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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av lagen om behandling av personupp-
gifter i polisens verksamhet och lagen om behandling av 
personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet samt av 
vissa lagar som har samband med dem  

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
 I denna proposition föreslås det ändringar i 

lagen om behandling av personuppgifter i po-
lisens verksamhet, lagen om behandling av 
personuppgifter vid gränsbevakningsväsen-
det och i lagen om det nationella genomfö-
randet av de bestämmelser som hör till om-
rådet för lagstiftningen i rådets rambeslut om 
förenklat informations- och underrättelseut-
byte mellan de brottsbekämpande myndighe-
terna i Europeiska unionens medlemsstater 
och om tillämpning av rambeslutet. Därut-
över föreslås det vissa ändringar i lotterilagen 
och i lagen om förhindrande och utredning 
av penningtvätt och av finansiering av terro-
rism. 

Det föreslås att nya punkter om rätten att 
registrera inkvarteringsrörelsers uppgifter om 
resande, observationer av brottslig verksam-
het som gjorts av polismän eller som anmälts 
till polisen och uppgifter som inhämtats ge-
nom teknisk övervakning fogas till paragra-
fen om informationssystemet för polisären-
den i lagen om behandling av personuppgif-
ter i polisens verksamhet. Det föreslås också 
att de övriga punkterna i paragrafen samtidigt 
kompletteras i fråga om användningsändamål 
och informationsinnehåll. 

Även paragrafen om överskottsinformation 
som inhämtats genom avlyssning föreslås bli 
ändrad så att den omfattar också registrering 
av överskottsinformation som erhållits med 
andra hemliga informationsinhämtningsme-
toder. 

Polisens rätt att genom en teknisk anslut-
ning få uppgifter ur vissa register föreslås bli 
utvidgad till att omfatta också uppgifter om 
resande som ansluter sig till inkvarterings- 
och förplägnadsverksamhet, uppgifter ur 
gränsbevakningsväsendets och tullens per-

sonregister, uppgifter ur farkostregistret, 
uppgifter som är nödvändiga för handräck-
ningen i samband med handräckningen mel-
lan myndigheter och uppgifter ur försvars-
maktens värnpliktsregister. De övriga punk-
terna föreslås bli kompletterade i fråga om 
användningsändamål och informationsinne-
håll. 

När det gäller informationsutbytet mellan 
olika myndigheter föreslås det att polisen ska 
få mera täckande återrapportering när det 
gäller beslut av åklagare och domstolsavgö-
randen. 

Bestämmelserna om utplåning av uppgifter 
ska göras klarare så att utplåningstiderna in-
delas i tre tydligt avgränsade grupper. Arkiv-
registret fungerar som register över det arkiv 
som upprätthålls i pappersform, och förva-
ringstiden för uppgifterna i registret föreslås 
därför vara de längsta i enlighet med förva-
ringstiden för arkivmaterial vid polisenheter. 
De uppgifter som behövs för polisutredning-
ar och i polisens operativa verksamhet förva-
ras enligt vad användningsbehovet kräver, 
med beaktande av de berördas och polismän-
nens rättssäkerhet och huruvida uppgifterna 
används i andra brottsutredningar. De uppgif-
ter om brottsanmälningsindex, uppgifter om 
anhållna och efterlysningsuppgifter som till-
ståndsförvaltningen använder för att bedöma 
en persons tillförlitlighet förvaras enbart un-
der den mycket begränsade tid som de inver-
kar på bedömningen. 

Det föreslås också att bestämmelserna om 
behandling av personuppgifter inom det in-
ternationella polissamarbetet ska få en annan 
utformning. Samtidigt ska de uppdateras så 
att de får den form som krävs i fråga om in-
ternationella författningar, och vissa be-
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stämmelser ska enligt förslaget göras tydliga-
re. Det föreslås också att nya bestämmelser 
om behandlingen av uppgifter från utlandet 
ska fogas till lagen. 

I lagen om behandling av uppgifter vid 
gränsbevakningsväsendet föreslås motsva-
rande tekniska och innehållsmässiga änd-
ringar som i fråga om polisväsendet. Också 
lagen om det nationella genomförandet av de 
bestämmelser som hör till området för lag-
stiftningen i rådets rambeslut om förenklat 
informations- och underrättelseutbyte mellan 
de brottsbekämpande myndigheterna i Euro-
peiska unionens medlemsstater och om till-
lämpning av rambeslutet föreslås bli precise-
rad så att den motsvarar de föreslagna änd-
ringarna. Lotterilagen föreslås bli komplette-
rad med en bestämmelse om upprätthållande 
av ett tillsynsregister över lotterier. I lagen 
om förhindrande och utredning av penning-

tvätt och av finansiering av terrorism föreslås 
en bestämmelse om överlåtande av uppgifter 
till centralen för utredning av penningtvätt. 

Genom den föreslagna lagen genomförs 
Europeiska rådets rambeslut om skydd av 
personuppgifter som behandlas inom ramen 
för polissamarbete och straffrättsligt samar-
bete. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft så 
snart som möjligt efter det att de har antagits 
och blivit stadfästa, men dock samtidigt som 
den lag som ska gälla genomförande av vissa 
bestämmelser i rådets beslut om inrättande av 
Europeiska polisbyrån. 

I lagen föreslås en övergångsbestämmelse, 
enligt vilken informationssystemen och be-
handlingen av uppgifterna i dem ska över-
ensstämma med lagen inom fem år från la-
gens ikraftträdande. 

 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1   Inledning 

Lagen om behandling av personuppgifter i 
polisens verksamhet (761/2003) trädde i kraft 
den 1 oktober 2003. Redan vid beredningen 
av lagen kunde det förutses att lagen skulle 
behöva ses över på grund av vissa problemsi-
tuationer i samband med den praktiska till-
lämpningen av lagen, den fortgående om-
vandlingen av den offentliga förvaltningen, 
den internationella utvecklingen i fråga om 
informationsutbyte och de ökade kraven när 
det gäller skyddet av privatlivet. Därför till-
satte inrikesministeriet en arbetsgrupp med 
uppgift att se över lagen om behandling av 
personuppgifter i polisens verksamhet med 
beaktande av de olägenheter som framkom-
mit vid tillämpningen av lagen, de ändringar 
i lagstiftningen som tillkommit efter lagens 
ikraftträdande och den internationella utveck-
lingen. Regeringens proposition grundar sig 
på arbetsgruppens förslag.  
 
2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis 

Lagen om behandling av personuppgifter i 
polisens verksamhet (nedan polisens person-
uppgiftslag) har under de senaste tjugo åren 
reviderats i sin helhet tre gånger. Den senaste 
totalrevideringen trädde i kraft i början av 
oktober 2003. Lagen har setts över och änd-
rats ett stort antal gånger efter det att den se-
naste revideringen trädde i kraft. De mest be-
tydande justeringarna och ändringarna redo-
visas nedan. 

I samband med revideringen av polislagen 
(525/2005) fogades till paragrafen om poli-
sens informationssystem i polisens person-
uppgiftslag en punkt om förfarandet i anslut-
ning till informationskälla och ändrades be-
stämmelsen om arkivuppgifter om undersök-
ning och handräckning. Paragrafen om in-
formationssystemet för misstänkta komplet-
terades och till paragrafen om polisens övriga 
personregister fogades en bestämmelse om 
ett tillfälligt register för brottsanalys. Samti-

digt preciserades också bestämmelserna om 
utplåning av uppgifter. 

I samband med lagstiftningen om Forststy-
relsens jakt- och fiskeövervakning ändrades 
också polisens personuppgiftslag 
(1158/2005) så, att Forststyrelsens vilt- och 
fiskeövervakare fick rätt att lämna uppgifter 
till polisens personregister genom direkt an-
slutning. I detta sammanhang fogades till pa-
ragrafen om utlämnande av uppgifter till 
andra myndigheter också en bestämmelse om 
polisens rätt att lämna ut uppgifter ur poli-
sens personregister till stämningsmän och 
Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare. 

I samband med att lagen om penninginsam-
lingar (255/2006) utfärdades fogades till pa-
ragrafen om informationssystemet för för-
valtningsärenden i polisens personuppgifts-
lag en punkt om registrering av uppgifter för 
tillsyn över penninginsamlingar. Samtidigt 
gavs länsstyrelsen i Södra Finlands län rätt 
att såväl föra in uppgifter i informationssy-
stemet som att få uppgifter därifrån. 

Också passlagen (671/2006), som trädde i 
kraft den 21 augusti 2006, och den rätt att re-
gistrera biometriska kännetecken i informa-
tionssystemet för förvaltningsärenden som 
infördes i den gav upphov till ändringar i po-
lisens personuppgiftslag. 

I samband med stiftandet av lagen om be-
handling av personer i förvar hos polisen 
(841/2006) fogades till paragrafen om infor-
mationssystemet för polisärenden en särskild 
punkt om registrering av besöksförbud. 

I samband med utfärdandet av lagen om 
sättande i kraft av de bestämmelser som hör 
till området för lagstiftningen i Prümfördra-
get (277/2007) fogades också bestämmelser 
som har samband med fördraget till polisens 
personuppgiftslag. 

Polisens personuppgiftslag har ändrats ett 
flertal gånger i samband med olika lagstift-
ningsprojekt. I samband med detta lagstift-
ningsprojekt har särskild omsorg lagts på la-
gens praktiska funktionalitet, vissa nödvän-
diga ändringar som den ändrade verksam-
hetsmiljön ger upphov till, det intensifierade 
samarbetet mellan myndigheterna i anslut-
ning till den utvecklade offentliga förvalt-
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ningen samt på att förbättra medborgarnas 
dataskydd och integritetsskydd. 

Polisens riksomfattande informationssy-
stem är indelade i operativa informationssy-
stem och administrativa informationssystem. 
Med hjälp av de operativa informationssy-
stemen stöds de riksomfattande nyckelpro-
cesserna. Med hjälp av de administrativa in-
formationssystemen sköts bl.a. uppgifter i 
anslutning till den ekonomiska administra-
tionen och personaladministrationen. Poli-
sens informationssystem befinner sig i stän-
dig utveckling, och denna utveckling styrs 
med hjälp av polisens informationsförvalt-
ningsstrategi. Den senaste strategin har fast-
ställts sommaren 2008 (SMDno/2008/288). 
Alla de bassystem som polisen använder om-
fattas av den totalreform som gäller polisens 
primära informationssystem, dvs. informa-
tionssystemet för polisärenden, informations-

systemet för misstänkta och informationssy-
stemet för förvaltningsärenden. 

Polisens fältledningssystem har modernise-
rats så att polismännen via ett mobilt använ-
dargränssnitt har åtkomst till de informa-
tionssystem de behöver ute på fältet. I och 
med utvidgningen är de system som hänför 
sig till skrivbordstjänsterna åtkomliga också i 
polisens patrullbilar. Polisens fältledningssy-
stem är en integrerad del av nödcentralernas 
informationssystem.  

Medborgarnas möjlighet att uträtta ärenden 
elektroniskt har i synnerhet i fråga om tjäns-
ter i anslutning till tillståndsförvaltningen ut-
vecklats så att medborgarna på elektronisk 
väg kan inleda ärenden, få information om 
hur ett ärende framskrider och betala till-
ståndsavgifterna.  
  

 
 
Tabell 1 Polisens informationssystem 
 
POLISENS INFORMATIONSSYSTEM 

Informationssystem   

 

Beskrivning av användningssyftet/Informationssystemets  

ägare 

AFIS  

 

Det automatiska systemet för identifiering av fingeravtryck, 

delregister i PATJA (signalementsuppgifter)/ Polisavdelning-

en 

Systemet för kommunikationskort/tjänstetecken  

 

Systemet för kommunikationskort och tjänstetecken/ Polisav-

delningen 

Kontorssystemet för automatisk trafikövervakning  

 

Systemet för behandling av de anmärkningar och straffanspråk 

som den automatiska trafikövervakningen genererar/ Polisav-

delningen 

DNA-registret  

 

Registret för registrering och jämförelse av DNA-profiler, del-

register i PATJA (signalementsuppgifter)/ Polisavdelningen 

EPRI Informationssystemet för misstänkta/ Polisavdelningen 

EPRITRIP  

 

Informationssystemet för misstänkta, förfrågningsdatabasen 

EPRITrip/ Polisavdelningen 

Halmi Precisionsalkometersystemet/ Polisavdelningen 

HALTI Ase  

 

Vapentillståndsregistret i informationssystemet för förvalt-

ningsärenden/ Polisavdelningen 

HALTI Aslu  

 

Vapenklassificeringsregistret i informationssystemet för för-

valtningsärenden/Polisavdelningen 

HALTI Heko-Passi  

 

Identitetskorts- och passregistret i informationssystemet för 

förvaltningsärenden/ Polisavdelningen 

HALTI ordningsvaktsregistret  

 

Registret för ordningsvakter i informationssystemet för för-

valtningsärenden/ Polisavdelningen 

HALTI Tursel PoliTRIP  

 

Lokalpolisens register för säkerhetsutredningar i informations-

systemet för förvaltningsärenden/ Polisavdelningen 

HALTI Turval PoliTRIP  Registret för tillsyn över säkerhetsbranschen i informationssy-
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 stemet för förvaltningsärenden/ Polisavdelningen 

HALTI UlkoKuva  

 

Uppgifter i informationssystemet för förvaltningsärenden för 

identifiering av utlänningar samt deras signalement och foto-

grafi/ Polisavdelningen 

Nödcentralernas informationssystem  

 

Varje nödcentral har en ELS-databas där polisen registerför 

uppgifter/ Polisavdelningen 

Nödcentralernas informationssystem, Trip-

förfrågningsdatabaserna 

Polisens årliga datafiler i nödcentralernas informationssystem/ 

Polisavdelningen 

Skoavtrycksregistret  

 

Skoavtrycksregistret, delregister i PATJA (signalementsupp-

gifter)/ Polisavdelningen 

Kuha Teleavlyssningssystemet/ Polisavdelningen 

Användningsloggsystemet  

 

Systemet för användningsloggar, består av loggar från flera 

olika informationssystem/ Polisavdelningen 

Lomake  

 

Systemet för produktion och distribution av polisens blanket-

ter/ Polisavdelningen 

Museo (Trip-databas) Kriminalmuséets bilddatabas/ Centralkriminalpolisen 

PANSE Polisfordonsregistret/ Polisavdelningen 

PATJA Informationssystemet för polisärenden/ Polisavdelningen 

PATJA RikiTrip  

 

Informationssystemet för polisärenden, förfrågningsdatabasen 

för uppgifter om undersökning och handräckning (RIKI)/ Po-

lisavdelningen 

POKE Polisens fältledningssystem/ Polisavdelningen 

Poliskassan Polisens kassasystem/ Polisavdelningen 

Polisens ordböcker (MOT)  De elektroniska ordböcker som polisen har tillgång till/ Polis-

avdelningen 

Polisens externa webbsidor Polisens externa webbsidor/ Polisavdelningen 

PoliTRIP PIDÄ  

 

Delregistret för anhållna i PATJA, gamla uppgifter/ Polisav-

delningen 

PoliTrip Polilex Polisens elektroniska regelverk/ Polisavdelningen 

PoliTrip Päike  

PoliTrip Raid Spårviddsregistret/ Polisavdelningen 

PoliTrip Rake Registret för penninginsamlingstillstånd/ Polisavdelningen 

PoliTrip Symboli Det elektroniska symbolbiblioteket/ Polisavdelningen 

PoliTrip statistikregistret  

 

Statistikuppgifterna i informationssystemet för förvaltnings-

ärenden/ Polisavdelningen 

PolStat Polisens resultatdatasystem/ Polisavdelningen 

PONA Polisens system för operativ analys/ Polisavdelningen 

PoPi  Polisens ritprogram/ Polisavdelningen 

Primus  Läroanstaltssystemet/ Polisyrkeshögskolan 

RankkariPro, ProLink Trafikövervakningssystemet/ Polisavdelningen 

Rape Penningtvättregistret/Polisavdelningen 

Rape Penningtvättregistret/ Centralkriminalpolisen 

Renki Systemet för brottsanalys/ Centralkriminalpolisen 

SALPA (tidigare TEPA)  

 

Dokumenthanteringssystemet för hemliga tvångsmedel/ Polis-

avdelningen 

Seitti Polisens operativa intranätportal/ Polisavdelningen 

Elektronisk brottsanmälan Systemet för elektronisk anmälan om brott/ Polisavdelningen 

TAIMI Polisens arbetstidssystem/ Polisavdelningen 

Systemet för ekonomisk planering och uppföljning   

 

Systemet för ekonomisk planering och uppföljning/ Polisav-

delningen 

Signalementsregistret   Signalement och fotografier, delregister i PATJA (signale-
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 mentsuppgifter)/ Polisavdelningen 

TURE  

 

Söksystemet för användaridentifikation och elektroniska an-

vändarrättigheter/ Polisavdelningen 

Ulko-AFIS   

 

Identifieringsuppgifter som gäller utlänningar i informations-

systemet för förvaltningsärenden, det automatiska systemet för 

identifiering av fingeravtryck/ Polisavdelningen 

Utlänningsregistret   

 

Polisens del av tillståndsförvaltningssystemet för utlänning-

ar/Polisavdelningen 

Ulkonet  

 

Gränsbevakningsväsendets sökmotor för sökning i olika myn-

digheters register/ Polisavdelningen 

Tjänstevapenregistret  Polisens register för tjänstevapen/ Polisavdelningen 

Virve   

 

Myndighetsradionätets uppgifter om positionsbestämning 

mm./ Polisavdelningen 

Vyyhti   

 

Förfrågningssystemet för myndighetssamarbetet mellan poli-

sen, tullen och gränsbevakningsväsendet/ Polisavdelningen 

ANDRA MYNDIGHETERS SYSTEM SOM ANVÄNDS AV POLISEN 

Informationssystem   

 

Beskrivning av användningssyftet/Informationssystemets 

ägare 

Körkortsregistret Körkortsregistret, trafikdatasystemet/ Polisavdelningen 

Alkoholdatasystemet  Det elektroniska alkoholnäringsregistret/ Polisavdelningen 

ATJ  Fordonsregistret/ Polisavdelningen 

ELS  Nödcentralernas informationssystem/ Polisavdelningen 

Finlex  Den elektroniska författningssamlingen/ Polisavdelningen 

Katka (handelsregistret)   

 

Patent- och registerstyrelsens handelsregister/ Polisavdelning-

en 

Kyösti, Sakari, ETSI, Straffregistret, Rajsa Justitieministeriets informationssystem/ Polisavdelningen 

Systemet för dagsbotsförfrågan   

 

Beräkning av bestämningsgrunderna för dagsbot/ Polisavdel-

ningen 

Politark, Tark, Vesta och Patja GBV  

 

Gränsbevakningsväsendets informationssystem/ Polisavdel-

ningen 

Suvi (Viisu)   

 

Utrikesministeriets system för visumärenden/ Polisavdelning-

en 

LipreHäly, Tiedis, TTJ och Patja Tullen  Tullens informationssystem/ Polisavdelningen 

Vallu, trafiktillståndsregistret  Det riksomfattande trafiktillståndssystemet/ Polisavdelningen 

Informationssystemet för sjötrafik  Det riksomfattande farkostregistret/ Polisavdelningen 

BDS Befolkningsdatasystemet/ Polisavdelningen 

INTERNATIONELLA SYSTEM SOM ANVÄNDS AV POLISEN 

Informationssystem    

 

Beskrivning av användningssyftet/ Informationssystemets 

ägare 

Eurodac  Informationssystemet för fingeravtryck/ Polisavdelningen 

Europol   

 

Uppgiftsregistrering i Europols informationssystem (EIS)/ Po-

lisavdelningen 

FADO   

 

Det europeiska systemet för arkivering av bilder av falska och 

äkta handlingar/ Polisavdelningen 

Interpol I-24/7 och dess kommunikationssystem   

 

Interpols informations- och kommunikationssystem/ Polisav-

delningen 

Schengen, SIS/SIRENE   

 

Schengens informationssystem, flera delsystem/ Polisavdel-

ningen 
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2.2 Bedömning av nuläget 

Informationssystemet för polisärenden 

I informationssystemet för polisärenden 
får, av de uppgifter som gäller identiteten i 
fråga om en person som är misstänkt för brott 
eller är föremål för förundersökning, polis-
undersökning, polisens åtgärder eller 
tvångsmedel, registreras fullständigt namn, 
födelsedatum, personbeteckning, kön, mo-
dersmål, nationalitet, civilstånd, födelsestat, 
födelsehemkommun, hemkommun, yrke, 
adress och telefonnummer eller annan kon-
taktinformation, uppgift om att personen av-
lidit, uppgifterna i en utländsk persons rese-
dokument samt sådana uppgifter om perso-
nen som påverkar hans eller hennes egen sä-
kerhet eller polisens säkerhet i arbetet. 

Den gällande bestämmelsen reglerar där-
med inte registreringen av uppgifter för andra 
personer än sådana som är misstänkta för 
brott eller är föremål för förundersökning, 
polisundersökning, polisens åtgärder eller 
tvångsmedel. Det vore synnerligen nödvän-
digt att i tillräcklig utsträckning få registrera 
också uppgifter om andra personer som har 
anknytning till ett ärende för att dessa ska 
kunna identifieras och kontaktas. 

Det har inte varit tillåtet att registrera såda-
na för polisens verksamhet viktiga uppgifter 
som dödförklaring, nationalitet och föräld-
rarnas namn i informationssystemet för po-
lisärenden. Inte heller det kundnummer som 
Migrationsverket vid registrering i sitt infor-
mationssystem ger en utländsk person för att 
kunna identifiera honom eller henne och 
andra uppgifter i anslutning till identifiering-
en av en utlänning har fått registreras i in-
formationssystemet. Också detta har bidragit 
till att bromsa upp polisens arbete vid be-
handlingen av ärenden som rör utlänningar. 

 I den bestämmelse som gäller registrering-
en av efterlysningsuppgifter i informations-
systemet för polisärenden konstateras det att 
uppgifter som behövs för att en person ska 
kunna påträffas, övervakas, observeras och 
skyddas, i fråga om personer som är efterlys-
ta eller som har meddelats närings-, besöks- 
eller reseförbud eller som är villkorligt fri-
givna samt personer som ett besöksförbud 
avses skydda eller som är föremål för obser-

vation, orsaken till åtgärden, de begärda åt-
gärderna, den myndighet som har hand om 
efterlysningen, preskription av efterlysningen 
och andra uppgifter som behövs vid över-
vakningen av efterlysningar ska få registre-
ras. Registrering av uppgifter om personer 
som meddelats nationellt inreseförbud eller 
uppgifter om personer som placerats i över-
vakad frihet på prov, personer som meddelats 
jakt- eller djurhållningsförbud och personer 
som dömts till övervakningsstraff har där-
emot inte varit möjlig med stöd av bestäm-
melsen. 

Bland uppgifterna i brottsanmälningsindex 
har det inte varit möjligt att föra in uppgifter 
om undersökningsläget. Man har inte heller 
kunnat föra in uppgifter om beslut som poli-
sen fattat för att avsluta ett ärende, åklaga-
rens avgöranden och domstolsavgöranden 
och om att de vunnit laga kraft. 

För närvarande är det bara vid informa-
tionsutbyte mellan polisenheterna som det 
har varit möjligt att registrera uppgifter som 
hänför sig till informationsförmedling. Där-
för har polisens officiella webbsidor inte 
kunnat användas för att ta emot tips från all-
mänheten, t.ex. i fråga om fordon som an-
mälts vara stulna.  

I motsats till vad som är fallet med lagen 
om nödcentraler är de uppgifter som ska re-
gistreras i informationssystemet om polis-
ärenden inte på något sätt specificerade när 
det gäller uppgifter som hänför sig till per-
sonlig säkerhet eller polisens säkerhet i arbe-
tet. 

 Enligt lagen om inkvartering och förpläg-
nadsverksamhet (308/2006) kan en utövare 
av inkvarteringsverksamhet med hjälp av au-
tomatisk databehandling eller manuellt föra 
ett register över uppgifterna om resande. 
Uppgifterna används för att upprätthålla all-
män ordning och säkerhet samt för att före-
bygga och utreda brott och för att samman-
ställa statistik. En utövare av inkvarterings-
verksamhet ska utan dröjsmål tillställa den 
lokala polisinrättningen uppgifterna om re-
sande. Uppgifterna kan också förmedlas 
elektroniskt.  

Hittills har det inte varit tillåtet att registre-
ra observationer om händelser eller personer 
som gjorts av polismän eller som anmälts till 
polisen och som på basis av omständigheter-



 RP 98/2010 rd  
  

 

10 

na eller av personernas hotelser eller beteen-
de i övrigt på goda grunder kan misstänkas 
ha anknytning till brottslig verksamhet i nå-
got av polisens riksomfattande register. Upp-
gifterna har registrerats i spridda register vid 
de olika enheterna eller förts in i något annat 
av polisens elektroniska medier. Detta har 
uppfattats som ett stort problem, och infor-
mationshanteringen torde inte heller till alla 
delar uppfylla kraven i personuppgiftslagen. 
För registreringen och analyseringen av de 
uppgifter som framkommit vid övervakning-
en av olika sidor på Internet har polisens 
högsta ledning tvingats inrätta ett temporärt, 
riksomfattande informationssystem. 
 
