvudstaben har rätt att få för detta ändamål av andra myndigheter enligt vad
som bestäms någon annanstans i lag.
———
Denna lag träder i kraft den
———
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33.
Lag
om ändring av 96 § i värnpliktslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i värnpliktslagen av den 28 december 2007 (1438/2007) 96 § 1 mom. 6 och 11 punkten som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
96 §

96 §

Rätt att få uppgifter av en myndighet, en
sammanslutning och en privatperson

Rätt att få uppgifter av en myndighet, en
sammanslutning och en privatperson

Utöver det som bestäms i någon annan lag
har den registeransvarige, för utförande av de
uppdrag som föreskrivs för den i 91 §, rätt att
utan hinder av sekretessbestämmelserna få
uppgifter som är nödvändiga för värnpliktsregistret som följer:
——————————————
6) ur justitieförvaltningens informationssystem uppgifter om brottmål som är föremål
för behandling av åklagare, beslut av åklagare, brottmål som är eller har varit anhängiga
vid domstol, domstolarnas lagakraftvunna
avgöranden för bedömning av den värnpliktiges lämplighet för utbildning och uppgifter
enligt 38 §, för bedömning av lämpligheten
för placering eller för bedömning av förutsättningarna för belöning och befordran av
den värnpliktige; bestämmelser om erhållandet av uppgifter från straffregistret finns dock
i straffregisterlagen (770/1993),

Utöver det som bestäms i någon annan lag
har den registeransvarige, för utförande av de
uppdrag som föreskrivs för den i 91 §, rätt att
utan hinder av sekretessbestämmelserna få
uppgifter som är nödvändiga för värnpliktsregistret som följer:
——————————————
6) för bedömning av den värnpliktiges
lämplighet för utbildning och uppgifter enligt
38 §, för bedömning av den värnpliktiges
lämplighet för placering eller för bedömning
av förutsättningarna för belöning och befordran av den värnpliktige, ur bötesregistret
de uppgifter om bötesstraff och verkställigheten av dem som införts i registret, ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter om brottmål som är eller
har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol och ur registret över
avgöranden och meddelanden uppgifter om
avgöranden i brottmål och om avgörandenas
laga kraft, om sådan information kan fås,
——————————————
11) ur Brottspåföljdsverkets verkställighetsregister uppgifter om värnpliktiga som
förvaras i en straffanstalt och som är uppbådspliktiga eller ska förordnas till tjänst och
om tidpunkten för deras frigivning med tanke
på ordnandet av uppbådet och tjänstgöringen,
——————————————

——————————————
11) av fångvårdsmyndigheterna uppgifter
om värnpliktiga som förvaras i en straffanstalt och som är uppbådspliktiga eller ska förordnas till tjänst och om tidpunkten för deras
frigivning med tanke på ordnandet av uppbådet och tjänstgöringen,
——————————————
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———
Denna lag träder i kraft den
———
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34.
Lag
om ändring av 22 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 15 juli 2005 om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (579/2005) 22 § 1 mom. 12 punkten som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
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:
——————————————
12) för upprätthållande av gränssäkerheten,
förundersökning, annan undersökning, räddningsuppdrag, uppdrag som avses i lagen om
sjöfartsskydd eller för påförande av påföljdsavgift för transportörer, ur justitieförvaltningens informationssystem nödvändiga 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 och om tvångsmedel,

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:
——————————————
12) för upprätthållande av gränssäkerheten,
förundersökning, annan undersökning, räddningsuppdrag och uppdrag som avses i lagen
om sjöfartsskydd samt för påförande av påföljdsavgift och oljeutsläppsavgift för transportörer, ur bötesregistret de uppgifter om
bötesstraff och verkställigheten av dem som
införts i registret, ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarieoch ärendehanteringsuppgifter uppgifter om
brottmål som är eller har varit anhängiga
hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol
och ur registret över avgöranden och meddelanden uppgifter om avgöranden i brottmål
och om avgörandenas laga kraft, om sådan
information kan fås,

——————————————

——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
———
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35.
Lag
om ändring av 28 § i tullagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994) 28 § 1 mom. 6 punkten som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

28 §
Utan hinder av sekretessbestämmelserna
har tullmyndigheten rätt att, även med hjälp
av en teknisk anslutning, få uppgifter som
behövs för skötseln av tullverkets åligganden
enligt överenskommelse med den registeransvarige
——————————————
6) ur justitieförvaltningens datasystem uppgifter om brottmål vilka är eller har varit föremål för åtalsprövning, uppgifter om givna
strafforder, om brottmål som är anhängiga vid
domstol, om dömda bötesstraff, om domstolarnas lagakraftvunna avgöranden varigenom
åtal har förkastats, samt om personer som avtjänar eller har avtjänat fängelsestraff; om erhållande av uppgifter ur straffregistret stadgas emellertid i straffregisterlagen (770/93).