 
Överskottsinformation som erhållits med 
hemliga informationsinhämtningsmetoder 

I polisens gällande personuppgiftslag före-
skrivs enbart om användningen av 
överskottsinformation som inhämtats genom 
teknisk avlyssning. I 5 a kap. 13 § i tvångs-
medelslagen (450/1987) föreskrivs om förva-
ring av överskottsinformation som erhållits 
genom teleavlyssning och teknisk avlyss-
ning. Det föreskrivs inte särskilt om använd-
ningen av information som inhämtats med 
hjälp av någon av de övriga metoderna för 
informationsinhämtning som nämns i 28 § i 
polislagen. I synnerhet vid sådan informa-
tionsinhämtning med hemliga informations-
inhämtningsmetoder som ansluter sig till be-
kämpning av organiserad brottslighet och ter-
rorism erhålls information som gäller också 
annan brottslig verksamhet.  
 
 
Polisens rätt att få information 

De bestämmelser som gäller polisens rätt 
att få information ur personregister som upp-
rätthålls av andra myndigheter är inte till alla 
delar uppdaterade, och de svarar inte heller 
mot det allt mer fördjupade myndighetssam-
arbetet.  

Särskilt problematiskt har det varit att få 
återrapportering om beslut av åklagare och 
domstolsavgöranden.  
 
 

Utplåning av uppgifter i polisens personre-
gister 

Bestämmelserna om utplåning av uppgifter 
i informationssystemet för polisärenden är 
invecklade och svåra att tillämpa, och de in-
nehåller dessutom motsägelser. 

I synnerhet bestämmelsen om utplåningen 
av uppgifter om brottsanmälningsindex och 
påföljder, som används inom tillståndsför-
valtningen och för tillförlitlighetsutlåtanden, 
har stiftats under premissen att justitieför-
valtningen kan vidarebefordra uppgifter till 
polisens register om de straff och andra på-
följder som begångna brott har lett till. I 
praktiken är det ännu inte möjligt för polisen 
att få dessa uppgifter och kommer inte heller 
att vara det under de närmaste åren. Därmed 
har man tvingats iaktta den bestämmelse om 
utplåning som grundar sig på föråldrad åtals-
prövning, och som inte beaktar vare sig åkla-
garens beslut om att åtal inte ska väckas eller 
friande domstolsutslag. Därmed erbjuds till-
ståndsförvaltningen uppgifter vars betydelse 
måste säkerställas genom förfrågningar hos 
åklagare och domstolar. 

Den längsta tid uppgifter om efterlysningar 
i fråga om stulna fordon och annan stulen 
egendom kan bevaras är 10 år, även om de 
stulna fordonen vid utplåningstillfället fortfa-
rande skulle vara i körbart skick, stulna an-
tikviteter och konstföremål fortfarande vär-
defulla och skjutvapen fullt användbara och 
farliga. Ägarens rätt till egendomen kvarstår 
dessutom fortfarande, oberoende av om 
åtalsprövningen är föråldrad eller om brottet 
är uppklarat eller inte. Ett stulet föremål kan 
ha samband med ett ouppklarat, grovt brott 
som bevismaterial. Den bestämmelse enligt 
vilken det med tre års mellanrum ska under-
sökas om det är nödvändigt att behålla upp-
gifterna är i praktiken omöjlig att efterfölja, 
eftersom detta skulle kräva att ärendet öpp-
nas på nytt, att en undersökningsledare för-
ordnas och att någon sätter sig in i de hand-
lingar som gäller ärendet, fattar beslut och 
protokollför dem. 

Utplåningen av uppgifterna om undersök-
ning och handräckning inom ett år efter det 
att åtalsrätten preskriberats har lett till pro-
blem. De lagenliga behandlingstiderna för 
ärenden för vilka strafforder utfärdats är så-
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dana att polisen kan få hand om ett brott för 
fortsatt undersökning efter det att uppgifterna 
om brottet redan har utplånats ur polisens in-
formationssystem. Handlingarna måste däref-
ter sökas fram ur åklagarens arkiv, matas in 
på nytt i polisens system och behandlas där. 
En person som är dömd till frihetsstraff kan 
bli frigiven ur fängelset samtidigt som upp-
gifterna om de brott som han eller hon har 
begått utplånas ur registret. Om den straffade 
skulle göra sig skyldig till en ny serie brott, 
har polisen inte längre några uppgifter om ti-
digare, liknande brott. Uppgifter om brott där 
fordon eller annan egendom fortfarande sak-
nas ska utplånas ur systemet efter preskrip-
tionstiden, och om egendomen påträffas är 
det svårt att ta reda på vilket ärende den har 
samband med och hur man ska förfara med 
den. Uppgifter om anmälan och utredning i 
fråga om en försvunnen person eller en 
okänd avliden ska utplånas fem år efter an-
mälan, även om personen fortfarande är för-
svunnen eller den avlidne fortfarande oiden-
tifierad. Om nya detaljer framkommer i 
ärendet måste utredningen inledas med att de 
tidigare uppgifterna om ärendet söks fram i 
arkivet utgående från identifieringsuppgifter-
na i de efterlysningar som finns i informa-
tionssystemet. 

Det faktum att identifieringsuppgifterna ut-
plånas inom ett år efter att en person påträf-
fats eller en avliden identifierats ger upphov 
till problem i synnerhet om personen har på-
träffats utomlands eller den avlidne är utlän-
ning. I sådana fall bromsar handräckningsför-
farandena upp handläggningen av ärendet så 
att den kan pågå långt efter identifieringen. 

En stor del av yrkandena på rättelse av re-
gistrerade uppgifter gäller signalementsupp-
gifter. De många olika och komplicerade reg-
lerna för utplåning av DNA-profiler och 
andra signalement gör det svårt att uppdatera 
signalementsuppgifterna i registret. Kom-
plexiteten beror delvis på bestämmelserna i 
lagen om tvångsmedel, och syftet är att dessa 
bestämmelser ska göras tydligare i samband 
med den pågående totalrevideringen av för-
undersökningslagen, tvångsmedelslagen och 
polislagen. 

Bestämmelsen om utplåning av uppgifter 
om personer under 15 år som registrerats 
som misstänkta för brott är svårförståelig och 

iakttagandet av bestämmelsen kräver indivi-
duellt och manuellt arbete där det dessutom 
lätt kan uppstå fel. Målsägandens rättsskydd 
kan äventyras om uppgifterna utplånas alltför 
snabbt. 
 
Bestämmelser som har samband med det in-
ternationella polissamarbetet 

De bestämmelser som rör internationellt 
polissamarbete i den gällande lagen har ställ-
vis upplevts som svårtolkade, och en bidra-
gande orsak till detta är att de olika bestäm-
melserna har samlats i ett kapitel i stället för 
att indelas enligt ämnesområde. Det interna-
tionella regelverket, som förändras och 
kompletteras snabbt, kräver ständigt enskilda 
preciseringar i lagen, vilket är orsaken till att 
de internationella bestämmelserna som helhet 
betraktad har blivit splittrad och ostrukture-
rad. Lagen omfattar inte heller till alla delar 
de senaste årens internationella utveckling. 

I vissa av bestämmelserna i den gällande 
lagen, i synnerhet de som gäller Europeiska 
polisbyrån och Schengens informationssy-
stem, finns vissa inexakta ordalydelser som 
kan leda till ogrundade tolkningsmöjligheter. 
Det saknas också exakta bestämmelser i den 
gällande lagen om till vad den utländska in-
formationen kan användas. Motsvarande be-
stämmelser ingår i lagen om internationell 
rättshjälp i straffrättsliga ärenden, men de är 
inte tillämpliga i det skede som föregår rätts-
hjälpsförfarandena. 

När det gäller internationella bestämmelser 
och EU-bestämmelser kräver vapenprotokol-
let, som är ett tilläggsprotokoll till Förenta 
nationernas konvention mot gränsöverskri-
dande organiserad brottslighet, rådets Euro-
dacförordning (EG) nr 2725/2000, rådets 
rambeslut 2006/960/RIF om förenklat infor-
mations- och underrättelseutbyte, rådets be-
slut 2008/633/RIF om åtkomst till informa-
tionssystemet för viseringar och rådets ram-
beslut om skydd av personuppgifter som be-
handlas inom ramen för polissamarbete och 
straffrättsligt samarbete (2008/977/RIF, ned-
an rambeslutet om skydd av personuppgifter) 
justeringar i lagen.  

Rambeslutet om skydd av personuppgifter 
omfattar endast gränsöverskridande utbyte av 
personuppgifter. Enligt rambeslutet bör med-
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lemsstaterna dock säkerställa att den standard 
i fråga om dataskydd som fastställs inom na-
tionell databehandling ska motsvara den som 
föreskrivs i rambeslutet. Likaså fann förvalt-
ningsutskottet i samband med behandlingen 
av rambeslutet det vara motiverat att tillämpa 
bestämmelserna i rambeslutet också på den 
nationella behandlingen av personuppgifter 
(FvUU 54/2006 rd). För att det ska kunna sä-
kerställas att de bestämmelser som tillämpas 
på det nationella och internationella informa-
tionsutbytet är enhetliga är det nödvändigt att 
försäkra sig om att alla bestämmelser i poli-
sens personuppgiftslag överensstämmer med 
rambeslutet. Det bör dock noteras att till-
lämpningsområdet för polisens personupp-
giftslag är mera omfattande än rambeslutet 
om skydd av personuppgifter, som enbart 
täcker det polisiära och rättsliga samarbetet i 
straffrättsliga ärenden. Rambeslutet har där-
för inte någon inverkan på t.ex. upprätthål-
landet av allmän ordning och säkerhet eller 
på de bestämmelser i polisens personupp-
giftslag som gäller administrativa uppgifter. 
Det har i samband med beredningen av pro-
positionen ansetts att artiklarna 4, 8 och 10—
15 i rambeslutet kräver ändringar i polisens 
personuppgiftslag. I övrigt anses lagen upp-
fylla kraven i rambeslutet. 

Europeiska unionens råd godkände i april 
2009 rådets beslut om inrättande av Europe-
iska polisbyrån (2009/371/RIF), som ersätter 
Europolkonventionen. Beslutet började till-
lämpas den 1 januari 2010. För ikraftsättande 
av beslutet kommer det att utfärdas en sepa-
rat lag som ska gälla genomförande av vissa 
bestämmelser i rådets beslut om inrättande av 
Europeiska polisbyrån. Avsikten är att den 
lagen ska sättas i kraft samtidigt med denna 
lag. Samtidigt kommer det att föreslås att de 
bestämmelser om informationsutbyte i poli-
sens personuppgiftslag som gäller Europol 
upphävs. 

Prümfördraget och dess avtal om genomfö-
rande införlivades med Europeiska unionens 
rättsordning genom rådsbesluten 
2008/615/RIF och 2008/616/RIF. De eventu-
ella konsekvenserna av besluten med tanke 
på den nationella lagstiftningen redovisas i 
andra sammanhang, och de nämnda rättsak-
terna har inte beaktats i denna proposition. 
 

2.3 Internationell jämförelse  

Allmänt 

Eftersom en stor del av de förändringar 
som presenteras i denna proposition huvud-
sakligen beror på att det krävs ändringar i 
hanteringen av personuppgifter på grund av 
harmoniserade internationella bestämmelser 
som är bindande för Finland, har det inte an-
setts nödvändigt att göra någon internationell 
jämförelse annat än i fråga om den rätt att re-
gistrera observationer i informationssystemet 
för polisärenden som föreslås bli införd i la-
gen. 
 
Sverige 
 

I Sverige föreskrivs om polisens olika per-
sonregister i polisdatalagen, 1998:622. I la-
gens tillämpningsområde ingår den informa-
tion som polisen får i sin verksamhet såvida 
det är fråga om förebyggande av brott och 
störningar, övervakning av den allmänna 
ordningen, bedrivande av spaning eller ut-
redning av brott som hör under allmänt åtal. 
Enligt lagen kan uppgifter som framkommer 
vid underrättelseverksamhet vara sådana 
uppgifter som den svenska säkerhetspolisen 
(Säpo) får fram, men också sådana uppgifter 
som övriga polismyndigheter samlat in. De 
senare uppgifterna får registreras om de är 
insamlade för att förebygga, förhindra eller 
upptäcka brott. Känsliga personuppgifter 
(t.ex. ras eller etniskt ursprung) får registre-
ras bara när det finns vägande skäl för det. 

Andra uppgifter än de som Säpo samlat in 
får användas när polismyndigheten eller 
Rikspolisstyrelsen har inlett utredning av 
brott och det finns skäl att misstänka att all-
varlig brottslig verksamhet utövas eller kan 
komma att utövas (definieras som brott för 
vilka påföljden är fängelse i två år eller mer). 

I ett kriminalunderrättelseregister får infö-
ras uppgifter som kan hänföras till en enskild 
person på de grunder som nämns ovan. Upp-
gifter om transportmedel eller varor får regi-
streras, även om uppgifterna hänför sig till en 
enskild person som det inte finns någon 
misstanke mot. I så fall ska uppgifterna för-
ses med upplysning om att det inte finns nå-
gon misstanke mot personen. 
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Ett kriminalunderrättelseregister får endast 
innehålla upplysningar om varifrån den regi-
strerade uppgiften kommer och om uppgifts-
lämnarens trovärdighet, identifieringsuppgif-
ter, ärendenummer, uppgifter om särskilda 
bestående fysiska kännetecken samt om de 
omständigheter och händelser som ger an-
ledning att anta att den registrerade utövat el-
ler kan komma att utöva allvarlig brottslig 
verksamhet. Dessutom får det finnas uppgif-
ter om varor, brottshjälpmedel och trans-
portmedel och hänvisning till en särskild un-
dersökning där uppgifter om den registrerade 
behandlas och till register som förs av polis-, 
skatte- eller tullmyndighet i vilket uppgifter 
om den registrerade förekommer. 

Ett kriminalunderrättelseregister får föras 
för att ge underlag för beslut om huruvida 
undersökningar ska inledas för att reda ut 
verksamhet som betraktas som brottslig. Ett 
annat syfte med registret är att underlätta till-
gången till allmänna uppgifter med anknyt-
ning till underrättelseverksamhet. Uppgifter-
na i registret får stå kvar i ett år. 

Rikspolisstyrelsen eller polismyndigheten 
ansvarar för underhållet av registret. Regis-
terföraren är ansvarig för behandlingen av 
personuppgifter. 
 
Danmark 
 

I Danmark föreskrivs det om behandlingen 
av personuppgifter i personuppgiftslagen. 
Enligt den används i Danmark en databas 
(Politiets Efterforskningsstøtte Database, 
PED), som fungerar som internt arbetsred-
skap för polisen när den sköter sina uppgif-
ter. Databasen består av en del med uppgifter 
om personer och en del med uppgifter om in-
cidenter. I den del som är avsedd för person-
uppgifter får, när det är nödvändigt för sköt-
seln av de uppgifter som ankommer på poli-
sen, införas nödvändiga uppgifter om perso-
ner som misstänks eller som är dömda för 
brottslig verksamhet eller för att de haft för 
avsikt att begå en straffbar handling. I data-
basen får uppgifter också registreras om upp-
giftslämnare, polismän som deltar i täckope-
rationer eller personer som deltar i program-
met för skydd av vittnen. Uppgifter kan ock-
så registreras om personer som på grund av 

familjeförhållanden eller på liknande sätt har 
anknytning till de personer som nämns ovan. 

 De uppgifter som registreras i informa-
tionssystemet ska ha anknytning till polisens 
uppgifter, som regleras i den lag som gäller 
polisens verksamhet (2 § i polislagen). Till 
polisens uppgifter hör bl.a. att förebygga 
brott, upprätthålla allmän ordning och säker-
het, bekämpa brott och störande verksamhet, 
reda ut brott, ge handräckning till såväl pri-
vatpersoner som andra myndigheter och utfö-
ra andra uppgifter som regleras i lag eller 
som på ett naturligt sätt hör samman med po-
lisens verksamhet. 

Av de uppgifter som erhållits från Dan-
mark framgår inte inom vilken tid uppgifter-
na i databasen ska utplånas.  

Enligt lagen ska den behöriga ministern, i 
polisärenden justitieministern, vid behov ut-
färda närmare bestämmelser om behandling-
en av personuppgifter som gäller en viss 
händelse. 

För närvarande är en författning under be-
redning i Danmark i vilken bestämmelserna 
om ändamålen med behandlingen av person-
uppgifter och personuppgifternas omfattning, 
hantering, uppdatering och utplåning ska 
preciseras. Författningen ska också innehålla 
bestämmelser om undantag från den registre-
rades rätt att få uppgifter och om vidareöver-
låtelse av uppgifter till privatpersoner och 
myndigheter eller för forskningsändamål 
samt om säkerhetsklassificeringen av uppgif-
ter. Författningen bereds av justitieministeri-
et och på basis av den bereder Rigspolitiet 
sina egna interna föreskrifter om motsvaran-
de frågor. Den grundar sig på gällande rätts-
liga riktlinjer för den befintliga databasen. 
 
Norge 
 

I Norge regleras behandlingen av person-
uppgifter inom polisens verksamhet i flera 
olika lagar. I straffregistreringsloven före-
skrivs om behandlingen av personuppgifter 
som polisen erhållit i sin verksamhet. Enligt 
lagen får uppgifter som polisen erhållit ge-
nom en undersökning eller vid utredning av 
ett brott införas i polisens register. 

Enligt den förordning som utfärdats med 
stöd av lagen kan polisen registrera sådana 
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uppgifter för att förhindra, avslöja eller utre-
da brott. 

Utöver lagen och förordningen finns det en 
administrativ föreskrift som endast innehåller 
bestämmelser om att polisen kan registrera 
uppgifter i lokala eller riksomfattande regis-
ter. Det framgår inte närmare vilka uppgifter 
som kan registreras. 

Enligt den utredning som erhållits från 
Norge är författningarna i fråga från 1970-
talet då registren fördes manuellt. Det norska 
justitieministeriet har enligt utredningen in-
lett arbetet med att revidera lagstiftningen re-
dan år 2000. Enligt den norska polisens högs-
ta ledning krävs dock betydande ändringar 
för att lagstiftningen ska uppfylla dagens 
krav. 
 
 
3  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

3.1 Målsättning 

Syftet med förslaget är att justera lagen om 
behandlingen av personuppgifter inom poli-
sens verksamhet med beaktande av de miss-
förhållanden som framkommit vid den natio-
nella tillämpningen, de förändringar som 
gjorts i lagstiftningen sedan lagen trädde i 
kraft och den internationella lagstiftningen. 

 Man har också strävat efter att uppnå ett 
sådant förbättrat samarbete mellan myndig-
heterna som den fortgående omvandlingen av 
den offentliga förvaltningen kräver genom att 
precisera bestämmelserna om informations-
utbyte.  

De ökade kraven i fråga om skyddet av pri-
vatlivet har beaktats bl.a. genom en precise-
ring av bestämmelserna om bedömning av en 
persons tillförlitlighet. 
 
3.2 Alternativ 

Polisens personuppgiftslag har ändrats ett 
flertal gånger i samband med olika lagstift-
ningsprojekt. Dessa ändringar har emellertid 
inte försvagat systematiken i den ursprungli-
ga lagen. Av denna orsak har man inte ansett 
det nödvändigt att föreslå att lagen ersätts 
med en helt ny lag, utan föreslår enbart en ju-
stering av den gällande lagen.  

3.3 De viktigaste förslagen 

Som nya punkter till paragrafen om infor-
mationssystemet för polisärenden i lagen om 
behandling av personuppgifter i polisens 
verksamhet föreslås rätten att registrera ho-
tell- och pensionatrörelsers uppgifter om in-
kvartering, observationer av brottslig verk-
samhet som gjorts av polismän eller som 
anmälts till polisen och uppgifter som inhäm-
tats genom teknisk övervakning. Det föreslås 
också att de övriga punkterna i paragrafen 
samtidigt kompletteras i fråga om använd-
ningsändamål och informationsinnehåll. 

Även den paragraf som gäller överskottsin-
formation som inhämtats genom avlyssning 
föreslås bli utvidgad till att omfatta också rät-
ten att registrera överskottsinformation som 
erhållits genom andra informationsinhämt-
ningsmetoder. 

Polisens rätt att genom teknisk anslutning 
få uppgifter ur vissa register föreslås bli ut-
vidgad till att omfatta också sådana uppgifter 
om resande som ansluter sig till hotell- och 
restaurangverksamhet, uppgifter ur gränsbe-
vakningsväsendets och tullens personregister, 
uppgifter ur farkostregistret, sådana uppgifter 
i anslutning till handräckningen mellan myn-
digheter som är nödvändiga för handräck-
ningen och uppgifter ur försvarsmaktens 
värnpliktsregister. De övriga punkterna före-
slås bli kompletterade i fråga om använd-
ningsändamål och informationsinnehåll. 

Bestämmelserna om utplåning av uppgifter 
ska göras klarare så att utplåningstiderna ska 
indelas i tre tydligt avgränsade grupper. Ar-
kivregistret fungerar som ett index till arkivet 
i pappersform. Förvaringstiderna för uppgif-
terna i detta register föreslås vara de längsta i 
enlighet med förvaringstiden för arkivmateri-
al vid polisenheter. De uppgifter som behövs 
för polisutredningar och i polisens operativa 
verksamhet förvaras enligt vad användnings-
behovet kräver, med beaktande av kundernas 
och polismännens rättssäkerhet och huruvida 
uppgifterna används i andra brottsutredning-
ar. De uppgifter om brottsanmälningsindex, 
uppgifter om anhållna och uppgifter om ef-
terlysning som tillståndsförvaltningen an-
vänder för att bedöma en persons tillförlitlig-
het förvaras enbart under den mycket begrän-
sade tid som de inverkar på bedömningen. 
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Denna tid föreslås vara fem år i fråga om de 
lindrigaste brotten, besöksförbud och när-
ingsförbud samt för tagande i förvar, bl.a. av 
rusmedelspåverkade, och i fråga om grövre 
brott föreslås förvaringstiden bero på straff-
skalan för brottet. 

Det föreslås att bestämmelserna om be-
handlingen av personuppgifter inom det in-
ternationella polissamarbetet ska omarbetas 
helt. Samtidigt ska de uppdateras så att de får 
den form som krävs i fråga om internationel-
la författningar och vissa ska enligt förslaget 
göras tydligare. Det föreslås också att nya 
bestämmelser om behandlingen av informa-
tion från utlandet ska fogas till lagen. 

Det föreslås att de bestämmelser som gäller 
behandling av uppgifter tillsammans med 
Europeiska polisbyrån upphävs. Bestämmel-
ser om den kommer att ingå i en separat lag 
som ska gälla genomförande av vissa be-
stämmelser i rådets beslut om inrättande av 
Europeiska polisbyrån. 

I lagen om behandling av uppgifter i gräns-
bevakningsväsendets verksamhet föreslås 
motsvarande tekniska och innehållsmässiga 
ändringar som i fråga om polisväsendet. 
Också lagen om det nationella genomföran-
det av de bestämmelser som hör till området 
för lagstiftningen i rådets rambeslut om för-
enklat informations- och underrättelseutbyte 
mellan de brottsbekämpande myndigheterna i 
Europeiska unionens medlemsstater och om 
tillämpning av rambeslutet föreslås bli preci-
serad med motsvarande ändringar. 
 
 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Informationssystemet för polisärenden är 
under omarbetning. Det är inte längre ända-
målsenligt att genomföra de föreslagna änd-
ringarna av bestämmelserna om utplåning i 
det gamla informationssystemet på grund av 
de höga kostnader detta skulle ge upphov till. 
Därför föreslås det att en övergångsbestäm-
melse tas in i lagen, enligt vilken behand-
lingen av information i enlighet med försla-
get ska kunna genomföras inom fem år efter 
det att lagen har trätt i kraft. 
 

4.2 Konsekvenser för myndigheterna 

Genom propositionen effektiviseras infor-
mationsutbytet mellan myndigheterna så, att 
polis- och andra säkerhetsmyndigheter kan 
utföra de uppgifter som hör till deras upp-
giftsområde effektivare och mera ekonomiskt 
och med bättre resultat. Samtidigt ökar pro-
positionen tillförlitligheten i myndigheternas 
verksamhet och förbättrar medborgarnas 
rättssäkerhet. Den föreslagna rätten att i stör-
re utsträckning få tillgång till andra myndig-
heters register främjar i sin tur polisens möj-
ligheter att utföra sina uppgifter på ett rätts-
säkert sätt. Den föreslagna rätten att registre-
ra observationer förbättrar märkbart polisens 
och andra brottsbekämpande myndigheters 
möjligheter att förebygga, avslöja och utreda 
brott.  
 
4.3 Konsekvenser för medborgarna 

 
Genom de föreslagna bestämmelserna för-

bättras det grundlagsstadgade skyddet av 
personuppgifter och integritetsskyddet i poli-
sens riksomfattande informationsssystem. 
Också de föreslagna tilläggen till bestämmel-
serna om informationsutbyte möjliggör t.ex. 
effektivare bakgrundsutredningar av personer 
som söker jobb som involverar barn. 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

5.1 Beredningsskeden och berednings-
material 

Förslaget har beretts av en arbetsgrupp ledd 
av inrikesministeriet. I arbetsgruppen fanns 
representanter för justitieministeriet, dataom-
budsmannens byrå, Tullstyrelsen, staben vid 
gränsbevakningsväsendet, centralkriminalpo-
lisen och skyddspolisen. Regeringens propo-
sition grundar sig på arbetsgruppens förslag. 
 
5.2 Remissyttranden och hur de har be-

aktats 

Utlåtande om propositionen begärdes av 
statsrådets kansli, justitieministeriet, utri-
kesministeriet, finansministeriet, försvarsmi-
nisteriet, kommunikationsministeriet, social- 
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och hälsovårdsministeriet, arbets- och när-
ingsministeriet, jord- och skogsbruksministe-
riet, polisens länsledningar, skyddspolisen, 
centralkriminalpolisen, rörliga polisen, Po-
lisyrkeshögskolan, polisinrättningarna, Poli-
sens teknikcentral, gränsbevakningsväsendet, 
tullverket, dataombudsmannen, rättsregister-
centralen, brottspåföljdsverket, kriminal-
vårdsverket, Finlands Advokatförbund rf, 
Huvudstaben, riksåklagarämbetet, Befolk-
ningsregistercentralen, nödcentralsverket, 
Migrationsverket, Kommunikationsverket, 
patent- och registerstyrelsen, Forststyrelsen, 
Centret för hälsofrämjande rf, Vägförvalt-
ningen, Finlands Kommunförbund, Poliisi-, 
ulosotto-, syyttäjä- ja maistraatilakimiesten 
edunvalvontajärjestö PUSH ry och Finlands 
Polisorganisationers förbund rf. Arbetsgrup-
pen fick ta emot 36 utlåtanden. Generellt sett 
togs de föreslagna ändringarna väl emot. De 
synpunkter som framfördes i utlåtandena har 
beaktats i den fortsatta beredningen. I syn-
nerhet justitieministeriets ställningstaganden 
har man strävat efter att beakta. I utlåtandena 
framfördes kritik mot den dubbla regleringen 
av rättigheterna till åtkomst och överlåtelse 
av uppgifter, som uppfattades som omotive-
rad. Det föreskrivs inte entydigt i lagen huru-
vida överföringen av uppgifter ska regleras i 

den personuppgiftslag som gäller den överlå-
tande myndigheten eller i den personupp-
giftslag som gäller den mottagande myndig-
heten eller i båda dessa lagar. I denna propo-
sition föreskrivs om såväl överlåtelsen av 
uppgifter som mottagandet, även om detta 
har lett till dubbel reglering och till att lag-
förslaget fått en ganska tung struktur. 
 
6  Samband med andra proposi t io-

ner 

Det föreslås att de bestämmelser i polisens 
personuppgiftslag som gäller behandling av 
uppgifter tillsammans med Europeiska polis-
byrån upphävs. Bestämmelser om den kom-
mer att ingå i en separat lag som ska gälla 
genomförande av vissa bestämmelser i rådets 
beslut om inrättande av Europeiska polisby-
rån. Avsikten är att lagen om ändring av po-
lisens personuppgiftslag ska träda i kraft så 
snart som möjligt efter det att den har anta-
gits och blivit stadfäst, men dock samtidigt 
med den lag som ska gälla genomförande av 
vissa bestämmelser i rådets beslut om inrät-
tande av Europeiska polisbyrån. Det lagför-
slaget kommer att lämnas till riksdagen se-
nast genast i början av höstsessionen. 

 
 

DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

 
1.1 Lagen om behandling av personupp-

gifter i polisens verksamhet 

2 kap. Polisens informationssystem 

2 §. Informationssystemet för polisärenden. 
Paragrafen om informationssystemet för po-
lisärenden har ändrats ett flertal gånger sedan 
lagen trädde i kraft. Paragrafens läsbarhet 
och klarhet har blivit lidande på grund av 
dessa ändringar. Därför föreslås det att hela 
paragrafen skrivs om. 

 I 2 mom. i dem gällande paragrafen före-
skrivs det om sådana uppgifter om identitet 
som får registreras i informationssystemet för 

polisärenden. I bestämmelsen konstateras det 
att, av de uppgifter som gäller identiteten i 
fråga om en person som är misstänkt för brott 
eller är föremål för förundersökning, polis-
undersökning, polisens åtgärder eller 
tvångsmedel, får det i informationssystemet 
registreras fullständigt namn, födelsedatum, 
personbeteckning, kön, modersmål, nationa-
litet, civilstånd, födelsestat, födelsehem-
kommun, hemkommun, yrke, adress och te-
lefonnummer eller annan kontaktinformation, 
uppgift om att personen avlidit, uppgifterna i 
en utländsk persons resedokument samt så-
dana uppgifter om personen som påverkar 
hans eller hennes egen säkerhet eller polisens 
säkerhet i arbetet. 

I punkt a i 2 § 3 mom. 10 punkten i den 
gällande paragrafen finns det också bestäm-
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melser som gäller personer som gjort anmä-
lan, uppträder som vittnen eller målsägande 
eller som har något annat samband med an-
mälan. Det finns dock inga bestämmelser om 
innehållet i de uppgifter som får registreras, 
trots att dessa personer bör kunna identifieras 
och nås på samma sätt som personer som 
misstänks för brott eller som är föremål för 
förundersökning, polisundersökning, polisens 
åtgärder eller tvångsmedel.  

Det föreslås att definitionen i 2 mom. pre-
ciseras så att det inte bara är uppgifter om 
personer som är föremål för polisens verk-
samhet som får registreras i informationssy-
stemet, såsom det tidigare har varit enligt la-
gen, utan även sådana uppgifter som behövs 
för att identifiera personer som gjort anmä-
lan, uppträder som vittnen eller målsägande 
eller som har något annat samband med 
ärendet. Det föreslås att det till den förteck-
ning över personuppgifter som får registreras 
i informationssystemet som finns i 2 mom. 
även fogas uppgift om dödförklaring av en 
person. Dödförklaring av en person har med 
tanke på polisens uppgifter en annan betydel-
se än vad det att en person har avlidit har, 
t.ex. när det gäller efterlysning av försvunna 
personer och bevarande av uppgifter.  

Benämningen fullständigt namn i 2 mom. 
föreslås bli ändrad till enbart namn. En finsk 
medborgares officiella namn kan anses vara 
det efternamn och de förnamn som är an-
tecknade i befolkningsregistret. I befolk-
ningsregistret registreras dessutom en per-
sons tidigare för- och efternamn samt datum 
för när ett namn har ändrats. Även om namn-
lagstiftningen inte känner till begreppet till-
talsnamn, kan ett tilltalsnamn registreras i be-
folkningsdatasystemet i den form som perso-
nen själv anmäler, och även myndigheterna 
förväntas använda det i stället för det offici-
ella namnet. Utgångspunkten är att en per-
sons tilltalsnamn är det namn som är först i 
ordningen av de officiella förnamnen, men 
tilltalsnamnet kan också antecknas i registret 
om personen i fråga använder något annat än 
det första förnamnet som tilltalsnamn. Till-
talsnamnet kan också vara en del av ett två-
delat förnamn eller till sitt skrivsätt avvika 
från det officiella förnamnet. Tilltalsnamnet 
kan även skilja sig helt från de officiella för-
namnen, och ett sådant allmänt använt för-

namn kan användas som namn på en person 
bl.a. på kandidatlistor i samband med val. 
Många personer är kända under så kallade ar-
tistnamn. Artistnamn antecknas inte i befolk-
ningsdatasystemet, men de är skyddade ge-
nom lagstiftning så att ingen annan person 
kan börja använda ett allmänt känt artistnamn 
som sitt eget eller som firmanamn. Det är 
inte alltid möjligt att fastslå det officiella 
namnet för en utländsk person. I allmänhet 
försöker man använda det namn som finns i 
passet, men även i fråga om detta namn kan 
skrivsättet variera beroende på bl.a. translit-
terationen, och begreppen för- och efternamn 
är inte likadana i alla stater. Asylsökande har 
ofta inga resedokument att visa upp, så myn-
digheterna är tvungna att anteckna till och 
med flera namn som dessa personer visar upp 
och som skiljer sig från varandra, även i frå-
ga om skrivsättet. Eftersom det i polisarbete 
är viktigt att nå personer i olika situationer, 
är det även viktigt att polisen känner till och 
har tillgång till alla varianter av det namn 
som en person använder, s.k. alias, och att de 
kan föras in i registret när de blir kända ge-
nom dokument eller genom att personen i 
fråga själv anmäler dem.  

Kriminella kan i många sammanhang ut-
nyttja personuppgifter om existerande män-
niskor i sin brottsliga verksamhet. Sådana 
missbrukade identiteter antecknas inte som 
alias för den som missbrukat dem, men i 
synnerhet utomlands kan kriminella lyckas 
vilseleda myndigheterna så att en oskyldig 
persons uppgifter blir kvar i deras register 
och så att myndigheterna utifrån de falska 
personuppgifterna skickar ut efterlysningar i 
bl.a. internationella informationssystem, vil-
ket kan medföra allvarliga problem för de 
oskyldiga. På en persons begäran är det möj-
ligt att föra in en registrering i Schengens in-
formationssystem, där det konstateras att 
missbruk av detta slag har inträffat, och det 
föreslås att samma förfarande även ska vara 
möjligt i fråga om uppgifter om efterlysning-
ar av personer i informationssystemet för po-
lisärenden. 

I samband med brottsbekämpning får poli-
sen även kännedom om olika öknamn eller 
andra tilläggsnamn för de personer som miss-
tänks för brott, och polisen kan registrera 
dessa som sådana uppgifter som klassificerar 
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personerna i fråga bland signalementsuppgif-
terna. 

För att utländska personer ska kunna iden-
tifieras, ger Migrationsverkets informations-
system utländska personer som förts in i re-
gistret ett kundnummer, med hjälp av vilket 
de finska myndigheterna kan identifiera des-
sa personer. Enligt det moment som föreslås 
får Migrationsverkets nummer och andra 
uppgifter som identifierar en utländsk person 
samt personens adress, föräldrarnas namn 
och nationaliteten registreras i informations-
systemet. Vid punkten medborgarskap an-
tecknas förutom tidigare och nuvarande 
medborgarskap även uppgifter om dubbelt 
medborgarskap. Anteckningen görs även om 
finska medborgare. Det föreslås att momentet 
utökas med rätt att registrera även övrig nöd-
vändig information om inresa och passerande 
av gräns i informationssystemet, t.ex. uppgif-
ter om utreseland och transitland. 

Trafiksäkerhetsverket ger den som har för-
satts i körförbud ett klientnummer som iden-
tifikationsuppgift. Denna uppgift som identi-
fierar den som försatts i körförbud används 
av alla de myndigheter som handlägger kör-
förbudsärendet. Enligt det föreslagna mo-
mentet är det också tillåtet att registrera upp-
gifter som identifierar en person som försatts 
i körförbud i informationssystemet för polis-
ärenden.    

Det föreslås också att 2 mom. ändras så att 
den sista satsen i momentet stryks. I denna 
sats definieras uppgifter om en person som 
påverkar hans eller hennes egen säkerhet el-
ler polisens säkerhet i arbetet som sådana 
personuppgifter som får registreras. Det före-
slås att uppgifterna i denna punkt i bestäm-
melsen förs över till 2 § 3 mom. 8 punkten, 
som innehåller en mera omfattande definition 
av vilken säkerhetsinformation som får regi-
streras i informationssystemet. När det gäller 
en persons hälsotillstånd, får endast sådana 
uppgifter om bedömningen av hur farlig eller 
oberäknelig en person är som är nödvändiga 
registreras. Bestämmelsen motsvarar i sak 7 
§ 1 mom. 6 punkten i lagen om nödcentraler 
(157/2000).  

Det föreslås att punkterna i 2 § 3 mom. i 
den gällande lagen omorganiseras så att det i 
1 punkten föreskrivs om anmälningar som 
hänför sig till förundersökningar eller polis-

undersökningar och om åtgärder i anslutning 
till händelser, i 2—7 punkten om särskilda 
kategorier av uppgifter i anslutning till anmä-
lan, i 8 och 9 punkten om kategorier av upp-
gifter som gäller egenskaperna hos personer 
som misstänks för brott och i 9—16 punkten 
om sådana uppgifter som ska registreras med 
tanke på de uppgifter som föreskrivs i 1 § 1 
mom. i polislagen, och som inte gäller någon 
enskild förundersökning eller polisundersök-
ning. 

I 2 § 3 mom. 1 punkten föreskrivs det om 
uppgifter om undersökningar och handräck-
ning, vilket det föreskrivs om i 3 mom. 10 
punkten i den gällande lagen. Det föreslås att 
det till 1 punkten fogas en punkt a som anger 
vilka uppgifter som kan identifiera en hän-
delse, och en punkt e som för klassificering-
en av tillvägagångssättet vid brott innehåller 
sådana uppgifter som beskriver klassifice-
ringen av gärningsmannen, händelsen eller 
gärningen samt sådana uppgifter som behövs 
för sammanlänkning och teknisk undersök-
ning av brott.  

Polisen har under de senaste åren fått till-
gång till nya undersökningsmetoder och ny 
undersökningsteknik, och det finns särskilda 
bestämmelser om tillämpningen av dessa. 
Även registreringen av uppgifter i anslutning 
till dessa metoder, när brott eller någon an-
nan händelse som kräver polisundersökning 
har konstaterats, börjar höra till uppgifterna 
om undersökning och handräckning. Under 
denna punkt hör på så sätt t.ex. beslut om till-
lämpning av alla former av tvångsåtgärder, 
övervakningen av dessa beslut samt de upp-
gifter som tvångsåtgärderna resulterar i, regi-
streringar av brott i samband med automatisk 
trafikövervakning och behandlingen av dem, 
behandlingen av material som filmats av 
övervakningskameror, efter det att en händel-
se som inleder en förundersökning har kon-
staterats, mätningar som används vid under-
sökningen av rattonykterhetsbrott och resul-
taten av olika metoder för teknisk brottsut-
redning. 

I 2 § 3 mom. 2 punkten föreslås det be-
stämmelser om uppgifter som gäller efterlys-
ningar av personer, som det föreskrivs om i 3 
mom. 1 punkten i den gällande lagen. Det fö-
reslås att momentet utökas med en ny punkt 
om rätt att registrera sådana uppgifter om be-
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söksförbud som avses i den gällande 2 § 3 
mom. 4 a punkten, sådant djurhållningsför-
bud som avses i 17 kap. 23 § i strafflagen 
och sådana uppgifter om jaktförbud som av-
ses i 48 a kap. 6 § i strafflagen, samt uppgif-
ter om personer som står under övervakad 
frihet på prov och personer som avtjänar 
övervakningsstraff. Med anledning av de 
ändringar som föreslås i punkten, föreslås det 
att även punktens namn ändras till uppgifter 
om efterlysningar av personer. 

Det föreslås att det till den förteckning över 
uppgifter som får registreras som finns i 3 
mom. 2 punkten i den gällande lagen även 
fogas uppgifter om personer som meddelats 
nationellt inreseförbud. Sådana inreseförbud 
som gäller hela Schengenområdet registreras 
även i fortsättningen i Schengens informa-
tionssystem. Endast efterlysningar som gäller 
Finland förs in i det nationella systemet.  

För att man effektivare ska kunna hitta ef-
terlysta personer och identifiera rätt person, 
föreslås det att efterlysningarna utökas med 
fotografi, fingeravtryck och särskilda oförän-
derliga fysiska kännetecken, uppgifter om 
den rätta identiteten för en person vars identi-
tet har missbrukats, samt uppgifter om huru-
vida en person som är efterlyst är beväpnad, 
våldsbenägen eller har rymt. 

Inom en snar framtid blir det möjligt att au-
tomatiskt inkludera fotografier även i in-
hemska efterlysningar, vilket hjälper till att 
förbättra effektiviteten i efterlysningarna. I 
allmänhet fås fotografi, fingeravtryck och 
särskilda kännetecken från signalementsupp-
gifterna enligt 9 punkten i denna paragraf, 
men ett fotografi kan också fogas in från 
bilduppgifterna i informationssystemet för 
förvaltningsärenden, om det är tillåtet enligt 
16 §.  

Att bifoga fotografier av personer som 
skyddas genom besöksförbud eller fotografi-
er av, fingeravtryck av eller särskilda känne-
tecken för personer vars identitet har miss-
brukats, är tillåtet endast om personen i fråga 
begär det och lämnar över sina uppgifter för 
detta syfte. 

I 2 § 3 mom. 3 punkten föreslås det be-
stämmelser om identifieringsuppgifter, som 
det föreskrivs om i 3 mom. 8 punkten i den 
gällande lagen. Det föreslås att bestämmelsen 
preciseras så att fotografier, fingeravtryck, 

tandkartor, DNA-profiler och uppgifter om 
proteser och medicinska åtgärder som lämnat 
spår räknas som sådana uppgifter som är 
nödvändiga för identifiering av avlidna. Mot-
svarande uppgifter får även föras in i re-
gistret för en försvunnen persons räkning, till 
den del polisen har rätt att få kännedom om 
dem. 

I 2 § 3 mom. 4 punkten föreslås det be-
stämmelser om uppgifter om efterspanade 
fordon, som det föreskrivs om i 3 mom. 2 
punkten i den gällande lagen. 

I 2 § 3 mom. 5 punkten föreslås det be-
stämmelser om egendomsuppgifter, som det 
föreskrivs om i 3 mom. 3 punkten i den gäl-
lande lagen. 

I 2 § 3 mom. 6 punkten föreslås det be-
stämmelser om uppgifter om frihetsberövade, 
som det föreskrivs om i 3 mom. 4 punkten i 
den gällande lagen. Samtidigt föreslås det att 
namnet på punkten, uppgifter om anhållna, 
ändras till uttrycket uppgifter om frihetsbe-
rövade, så att det bättre motsvarar innehållet i 
punkten. 

I 2 § 3 mom. 7 punkten föreslås det be-
stämmelser om uppgifter om brottsanmäl-
ningsindex, som det föreskrivs om i 3 mom. 
5 punkten i den gällande lagen. Det föreslås 
att det till momentet fogas en bestämmelse 
om att uppgifter om undersökningsläget får 
ingå i förteckningen över uppgifter om 
brottsanmälningsindex. Även uppgifter om 
beslut som polisen fattat för att avsluta ett 
ärende och uppgifter om beslut av åklagare 
och domstolsavgöranden, och om att dessa 
vunnit laga kraft, får registreras i brottsan-
mälningsindex. Det föreslås att definitionen 
av de uppgifter som avses i punkten – upp-
gifter om brottsanmälningsindex och påfölj-
der – ändras så att uppgifter om påföljder 
stryks, eftersom polisen vid behov får till-
gång till dessa genom rättsförvaltningens 
straffregister och bötesregister.  

I 2 § 3 mom. 8 punkten föreslås det be-
stämmelser om sådan säkerhetsinformation 
som får registreras.  

I bestämmelsen konstateras det att det är 
tillåtet att i informationssystemet registrera 
sådana uppgifter om personer som är föremål 
för polisens verksamhet som är nödvändiga 
med tanke på dessa personers egen säkerhet 
eller polisens säkerhet i arbetet, såsom upp-
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gifter om hur farliga eller oberäkneliga ob-
jekten eller personerna är. Detta kan vara 
personuppgifter som beskriver eller är av-
sedda att beskriva brottsliga gärningar, straff 
eller andra påföljder för brott, personernas 
hälsotillstånd, sjukdom eller handikapp, 
vårdåtgärder som vidtagits i fråga om dessa 
personer, eller åtgärder som är jämförbara 
med sådana. 

Det föreslås att uppgifter som berör en per-
son och som påverkar hans eller hennes egen 
säkerhet eller polisens säkerhet i arbetet förs 
över till en egen punkt från de uppgifter som 
gäller identitet som finns i 2 § 2 mom., och 
definitionen samordnas med 7 § 1 mom. 6 
punkten i lagen om nödcentraler (157/2000).  

Det föreslås att sådana uppgifter får föras 
in i registret som är nödvändiga för en per-
sons egen säkerhet och för verksamhetsenhe-
ternas säkerhet i arbetet, som det är svårt att 
hitta eller osäkert om man hittar i olika myn-
digheters register och som bör vara gemen-
samma för alla larmmyndigheter. Objektet 
som säkerhetsinformationen gäller kan t.ex. 
vara ett fordon eller en plats där oberäkneliga 
eller farliga personer har sitt tillhåll, eller den 
farliga personen själv. En persons farlighet 
kan ta sig uttryck i sjuklig aggressivitet eller 
gälla en farlig smittsam sjukdom. Farlighet i 
fråga om andra objekt kan t.ex. vara att tek-
nisk apparatur medför explosionsrisk vid 
olycka, eller fara för ras. Om närmare infor-
mation saknas kan även mer generell infor-
mation användas för att identifiera ett objekt 
eller en person, t.ex. kännetecken eller till-
talsnamn, eller i fråga om ett fordon märket 
eller färgen. Det bör vara möjligt att söka in-
formation inte enbart genom namn, utan även 
genom adress, fordonets registreringsnum-
mer eller andra motsvarande uppgifter.  

Det föreslås att uppgifter om hälsotillstån-
det för en specifik person som är sådana 
känsliga uppgifter som avses i 11 § i person-
uppgiftslagen (523/1999) endast får registre-
ras om de är nödvändiga för att ett polis- el-
ler utryckningsuppdrag ska kunna genomfö-
ras. Med risker för säkerheten i arbetet avses 
farliga eller lättsmittande sjukdomar såsom 
hiv, hepatit C eller mentalsjukdom som leder 
till aggressivitet. Patientens egen säkerhet 
gagnas åter av uppgifter om sjukdomar vars 
symptom påminner om berusningstillstånd 

eller sjukdomar som kräver regelbunden me-
dicinering eller medicinering vid anfall. Poli-
sen har inte befogenheter att begära uppgifter 
om hälsotillstånd av t.ex. sjukvårdsmyndig-
heterna, utan uppgifterna registreras när de 
kommer fram i samband med att en person 
själv berättar om dem eller i samband med 
polisuppdrag.  

Bestämmelser om utbyte av säkerhetsin-
formation med motsvarande uppgifter i nöd-
centralens informationssystem och om ut-
lämnande av informationen till stämnings-
män och utsökningspersonal finns i 19 §. 

Utnyttjandet av säkerhetsinformation är 
nödvändigt med tanke på säkerheten i fältar-
bete. Främjandet av säkerheten i arbetet är 
samtidigt en princip som ligger till grund för 
registreringen, bevarandet och utlämnandet 
av uppgifter. Om det finns säkerhetsinforma-
tion betyder det inte att åtgärderna inleds på 
ett aggressivt sätt, utan i allmänhet att man 
förbereder sig för situationen på ett mera fin-
känsligt sätt.  

I 2 § 3 mom. 9 punkten föreslås det be-
stämmelser om signalementsuppgifter. Det 
föreslås att det till de signalementsuppgifter 
som räknas upp i bestämmelsen, när det gäll-
er brott och en okänd gärningsman, fogas 
signalement enligt 6 kap. 4 § 1 mom. i 
tvångsmedelslagen och DNA-profiler enligt 
5 § i nämnda kapitel. Det föreslås att det till 
momentet även fogas rätt att i informations-
systemet registrera identifikationsuppgifter 
om ett brott, brottsbeteckningen som ligger 
till grund för registreringen samt övriga upp-
gifter som gäller registrering. Det föreslås att 
uttrycket videobilder på en person ersätts 
med uttrycket tekniska bild- och ljudupptag-
ningar av en person. 

Enligt dataombudsmannens tolkning är 
även sådana uppgifter som är kopplade till 
brott och som gäller okända personer person-
uppgifter, eftersom syftet med att registrera 
dem är att kunna identifiera personerna i frå-
ga. Därför inbegriper definitionen även in-
formation som en okänd person har lämnat 
efter sig på en brottsplats eller information 
som registrerats där. Det föreslås att en 
okänd förövares kännetecken inte blir kvar i 
signalementsregistret efter det att identiteten 
har klarlagts, utan att de i regel avlägsnas när 
de inte längre behövs för rättsprocessen. En 
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registrering enligt tvångsmedelslagen görs 
om den som misstänks för brott, och uppgif-
terna bevaras i enlighet med vad som före-
skrivs.  

I 2 § 3 mom. 10 punkten föreslås det be-
stämmelser om arkivuppgifter, som det före-
skrivs om i 3 mom. 11 punkten i den gällan-
de lagen. Syftet för användningen av arkiv-
uppgifter har angetts så noggrant som möjligt 
i den gällande lagen, så att uppgifterna endast 
kan användas för sökning av handlingar i po-
lisens slutliga arkiv. För närvarande är det 
möjligt att söka information i arkivdatabasen 
utifrån fysiska personer, juridiska personer 
eller identifieringsuppgifterna för ett ärende. 
För att skapa klarhet i de åtgärder som görs i 
samband med arkiveringen av information 
om ett fall, föreslås det att det till förteck-
ningen i punkten fogas personuppgifter om 
de berörda och uppgifter om deras delaktig-
het, samt sådana uppgifter om efterlysningar, 
egendomsuppgifter, uppgifter om efterspana-
de fordon, uppgifter om frihetsberövande och 
identifieringsuppgifter som hänför sig till 
anmälan. Det föreslås att definitionen arkiv-
uppgifter om undersökning och handräckning 
som finns i den gällande punkten ändras till 
arkivuppgifter. 

I 2 § 3 mom. 11 punkten föreslås det be-
stämmelser om uppgifter om informations-
förmedling, vilket det föreskrivs om i 3 
mom. 6 punkten i den gällande lagen. 