28 §
Utan hinder av sekretessbestämmelserna
har tullmyndigheten rätt att, även med hjälp
av teknisk anslutning, få uppgifter som behövs för skötseln av tullverkets åligganden
enligt överenskommelse med den registeransvarige
——————————————
6) ur bötesregistret de uppgifter om bötesstraff och verkställigheten av dem som införts
i registret, ur Brottspåföljdsverkets verkställighetsregister uppgifter om personer som
avtjänar eller har avtjänat fängelsestraff
samt ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter om brottmål
som är eller har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol och ur
registret över avgöranden och meddelanden
uppgifter om avgöranden i brottmål och om
avgörandenas laga kraft, om sådan information kan fås.
——————————————

——————————————

———
Denna lag träder i kraft den
———
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36.
Lag
om ändring av 48 § i luftfartslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i luftfartslagen av den 29 december 2005 (1242/2005) 48 § 1 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
48 §

48 §

Luftfartsförvaltningens rätt att få upplysningar

Luftfartsförvaltningens rätt att få upplysningar

För bedömning av förutsättningarna för att
bevilja, förnya och återkalla ett tillstånd har
Luftfartsförvaltningen utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att ur straffregistret,
bötesregistret och justitieförvaltningens datasystem med uppgifter om brottmål som är föremål för åtalsprövning samt av förundersökningsmyndigheterna få sådana upplysningar
om de sökande eller tillståndshavarna som
gäller äventyrande av flygsäkerheten, användning av berusningsmedel vid luftfart eller i sådana uppgifter inom markorganisationen som påverkar flygsäkerheten konstaterat
grovt äventyrande av trafiksäkerheten eller
konstaterat rattfylleri vid framförande av ett
motordrivet fordon samt upplysningar om pågående förundersökning, åtalsprövning eller
rättegång avseende sådana gärningar liksom
om straff som dömts ut för nämnda gärningar
och andra påföljder för dem.

För bedömning av förutsättningarna för att
bevilja, förnya och återkalla ett tillstånd har
Luftfartsförvaltningen utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av förundersökningsmyndigheter få uppgifter om ärenden
där tillståndssökanden eller tillståndshavaren misstänks för äventyrande av flygsäkerheten eller för användning av berusningsmedel vid luftfart eller i sådana uppgifter inom
markorganisationen som påverkar flygsäkerheten eller där tillståndssökanden eller tillståndshavaren konstateras ha gjort sig skyldig
till grovt äventyrande av trafiksäkerheten vid
framförande av motordrivet fordon eller till
rattfylleri, ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående
rikssystemet för behandling av diarie- och
ärendehanteringsuppgifter uppgifter om
åtalsprövning och rättegång som avser
nämnda brott samt ur straffregistret och bötesregistret information om straff och andra
påföljder som dömts ut för nämnda gärningar.
——————————————

——————————————

———
Denna lag träder i kraft den
———
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37.
Lag
om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen av den 30 mars 2007 om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar
(370/2007) en ny 34 a § som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
34 a §
Utlämnande av sekretessbelagda rättegångshandlingar till en annan domstol och för behandling av ett benådningsärende
En domstol kan till en annan domstol lämna ut sådana sekretessbelagda rättegångshandlingar som den andra domstolen behöver för att säkerställa rättskipningens enhetlighet vid prövningen av avgörandet i ett
ärende som domstolen behandlar.
En domstol ska på begäran av den tjänsteman vid justitieministeriet som behandlar
benådningsärenden lämna ut sekretessbelagda rättegångshandlingar för behandling och
avgörande av ett benådningsärende.
———
Denna lag träder i kraft den
———
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38.
Lag
om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen av den 30 mars 2007 om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar
(381/2007) en ny 9 a § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
9a §
Utlämnande av sekretessbelagda rättegångshandlingar till en annan domstol
En domstol kan till en annan domstol lämna ut sådana sekretessbelagda rättegångshandlingar som den andra domstolen behöver för att säkerställa rättskipningens enhetlighet vid prövningen av avgörandet i ett
ärende som domstolen behandlar.
———
Denna lag träder i kraft den
.
———
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39.
Lag
om ändring av rubriken för och 1 § i lagen om rättsregistercentralen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 17 november 1995 om rättsregistercentralen (1287/1995) lagens rubrik samt 1 § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

Lag om rättsregistercentralen

Lag om Rättsregistercentralen

1§

1§

Ställning och uppgifter

Ställning och uppgifter

Rättsregistercentralen är underställd justitieministeriet.
Rättsregistercentralen har till uppgift att
sköta de verkställighetsuppgifter i samband
med böter, förverkandepåföljder, avgifter och
fordringar samt de uppgifter i samband med
förandet av rättsregister som ankommer på
den enligt någon annan lag eller förordning
eller enligt vad som bestäms i ett beslut som
utfärdats med stöd av dem.

Rättsregistercentralen är underställd justitieministeriet.
Rättsregistercentralen ska enligt vad som
särskilt föreskrivs i lag:
1) vara registeransvarig för informationssystem och register inom justitieförvaltningen samt förmedla information från justitieförvaltningsmyndigheterna till andra myndigheter,
2) sköta verkställighetsuppgifter som gäller
böter, förverkandepåföljder, avgifter och
fordringar samt föra statens talan i dessa
uppgifter.
Rättsregistercentralen lämnar ut informaRättsregistercentralen kan på uppdrag av
tion ur de register den för till andra myndig- enheter inom justitieministeriets förvaltheter, privatpersoner och sammanslutningar.
ningsområde sköta registerföring i fråga om
register som används för forskningsändamål
och sköta uppgifter som har samband med
registren.
———
Denna lag träder i kraft den
20 .
———