Det föreslås att momentet ändras så att den 
tidigare rätten att registrera uppgifter utvid-
gas till att även omfatta registrering av upp-
gifter som har att göra med information till 
allmänheten eller den myndighet som utför 
en undersökning, tips från allmänheten och 
inriktning av övervakningen. Eftersom till-
gången till och utlämnandet av uppgifter om 
informationsfördelning sker med hjälp av en 
teknisk anslutning, bör även bestämmelserna 
om rätten att registrera dessa uppgifter ingå i 
just denna lag, och inte i t.ex. polislagen. 
Samtidigt säkerställs det även att uppgifterna 
är aktuella. Till punkten fogas ett omnäm-
nande om att undersökningsledaren kan be-
sluta att det eventuellt finns ett särskilt behov 
av att informera om ett ärende. Definitionen 
av uppgifter i punkten ändras från uppgifter 
för förmedling av meddelanden till uppgifter 
om informationsförmedling. Bestämmelser 

om utlämnande av uppgifter om informa-
tionsförmedling finns i 19 a §. 

I 2 § 3 mom. 12 punkten föreslås det be-
stämmelser om uppgifter om informations-
källa. 

Det föreslås att en ny 13 punkt fogas till 2 
§ 3 mom. I denna punkt finns det bestämmel-
ser om registrering av uppgifter om inkvarte-
ring i informationssystemet för polisärenden. 
För närvarande lämnar inkvarteringsrörelser-
na in uppgifter om utlänningars inkvartering 
till polisen med hjälp av en pappersblankett. 
Uppgifterna om finländares inkvartering för-
varas hos inkvarteringsrörelserna. Enligt den 
paragraf som föreslås får man uppgifterna 
om inkvartering från inkvarteringsrörelsen 
till informationssystemet för polisärenden via 
en teknisk anslutning. I bestämmelsen defini-
eras som uppgifter om inkvartering sådana 
uppgifter om resande som avses i lagen om 
inkvarterings- och förplägnadsverksamhet 
(308/2006) och som ges av dem som driver 
inkvarteringsrörelse för att upprätthålla all-
män ordning och säkerhet samt för att före-
bygga och utreda brott.  

I 2 § 3 mom. 14 punkten föreslås det be-
stämmelser om uppgifter om besöksförbud, 
som det föreskrivs om i 3 mom. 4 a punkten i 
den gällande lagen.  

Det föreslås att en ny 15 punkt fogas till 2 
§ 3 mom. I punkten föreskrivs det om obser-
vationsuppgifter. Observationsuppgifterna 
kan omfatta uppgifter om observationer som 
gjorts av poliser eller uppgifter som anmälts 
till polisen i anslutning till händelser eller 
personer som på basis av omständigheterna 
eller personernas hotelser eller uppträdande i 
övrigt av grundad anledning kan misstänkas 
ha samband med brottslig verksamhet. För 
närvarande finns det inga särskilda bestäm-
melser om registreringen av sådana uppgif-
ter. Uppgifterna har förts in i de register som 
finns vid de olika enheterna eller i polisens 
övriga elektroniska medier, i synnerhet de si-
dor som finns i polisens operativa intranet. 
Detta har uppfattats som ett problem, och in-
formationshanteringen torde i detta avseende 
inte heller till alla delar uppfylla kraven i 
personuppgiftslagen. 

I informationssystemet får det bara regi-
streras sådana uppgifter som man har skäl att 
misstänka kan hänga samman med förhind-
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rande, avslöjande eller utredande av brott. 
Den föreslagna bestämmelsen säkerställer att 
den registeransvarige även i praktiken kan 
ansvara för att de personuppgifter som regi-
streras är nödvändiga, aktuella och korrekta. 
Genom bestämmelsen tryggas även den prak-
tiska laglighetsövervakningen av uppgifterna. 

För att effektivt kunna utnyttja de uppgifter 
som den intensifierade övervakningen av In-
ternetsidor har resulterat i, har polisens högs-
ta ledning varit tvungen att skapa ett lands-
omfattande temporärt informationssystem för 
övervakning av Internet 
(SM/Dno/2008/1197). Syftet med informa-
tionssystemet är att samla in sådana uppgifter 
och observationer från offentliga Internetsi-
dor och diskussionsforum som allmänheten 
har rapporterat om eller som polisen med 
hjälp av de metoder för inhämtning av in-
formation som avses i 3 kap. i polislagen har 
inhämtat, samt uppgifter om hot eller tips 
som gäller läroanstalter och uppgifter om 
budskap om våld eller människohat, i syn-
nerhet om de innehåller hänvisningar till 
skjutvapen eller sprängämnen. Det är dessut-
om tillåtet att i systemet sammankoppla, re-
gistrera och på annat sätt behandla de uppgif-
ter som finns i de informationssystem som 
avses i 2—4 § i denna lag med de insamlade 
uppgifterna. Genom analys av denna infor-
mation strävar man efter att kunna avslöja, 
förhindra och inleda förundersökning om 
brottsliga handlingar och planer som gäller 
sådana, klarlägga och identifiera förövarna 
och att rikta in sådana åtgärder för övervak-
ning av tillstånd mot förövarna som stöder 
förebyggandet av brott. Den bestämmelse 
som nu föreslås innehåller även rätt att i in-
formationssystemet registrera sådan informa-
tion som hämtats in genom övervakning av 
Internet. Den information som fås in genom 
övervakningen av Internet registreras i det 
temporära informationssystemet för över-
vakning av Internet endast till dess att den fö-
reslagna bestämmelsen träder i kraft. 

Rådet (rättsliga och inrikes frågor) godkän-
de i oktober 2008 slutsatserna 14071/08 EN-
FOPOL 187 CRIMORG 162, där rådet upp-
manar medlemsstaterna att vidta de åtgärder 
som krävs för att inrätta sådana nationella sy-
stem och centrala kontaktpunkter till vilka 
man kan koncentrera nationella rapportering-

ar om sådan verksamhet på Internet som ty-
der på att en person eventuellt är inblandad i 
brott. Registrering av observationsuppgifter i 
informationssystemet för polisärenden är i 
linje med förslaget. Genom den föreslagna 
bestämmelsen kan de behov som slutsatserna 
ger upphov till tillgodoses. Från privat håll 
har det utvecklats system för rapportering av 
information som gäller upphovsrätt och 
barnpornografi. 

I informationssystemet får det inte registre-
ras vilka personuppgifter som helst som har 
observerats i samband med polisens över-
vakning av Internet eller annan övervakning. 
Villkoret för att uppgifter ska få registreras är 
att den information som rapporterats till poli-
sen, eller som polisen själv har inhämtat, på 
ett konkret sätt och grundat på omständighe-
ter eller personernas hotelser eller uppträ-
dande i övrigt ska ha koppling till kriminell 
verksamhet. Den föreslagna bestämmelsen 
tillämpas t.ex. i situationer där man utifrån de 
hot som uttalats av en person kan ha grundad 
anledning att sluta sig till att han eller hon i 
framtiden kommer att göra sig skyldig till 
brott. Till exempel uppgifter om att ett ut-
landsregistrerat fordon befinner sig på ett 
område med många fritidsbostäder får regi-
streras i informationssystemet som sådana 
uppgifter som grundar sig på omständigheter, 
eftersom det finns grundad anledning att 
misstänka att fordonet och personerna i det 
skulle komma att kopplas till polisens brotts-
bekämpningsåtgärder. Det är däremot inte 
tillåtet att i systemet registrera t.ex. uppgifter 
om personer som rör sig på en allmän plats 
på efternatten, om inte händelsen kan ha spe-
ciell betydelse för ett brottsbekämpningsupp-
drag som polisen kan få i framtiden, t.ex. att 
en person bär på värdefulla byggnadsredskap 
som det finns grundad anledning att misstän-
ka att sannolikt är stulna. 

De särskilda villkor för registreringen av 
uppgifter som anges i den föreslagna be-
stämmelsen och den registeransvariges fak-
tiska möjligheter att kontrollera grunderna 
för registreringen av uppgifter tryggar den 
registrerades rättsskydd. 

Av de uppgifter som gäller en persons 
identitet får sådana uppgifter som är nödvän-
diga för att identifiera personen registreras, 
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och av uppgifterna om ett fordon de som är 
nödvändiga för att identifiera fordonet. 

Den nya punkten föreslås ersätta de enhets-
specifika register över observationsuppgifter 
som avses i 6 § i den gällande lagen med ett 
landsomfattande permanent register, i vilket 
uppgifterna får bevaras under en kort period 
på sex månader. Bestämmelser om förva-
ringstiden för uppgifterna i de enhetsspecifi-
ka registren finns i lagens 26 § 1 mom. 2 
punkt. 

I 9 § i lagen om behandling av personupp-
gifter vid gränsbevakningsväsendet 
(579/2005) finns det bestämmelser om 
gränsbevakningsväsendets register för till-
stånds- och övervakningsärenden, i vilket det 
är tillåtet att registrera sådana uppgifter som 
är nödvändiga för att gränsbevakningsväsen-
det ska kunna fullgöra föreskrivna åliggan-
den. De bestämmelser som nu föreslås ger 
inte gränsbevakningsväsendet en lika omfat-
tande rätt att registrera observationsuppgifter 
i informationssystemet för polisärenden. 

Det föreslås att en ny 16 punkt fogas till 2 
§ 3 mom. I denna punkt finns det bestämmel-
ser om sådana uppgifter från teknisk över-
vakning som får registreras i informationssy-
stemet för polisärenden, och som också inbe-
griper uppgifter från teknisk övervakning en-
ligt 28 § 1 mom. 1 punkten i polislagen och 
uppgifter som inhämtats genom temporär el-
ler tillfällig övervakning med tekniska medel. 

Med teknisk övervakning avses övervak-
ning som sker med hjälp av en teknisk an-
ordning och som gäller en på förhand ospeci-
ficerad grupp människor. Den tekniska över-
vakning som avses i bestämmelsen är i all-
mänhet fortlöpande och gäller på förhand 
specificerade platser. Eftersom den tekniska 
övervakningen till sin natur är allmän över-
vakning, får inte heller registreringen i an-
slutning till den systematiskt eller på förhand 
rikta in sig på vissa utvalda personer. I den 
definition av teknisk övervakning som finns i 
28 § 1 mom. 1 punkten i polislagen förutsätts 
det att registreringen av ljud eller bild i sam-
band med den tekniska övervakningen är au-
tomatisk. Den automatiska registreringen kan 
vara oavbruten eller pågå så länge som någon 
uppehåller sig inom apparaturens verknings-
område. 

Om man börjar observera eller avlyssna en 
särskild person eller registrera ljud- eller 
bildupptagningar av personen med hjälp av 
utrustning som används för teknisk övervak-
ning, blir det fråga om teknisk observation. 
Bestämmelser om villkoren för sådan finns i 
31 § i polislagen. 

3 §. Informationssystemet för förvaltnings-
ärenden. Det föreslås att det till den förteck-
ning över personuppgifter som får registreras 
i informationssystemet som finns i 2 mom. 
även fogas uppgift om dödförklaring av en 
person. Benämningen fullständigt namn i 2 
mom. föreslås bli ändrad till enbart namn. På 
så sätt överensstämmer bestämmelsen med 2 
§ 2 mom. Dödförklaring av en person har 
med tanke på polisens uppgifter en annan be-
tydelse än vad det att en person har avlidit 
har, t.ex. när det gäller efterlysning av för-
svunna personer och bevarande av uppgifter. 
För att utländska personer ska kunna identifi-
eras, ger Migrationsverkets informationssy-
stem utländska personer som förts in i re-
gistret ett kundnummer, med hjälp av vilket 
de finska myndigheterna kan identifiera des-
sa personer.  

Det föreslås att det till förteckningen i 3 § 3 
mom. 1 punkten fogas uppgift om tidpunkten 
för avlagt lämplighetstest. Genom att uppgif-
terna om avlagt test registreras får myndighe-
ten tillförlitlig information om tidpunkten för 
ett avlagt test när den överväger behovet av 
ett nytt test. Datum för när testet avlagts be-
höver registreras för att det ska vara möjligt 
att bedöma om man ska göra ett undantag 
och befria personen i fråga från ett test. 

Det föreslås att en 9 punkt fogas till 3 § 3 
mom. I punkten finns det bestämmelser om 
möjligheten att i informationssystemet för 
förvaltningsärenden, för skötseln av uppgif-
ter enligt lotterilagen, registrera information 
om anmälningar, tillståndsansökningar, till-
stånd, återkallade tillstånd, redovisningar och 
om dem som gjort anmälan samt om till-
ståndssökande och tillståndshavare, om dem 
som i praktiken anordnar lotterier och dessas 
ansvariga personer, om kontrollåtgärder samt 
om åtgärder som hänför sig till förbud och 
vitesförfarande. Filen gör det möjligt för till-
stånds- och tillsynsmyndigheterna att effek-
tivt sköta sina uppgifter. I filen ska det finnas 
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tillgänglig information om bl.a. lotterier som 
sökanden har genomfört tidigare. 

4 §. Informationssystemet för misstänkta. 
Det föreslås att det till den förteckning över 
personuppgifter som får registreras i infor-
mationssystemet som finns i 3 mom. även 
fogas uppgift om dödförklaring av en person. 
Benämningen fullständigt namn i 3 mom. fö-
reslås bli ändrad till enbart namn. På så sätt 
överensstämmer bestämmelsen med 2 § 2 
mom. och 3 § 2 mom. Det föreslås att det till 
den förteckning som finns i 3 mom. fogas 
rätt att registrera ljud- och bildupptagningar 
av en person samt identifikationsuppgifter 
som grundar sig på en persons fysiska egen-
skaper. Med tanke på polisens och den regi-
strerades rättsskydd är det nödvändigt att po-
lisen kan säkerställa den registrerades identi-
tet på ett så tillförlitligt sätt som möjligt. Till 
exempel en bild av en person är ofta en till-
förlitligare identifikationsuppgift än det 
namn som personen använder. Identifika-
tionsuppgifter som grundar sig på en persons 
fysiska egenskaper behövs för att personer 
ska kunna identifieras på ett tillförlitligt sätt, 
och de kan ibland också vara de enda uppgif-
terna som finns för att identifiera en person. 
Dödförklaring av en person har med tanke på 
polisens uppgifter en annan betydelse än vad 
det att en person har avlidit har, t.ex. när det 
gäller efterlysning av försvunna personer och 
bevarande av uppgifter. För att utländska 
personer ska kunna identifieras, ger Migra-
tionsverkets informationssystem utländska 
personer som förts in i registret ett kund-
nummer, med hjälp av vilket de finska myn-
digheterna kan identifiera dessa personer. 

De kontaktpersoner som den finska polisen 
har sänt utomlands har inte haft rätt att an-
vända informationssystemet för misstänkta, 
vilket har försvårat det uppdrag som de är där 
för att utföra. Av denna orsak föreslås det att 
4 § 4 mom. ändras så att de kontaktpersoner 
som polisen sänder utomlands kan få rätt att 
använda informationssystemet för misstänk-
ta.  

5 §. Skyddspolisens funktionella informa-
tionssystem. I paragrafen föreskrivs det om 
skyddspolisens funktionella informationssy-
stem.  

Det föreslås att benämningen fullständigt 
namn i 3 mom. ändras till enbart namn på 

samma sätt som det föreslås i 2 § 2 mom. Det 
föreslås att det till den förteckning som finns 
i 3 mom. fogas ljud- och bildupptagningar av 
en person samt identifikationsuppgifter som 
grundar sig på en persons fysiska egenska-
per. Det föreslås också att momentet utökas 
med uppgift om dödförklaring av en person. 
Dödförklaring av en person har med tanke på 
polisens uppgifter en annan betydelse än vad 
det att en person har avlidit har, t.ex. när det 
gäller efterlysning av försvunna personer och 
bevarande av uppgifter. För identifieringen 
av utländska personer föreslås det att det till 
de uppgifter som får registreras enligt 3 
mom. fogas det kundnummer som Migra-
tionsverket ger en utländsk person som regi-
streras i informationssystemets register och 
med hjälp av vilket de finska myndigheterna 
identifierar personen i fråga. Enligt det mo-
ment som föreslås får Migrationsverkets 
nummer och andra uppgifter som identifierar 
en utländsk person samt personens adress ut-
omlands, föräldrarnas namn och nationalite-
ten registreras i informationssystemet. Vid 
punkten medborgarskap antecknas förutom 
tidigare och nuvarande medborgarskap även 
uppgifter om dubbelt medborgarskap och na-
tionalitet. Anteckningen görs även om finska 
medborgare. 

6 §. Polisens övriga personregister. Det fö-
reslås att de hänvisningar till 30 § som finns i 
1 mom. och 2 mom. 1 punkten stryks på 
grund av att paragrafen upphävs och att hän-
visningarna till 31 § ändras så att de hänvisar 
till 33 § på grund av den nya paragrafnumre-
ringen. Det föreslås att definitionen av det 
tillfälliga register som avses i 2 mom. 2 
punkten utvidgas till att även omfatta de 
uppgifter som nämns i 14 § 1 mom. 2 och 4 
punkten. 

7 §. Registeransvarig. Det föreslås att hän-
visningen till 30 § stryks på grund av att pa-
ragrafen upphävs och att hänvisningen till 31 
§ ändras till en hänvisning till 33 § på grund 
av den nya paragrafnumreringen. I samband 
med omorganiseringen av polisens förvalt-
ningsstruktur har inrättats ett centralt äm-
betsverk, Polisstyrelsen, som lyder under in-
rikesministeriet och som ska vara registeran-
svarig för polisens riksomfattande personre-
gister. 
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8 §. Inrättande av personregister. Det före-
slås att den hänvisning till 30 § som finns i 2 
mom. stryks på grund av att paragrafen upp-
hävs och att hänvisningen till 31 § ändras till 
en hänvisning till 33 § på grund av den nya 
paragrafnumreringen. I samband med omor-
ganiseringen av polisens förvaltningsstruktur 
har inrättats ett centralt ämbetsverk, Polissty-
relsen, som lyder under inrikesministeriet 
och som beslutar om inrättandet av ett sådant 
personregister som avses i 6 § 1 mom. 
 
3 kap. Specialbestämmelser om be-

handling av personuppgifter 

10 §. Behandling av känsliga uppgifter. 
Det föreslås att paragrafens 2 mom. precise-
ras. Den nuvarande definitionen i paragrafen 
försvårar skötseln av skyddspolisens lagstad-
gade uppgifter. Det föreslås dock inte att rå-
dande praxis i fråga om registrering av indi-
vider ändras. Att uppgifter är känsliga utgör 
inte i sig grund för att de ska få registreras, 
utan grunden för registrering ska även i fort-
sättningen följa 5 §. Sådana känsliga uppgif-
ter som avses i 11 § 1, 2 och 4—6 punkten i 
personuppgiftslagen får samlas in för och re-
gistreras i polisens personregister och i övrigt 
behandlas i enlighet med den gällande lagen 
endast när det är nödvändigt för att ett visst 
uppdrag som hör till polisen ska kunna full-
göras. I personuppgiftslagens 11 § 1 punkt 
anges personers ras eller etniska ursprung, i 2 
punkten bl.a. personers samhälleliga eller po-
litiska uppfattning eller religiösa övertygelse. 
Sådana uppgifter bör skyddspolisen i före-
byggande syfte kunna samla in och registrera 
i sitt funktionella informationssystem och i 
övrigt behandla när detta är nödvändigt för 
att skyddspolisen ska kunna fullgöra sitt lag-
stadgade uppdrag. Skyddspolisens lagstadga-
de uppdrag är att följa bl.a. projekt och fe-
nomen som har anknytning till statens säker-
het, och inte enbart enskilda händelser och 
brott som hör till polisens allmänna ansvars-
område. Uppgifter som kan ha mycket stor 
betydelse med tanke på vilken typ av uppgif-
ter skyddspolisen har och hur de ska skötas 
är uppgifter om individers samhälleliga eller 
politiska uppfattning eller t.o.m. deras reli-
giösa övertygelse. Även det etniska ur-
sprunget kan vara väsentlig information t.ex. 

i frågor som anknyter till kampen mot terro-
rism. Det föreslås att den hänvisning till 31 § 
som finns i 3 mom. ändras till en hänvisning 
till 33 § på grund av den nya paragrafnumre-
ringen. 

11 §. Behandling av överskottsinformation 
som erhållits med hemliga informationsin-
hämtningsmetoder. I paragrafen finns det be-
stämmelser om användningen av information 
som inhämtats genom avlyssning. Enligt 1 
mom. i den gällande paragrafen får inte upp-
gifter som inhämtats genom teknisk avlyss-
ning enligt polislagen föras in i ett personre-
gister om de hänför sig till något annat brott 
än det som avses bli förhindrat eller avbrutet 
genom avlyssningen, om inte uppgifterna 
gäller ett brott för vars förhindrande eller av-
brytande avlyssning får ske. 

Enligt 5 a kap. 13 § i tvångsmedelslagen 
(450/1987) är det tillåtet att förvara 
överskottsinformation som erhållits genom 
teleavlyssning och teknisk avlyssning. Det 
finns inga särskilda bestämmelser om an-
vändningen av information som inhämtats 
med hjälp av någon av de övriga metoderna 
för informationsinhämtning som nämns i 28 
§ i polislagen. I synnerhet vid sådan informa-
tionsinhämtning som gäller bekämpning av 
organiserad brottslighet och terrorism erhålls 
också sådan information som gäller annan 
brottslighet. Eftersom det inte finns några be-
stämmelser om registreringen av information 
i sådana fall, föreslås det att 1 mom. ändras 
så att inte bara information som inhämtats 
genom teknisk avlyssning får registreras i de 
informationssystem som avses i 2, 4 och 5 §, 
utan även sådan överskottsinformation som 
inhämtats med de hemliga informations-
hämtningsmetoder som avses i 3 kap. i 
polislagen, om informationen gäller ett så-
dant brott i fråga om vilket det skulle ha varit 
tillåtet att använda den informationsinhämt-
ningsmetod med vilken informationen erhölls 
för att förhindra eller avslöja brottet. Det-
samma gäller också om informationen är 
nödvändig för att förhindra eller avslöja ett 
sådant brott som avses i 15 kap. 10 § i 
strafflagen. Den föreslagna bestämmelsen 
grundar sig på det förslag som framställts av 
förundersöknings- och tvångsmedelskom-
missionen (kommittébetänkande 2009:2). 
Det föreslås att paragrafens rubrik ändras till 
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”Behandling av överskottsinformation som 
erhållits med hemliga informationsinhämt-
ningsmetoder”. 

Det föreslås att 2 mom. ändras så att det 
inte enbart hänvisas till information som in-
hämtats genom teleavlyssning eller teknisk 
avlyssning, utan även till information som 
inhämtats genom andra hemliga informa-
tionshämtningsmetoder enligt 5 a kap. i 
tvångsmedelslagen. Bestämmelser om regi-
streringen av informationen finns även i fort-
sättningen i tvångsmedelslagen. 

12 §. Behandling av uppgifter som inte 
hänför sig till ett visst uppdrag. I paragrafen 
föreskrivs det om behandlingen av uppgifter 
som inte hänför sig till ett visst uppdrag. Det 
föreslås att den hänvisning till 30 § som finns 
i 1 mom. stryks på grund av att paragrafen 
upphävs och att hänvisningen till 31 § ändras 
till en hänvisning till 33 § på grund av den 
nya paragrafnumreringen. 

Den föreslagna bestämmelsen motsvarar 
med nedan angivna undantag bestämmelser-
na i den gällande 12 §. För närvarande får 
uppgifter som inte hänför sig till ett visst 
uppdrag även registreras i de register som 
anges i 6 § 2 mom. Med uppgifter som inte 
hänför sig till ett visst uppdrag avses preli-
minära uppgifter om tips, som inte hänför sig 
till något uppdrag som redan har inletts, men 
som det finns skäl att misstänka har samband 
med brottslig verksamhet. För tydlighetens 
skull konstateras det uttryckligen att det i 
varje register endast får samlas in och regi-
streras sådan information som är nödvändig 
med tanke på det syfte för vilket registret i 
fråga ska användas. De uppgifter som avses i 
bestämmelsen inbegriper inte överskottsin-
formation som inhämtats genom hemliga in-
formationsinhämtningsmetoder.  

13 §. Polisens rätt att få uppgifter ur vissa 
register och informationssystem. Det föreslås 
att rubriken för paragrafen ändras till Poli-
sens rätt att få uppgifter ur vissa register och 
informationssystem.  

Förutom de rättigheter som det föreskrivs 
om någon annanstans i lag, föreskrivs det i 1 
mom. om polisens rätt att få de uppgifter som 
är nödvändiga för att den ska kunna utföra 
sitt uppdrag och upprätthålla sina personre-
gister. Det föreslås att 1 mom. upphävs så-
som obehövligt. Bestämmelser om polisens 

rätt att få information finns även i bl.a. 
polislagen, straffregisterlagen, lagen om för-
myndarverksamhet (442/1999), lagen om ett 
fastighetsdatasystem och anslutande informa-
tionstjänster (453/2002), lagen om konkurs- 
och företagssaneringsregistret (137/2004), 
lagen om näringsförbud (1059/1985), lagen 
om främjande av invandrares integration 
samt mottagande av asylsökande (493/1999), 
lagen om vissa personregister vid magistra-
terna (57/2005), räddningslagen (468/2003), 
lagen om fullgörande av polisuppgifter inom 
försvarsmakten (1251/1995), tullagen 
(1466/1994), lagen om utlänningsregistret 
(1270/1997), utsökningsbalken (705/2007) 
och lagen om skuldsanering för privatperso-
ner (57/1993). 

Det föreslås också att den precisering som 
finns i 13 § 2 mom. i den gällande lagen och 
som gäller polisens rätt att trots sekretessbe-
stämmelserna få de uppgifter som anges i 13 
§ fogas till 1 mom. Dessutom föreslås det att 
1 mom. utökas med ett omnämnande om att 
uppgifter fås antingen avgiftsfritt eller mot 
ett vederlag som baserar sig på kostnaderna 
för framtagning av uppgifterna. En arbets-
grupp som tillsatts av finansministeriet för att 
fastställa principerna för hur kostnaderna ska 
fördelas när det gäller utlämnande av infor-
mation mellan de olika enheterna inom den 
offentliga förvaltningen, har konstaterat i sitt 
betänkande (VM työryhmämuistioita 
11/2004) att man med kostnader för framtag-
ning av uppgifter avser kostnaderna för den 
tekniska framtagningen och överföringen av 
uppgifter, men inte kostnaderna för insam-
ling och uppdatering av information eller 
myndigheternas allmänna omkostnader. Ef-
tersom det i den föreslagna paragrafen är frå-
ga om ersättning av direkta kostnader för 
framtagning av uppgifter, strider den före-
slagna bestämmelsen inte mot t.ex. 5 a kap. 
14 § 1 mom. i tvångsmedelslagen 
(450/1987), 35 och 36 § i lagen om data-
skydd vid elektronisk kommunikation 
(516/2004) eller 98 § i kommunikations-
marknadslagen (393/2003). Tvärtom motsva-
rar den föreslagna bestämmelsen i sak de 
principer om ersättning av direkta kostnader 
som framställs i dessa lagar. Avgifterna för 
uppgifter som lämnats ut för offentligrättsli-
ga ändamål grundar sig på lagen om grun-
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derna för avgifter till staten (150/1992). Den 
föreslagna bestämmelsen, enligt vilken direk-
ta kostnader för framtagning av uppgifter er-
sätts, men som inte gäller ersättning av kost-
naderna för insamling eller uppdatering av 
information, följer lagen om grunderna för 
avgifter till staten. Det föreslås att termen 
maskinläsbar ersätts med termen datamängd i 
2 mom. Med datamängd avses på ett sätt som 
motsvarar de gällande bestämmelserna en 
helhet som hänger samman med en viss sök-
ning och som byggs upp av ett flertal enskil-
da uppgifter. En datamängd är t.ex. en helhet 
av data som valts ut i ett informationssystem 
med hjälp av ett program och för vilken sök-
ningen har skett automatiskt enligt på för-
hand angivna sökvillkor, t.ex. att namnupp-
gifter för personer som avbrutit sin värnplikt 
väljs ut för tillsynen över vapentillstånd.  

Det framgår inte entydigt av den gällande 
lagstiftningen eller av riksdagsutskottens be-
tänkanden och utlåtanden om det för överfö-
ringen av uppgifter med hjälp av en teknisk 
anslutning behövs en särskild bestämmelse 
om befogenheter i den lagstiftning som gäller 
den mottagande myndighetens personregis-
ter. Därför innehåller propositionen även be-
stämmelser om mottagande av uppgifter.  

I 2 mom. 1 punkten i den gällande lagen 
finns det bestämmelser om polisens rätt att få 
uppgifter ur Trafiksäkerhetsverkets informa-
tionssystem för vägtrafiken. Det föreslås att 
punkten preciseras så att den innehåller be-
stämmelser om polisens rätt att få uppgifter 
ur det fordonstrafikregister som avses i lagen 
om fordonstrafikregistret (541/2003) för de 
uppdrag som avses i lagens 15—17 §. 

I 1 mom. 2 punkten finns det bestämmelser 
om polisens rätt att få uppgifter av fång-
vårdsmyndigheterna, vilket det föreskrivs om 
i 2 mom. 3 punkten i den gällande lagen. 

Det föreslås att det förs in ändringar i 2 
punkten så att den motsvarar den förvalt-
ningsreform som genomförts inom fång-
vårdsmyndigheterna och som innebär att 
Brottspåföljdsmyndigheten ansvarar för 
fångvårdsväsendets, Brottspåföljdsverkets 
och kriminalvårdsväsendets informationssy-
stem. Dessutom föreslås det att 2 punkten ut-
vidgas så att polisen har rätt att ur de infor-
mationssystem som hör till Brottspåföljd-
myndigheten, och som det föreskrivs om i 

lagen om behandling av personuppgifter vid 
verkställighet av straff (422/2002), få sådana 
uppgifter om personer som avtjänar eller har 
avtjänat straff som riktar sig mot friheten 
som är nödvändiga för att både nå personerna 
i fråga och för att kunna förebygga, avslöja 
eller utreda brott. Det föreslås att polisen 
också ska ha rätt att få uppgifter om personer 
som har besökt personer som avtjänar eller 
har avtjänat straff som riktar sig mot friheten 
under deras strafftid. 

I 1 mom. 3 punkten finns det bestämmelser 
om polisens rätt att få uppgifter ur kommuni-
kationsministeriets trafiktillståndsregister för 
att kunna övervaka den tillståndspliktiga tra-
fiken samt ur magistraternas farkostregister 
för att kunna övervaka båttrafiken. Bestäm-
melser om detta finns i 2 mom. 2 punkten i 
den gällande lagen.  

I 1 mom. 4 punkten finns det bestämmelser 
om polisens rätt att få sådana uppgifter om 
resande som avses i lagen om inkvarterings- 
och förplägnadsverksamhet (308/2006) av 
dem som utövar inkvarteringsverksamhet, för 
att upprätthålla allmän ordning och säkerhet 
samt för att förhindra, avslöja eller utreda 
brott och för att utföra något annat för poli-
sen lagstadgat uppdrag. 

I 1 mom. 5 punkten finns det bestämmelser 
om polisens rätt att få uppgifter ur justitie-
förvaltningens informationssystem, vilket det 
föreskrivs om i 2 mom. 3 punkten i den gäl-
lande lagen.  

Det föreslås att 5 punkten preciseras på det 
sätt som föreslås i lagen om justitieförvalt-
ningens riksomfattande informationssystem 
(372/2010). Orsaken till att det föreslås att 2 
mom. 3 punkten i den gällande paragrafen 
preciseras är att det kommer att ingå mera 
detaljerade bestämmelser än nu om justitie-
förvaltningens informationssystem och dess 
delsystem i lagen om justitieförvaltningens 
riksomfattande informationssystem. Den 
hänvisning till de bestämmelser som gäller 
utlämnande av uppgifter ur straffregistret 
stryks, eftersom punktens förhållande till 
straffregisterlagen inte längre är oklart i och 
med de föreslagna bestämmelserna. Enligt 
förslaget är förutsättningen för att uppgifter 
ska lämnas ut inte längre att ett avgörande 
har vunnit laga kraft. Detta beror på att in-
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formation om formell rättskraft inte alltid är 
tillgänglig. 

Det föreslås dessutom att punkten ändras så 
att polisen även har rätt att få sådana uppgif-
ter om bötesstraff och om hur dessa har verk-
ställts som registrerats i bötesregistret. Möj-
ligheten att använda uppgifter i bötesregistret 
bör anses vara berättigad med tanke på de ar-
betsuppgifter som hör till polisen. 

I 1 mom. 6 punkten föreslås det bestäm-
melser om polisens rätt att ur patent- och re-
gisterstyrelsens handelsregister få sådana 
uppgifter om anmälningar och meddelanden 
som gäller näringsidkare som är nödvändiga 
för förundersökningar och andra undersök-
ningar. Bestämmelser om detta finns i 2 
mom. 4 punkten i den gällande lagen.  

Det föreslås att en ny 7 punkt fogas till 1 
mom., i vilken det föreskrivs om polisens rätt 
att få uppgifter ur gränsbevakningsväsendets 
och tullens personregister för sådana polis-
uppdrag som motsvarar det ändamål för vil-
ket uppgifterna har samlats in och blivit regi-
strerade, samt för andra ändamål än dem som 
uppgifterna har samlats in och registrerats för 
när det gäller sådana fall som avses i 16 § 1 
mom. i denna lag. 

I 1 mom. 8 punkten finns det bestämmelser 
om polisens rätt att få uppgifter ur utrikesmi-
nisteriets informationssystem, vilket det före-
skrivs om i 2 mom. 6 punkten i den gällande 
lagen. Det föreslås att punkten preciseras så 
att den innehåller bestämmelser om polisens 
rätt att ur utrikesministeriets informationssy-
stem få sådana uppgifter om beslut om pass, 
visum, uppehållstillstånd och arbetstillstånd 
som är nödvändiga för förundersökning, an-
nan undersökning och för utförande av de 
uppdrag som föreskrivs för polisen i utlän-
ningslagen. 

I 1 mom. 9 punkten finns det bestämmelser 
om polisens rätt att få uppgifter ur Migra-
tionsverkets informationssystem, vilket det 
föreskrivs om i 2 mom. 7 punkten i den gäl-
lande lagen. 

Det föreslås att punkten preciseras så att 
den innehåller bestämmelser om polisens rätt 
att ur Migrationsverkets informationssystem 
få sådana uppgifter om ansökningar om pass, 
visum, uppehållstillstånd och arbetstillstånd 
och om beslut som gäller dessa ansökningar, 
samt om beslut om avvisning och utvisning, 

som är nödvändiga för förundersökning, an-
nan undersökning och för utförande av de 
uppdrag som föreskrivs för polisen i utlän-
ningslagen. 

Det föreslås att en ny 10 punkt fogas till 1 
mom., i vilken det föreskrivs om polisens rätt 
att ur det register som avses i lagen om far-
kostregistret (976/2006) och ur Ålands fri-
tidsbåtsregister få sådana uppgifter om båtar 
och ägare och innehavare av båtar som är 
nödvändiga för övervakning av sjötrafiken, 
förundersökning, annan undersökning, rädd-
ningsuppdrag, sådana uppdrag som avses i 
lagen om sjöfartsskydd eller för påförande av 
påföljdsavgift för transportörer. 

I 1 mom. 11 punkten finns det bestämmel-
ser om polisens rätt att av ett teleföretag få 
sådana uppgifter som avses i 5 a kap. 3 § i 
tvångsmedelslagen, 31 c § 1 mom. i polisla-
gen och 35 och 36 § i lagen om dataskydd 
vid elektronisk kommunikation (516/2004). 
Bestämmelser om detta finns i 2 mom. 5 
punkten i den gällande lagen. Det föreslås att 
det till punkten även fogas en hänvisning till 
36 § 2 mom. i polislagen, där det föreskrivs 
om polisens rätt att av ett teleföretag eller en 
sammanslutningsabonnent få uppgifter om en 
sådan teleanslutning som inte är upptagen i 
en offentlig katalog eller sådana uppgifter 
som specificerar en teleanslutning, e-
postadress, annan teleadress eller teletermi-
nalutrustning.  

Det föreslås att en ny 12 punkt fogas till 1 
mom., i vilken det föreskrivs om polisens rätt 
att av en myndighet som begärt handräckning 
få sådana uppgifter som är nödvändiga för 
handräckningen. Ett exempel på detta är att 
polisen i samband med att den får en begäran 
om handräckning av en domstol i anslutning 
till en stämning elektroniskt får sådana upp-
gifter ur justitieförvaltningens register som 
behövs för att nå de personer som stämning-
en gäller.  

I 1 mom. 13 punkten finns det bestämmel-
ser om polisens rätt att få uppgifter ur be-
folkningsregistercentralens befolkningsdata-
system, vilket det föreskrivs om i 2 mom. 8 
punkten i den gällande lagen. Det föreslås att 
punkten preciseras så att den innehåller be-
stämmelser om polisens rätt att få sådana 
uppgifter ur befolkningsdatasystemet som 
anges i 13 och 17 § i lagen om befolknings-
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datasystemet och Befolkningsregistercentra-
lens certifikattjänster (661/2009).  

Det föreslås att en ny 14 punkt fogas till 1 
mom., i vilken det föreskrivs om polisens rätt 
att ur försvarsmaktens värnpliktsregister få 
sådana uppgifter om en värnpliktigs tjänstgö-
ring och tjänsteduglighet som avses i 97 § 1 
mom. 4 punkten i värnpliktslagen 
(1438/2007) och som är nödvändiga för be-
dömningen av den personliga lämpligheten 
hos en person som söker eller innehar ett så-
dant tillstånd som avses i skjutvapenlagen 
(1/1998) eller en person för vilken ett god-
kännande enligt skjutvapenlagen söks eller 
som har fått ett sådant godkännande. Med 
tanke på tillsynen över vapentillstånd är det 
nödvändigt att polisen har en teknisk anslut-
ning till värnpliktsregistret. 

Det föreslås att 3 mom. upphävs eftersom 
en motsvarande bestämmelse finns i 32 § 2 
mom. i personuppgiftslagen. 

Det föreslås att ett nytt 2 mom. fogas till 
paragrafen, i vilket det föreskrivs att polisen 
är skyldig att på begäran ge den registeran-
svarige information om behandlingen av de 
uppgifter som den fått med stöd av 1 mom. 
Genom bestämmelsen genomförs bestäm-
melsen i artikel 15 i rambeslutet om skydd av 
personuppgifter, enligt vilken den som tar 
emot uppgifter på begäran ska informera den 
behöriga myndighet som har överfört uppgif-
terna eller gjort dem tillgängliga om hur 
uppgifterna behandlas. Det föreslås att mot-
svarande bestämmelse även fogas till 31 § 4 
mom. 

14 §. Uppgifter som andra myndigheter 
lämnar ut till polisen genom registrering vid 
direkt anslutning eller för registrering av en 
datamängd. Det föreslås att termen maskin-
läsbar som finns i paragrafens rubrik och 1 
mom. ersätts med termen datamängd. 

Det föreslås att 1 mom. 1 punkten i den 
finska versionen ändras så att den term som 
används i den gällande lagen för sådana sig-
nalementsuppgifter som Brottspåföljdsmyn-
digheten har rätt att lämna ut, dvs. henkilö-
tuntomerkkitietoja, ändras till tuntomerkki-
tietoja. I den svenska versionen används även 
i fortsättningen termen signalementsuppgif-
ter. Dessutom föreslås det att 1 mom. 1 punk-
ten utökas med rätt för rättsregistercentralen 

att lämna ut uppgifter om besöksförbud och 
näringsförbud. 

Det föreslås att 1 mom. 2 punkten ändras 
så att tullverkets uppgifter om utlänningar, 
uppgifter som gäller utlänningars identitet 
och signalement i den gällande lagen ersätts 
med uppgifter om identifiering av utlänning-
ar. Det föreslås att 1 mom. 2 punkten precise-
ras så att det är fråga om uppgifter som be-
hövs för informationssystemet för polisären-
den. 

Det föreslås att 1 mom. 3 punkten ändras 
så att uppgifter om beslut om pass, visum, 
uppehålls- eller arbetstillstånd ersätts med 
sådana uppgifter som behövs för skötseln av 
de uppgifter som föreskrivs för utrikesmini-
steriet och de finska beskickningarna i 
passlagen (671/2006). Momentet utökas även 
med rätt för utrikesministeriet att registrera 
uppgifter om dem som hör till personalen vid 
diplomatiska beskickningar och konsulat som 
representerar den utsändande staten i Finland 
och om dem som hör till personalen vid en 
internationell organisations organ i Finland 
eller något annat internationellt organ i sam-
ma ställning samt om sådana personers fa-
miljemedlemmar och dem som är i privat 
tjänst hos dessa personer. 

Det föreslås att en ny 6 punkt fogas till 1 
mom., i vilken det föreskrivs om nödcen-
tralsmyndigheternas rätt att lämna ut sådana 
uppgifter om en person som registrerats i 
nödcentralsdatasystemet som är nödvändiga 
med tanke på den registrerades egen säkerhet 
eller säkerheten i arbetet. 

Det föreslås att en ny 7 punkt fogas till 1 
mom. Migrationsverket kan enligt punkten 
via direkt anslutning eller som en datamängd 
ur utlänningsregistret bland efterlysnings-
uppgifterna i informationssystemet för polis-
ärenden registrera uppgifter om inreseförbud 
och bland uppgifterna om undersökning och 
handräckning uppgifter om sådan begäran 
om åtgärder i anslutning till beslut om avvis-
ning och utvisning eller annan begäran om 
handräckning som föreskrivs för polisen i ut-
länningslagen. 

Som ett nytt 2 mom. i paragrafen tar man 
in den bestämmelse som förutsätts i artikel 
15 i rambeslutet om skydd av personuppgif-
ter, enligt vilken polisen ska ge den register-
ansvarige uppgifter om behandlingen av de 
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uppgifter det fått med stöd av 1 mom. Dess-
utom innehåller momentet en bestämmelse 
om behandlingen av personuppgifter som 
lämnats ut utan begäran motsvarande artikel 
8.1 i rambeslutet. 
 
4 kap. Användning och utlämnande 

av uppgifter 

16 §. Användning av uppgifter för andra 
ändamål än de som uppgifterna har samlats 
in och registrerats för. Ordalydelsen i 1 
mom. 2 punkten justeras med anledning av 
artikel 11 i rambeslutet om skydd av person-
uppgifter. Enligt artikeln får personuppgifter 
behandlas i större omfattning än det ur-
sprungliga användningsändamålet endast i 
syfte att bekämpa andra brott, lagföra brott 
eller verkställa straffrättsliga påföljder, 
genomföra andra administrativa eller rättsliga 
förfaranden som har direkt samband med be-
kämpningen av brotten, lagförandet av brot-
ten eller verkställandet av straffrättsliga på-
följder samt för att förebygga ett direkt och 
allvarligt hot mot den allmänna säkerheten. 
Eftersom fara för liv eller hälsa eller bety-
dande skador på egendom inte uttryckligen 
nämns i artikeln, ersätts motsvarande om-
nämnande i 1 mom. med en hänvisning till 
den allmänna säkerheten. Det kan anses att 
fara för liv och hälsa oftast ingår i äventyran-
de av den allmänna säkerheten. På samma 
sätt är det även i fortsättningen tillåtet att an-
vända uppgifter i syfte att förebygga egen-
domsskador, om den allmänna säkerheten är 
i fara. Det föreslås att saken bedöms från fall 
till fall i enlighet med nuvarande praxis (RP 
39/1994 rd). Motsvarande justering föreslås 
även i 17 och 18 § och i de nya 29, 30 och 31 
§. 

I 16 § i den gällande lagen finns det be-
stämmelser om användningen av uppgifter i 
polisens personregister för andra ändamål än 
de som uppgifterna har samlats in och regi-
strerats för. På finska har man i detta sam-
manhang även använt uttrycket vastaava tar-
koitus (motsvarande ändamål). Den tidigare 
nämnda artikel 11 i rambeslutet om skydd av 
personuppgifter tillåter inte att uppgifter an-
vänds allmänt för syften som ”motsvarar” det 
ursprungliga användningsändamålet. Därför 
har den finska rubriken för paragrafen änd-

rats så att den motsvarar rambeslutet. Den 
svenska rubriken ändras inte. 

Det föreslås att 2 mom. ändras så att de 
uppgifter som finns i polisregistren, förutom 
för polisens egna undersökningar, även får 
användas för laglighetsövervaknings-, plane-
rings- och utvecklingsverksamhet. Det före-
slås att uppgifter även får användas för annan 
utbildningsverksamhet än polisens egen, ef-
tersom även andra myndigheter utbildas i att 
använda polisens register.  

Det föreslås att det till 3 mom. fogas en be-
gränsning av användningen av även andra 
uppgifter än de som finns i informationssy-
stemet för misstänkta för andra ändamål än 
de som uppgifterna har samlats in och regi-
strerats för. Enligt den föreslagna bestäm-
melsen får polisen inte i strid med det ända-
mål för vilket uppgifterna har samlats in an-
vända sådana arkivuppgifter som avses i 2 § 
3 mom. 10 punkten och sådana observations-
uppgifter och uppgifter från teknisk övervak-
ning som avses i 2 § 3 mom. 15 och 16 punk-
ten och inte heller uppgifter i det informa-
tionssystem för misstänka som avses i 4 §. 

16 a §. Användning av fingeravtrycksupp-
gifter i pass för andra ändamål än de som 
uppgifterna har samlats in och registrerats 
för. I 16 a § i den gällande lagen finns det be-
stämmelser om användningen av fingerav-
trycksuppgifter i pass för andra ändamål än 
de som uppgifterna har samlats in och regi-
strerats för. På finska har man i detta sam-
manhang även använt uttrycket vastaava tar-
koitus (motsvarande ändamål). Den tidigare 
nämnda artikel 11 i rambeslutet om skydd av 
personuppgifter tillåter inte att uppgifter an-
vänds allmänt för syften som ”motsvarar” det 
ursprungliga användningsändamålet. Därför 
har den finska rubriken för paragrafen änd-
rats så att den motsvarar rambeslutet. Den 
svenska rubriken ändras inte. 

17 §. Utlämnande av uppgifter till en an-
nan polisenhet för det ändamål som uppgif-
terna har samlats in och registrerats för. Det 
föreslås att ordalydelsen i 2 mom. 2 punkten 
justeras med anledning av artikel 11 i rambe-
slutet om skydd av personuppgifter med 
samma motivering som för 16 §. Det föreslås 
att bestämmelsen i 4 mom. om utlämnande 
av uppgifter trots sekretessbestämmelserna 
för tydlighetens skull flyttas till 1 och 3 
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mom. Det föreslås också att termen maskin-
läsbar i 4 mom. ersätts med termen data-
mängd. 

I 17 § i den gällande lagen finns det be-
stämmelser om utlämnande av uppgifter i po-
lisens personregister till andra polisenheter 
för det ändamål som uppgifterna har samlats 
in och registrerats för. På finska har man i 
detta sammanhang även använt uttrycket vas-
taava tarkoitus (motsvarande ändamål). Den 
tidigare nämnda artikel 11 i rambeslutet om 
skydd av personuppgifter tillåter inte att upp-
gifter används allmänt för syften som ”mot-
svarar” det ursprungliga användningsända-
målet. Därför har den finska rubriken för pa-
ragrafen ändrats så att den motsvarar rambe-
slutet. Den svenska rubriken ändras inte. 

18 §. Utlämnande av uppgifter till en an-
nan polisenhet för andra ändamål än de som 
uppgifterna har samlats in och registrerats 
för. Ordalydelsen i 1 mom. 2 punkten juste-
ras med anledning av artikel 11 i rambeslutet 
om skydd av personuppgifter med samma 
motivering som för 16 §. Det föreslås att be-
stämmelsen i 4 mom. om utlämnande av 
uppgifter trots sekretessbestämmelserna för 
tydlighetens skull flyttas till 1 och 3 mom. 
Det föreslås också att termen maskinläsbar i 
4 mom. ersätts med termen datamängd. 

I 18 § i den gällande lagen finns det be-
stämmelser om utlämnande av uppgifter i po-
lisens personregister till andra polisenheter 
för andra ändamål än de som uppgifterna har 
samlats in och registrerats för. På finska har 
man i detta sammanhang även använt ut-
trycket vastaava tarkoitus (motsvarande än-
damål). Den tidigare nämnda artikel 11 i 
rambeslutet om skydd av personuppgifter 
tillåter inte att uppgifter används allmänt för 
syften som ”motsvarar” det ursprungliga an-
vändningsändamålet. Därför har den finska 
rubriken för paragrafen ändrats så att den 
motsvarar rambeslutet. Den svenska rubriken 
ändras inte. 

19 §. Utlämnande av uppgifter till andra 
myndigheter. Det föreslås att hänvisningen 
till 30 § i 1 mom. stryks på grund av att para-
grafen upphävs. Det föreslås också att hän-
visningen till 31 § i 1 mom. stryks såsom 
obehövlig, eftersom bestämmelser om ut-
lämnande av uppgifter ur Schengens infor-
mationssystem finns i det nya 6 a kap. Det 

föreslås att termen maskinläsbar ersätts med 
termen datamängd. 

Det föreslås att 1 mom. 1—13 punkten 
ändras. 

I den föreslagna 1 mom. 1 punkten finns 
det bestämmelser om polisens rätt att, trots 
sekretessbestämmelserna och genom en tek-
nisk anslutning eller som en datamängd, till 
Trafiksäkerhetsverket lämna ut sådana upp-
gifter ur polisens personregister som avses i 
11 § 1 mom. 5 punkten i lagen om fordons-
trafikregistret (541/2003) samt, för bedöm-
ningen av förutsättningarna för att bevilja, 
förnya eller återkalla ett tillstånd, sådana 
uppgifter som avses i 48 § i luftfartslagen 
(1242/2005). Motsvarande bestämmelser 
finns i 19 § 1 mom. 1 punkten i den gällande 
lagen. 

I den föreslagna 1 mom. 2 punkten finns 
det bestämmelser om polisens rätt att, trots 
sekretessbestämmelserna och genom en tek-
nisk anslutning eller som en datamängd, till 
nödcentralsverket lämna ut sådana uppgifter 
ur polisens personregister som behövs för ut-
förande av de uppdrag som anges i lagen om 
nödcentraler (157/2000) för att säkerställa 
förberedande åtgärder eller arbetarskyddet el-
ler för att stödja en viss enhet, dessutom med 
beaktande av vad som föreskrivs i nämnda 
lag om begränsning av rätten att få uppgifter. 

I den föreslagna 1 mom. 3 punkten finns 
det bestämmelser om polisens rätt att, trots 
sekretessbestämmelserna och genom en tek-
nisk anslutning eller som en datamängd, 
lämna ut sådana uppgifter ur polisens person-
register som med tanke på räddningsverk-
samhet är nödvändiga för räddningsmyndig-
heterna. 

I den föreslagna 1 mom. 4 punkten finns 
det bestämmelser om polisens rätt att, trots 
sekretessbestämmelserna och genom en tek-
nisk anslutning eller som en datamängd, till 
gränsbevakningsväsendet lämna ut uppgifter 
ur polisens personregister för övervakning av 
personers inresa och utresa och för genomfö-
rande av gränskontroll i samband därmed, för 
övervakning av att bestämmelserna som gäll-
er utlänningar iakttas, för upprätthållande av 
gränssäkerheten och för hindrande, avslöjan-
de, förundersökning och annan undersökning 
av brott och i samband med gränsbevak-
ningsväsendets andra uppdrag för det ända-
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mål som uppgifterna samlats in och registre-
rats för samt för andra ändamål än de som 
uppgifterna samlats in och registrerats för när 
det gäller sådana fall som avses i 16 § 1 
mom. i denna lag samt för skyddande av sta-
tens säkerhet. Polisen kan till gränsbevak-
ningsväsendet lämna ut sådana uppgifter som 
avses i 2 § och som ska behandlas för utfö-
rande av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i 
polislagen som föreskrivs för gränsbevak-
ningsväsendet i gränsbevakningslagen eller 
någon annanstans i lag, samt sådana uppgif-
ter som avses i 3 § och som ska behandlas för 
utförande av de åligganden enligt 1 § 3 mom. 
i polislagen som föreskrivs för gränsbevak-
ningsväsendet i gränsbevakningslagen eller 
någon annanstans i lag. Motsvarande be-
stämmelser finns i 19 § 1 mom. 3 punkten i 
den gällande lagen. 

I den föreslagna 1 mom. 5 punkten finns 
det bestämmelser om polisens rätt att, trots 
sekretessbestämmelserna och genom en tek-
nisk anslutning eller som en datamängd, till 
huvudstaben lämna ut uppgifter ur polisens 
personregister för sådana säkerhets- och 
övervakningsuppdrag som avses i lagen om 
fullgörande av polisuppgifter inom försvars-
makten samt för brottsutredning, för sådana 
uppdrag som avses i 96 § i värnpliktslagen 
(1438/2007), för sådana säkerhetsutredningar 
som avses i lagen om säkerhetsutredningar 
(177/2002) och för sådana säkerhetsutred-
ningar som gäller sammanslutningar och per-
soner som avses i lagen om internationella 
förpliktelser som gäller informationssäkerhet 
(588/2004), samt till den värnpliktsregister-
ansvarige för sådana uppdrag som avses i 96 
§ i värnpliktslagen. Motsvarande bestämmel-
se finns i 19 § 1 mom. 2 punkten i den gäl-
lande lagen, men det föreslås att bestämmel-
sen preciseras så att den motsvarar den 
nämnda bestämmelsen i värnpliktslagen. 

I den föreslagna 1 mom. 6 punkten finns 
det bestämmelser om polisens rätt att, trots 
sekretessbestämmelserna och genom en tek-
nisk anslutning eller som en datamängd, samt 
i enlighet med 25 § i barnskyddslagen 
(417/2007) och 76 § i ungdomslagen 
(72/2006), till de sociala myndigheterna läm-
na ut uppgifter ur polisens personregister för 
behandling av ärenden som gäller en utlän-
nings försörjning. För att sådant ungdomsar-

bete som avses i ungdomslagen ska kunna 
skötas framgångsrikt krävs det att uppgifter 
även fås av polisen. 

I den föreslagna 1 mom. 7 punkten finns 
det bestämmelser om polisens rätt att, trots 
sekretessbestämmelserna och genom en tek-
nisk anslutning eller som en datamängd, till 
tullverket lämna ut uppgifter ur polisens per-
sonregister för övervakning av utlandstrafi-
ken, förebyggande, avbrytande och utredning 
av tullbrott samt för övervakning av perso-
ners inresa och utresa och för genomförande 
av gränskontroll i samband därmed samt för 
stämning och annan delgivning. Motsvarande 
bestämmelser finns i 19 § 1 mom. 4 punkten 
i den gällande lagen. Med stöd av 47 § 3 
mom. i tullagen kan en tullman på begäran 
av en stämningsberättigad myndighet delge 
stämning även i andra mål än tullbrottmål. 
Bestämmelsen har ansetts bemyndiga en 
tullman att delge stämningar och t.ex. 
straffanspråk som skrivits av polisen. För att 
detta delgivningsuppdrag ska kunna skötas 
på behörigt sätt, föreslås det att även stäm-
ning och annan delgivning fogas till 1 mom. 
7 punkten som grund för rätt att lämna ut 
uppgifter. 

I den föreslagna 1 mom. 8 punkten finns 
det bestämmelser om polisens rätt att, trots 
sekretessbestämmelserna och genom en tek-
nisk anslutning eller som en datamängd, till 
arbetsmyndigheterna lämna ut uppgifter ur 
polisens personregister för behandling av 
ärenden som gäller beviljande av uppehålls-
tillstånd för arbetstagare eller uppehållstill-
stånd för näringsidkare eller övervakning av 
arbete. 

I den föreslagna 1 mom. 9 punkten finns 
det bestämmelser om polisens rätt att, trots 
sekretessbestämmelserna och genom en tek-
nisk anslutning eller som en datamängd, till 
utrikesministeriet och finska beskickningar 
lämna ut uppgifter ur polisens personregister 
för beviljande av pass eller något annat rese-
dokument, visum, uppehållstillstånd för ar-
betstagare, uppehållstillstånd för näringsidka-
re eller något annat uppehållstillstånd. Mot-
svarande bestämmelser finns i 19 § 1 mom. 7 
punkten i den gällande lagen. 

I den föreslagna 1 mom. 10 punkten finns 
det bestämmelser om polisens rätt att, trots 
sekretessbestämmelserna och genom en tek-
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nisk anslutning eller som en datamängd, till 
Migrationsverket lämna ut uppgifter ur poli-
sens personregister för behandling och avgö-
rande av sådana ärenden som gäller utlän-
ningar och finskt medborgarskap som enligt 
lag eller förordning hör till Migrationsverket. 
Motsvarande bestämmelser finns i 19 § 1 
mom. 8 punkten i den gällande lagen. 

I den föreslagna 1 mom. 11 punkten finns 
det bestämmelser om polisens rätt att, trots 
sekretessbestämmelserna och genom en tek-
nisk anslutning eller som en datamängd, till 
domstolarna lämna ut uppgifter ur polisens 
personregister för behandling av ärenden 
som gäller skjutvapen, vapendelar, patroner 
eller särskilt farliga projektiler. Motsvarande 
bestämmelser finns i 19 § 1 mom. 5 punkten 
i den gällande lagen. 

I den föreslagna 1 mom. 12 punkten finns 
det bestämmelser om polisens rätt att, trots 
sekretessbestämmelserna och genom en tek-
nisk anslutning eller som en datamängd, till 
domstolarna och rättsregistercentralen lämna 
ut uppgifter ur polisens personregister för 
uppföljning av efterlysningar, till Brottspå-
följdsmyndigheten för uppföljning av efter-
lysningar och beslut om besöksförbud som 
gäller personer som dömts till straff som rik-
tar sig mot friheten, för hindrande av krimi-
nalitet som äger rum i fängelset samt för be-
handling av tillståndsärenden och övervak-
ning av att tillståndsvillkoren iakttas samt till 
justitieförvaltningsmyndigheterna och mili-
tärmyndigheterna för uppföljning av deras 
egna efterlysningar. Motsvarande bestäm-
melser finns i 19 § 1 mom. 6 punkten i den 
gällande lagen. Enligt 1 kap. 2 § i fängelsela-
gen (767/2005) är fångvårdsmyndigheterna 
skyldiga att förhindra brottslighet under 
strafftiden. För att denna skyldighet ska kun-
na fullgöras föreslås det att paragrafen utökas 
med rätt för fångvårdsmyndigheterna att få 
uppgifter för hindrande av kriminalitet som 
äger rum i fängelset. Det blir i så fall fråga 
om möjlighet att kontrollera medbrottsling-
arna och om de eventuellt också sitter i fäng-
else, vilket har konsekvenser för om fångarna 
ska placeras i olika fängelser. 

I den föreslagna 1 mom. 13 punkten finns 
det bestämmelser om polisens rätt att, trots 
sekretessbestämmelserna och genom en tek-
nisk anslutning eller som en datamängd, till 

en utmätningsman lämna ut sådana uppgifter 
ur polisens personregister som anges i 3 kap. 
67 § i utsökningsbalken för verkställigheten 
av utsökningsärenden och uppgörandet av ut-
sökningsutredningar samt sådana personupp-
gifter, sådana uppgifter om frihetsberövade 
och sådan säkerhetsinformation som finns in-
formationssystemet för polisärenden för 
verkställigheten av utsökningsärenden. Av 
personuppgifterna framgår en persons even-
tuella inofficiella uppehållsadresser, av upp-
gifterna om anhållna om en person har tagits 
i förvar i polisens förvaringslokaler och av 
uppgifterna om säkerhet i arbetet sådan sä-
kerhetsinformation som är nödvändig vid 
hembesök. 

Det föreslås att en ny 14 punkt fogas till 1 
mom. Punkten innehåller bestämmelser om 
polisens rätt att, trots sekretessbestämmelser-
na och genom en teknisk anslutning eller 
som en datamängd, till allmänna åklagare 
lämna ut uppgifter ur polisens personregister 
i den utsträckning som föreskrivs i 11 § i la-
gen om allmänna åklagare (199/1997). Mot-
svarande bestämmelser finns i 19 § 1 mom. 9 
punkten i den gällande lagen. 

Det föreslås att en ny 15 punkt fogas till 1 
mom. Punkten innehåller bestämmelser om 
polisens rätt att, trots sekretessbestämmelser-
na och genom en teknisk anslutning eller 
som en datamängd, till en tjänsteman som 
har sådana särskilda polisbefogenheter som 
föreskrivs i 8 § i polislagen eller som verkar 
utomlands som en av Finland utsänd kon-
taktperson för polisen lämna ut uppgifter ur 
polisens personregister för fullgörande av de 
uppgifter som anges i 1 § i polislagen. I fråga 
om utlämnande av uppgifter gäller 17 § 1-3 
mom. och 18 § 1 och 2 mom. Motsvarande 
bestämmelser finns i 19 § 1 mom. 10 punk-
ten i den gällande lagen. 

Det föreslås att en ny 16 punkt fogas till 1 
mom. Punkten innehåller bestämmelser om 
polisens rätt att, trots sekretessbestämmelser-
na och genom en teknisk anslutning eller 
som en datamängd, till en sådan tjänsteman 
som nämns i 1 och 6 § i lagen om stäm-
ningsmän (505/1986) lämna ut uppgifter ur 
polisens personregister för stämning till en 
rättegång för bestämmande av förvandlings-
straff, samt till stämningsmän sådana person-
uppgifter, uppgifter för säkerhet i arbetet och 
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uppgifter om anhållna som finns i informa-
tionssystemet för polisärenden och som är 
nödvändiga för delgivning av stämning. Av 
personuppgifterna framgår en persons even-
tuella inofficiella uppehållsadresser, av upp-
gifterna om anhållna om en person har hållits 
i polisens förvaringslokaler och av uppgifter-
na för säkerhet i arbetet sådan säkerhetsin-
formation som är nödvändig vid hembesök. 
Motsvarande bestämmelser finns i 19 § 1 
mom. 11 punkten i den gällande lagen. 

Det föreslås att en ny 17 punkt fogas till 1 
mom. Punkten innehåller bestämmelser om 
polisens rätt att, trots sekretessbestämmelser-
na och genom en teknisk anslutning eller 
som en datamängd, till Forststyrelsens jakt- 
och fiskeövervakare lämna ut uppgifter ur 
polisens personregister för sådan jakt- och 
fiskeövervakning som hör till deras behörig-
het. Motsvarande bestämmelser finns i 19 § 1 
mom. 12 punkten i den gällande lagen. 

Det föreslås att en ny 18 punkt fogas till 1 
mom. Punkten innehåller bestämmelser om 
polisens rätt att, trots sekretessbestämmelser-
na och genom en teknisk anslutning eller 
som en datamängd, till kommuner som är 
väghållare och till Trafikverket lämna ut 
uppgifter om trafikolyckor ur polisens per-
sonregister för främjande av trafiksäkerheten.  

Det föreslås att en ny 19 punkt fogas till 1 
mom. Punkten innehåller bestämmelser om 
polisens rätt att, trots sekretessbestämmelser-
na och genom en teknisk anslutning eller 
som en datamängd, till hälsoskyddsmyndig-
heterna lämna ut ur polisens personregister 
sådana uppgifter om resande som avses i la-
gen om inkvarterings- och förplägnadsverk-
samhet (308/2006) för förebyggande av 
smittsamma sjukdomar, i enlighet med vad 
den lagen kräver. 

Det föreslås att en ny 20 punkt fogas till 1 
mom. Punkten innehåller bestämmelser om 
polisens rätt att, trots sekretessbestämmelser-
na och genom en teknisk anslutning eller 
som en datamängd, till arbetarskyddsförvalt-
ningen lämna ut ur polisens personregister 
sådana uppgifter för övervakning av förarnas 
kör- och vilotider som avses i kontrolldirek-
tivet (2006/22/EG). Polisen och arbetar-
skyddsmyndigheterna har i uppgift att bl.a. 
övervaka chaufförernas kör- och vilotider i 
enlighet med kontrolldirektivet. Enligt arbe-

tarskyddsmyndigheternas och polisens in-
bördes uppgiftsfördelning sköter arbetar-
skyddsdistrikten tillsynen i företagens lokaler 
medan polisen har hand om landsvägarna. 

Det föreslås att en ny 21 punkt fogas till 1 
mom. Punkten innehåller bestämmelser om 
utlämnande av uppgifter som gäller transport 
av farliga ämnen, trots sekretessbestämmel-
serna, till de tillsynsmyndigheter som anges i 
lagen om transport av farliga ämnen 
(719/1994). 

Hänvisningarna i 2 mom. när det gäller ut-
lämnande av fingeravtrycksuppgifter i pass 
ändras så att de motsvarar den ändrade indel-
ningen i 1 mom. 

I det moment som blir 3 mom. föreslås det 
att utöver tjänstemän som har sådana befo-
genheter som avses i 8 § i polislagen även en 
vid utrikesministeriet anställd kontaktperson 
för polisen, gränsbevakningsväsendet och 
tullverket ska ha rätt att få teknisk anslutning. 
För att kontaktpersonerna ska kunna sköta 
sina uppgifter på ändamålsenligt sätt behöver 
de få uppgifter ur polisens register. 

Det föreslås att paragrafens 4 mom. upp-
hävs, eftersom en motsvarande bestämmelse 
finns i 32 § 2 mom. i personuppgiftslagen. 

Det föreslås att ett nytt 4 mom. fogas till 
paragrafen. Enligt det ska de uppgifter som 
lämnas ut om möjligt förses med information 
som gör det möjligt för mottagaren att bedö-
ma hur korrekta, fullständiga, aktuella och 
tillförlitliga uppgifterna är. Genom bestäm-
melsen genomförs bestämmelsen om bedöm-
ning av kvaliteten på uppgifterna i artikel 8 i 
rambeslutet om skydd av personuppgifter. 
Eftersom paragrafen handlar om utlämnande 
av uppgifter genom teknisk anslutning, ska 
bedömningen göras redan då uppgifterna re-
gistreras i polisens register. En motsvarande 
bestämmelse föreslås även i 29 § 6 mom. 

19 a §. Utlämnande av uppgifter till all-
mänheten. Det föreslås att en ny paragraf fo-
gas till lagen, där det föreskrivs om polisens 
rätt att lämna ut registeruppgifter till allmän-
heten. Enligt den föreslagna bestämmelsen 
får polisen, för att allmänheten ska kunna 
underrättas och för att tips från allmänheten 
ska kunna fås, via ett allmänt datanät lämna 
ut sådana uppgifter som avses i 2 § och som 
det enligt undersökningsledarens beslut finns 
behov av att särskilt informera om på grund 
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av att saken är brådskande, att det är fråga 
om en farosituation, för att brott ska kunna 
förebyggas, egendom ska kunna återställas 
till ägaren eller av utredningstekniska skäl. 

Genom den föreslagna bestämmelsen blir 
det möjligt att få effektivare informations-
givning om brott även i offentligheten. En 
undersökningsledare har enligt eget gottfin-
nande kunnat informera om frågor som gäller 
brott om det har varit nödvändigt för att var-
na allmänheten, för att förebygga brott eller 
av utredningstekniska skäl. Information har 
getts genom pressmeddelanden, presskonfe-
renser eller till och med tv-program, som 
massmedierna har tagit med bland sina nyhe-
ter. Informationen kan ofta hittas med hjälp 
av sökmotorerna på Internet. Massmedierna 
har varit villiga att publicera listor över t.ex. 
stulna fordon eller värdeföremål, om de har 
fått sådana av polisen. Problemet med sådan 
information som filtrerats genom massmedi-
erna och som till och med ganska länge kan 
förbli sökbar är dock om den fortfarande är 
aktuell. Till exempel innehavaren av en stu-
len bil kan ha fått sin bil tillbaka, men all-
mänheten fortsätter att lämna in uppgifter om 
bilens rörelser till polisen, vilket kan leda till 
besvär för bilens innehavare. 

Därför föreslås det att polisen ska kunna 
offentliggöra sådana pressmeddelanden som 
fastslagits av en undersökningsledare i sina 
egna Internetregister, där alla kan läsa dem. 
Uppgifterna tas bort när deras preskriptions-
tid har löpt ut, eller när ett ärende har utretts 
eller egendomen har återbördats. Uppgifterna 
kopieras till en särskild server för Internet, 
men man försäkrar sig genom automatisk 
uppdatering att läget när det gäller borttagna 
uppgifter hålls aktuellt. Exempel på register-
sidor av detta slag är sidor med information 
om stulna fordon, om stulen konst, stulna an-
tikviteter och annan egendom av värde, om 
försvunna personer och okända avlidna och 
om sådana brott som det finns skäl att särskilt 
informera om. 

19 b §. Tillsyn över informationssystemen 
och över behandlingen av uppgifterna i dem. 
Det föreslås att en ny 19 b § fogas till lagen. 
Det föreslås att paragrafen ska innehålla be-
stämmelser om tillsynen över informations-
systemen och över behandlingen av uppgif-
terna i dem. Genom bestämmelsen säkerställs 

sekretessen och annat skydd för polisens in-
formationssystem och uppgifterna i dem i 
och med att rätten till insyn i uppgifterna be-
gränsas endast till dem som behöver uppgif-
terna för att kunna sköta sina arbetsuppgifter. 
Genom bestämmelsen uppfylls också kravet i 
artikel 10 i rambeslutet om skydd av person-
uppgifter om att varje överföring av person-
uppgifter ska registreras eller dokumenteras. 
Enligt bestämmelsen ska polisen i syfte att 
garantera informationsutbytets laglighet och 
informationssäkerheten registrera vilka per-
sonuppgifter som lämnas ut och grunderna 
för utlämnandet. 

I paragrafen föreslås också en separat be-
stämmelse om informationssystemens tek-
niska säkerhetsnivå. Enligt den säkerställs 
uppgifterna i informationssystemen genom 
att olovlig ändring av uppgifterna och annan 
olovlig eller obehörig behandling av dem 
hindras med hjälp av ändamålsenliga och till-
räckliga säkerhetsarrangemang och andra åt-
gärder när det gäller kontrollen av användar-
rättigheter, tillsynen över användningen samt 
datanäten, informationssystemen och infor-
mationstjänsterna. 

20 §. Beslut om utlämnande av uppgifter. 
Det föreslås att bestämmelsen om beslut om 
utlämnande av uppgifter preciseras så att det 
är den registeransvarige som beslutar om rät-
ten att lämna ut uppgifter ur polisens person-
register genom en teknisk anslutning eller 
som en datamängd. Nu föreslås det även att 
man slopar rätten för den registeransvarige 
att delegera rätten att lämna ut uppgifter till 
andra polisenheter, vilken har ansetts som 
onödig, eftersom paragrafens 1 mom. endast 
gäller utlämnande av uppgifter genom en 
teknisk anslutning eller som en datamängd. 

När beslut om utlämnande av uppgifter fat-
tas ska uppgifternas art även i fortsättningen 
beaktas för att informationssäkerheten och 
dataskyddet för den registrerade ska kunna 
tryggas. 
 
5 kap. Utplåning och arkivering av 

uppgifter 

22 §. Utplåning av uppgifter ur informa-
tionssystemet för polisärenden. Punkterna i 1 
mom. numreras i samma ordningsföljd som 
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punkterna i 2 § 3 mom. som gäller samma 
uppgiftskategorier. 

 I 22 § 1 mom. 1 punkten föreslås det be-
stämmelser om utplåning av uppgifter om 
undersökningar och handräckning ur polisens 
informationssystem, vilket det föreskrivs om 
i 1 mom. 9 punkten i den gällande lagen. 

Det föreslås att punkten ändras så att iden-
tifikationsuppgifterna om anmälan utplånas 
först efter det att de senaste uppgiftskategori-
erna som kopplats till anmälan och som gäll-
er uppgifter om undersökning eller hand-
räckning, uppgifter ur brottsanmälningsin-
dexet, uppgifter om egendom, uppgifter om 
efterspanade fordon, efterlysningsuppgifter 
eller identifieringsuppgifter har utplånats. 
Identifikationsuppgifterna om anmälan län-
kar samman uppgifter som registrerats i olika 
uppgiftskategorier och de kan inte avlägsnas 
utan att det blir kvar lösryckta uppgifter som 
inte är sökbara i registret. 

Det föreslås att de övriga uppgifterna i 
denna uppgiftskategori utplånas enligt föl-
jande: 

a) uppgifterna i en brottsanmälan som 
överförts till en åklagare för åtalsprövning el-
ler för utfärdande av strafforder utplånas då 
fem år har förflutit sedan ärendet överfördes 
till åklagaren, när brottet kan leda till böter; 
då tio år har förflutit sedan ärendet överför-
des till en åklagare, när brottet kan leda till 
ett fängelsestraff på högst fem år; då tjugo år 
har förflutit sedan ärendet överfördes till en 
åklagare, när brottet kan leda till fängelse i 
över fem år. Uppgifterna utplånas dock inte 
om åtalsrätten för brottet inte preskriberas. 
Genom dessa förvaringstider säkerställs det 
att uppgifter om bötesbrott blir kvar i poli-
sens informationssystem minst så länge som 
det tar att behandla ett ärende och för rättsvä-
sendet att nå ett lagakraftvunnet avgörande. I 
allmänhet är uppgifterna om ärenden som 
utmynnat i frihetsstraff tillgängliga för poli-
sen ännu en tid efter det att den dömde har 
frigetts och eventuellt gjort sig skyldig till 
nya brott. I praktiken följer de föreslagna 
förvaringstiderna motsvarande förvaringsti-
der för straffregistret, även om förvaringsti-
derna för straffregistret grundar sig på ut-
dömda straff. 

b) uppgifterna i övriga brottsanmälningar 
utplånas då ett år har förflutit sedan åtalsrät-

ten för det senaste misstänkta brottet preskri-
berats, dock tidigast då fem år har förflutit 
sedan anmälan registrerades. Dessa ärenden 
som så att säga förblir mörka bevaras åtmin-
stone fem år i registret för sakägarens rätts-
skydds skull. 

c) anmälningsuppgifterna om andra hän-
delser då fem år har förflutit sedan anmälan 
registrerades. Förvaringstiden kvarstår som 
oförändrad. 

Det föreslås att punkten blir 1 punkt. 
I 22 § 1 mom. 2 punkten föreslås det be-

stämmelser om utplåning av uppgifter om ef-
terlysningar av personer, som det föreskrivs 
om i 1 mom. 1 punkten i den gällande lagen. 

I den gällande punkten föreskrivs det att av 
efterlysningsuppgifterna ska uppgifter om 
näringsförbud utplånas då fem år har förflutit 
sedan näringsförbudet upphörde, uppgifter 
om besöksförbud då två år har förflutit sedan 
besöksförbudet upphörde och andra efterlys-
ningsuppgifter då tre har förflutit sedan efter-
lysningen återkallades. Det föreslås att be-
stämmelsen ändras så att uppgifter om be-
söksförbud utplånas då fem år har förflutit 
sedan besöksförbudet meddelades, uppgifter 
om övervakad frihet på prov eller övervak-
ningsstraff då fem år har förflutit sedan den 
övervakade friheten på prov upphörde eller 
övervakningsstraffet avtjänats och andra 
uppgifter då tre år har förflutit sedan efter-
lysningen eller förbudet återkallades. Uppgif-
ter om besöksförbud och näringsförbud är 
nödvändiga för bedömningen av en persons 
tillförlitlighet och därför förslås det att förva-
ringstiden för dem ska vara fem år. Det före-
slås att punkten utökas med bestämmelser 
om utplåning av uppgifter som gäller de nya 
påföljdsformerna övervakad frihet på prov 
och övervakningsstraff. 

I 22 § 1 mom. 3 punkten föreslås det be-
stämmelser om utplåning av identifierings-
uppgifter, som det föreskrivs om i 1 mom. 8 
punkten i den gällande lagen. 

I den gällande punkten föreskrivs det att 
identifieringsuppgifter ska utplånas då ett år 
har förflutit sedan en person påträffades eller 
en okänd avliden identifierades. Det föreslås 
att förvaringstiden för dessa uppgifter för-
längs, eftersom handräckningsförfarandena 
fördröjer processen så mycket i komplicerade 
fall, och i synnerhet om personen i fråga har 
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påträffats utomlands eller om den avlidna är 
utlänning, att det ännu efter identifieringen 
dröjer länge innan ärendet är slutfört. Det fö-
reslås att det i punkten föreskrivs att identifi-
eringsuppgifter ska utplånas då fem år har 
förflutit sedan en person påträffades eller en 
okänd avliden identifierades. 

I 22 § 1 mom. 4 punkten föreslås det be-
stämmelser om utplåning av uppgifter om ef-
terspanade fordon. Sådana uppgifter ska ut-
plånas då ett år har förflutit sedan en efter-
lysning återkallats, men dock senast då tio år 
har förflutit sedan efterlysningen anteckna-
des, enligt 1 mom. 2 punkten i den gällande 
lagen. Det föreslås att bestämmelsen ändras 
så att uppgifterna om efterspanade motorfor-
don utplånas när de när de inte behövs med 
tanke på undersökning eller övervakning el-
ler målsägandens rättigheter, och i fråga om 
återkallade efterlysningar i samband med att 
motsvarande uppgifter om undersökningar 
och handräckning utplånas. 

I 22 § 1 mom. 5 punkten föreslås det be-
stämmelser om utplåning av uppgifter om 
egendom, som det föreskrivs om i 1 mom. 3 
punkten i den gällande lagen. 

I den gällande punkten förskrivs det att 
egendomsuppgifter ska utplånas då ett år har 
förflutit sedan egendomen återställdes till 
ägaren eller innehavaren eller såldes på auk-
tion eller förstördes, dock senast då tio år har 
förflutit sedan uppgiften antecknades. Det fö-
reslås att punkten ändras så att egendoms-
uppgifter utplånas när de inte behövs med 
tanke på undersökning eller övervakning el-
ler målsägandens rättigheter. Undersöknings-
ledaren bedömer utifrån ett fordons skick, ål-
der, värde eller antikvärde och brottsbeteck-
ningen hur länge det är nödvändigt att hålla 
en efterlysning i kraft. Förvaringstiden för ef-
terlysningar som gäller gamla fordon i dåligt 
skick är i allmänhet samma som preskrip-
tionstiden för åtalsrätten för brott. Ägaren 
fortsätter att inneha äganderätten till fordonet 
även om brottet preskriberas eller någon får 
den stulna egendomen i sin besittning, t.ex. 
genom köp i god tro. Därför är det skäl att 
hålla en efterlysning i kraft så länge som for-
donet har ett värde. Återkallade efterlysning-
ar utplånas i samband med att motsvarande 
uppgifter om undersökningar och handräck-
ning utplånas. 

I 22 § 1 mom. 6 punkten föreslås det be-
stämmelser om utplåning av uppgifter om 
frihetsberövade, som det föreskrivs om i 1 
mom. 4 punkten i den gällande lagen. 

I punkten föreskrivs det att uppgifter om 
frihetsberövade ska utplånas då tio år har för-
flutit sedan den sista uppgiften antecknades 
och uppgifter om en person som gripits med 
stöd av 11 § i polislagen då fem år har förflu-
tit sedan uppgiften antecknades, om inte 
uppgifterna behövs med tanke på undersök-
ning eller övervakning. Det föreslås att punk-
ten ändras så att uttrycket uppgifter om an-
hållna i den gällande lagen ersätts med ut-
trycket uppgifter om frihetsberövade i enlig-
het med 2 § i lagförslaget. 

I 22 § 1 mom. 7 punkten föreslås det be-
stämmelser om utplåning av uppgifter i 
brottsanmälningsindexet, som det föreskrivs 
om i 1 mom. 5 punkten i den gällande lagen. 

Det föreslås att punkten ändras så att utplå-
ningstiderna, beroende på hur grovt brottet 
är, i normala fall är 

a) fem år sedan ärendet överfördes till en 
åklagare, när brottet kan leda till böter, 

b) tio år sedan ärendet överfördes till en 
åklagare, när brottet kan leda till ett fängelse-
straff på högst fem år, och 

c) tjugo år sedan ärendet överfördes till en 
åklagare, när brottet kan leda till fängelse i 
över fem år. 

Uppgifter utplånas dock redan efter ett år 
a) när det har beslutats att förundersök-

ningen ska läggas ned med stöd av 4 § 3 och 
4 mom., 9 § 2 mom. eller 43 § 2 mom. i för-
undersökningslagen eller att förundersökning 
inte ska göras eller när den läggs ned med 
stöd av 3 § i förundersökningslagen, 

b) sedan den registeransvarige har fått kän-
nedom om åklagarens beslut om åtalseftergift 
för den som har gjort sig skyldig till ett brott 
eller om åklagarens beslut om att det i saken 
inte är fråga om ett brott eller inte finns bevis 
för brott,  

c) sedan den registeransvarige har fått kän-
nedom om en domstols lagakraftvunna avgö-
rande om att åtal som väckts mot den regi-
strerade förkastats eller om att åtal som 
väckts förkastats på grund av att åtalsrätten 
preskriberats,  
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d) sedan den registeransvarige har fått kän-
nedom om att den person som är misstänkt 
för brottet har avlidit, och 

e) sedan åtalsrätten för brottet har preskri-
berats och förundersökningen har visat att 
ingen kan åtalas, 

- då fem år har förflutit sedan målet över-
fördes till åklagaren, när det grövsta brottet i 
anmälan kan leda till böter, 

- då tio år har förflutit sedan målet överför-
des till åklagaren, när det grövsta brottet i 
anmälan kan leda till ett fängelsestraff på 
högst fem år, 

- då tjugo år har förflutit sedan målet över-
fördes till åklagaren, när det grövsta brottet i 
anmälan kan leda till fängelse i över fem år. 

Polisen får tills vidare varken täckande el-
ler elektronisk information om åklagarnas 
och domstolarnas avgöranden, så utplånandet 
av uppgifterna beror på när de har kommit in. 
Uppgifter om att en person har avlidit fås 
från befolkningsdatasystemet. Tidpunkten för 
åtalspreskription blir aktuell bl.a. om föröva-
ren vid tidpunkten för brottet var under 15 år 
eller om målsägande vid målsägandebrott 
återtar sitt straffyrkande. 

Det föreslås att en ny 8 punkt fogas till 1 
mom. I punkten föreskrivs det att säkerhets-
information ska utplånas då ett år har förflutit 
sedan den registrerade avled. Säkerhetsin-
formationen om en person gäller sådant bete-
ende eller sådana obotliga sjukdomar som i 
allmänhet inte förlorar sin betydelse med ti-
den. Varningsanteckningar om fordon, adres-
ser eller andra motsvarande uppgifter utplå-
nas när det har konstaterats att de inte längre 
behövs. 

I 22 § 1 mom. 9 punkten föreslås det be-
stämmelser om utplåning av signalements-
uppgifter, som det föreskrivs om i 1 mom. 7 
punkten och 2—4 mom. i den gällande lagen. 

Det föreslås att 7 punkten i den gällande 
lagen preciseras så att signalementsuppgifter 
i allmänhet ska förvaras så länge som en per-
son lever och ännu tio år efter att han eller 
hon har avlidit. Om det enda som registrerats 
om en person har förts in på basis av en så-
dan misstanke som dragits tillbaka, utplånas 
uppgifterna dock efter ett år  

a) när det har beslutats att förundersök-
ningen ska läggas ned med stöd av 4 § 3 
mom., 9 § 2 mom. eller 43 § 2 mom. i förun-

dersökningslagen eller att förundersökning 
inte ska göras eller att förundersökningen 
läggs ned med stöd av 3 § i förundersök-
ningslagen, 

b) sedan den registeransvarige fått känne-
dom om åklagarens beslut om åtalseftergift 
för den som har gjort sig skyldig till ett brott 
eller om åklagarens beslut om att det i saken 
inte är fråga om ett brott eller inte finns bevis 
för brott, 

c) sedan den registeransvarige fått känne-
dom om en domstols lagakraftvunna avgö-
rande om att åtal som väckts mot den regi-
strerade förkastats eller om att åtal som 
väckts förkastats på grund av att åtalsrätten 
preskriberats. 

I 22 § 1 mom. 10 punkten föreslås det be-
stämmelser om utplåning av arkivuppgifter 
om undersökningar och handräckning, vilket 
det föreskrivs om i 6 mom. i den gällande la-
gen. 

Det föreslås att momentet ändras så att ar-
kivuppgifter ska utplånas då förvaringen av 
handlingar vid polisenheten upphör, men ar-
kivindexuppgifterna för handlingar som ska 
förvaras varaktigt förvaras dock varaktigt. 
Enligt de gällande bestämmelserna om ar-
kivbildning ska polisenheterna förvara upp-
gifterna från förundersökningar och polisun-
dersökningar i 25 år, förutom när det gäller 
centralkriminalpolisen, som utreder allvarliga 
brott, där förvaringstiden är 50 år. Genom 
riksarkivets beslut av den 3 oktober 1986 
(VA 118–33-86), den 1 november 1989 (VA 
90/33/88) och den 22 april 1998 (KA S 4/98) 
har det bestämts att den lokala polisens och 
centralkriminalpolisens undersökningsproto-
koll från de år som slutar på noll ska förvaras 
varaktigt. Arkivuppgifterna fungerar som ett 
register över dokumentarkivet och ska därför 
förvaras så länge som de relevanta uppgifter-
na finns i arkivet. 

Det föreslås att en ny 11 punkt fogas till 1 
mom. I punkten föreskrivs det att uppgifter 
om informationsförmedling ska utplånas då 
två år har förflutit sedan uppgifterna offent-
liggjordes, med undantag av uppgifter som 
gäller egendom, efterspanade fordon och 
identifiering av personer, som utplånas sam-
tidigt som de efterlysningar som uppgifterna 
gäller upphävs. I sådana fall kan uppgifter 
om förlorad egendom vara tillgängliga för 
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allmänheten så länge som föremålet efter-
spanas av polisen. På samma sätt bevaras 
uppgifter om försvunna personer eller okän-
da avlidna fram till dess att efterspaningarna 
har ställts in. Andra uppgifter som gäller 
brott och vädjanden om tips bör omprövas 
senast vartannat åt. 

Det föreslås att en ny 12 punkt fogas till 1 
mom. 

I punkten föreskrivs det om utplåning av 
uppgifter om informationskällor, som det fö-
reskrivs om i 1 mom. 9 a punkten i den gäl-
lande lagen. I punkten föreskrivs det att upp-
gifter om informationskällor ska utplånas då 
tio år har förflutit sedan den sista uppgiften 
antecknades. Förvaringstiden fastställs i en-
lighet med informationskällans och polisens 
behov av rättsskydd.  

Det föreslås att en ny 13 punkt fogas till 1 
mom. I punkten förskrivs det att inkvarte-
ringsuppgifter ska utplånas då ett år har för-
flutit sedan anmälan gjordes. Inkvarterings-
uppgifter används närmast vid sådana utred-
ningar som gäller allvarlig brottslighet och 
som kan pågå i åratal. 

Det föreslås att en ny 14 punkt fogas till 1 
mom. I punkten föreskrivs det om utplåning 
av uppgifter om besöksförbud, som det före-
skrivs om i 1 mom. 4 a punkten i den gällan-
de lagen. 

Det föreslås att en ny 15 punkt fogas till 1 
mom., där det föreskrivs om utplåningen av 
sådan överskottsinformation som avses i 11 § 
och som erhållits med sådana informations-
inhämtningsmetoder som avses i 3 kap. i 
polislagen. Det föreslås att informationen ut-
plånas då fem år har förflutit, när målet har 
avgjorts genom ett lagakraftvunnet avgöran-
de eller lämnats därhän. De föreslagna be-
stämmelserna motsvarar bestämmelserna om 
utplåning av sådan överskottsinformation 
som avses i 5 a kap. 13 § i tvångsmedelsla-
gen. 

Det föreslås att en ny 16 punkt fogas till 1 
mom., enligt vilken observationsuppgifter 
och uppgifter från teknisk övervakning ska 
utplånas då sex månader har förflutit sedan 
den sista anteckningen i anslutning till en 
uppgift har förts in. Det föreslås att de upp-
gifter som avses i punkten bara ska sparas så 
länge som det tar att bedöma om det finns 

skäl att misstänka att de kan ha anknytning 
till brott. 

I det gällande 3 mom. föreskrivs om utplå-
ning av signalementsuppgifter som gäller 
personer under 18 år. Enligt bestämmelsen 
utplånas anteckningar om personer under 15 
år som misstänks för brott ur informationssy-
stemet när ett år har förflutit sedan den regi-
strerade fyllde 18 år. Det föreslås att be-
stämmelsen ändras så att tilläggstiden på ett 
år innan uppgifterna utplånas slopas som 
ogrundad. I momentet föreslås också ett om-
nämnande av att uppgifterna dock inte ska 
utplånas på denna grund, om anmälan gäller 
andra misstänkta för brottet och uppgifterna 
om dem ännu inte utplånas eller om någon av 
anteckningarna gäller en brottslig gärning för 
vilken inte föreskrivs någon annan påföljd än 
fängelse. Genom denna ändring uppfylls kra-
vet på anmälans integritet. 

I 4 mom. föreslås att spår från brottsplatsen 
som förblivit oidentifierade utplånas ett år ef-
ter det att åtalsrätten för brottet preskriberats. 
I den gällande lagen finns inte några be-
stämmelser om utplåning av sådana uppgif-
ter. 

I 5 mom. föreslås ett omnämnande av att 
behovet av att bevara uppgifterna ska kon-
trolleras på nytt tre år efter det att behovet 
undersöktes. Det föreslås också att den nya 
kontrollen ska antecknas i informationssy-
stemet när det gäller undersöknings- och 
handräckningsuppgifter, identifieringsuppgif-
ter, uppgifter om efterspanade fordon, egen-
domsuppgifter och säkerhetsinformation. 
Avsikten med denna kontrollskyldighet är att 
säkerställa att informationssystemen inte in-
nehåller onödiga uppgifter. 

Det föreslås att paragrafens 6 mom. upp-
hävs såsom onödigt, eftersom bestämmelser 
om utplåning av arkivuppgifter föreslås i 1 
mom. 10 punkten. 

23 §. Utplåning av uppgifter ur informa-
tionssystemet för förvaltningsärenden. I 1 
mom. 1 punkten föreskrivs att av uppgifterna 
om vapentillstånd ska uppgifter om beslut 
utplånas då tio år har förflutit sedan beslutet 
fattades eller förföll eller den i beslutet an-
givna giltighetstiden gick ut, tillståndsuppgif-
ter då tio år har förflutit sedan utgången av 
tillståndets giltighetstid, uppgifter om hinder 
och anmärkningar samt andra registrerade 
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uppgifter då tio år har förflutit sedan uppgif-
ten antecknades. Det föreslås att punkten 
ändras så att av uppgifterna om vapentill-
stånd ska uppgifter om beslut utplånas då 
tjugo år har förflutit sedan beslutet fattades. 
Till punkten fogas ett omnämnande om att 
uppgifter om vapen utplånas då tjugo har för-
flutit sedan vapnet gjordes varaktigt obruk-
bart, skrotades eller fördes varaktigt ut ur 
landet. Finland har undertecknat och ratifice-
rat Förenta Nationernas konvention mot 
gränsöverskridande organiserad brottslighet 
(FördrS 20/2004) och undertecknat det 
tilläggsprotokoll till konventionen som gäller 
skjutvapen (A/RES/55/255, vapenprotokol-
let). FN:s generalförsamling tillsatte i resolu-
tion 58/241 en arbetsgrupp, som i sin rapport 
som överlämnades till generalförsamlingen 
den 27 juni 2005 framförde förfaranden som 
är politiskt bindande för medlemsstaterna. I 
dokumenten finns bestämmelser om register-
föring, vilka de föreslagna tidsfristerna grun-
dar sig på. 

Det föreslås att uppgifterna för tillsynen 
över lotterier fogas till 1 mom. 2 punkten. 
Uppgifterna om beslut utplånas då tio år har 
förflutit sedan beslutet fattades eller förföll 
eller den i beslutet angivna giltighetstiden 
gick ut samt andra registrerade uppgifter då 
tio år har förflutit sedan uppgiften anteckna-
des. I punkten finns redan motsvarande be-
stämmelser om utplåning av uppgifter för 
tillsynen över penninginsamlingar.  

Det föreslås att begreppet en myndighet 
inom utrikesförvaltningen i 1 mom. 3 punk-
ten ändras så att det motsvarar den benäm-
ning som används i passlagen, dvs. utrikes-
ministeriet och finska beskickningar. 

Enligt förslaget ska 1 mom. 4 punkten pre-
ciseras genom en ändring av ord. Genom pre-
ciseringen förtydligas att endast de uppgifter 
som inhämtats vid säkerhetsutredningen ut-
plånas inom en viss tid. Således behöver inte 
referensuppgifter om personer alltid utplånas 
varaktigt, utan de kan återinföras i systemet 
när en ny säkerhetsutredning görs. På det här 
sättet garanterar man uppgifternas integritet, 
eftersom en och samma person inte får flera 
referenskort. 

25 §. Utplåning av uppgifter ur skyddspoli-
sens funktionella informationssystem. Det fö-
reslås att paragrafen preciseras genom en 

ändring av ord. Genom preciseringen förtyd-
ligas att endast de uppgifter som inhämtats 
vid säkerhetsutredningen utplånas inom en 
viss tid. Således behöver inte referensuppgif-
ter om personer alltid utplånas varaktigt, utan 
de kan återinföras i systemet när en ny säker-
hetsutredning görs. På det här sättet garante-
rar man uppgifternas integritet och tillgäng-
lighet i arkivet samt undviker sammanbland-
ningar, eftersom en och samma person inte 
får flera referenskort. 

27 §. Uppgifter som konstaterats vara fel-
aktiga. Enligt gällande 1 mom. ska en upp-
gift som har konstaterats vara felaktig an-
tecknas som felaktig och den får bevaras, om 
det är nödvändigt för att trygga de rättigheter 
som den registrerade, någon annan part eller 
en person som hör till polispersonalen har. 
Enligt artikel 4 i rambeslutet om skydd av 
personuppgifter ska personuppgifter inte ra-
deras utan blockeras om det finns skälig 
grund att anta att en radering skulle kunna 
påverka den registrerades legitima intressen. 
Med anledning av rambeslutet föreslås det att 
den nuvarande ordalydelsen till denna del 
ändras så att den motsvarar ordalydelsen i 
rambeslutet. Dessutom föreslås det att den 
hänvisning till 31 § som finns i 2 mom. änd-
ras till en hänvisning till 33 § på grund av 
den nya paragrafnumreringen. 
 
6 kap. Specialbestämmelser om be-

handling av personuppgifter i 
samband med internationellt 
polissamarbete 

Det föreslås att 29—33 § och 35—42 § i 
kapitlet upphävs och att bestämmelserna i 
dem i tillämpliga delar flyttas till nya para-
grafer. Samtidigt delas bestämmelserna om 
internationellt polissamarbete upp på tre 
skilda kapitel. I de andra kapitlen föreskrivs 
på det sätt som anges nedan om Schengens 
informationssystem samt andra specialbe-
stämmelser om behandling av personuppgif-
ter i samband med internationellt polissam-
arbete. En indelning enligt ämnesområde för-
tydligar regleringen och gör att det är möjligt 
att flexibelt foga nya enskilda internationella 
förpliktelser till 9 kap. 

Det föreslås att bestämmelserna om Euro-
peiska polisbyrån (30, 33, 35, 38 §, 45 § 1 
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mom. 2 punkten och 46 §) i gällande lag 
upphävs i sin helhet. Bestämmelserna kom-
mer att ingå i en lag som ska gälla genomfö-
rande av vissa bestämmelser i rådets beslut 
om inrättande av Europeiska polisbyrån och 
som ska träda i kraft samtidigt med denna 
lag. Enligt förslaget ska 32 § som hänvisar 
till den datafil som upprätthålls av den tek-
niska stödfunktionen i Schengens informa-
tionssystem upphävas såsom onödig, efter-
som det föreskrivs om saken i Schengenkon-
ventionen. 

29 §. Utlämnande av uppgifter inom Euro-
peiska unionen och Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. Det föreslås att en ny 29 
§ fogas till lagen. Paragrafen motsvarar med 
vissa preciseringar 37 § i den gällande lagen. 
I enlighet med gällande lagstiftning ska för-
utom myndigheterna i stater som hör till Eu-
ropeiska unionen eller Europeiska ekonomis-
ka samarbetsområdet även organ som dessa 
stater bildat gemensamt fortfarande betraktas 
som sådana myndigheter som avses i 1 mom. 
Till dessa räknas t.ex. Europeiska unionens 
byråer och organ, såsom Eurojust som inrät-
tats för att stärka kampen mot grov brottslig-
het, Europeiska byrån för bedrägeribekämp-
ning Olaf samt Europeiska unionens gemen-
samma lägescentral (Sitcen).  

Ordalydelsen i 2 och 3 mom. 2 punkten ju-
steras i förhållande till den gällande 37 § med 
anledning av artikel 11 i rambeslutet om 
skydd av personuppgifter med samma moti-
vering som för 16 §. I 3 mom. 4 punkten 
hänvisas inte så som i de gällande bestäm-
melserna endast till ett visst uppdrag som hör 
till polisen, utan bestämmelsen omfattar i 
likhet med de andra punkterna alla myndig-
heter som nämns i 1 mom. I 4 mom. sam-
manförs de gällande bestämmelserna i 37 § 4 
och 5 mom. och på motsvarande sätt som i 
16 § 3 mom. fogas till momentet också ett 
förbud mot att använda vissa uppgifter i in-
formationssystemet för polisärenden i sam-
band med tillståndsprövning. I 5 mom. finns 
de bestämmelser om utlämnande av fingerav-
trycksuppgifter i pass som ingår i gällande 6 
mom.  

I 6 mom. föreslås att det tas in den be-
stämmelse om bedömning av kvaliteten på 
uppgifterna som förutsätts i artikel 8 i rambe-
slutet om skydd av personuppgifter. Enligt 

bestämmelsen ska uppgifter som lämnas ut 
om möjligt förses med information som gör 
det möjligt för mottagaren att bedöma hur 
korrekta, fullständiga, aktuella och tillförlit-
liga uppgifterna är. 

En motsvarande bestämmelse föreslås även 
i 19 § 4 mom. 

Bestämmelserna i 7 mom. motsvarar 7 
mom. i den gällande lagen, men termen 
maskinläsbar ersätts med termen datamängd. 
I paragrafen ingår inte med avvikelse från 
gällande 37 § någon bestämmelse om skydd 
av personuppgifter när det gäller teknisk an-
slutning, eftersom en motsvarande bestäm-
melse finns i 32 § 2 mom. i personuppgifts-
lagen. 

30 §. Utlämnande av uppgifter till stater 
utanför Europeiska unionen och Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet. Det föreslås 
att en ny 30 § fogas till lagen. Innehållet i pa-
ragrafen motsvarar i huvuddrag 40 § i den 
gällande lagen. Bestämmelserna i 1, 3 och 4 
mom. motsvarar med vissa tekniska precise-
ringar gällande 40 § 1, 3 och 4 mom.  

Ordalydelsen i 2 mom. 2 punkten justeras i 
förhållande till gällande 40 § med anledning 
av artikel 13 i rambeslutet om skydd av per-
sonuppgifter. Motiveringen motsvarar den 
som föreslås i samband med 16 § i anslutning 
till artikel 11 i rambeslutet om skydd av per-
sonuppgifter.  

I 5 mom. föreslås en bestämmelse om att 
uppgifter får lämnas ut till de behöriga myn-
digheter som anges i återtagandeöverens-
kommelser. Bestämmelsen behövs eftersom 
de behöriga myndigheter som avses i över-
enskommelserna i vissa fall även kan vara 
andra myndigheter än de som anges i 2 
mom., t.ex. migrationsmyndigheterna. 

I 6 mom. föreskrivs om skyldigheten att 
vid utlämnande av uppgifter i den mån det är 
möjligt säkerställa att den mottagande par-
tens dataskyddsnivå är tillräcklig. Motsva-
rande bestämmelse ingår inte i gällande lag, 
men skyldigheten framkommer bl.a. i per-
sonuppgiftslagen samt i internationella över-
enskommelser som är bindande för Finland. 

31 §. Behandling av uppgifter som erhållits 
av en annan stat eller ett internationellt or-
gan. Det föreslås att en ny 31 § fogas till la-
gen. I 1 mom. föreslås en bestämmelse som 
motsvarar 27 § 2 mom. i lagen om interna-
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tionell rättshjälp i straffrättsliga ärenden 
(4/1994, nedan rättshjälpslagen) och enligt 
vilken man vid behandling av uppgifter som 
erhållits av en annan stat eller ett internatio-
nellt organ ska iaktta vad som bestäms om 
sekretess, tystnadsplikt, begränsningar i an-
vändningen av uppgifter, vidare utlämning av 
uppgifterna och återsändande av utlämnat 
material i de villkor som den som lämnat ut 
uppgifterna ställt. Med villkor avses antingen 
uttryckligen nämnda villkor eller vedertagen 
praxis för dem som är parter i informations-
utbytet. Bestämmelsen behövs eftersom det i 
flera internationella överenskommelser och i 
Europeiska unionens rättsakter förutsätts att 
de villkor för användningen som den som 
lämnat ut uppgifterna ställt ska iakttas. En 
sådan skyldighet ingår bl.a. i artikel 12 i 
rambeslutet om skydd av personuppgifter. 
Likaså kan enskilda stater kräva att Finland 
iakttar vissa villkor i fråga om de uppgifter 
de lämnat ut.  

I gällande lagstiftning har sådana situatio-
ner beaktats endast i fråga om rättshjälp, vil-
ket i praktiken har upplevts som problema-
tiskt. I motsats till rättshjälpslagen, åläggs i 
bestämmelsen inte någon skyldighet att iaktta 
villkor som den som lämnat uppgifterna stäl-
ler på förstörande av materialet, utan till den-
na del tillämpas gällande bestämmelser om 
förvaringstider för uppgifterna. Den nämnda 
begränsningen behövs i synnerhet för att sä-
kerställa informationsutbytets laglighet i så-
dana situationer då det med anledning av att 
uppgifter erhållits från utlandet även lämnats 
ut uppgifter från Finland till utlandet. 

I 2 mom. föreskrivs om polisens rätt att be-
handla uppgifter som den mottagit för andra 
ändamål än vad uppgifterna lämnades ut för, 
om inte i 1 mom. avsedda begränsningar har 
angivits för användningen av de utlämnade 
uppgifterna. Förutsättningarna motsvarar de 
förutsättningar som anges i artiklarna 11 och 
13 i rambeslutet om skydd av personuppgif-
ter och som enligt förslaget också ska beak-
tas i de bestämmelser om nationell behand-
ling av uppgifter som ingår i denna lag. I 1 
mom. 1—3 punkten finns motsvarande be-
stämmelser som i 16, 17, 18, 29 och 30 §. 
Bestämmelserna i 4 punkten motsvarar där-
emot mer exakt ordalydelsen i artikel 11 i 
rambeslutet om skydd av personuppgifter. 

I 3 mom. införs på det sätt som förutsätts i 
artikel 13 i rambeslutet om skydd av person-
uppgifter striktare bestämmelser när det gäll-
er utlämnande av uppgifter som erhållits från 
en medlemsstat i Europeiska unionen till sta-
ter utanför Europeiska unionen eller till in-
ternationella organ. I sådana situationer får 
uppgifter i princip lämnas ut endast om den 
medlemsstat som ursprungligen lämnade ut 
uppgifterna gett sitt samtycke till det, förut-
om om utlämnandet av uppgifterna är nöd-
vändigt för att kunna avvärja ett omedelbart 
och allvarligt hot mot den allmänna säkerhe-
ten i Finland eller en annan stat eller mot 
Finlands väsentliga intressen och det inte går 
att få samtycke i tid. Uppgifterna får lämnas 
ut endast om staten eller det internationella 
organet i fråga garanterar en tillräcklig data-
skyddsnivå. Den medlemsstat som lämnat ut 
uppgifterna ska också omedelbart informeras 
om att uppgifterna lämnats vidare. 

I 4 mom. tas det in en bestämmelse som 
förutsätts enligt artikel 15 i rambeslutet om 
skydd av personuppgifter och enligt vilken 
polisen på begäran ska informera den stat el-
ler det internationella organ som lämnat ut 
uppgifterna om hur polisen behandlar de ut-
lämnade uppgifterna. Motsvarande bestäm-
melse föreslås även i 13 § 3 mom. 

Det föreslås att 7 kap. i den gällande lagen 
upphävs. Bestämmelserna i kapitlet flyttas 
till ett nytt 6 b kap., frånsett 47 och 47 a § 
vilka förslås bli upphävda i sin helhet. Be-
stämmelserna i 47 § upphävs eftersom be-
stämmelser om utövande av rätten till insyn i 
den datafil som upprätthålls av den tekniska 
stödfunktionen i Schengens informationssy-
stem finns i Schengenkonventionen. 

Bestämmelserna i gällande 47 a § om kon-
troll, utlämning och utplåning av uppgifter 
som gränsbevakningsväsendet genom direkt 
anslutning lagrat i polisens informationssy-
stem är i sin tur onödiga, eftersom gränsbe-
vakningsväsendet lämnar ut efterlysnings-
uppgifter till polisens personregister som en 
begäran om handräckning och återtar dem 
när åtgärden inte längre behövs. Polisens 
högsta ledning som är registeransvarig vid 
polisen ansvarar för att uppgifterna behand-
las på ett korrekt sätt i polisens register obe-
roende av vilken myndighet som lämnat ut 
uppgifterna till polisen.  
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6 a kap. Schengens informationssystem  

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

32 §. Definitioner. Det föreslås att det till 
lagen fogas en ny 32 § i vilken ingår de defi-
nitioner på Schengenkonventionen, Scheng-
enstater och Schengens informationssystem 
som finns i gällande 29 §. Förteckningen på 
behöriga Schengenmyndigheter ändras så att 
den överensstämmer med vad Finland under-
ättat Europeiska unionens råd om. Av de 
myndigheter som nämns har allmänna åkla-
garen och Fordonsförvaltningscentralen tills 
vidare inte tillgång till SIS-
informationssystemet, eftersom dessa myn-
digheter ännu inte ansökt om rätt att använda 
det. Det är emellertid tekniskt möjligt att för-
verkliga rätten att få tillgång till systemet när 
myndigheterna i fråga vill ta i bruk det. Till 
paragrafen fogas också en ny definition, en-
ligt vilken Sirenekontor avser centralkrimi-
nalpolisen.  

33 §. Schengens informationssystems na-
tionella system. Det föreslås att en ny 33 § 
fogas till lagen. Paragrafen motsvarar i 
huvuddrag innehållet i 31 § i den gällande 
lagen.  

Enligt paragrafen kan Schengens nationella 
informationssystem bestå av den nationella 
enheten i Schengens informationssystem 
samt Sirene-ärendehanteringssystem, via vil-
ket Sirenekontoret lämnar ut uppgifter i en-
lighet med Schengenkonventionen och i vil-
ket Sirenekontoret registrerar tilläggsinfor-
mation i anslutning till informationsutbyte 
och uppgifter om åtgärder i anslutning till in-
formationsutbyte. 

34 §. Behöriga Schengenmyndigheters rätt 
att få uppgifter ur Schengens informationssy-
stem. Paragrafens rubrik och 1 mom. ändras 
så att det för tydlighetens skull i dem hänvi-
sas till behöriga Schengensmyndigheter i 
stället för till polisen.  

35 §. Utlämnande av uppgifter ur Scheng-
ens nationella informationssystem. Det före-
slås att det till lagen fogas en ny 35 § som 
motsvarar 36 § i gällande lag. Det föreslås att 
den hänvisning till 31 § som finns i 1 mom. 
ändras till en hänvisning till 33 § på grund av 
den nya paragrafnumreringen. Samtidigt för-

enklas strukturen i 1 mom. Det föreslås att 
bestämmelsen i 2 mom. om utlämnande av 
uppgifter utan hinder av sekretessbestämmel-
serna för tydlighetens skull flyttas till 1 mom. 
och att termen maskinläsbar ersätts med ter-
men datamängd. 

36 §. Utlämnande av uppgifter till Scheng-
enstater och Schengens informationssystem. 
Det föreslås att en ny 36 § fogas till lagen. 
Paragrafen motsvarar innehållet i 39 § i den 
gällande lagen. I 1 mom. hänvisas med an-
ledning av ändringarna i definitionerna i 33 § 
till alla behöriga Schengenmyndigheter i stäl-
let för till polisen. I 1 mom. föreskrivs på det 
sätt som förutsätts i Schengenkonventionen 
att tilläggsinformation ska lämnas ut via Si-
renekontoret. I 2 mom. föreslås att den hän-
visning till centralkriminalpolisen som finns i 
gällande lag stryks såsom onödig samt att 
termen maskinläsbar ersätts med termen da-
tamängd. Bestämmelsen om utlämnande av 
uppgifter utan hinder av sekretessbestämmel-
serna föreslås med avvikelse från den gällan-
de 39 § för tydlighetens skull ingå i 1 mom. 

37 §. Utplåning av uppgifter ur Schengens 
nationella informationssystem. Det föreslås 
att det till lagen fogas en ny 37 § som mot-
svarar 42 § i gällande lag. Enligt bestämmel-
sen utplånas uppgifter ur Schengens nationel-
la informationssystem i enlighet med artik-
larna 112 och 113 i Schengenkonventionen.  

Det föreslås att 8 kap. i den gällande lagen 
upphävs. Bestämmelserna i kapitlet föreslås 
bli flyttade till ett nytt 11 kap. 
 
6 b kap. Andra specialbestämmelser 

om behandling av personupp-
gifter i samband med interna-
tionellt polissamarbete  

 
Det föreslås att ett nytt 6 b kap. fogas till 

lagen. Kapitlet föreslås innehålla specialbe-
stämmelser om internationellt polissamarbe-
te. 

38 §. Europols informationssystem. Det fö-
reslås att en ny 38 § fogas till lagen. I den 
finns en hänvisning till den speciallag som 
ska gälla genomförande av vissa bestämmel-
ser i rådets beslut om inrättande av Europeis-
ka polisbyrån. Den kommer att innehålla be-
stämmelser om informationsutbyte med Eu-
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ropeiska polisbyrån. Avsikten är att den ska 
sättas i kraft samtidigt med denna lag. 

39 §. Eurodacsystemet. Det föreslås att en 
ny 39 § fogas till lagen. I paragrafen före-
skrivs det om polisens rätt att i Eurodacsys-
temet lagra fingeravtryck från asylsökande, 
personer som utan tillstånd överskridit den 
yttre gränsen och personer som befinner sig 
illegalt i landet. Polisen är registeransvarig 
för de uppgifter den registrerar. Centralkri-
minalpolisen är den nationella enheten i Eu-
rodacsystemet och registrerar informations-
förmedlingen i enlighet med 19 b §. 

40 §. Behandling av uppgifter som grundar 
sig på Prümfördraget. Det föreslås att en ny 
40 § fogas till lagen. Enligt förslaget sam-
manförs 29 § 9 punkten och 41 a § 1 mom. i 
den gällande lagen till ett nytt 1 mom. Inne-
hållet i 2—3 mom. motsvarar 41 a § 2—3 
mom. i den gällande lagen. 

41 §. Utlämnande av information och un-
derrättelser till de brottsbekämpande myn-
digheterna i Europeiska unionens medlems-
stater. Det föreslås att en ny 41 § fogas till 
lagen. I paragrafen tas in en informativ hän-
visning till rådets rambeslut 2006/960/RIF 
om förenklat informations- och underrättel-
seutbyte mellan de brottsbekämpande myn-
digheterna i Europeiska unionens medlems-
stater. Enligt bestämmelsen ska på utlämnan-
de av information med stöd av rambeslutet 
tillämpas vad som föreskrivs i lagen om det 
nationella genomförandet av de bestämmel-
ser som hör till området för lagstiftningen i 
rambeslutet och om tillämpning av rambeslu-
tet (26/2009). 

42 §. Europeiska unionens informationssy-
stem för viseringar. Det föreslås att en ny 42 
§ fogas till lagen. I paragrafen föreskrivs det 
om polisens rätt att genom teknisk anslutning 
få uppgifter ur Europeiska unionens informa-
tionssystem för viseringar. Enligt 1 mom. har 
polisen rätt att få uppgifter för utförande av 
en uppgift som enligt utlänningslagen an-
kommer på polisen i enlighet med bestäm-
melserna i artiklarna 15—22 i förordningen 
om informationssystemet för viseringar 
(VIS) och utbyte mellan medlemsstaterna av 
uppgifter om viseringar för kortare vistelse. 

I 2 mom. tas det in en bestämmelse om po-
lisens rätt att genom teknisk anslutning få 
uppgifter ur informationssystemet för viser-

ingar också på det sätt som avses i rådets be-
slut 2008/633/RIF. Enligt beslutet har de 
brottsbekämpande myndigheterna i Europe-
iska unionens medlemsstater rätt att göra 
sökningar i informationssystemet för viser-
ingar i syfte att förhindra, upptäcka och utre-
da terroristbrott och andra grova brott. Med 
terroristbrott avses gärningar som i nationell 
lagstiftning definieras som brott och som är 
sådana brott eller motsvarar sådana brott som 
nämns i artiklarna 1—4 i rådets rambeslut av 
den 13 juni 2002 om bekämpande av terro-
rism (2002/475/RIF). Med grova brott avses i 
sin tur sådana brott som anges i artikel 2.2 i 
rambeslut 2002/584/RIF eller som motsvarar 
sådana brott. Till denna del föreslås i 2 mom. 
hänvisningar till de nationella bestämmelser 
genom vilka de nämnda rambesluten har ge-
nomförts. 

I artikel 5 i rådets beslut finns närmare be-
stämmelser om vilka uppgifter som de 
brottsbekämpande myndigheterna har möj-
lighet att få ur informationssystemet för vi-
seringar samt på vilka villkor uppgifterna kan 
fås. Uppgifterna ska begäras via de utsedda 
centrala åtkomstpunkterna. Det föreslås att 
centralkriminalpolisen och skyddspolisen ut-
ses till centrala åtkomstpunkter för polisen i 
Finland.  

45 §. Inskränkningar i rätten till insyn. Det 
föreslås att en ny 45 § fogas till lagen. Be-
stämmelserna i 1 mom. 1 och 2 punkten i den 
föreslagna paragrafen motsvarar 45 § 1 och 3 
punkten i den gällande lagen. Det föreslås att 
45 § 1 mom. 2 och 4 punkten i den gällande 
lagen stryks som onödiga på de grunder som 
utretts ovan i samband med 6 och 7 kap. I 1 
mom. 3 punkten föreslås inskränkningar i 
rätten till insyn i uppgifterna om hemlig 
övervakning och särskild kontroll i Scheng-
ens informationssystem. Bestämmelsen base-
rar sig på den rättsliga grunden för Scheng-
ens informationssystem enligt vilken infor-
mation inte lämnas ut till den registrerade om 
genomförandet av en laglig uppgift i sam-
band med registreringen kräver det. 

Det föreslås att 1 mom. 4 punkten precise-
ras så att rätten till insyn inte heller gäller 
uppgifter som används för sammanlänkning 
och teknisk undersökning av brott. I takt med 
att databehandlingstekniken utvecklas kom-
mer en allt större del av de uppgifter som be-
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hövs vid undersökningar att samlas in, be-
handlas och lagras i elektronisk form, t.ex. 
som bilder eller elektroniska ritningar, medan 
endast slutsatserna framförs i anmälningar 
om brott, undersökningsprotokoll och andra 
handlingar. Om den registrerade har rätt till 
insyn i denna del av uppgifterna avslöjas de 
undersökningsmetoder som polisen använt. I 
2 § 1 mom. 1 e punkten beskrivs de uppgifter 
i fråga om vilka rätten till insyn begränsas. 

I 1 mom. 5 punkten föreslås att den för ett 
brott misstänktes rätt till insyn begränsas i 
fråga uppgifter som gäller hemliga tvångs-
medel. Polisen har under de senaste åren till 
sitt förfogande fått nya undersökningsmeto-
der och undersökningstekniker. Bestämmel-
ser om användning av dem finns särskilt i 30, 
31-31 f samt 36 och 36 a § i polislagen, 5 a 
kap. i tvångsmedelslagen samt 36 § i lagen 
om dataskydd vid elektronisk kommunika-
tion (516/2004). Användningen av hemliga 
informationsinhämtningsmetoder innebär in-
gripande i medborgarnas enligt grundlagen 
tryggade integritetsskydd, hemfridsskydd och 
skydd för förtroliga meddelanden. Till de här 
informationsinhämtningsmetodernas speciel-
la karaktär hör att behandling, beslutsfattande 
och genomförande av ett ärende i anslutning 
till dem sker utan den berörda personens vet-
skap genom beslut av domstol och bestäm-
melser om informering av den berörda per-
sonen utfärdas särskilt. För övervakning av 
dessa metoder finns det ett särskilt övervak-
ningsförfarande, det så kallade Salpasyste-
met, med hjälp av vilket inrikesministeriet 
utövar laglighetskontroll. Eftersom hemliga 
tvångsmedel vidtas utan den berörda perso-
nens vetskap kan inte heller uppgifter lämnas 
ut till denna person med stöd av personupp-
giftslagen, utan dataombudsmannen kan på 
personens begäran kontrollera att uppgifterna 
behandlas lagenligt och personen får endast 
sådana uppgifter som han eller hon har rätt 
att få enligt partsoffentligheten. 

I 1 mom. föreslås en ny 6 punkt enligt vil-
ken rätten till insyn inte gäller de observa-
tionsuppgifter som avses i 2 § 3 mom. 15 
punkten och de uppgifter från teknisk över-
vakning som avses i 16 punkten.  

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så 
snart som möjligt efter det att den har anta-
gits och blivit stadfäst, men dock samtidigt 

med den lag som ska gälla genomförande av 
vissa bestämmelser i rådets beslut om inrät-
tande av Europeiska polisbyrån. 

Den föreslagna lagen innehåller en över-
gångsbestämmelse, enligt vilken informa-
tionssystemen och behandlingen av uppgifter 
i samband med dem ska överensstämma med 
lagen inom fem år från lagens ikraftträdande. 
 
1.2 Lagen om behandling av personupp-

gifter vid gränsbevakningsväsendet 

7 §. Undersöknings- och handräckningsre-
gistret. Det föreslås att 2 mom. ändras så att 
man i undersöknings- och handräckningsre-
gistret i fortsättningen även kan registrera 
uppgifter som behövs för att identifiera per-
soner som gjort anmälan, uppträder som vitt-
nen eller målsägande eller som har något an-
nat samband med ärendet. I förteckningen 
över uppgifter som gäller identiteten föreslås 
det att formuleringen fullständigt namn änd-
ras till namn. Till förteckningen fogas dess-
utom uppgift om dödförklaring av personen 
det kundnummer som Migrationsverket ger 
en utländsk person, det klientnummer som 
Trafiksäkerhetsverket ger samt föräldrarnas 
namn och adress. Dessutom kan också övrig 
nödvändig information om inresa och passe-
rande av gräns registreras i informationssy-
stemet, t.ex. uppgifter om utreseland och 
transitland. De föreslagna ändringarna mot-
svarar de ändringar som föreslås i 2 § 1 
mom. i lagen om behandling av personupp-
gifter i polisens verksamhet. 

I förteckningen i 3 mom. över uppgifter 
som kan införas i registret görs sådana änd-
ringar i innehållet och i förteckningsuppgif-
ternas ordningsföljd som motsvarar de änd-
ringar som föreslås i polisens personuppgifts-
lag. Till uppgifterna om undersökning och 
handräckning fogas en ny underpunkt som 
anger vilka uppgifter som identifierar en 
händelse. Dessutom flyttas de uppgifter om 
tillvägagångssätt som avses i 8 § 3 mom. 4 
punkten till gränsbevakningsväsendets un-
dersöknings- och handräckningsregister som 
en del av uppgiftskategorin undersökning 
och handräckning. Till förteckningen över 
uppgifter i brottsanmälningsindex fogas upp-
gifter om undersökningsläget. Även uppgif-
ter om beslut som gränsbevakningsväsendet 
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fattat för att avsluta ett ärende och uppgifter 
om beslut av åklagare samt domstolsavgö-
randen och om att dessa vunnit laga kraft får 
registreras i brottsanmälningsindex. 

Benämningen arkivuppgifter om undersök-
ning och handräckning ändras till arkivupp-
gifter och förteckningen kompletteras med 
personuppgifter om de berörda och uppgifter 
om deras delaktighet samt sådana uppgifter 
om efterlysningar, egendom, efterspanade 
fordon och frihetsberövade samt identifie-
ringsuppgifter som hänför sig till anmälan. 
Termen uppgifter för förmedling av medde-
landen i den gällande lagen ändras till upp-
gifter om informationsförmedling. Samtidigt 
utvidgades rätten att registrera uppgifter på 
så sätt att uppgifter får registreras för inrikt-
ning av övervakning som utförs av alla de 
myndigheter som genomför undersökningar 
och gränskontroll. Hänvisningen till uppgif-
ter som registrerats av gränsbevakningsvä-
sendet stryks, eftersom informationssystemet 
också kan innehålla uppgifter som polisen el-
ler tullverket registrerat.  

8 §. Användning av informationssystemet 
för polisärenden vid utförande av gränsbe-
vakningsväsendets uppdrag. I 8 § 2 mom. fö-
reslås motsvarande ändringar som i 7 § 2 
mom. Momentets förteckning över uppgifts-
kategorier som registreras i informationssy-
stemet för polisärenden anpassas också i öv-
rigt så att den motsvarar 2 § 1 mom. i poli-
sens personuppgiftslag. Av denna anledning 
slopas i momentet bl.a. sådana uppgifter som 
inverkar på en persons egen säkerhet eller 
arbetssäkerheten vid gränsbevakningsväsen-
det. Bestämmelsen överförs till 3 mom. som 
en egen punkt, där det i mera omfattande 
grad definieras vilken säkerhetsinformation 
som får registreras i informationssystemet. 

I 3 mom. görs ändringar som motsvarar de 
ändringar som föreslås i polisens personupp-
giftslag gällande uppgifter om efterlysning 
av personer, efterspanade fordon och frihets-
berövade personer, identifieringsuppgifter 
och signalementsuppgifter. Grunderna för 
ändringarna beskrivs i samband med moti-
veringen till 2 § i polisens personuppgiftslag. 
De uppgifter om tillvägagångssätt som avses 
i 3 mom. 4 punkten i den gällande lagen 
överförs till undersöknings- och handräck-

ningsregistret på det sätt som beskrivs ovan i 
samband med 7 §. 

I 3 mom. införs också rätt för gränsbevak-
ningsväsendet att registrera observationsupp-
gifter i informationssystemet för polisären-
den. Med observationsuppgifter avses obser-
vationer som gjorts av gränsbevakare eller 
uppgifter som anmälts till gränsbevaknings-
väsendet i anslutning till händelser som på 
basis av omständigheterna eller personernas 
uppträdande kan misstänkas ha samband med 
brottslig verksamhet. 

Gränsbevakningsväsendet har med stöd av 
gällande 9 § 2 mom. 4 punkten rätt att regi-
strera uppgifter om övervakning av land- och 
sjögränsen i registret för tillstånds- och över-
vakningsärenden. Övervakningsuppgifterna 
gäller skötseln av de gränsövervakningsupp-
drag som föreskrivs för gränsbevakningsvä-
sendet. De observationsuppgifter som regi-
streras i informationssystemet för polisären-
den hänför sig till gränsbevakningsväsendets 
brottsbekämpningsuppdrag, vilka också kan 
utföras annanstans än på gränsområden. Rät-
ten att registrera uppgifter är också aningen 
mer begränsad än i fråga om övervaknings-
uppgifter. För en mera detaljerad motivering 
av den föreslagna bestämmelsen hänvisas det 
till motiveringen till 2 § i polisens person-
uppgiftslag. 

9 §. Registret för tillstånds- och övervak-
ningsärenden. I 9 § 2 mom. föreslås i huvud-
sak motsvarande ändringar som i 7 § 2 mom. 
I registret får man i fortsättningen registrera 
alla namn som används för en person och 
uppgift om dödförklaring av personen det 
kundnummer som Migrationsverket ger en 
utländsk person, det klientnummer som Tra-
fiksäkerhetsverket ger samt föräldrarnas 
namn och adress. Uppgifter som inverkar på 
en persons egen säkerhet eller säkerheten i 
arbetet inom gränsbevakningsväsendet slopas 
i paragrafen, eftersom uppgifterna kan fås ur 
informationssystemet för polisärenden. 

10 §. Användning av polisens informa-
tionssystem för förvaltningsärenden vid utfö-
rande av gränsbevakningsväsendets upp-
drag. Förteckningen i 2 mom. över uppgifts-
kategorier som registreras i polisens informa-
tionssystem för förvaltningsärenden anpassas 
så att den motsvarar förteckningen i 3 § 2 



 RP 98/2010 rd  
  

 

47

mom. i polisens personuppgiftslag och de 
ändringar som föreslås i den. 

Likaså fogas uppgifter om tidpunkten för 
lämplighetstestet till 3 mom. 1 punkten så att 
den motsvarar polisens personuppgiftslag. 

11 §. Gränsbevakningsväsendets register 
över personer misstänkta för brott. I 11 § 2 
mom. föreslås i huvudsak motsvarande änd-
ringar som i 7 § 2 mom. I registret får man i 
fortsättningen registrera alla namn som an-
vänds för en person, ljud- och bildupptag-
ningar som gäller personen, identifierings-
uppgifter som grundar sig på fysiska egen-
skaper, uppgift om dödförklaring av perso-
nen, det kundnummer som Migrationsverket 
ger en utländsk person,, det klientnummer 
som Trafiksäkerhetsverket ger samt föräld-
rarnas namn och adress. 

12 §. Säkerhetsdataregistret. I 12 § 2 mom. 
föreslås motsvarande ändringar som i 11 § 2 
mom. I registret får man i fortsättningen regi-
strera alla namn som används för en person, 
uppgift om dödförklaring av personen, det 
kundnummer som Migrationsverket ger en 
utländsk person, det klientnummer som Tra-
fiksäkerhetsverket ger samt föräldrarnas 
namn och adress. 

13 §. Rätt att använda säkerhetsdatare-
gistret. Hänvisningen till staben för gränsbe-
vakningsväsendet i 2 mom. ersätts för tydlig-
hets skull med en hänvisning till den regis-
teransvarige. På grund av omorganiseringen 
av trafikförvaltningens ämbetsverk ersätts 
hänvisningen till Sjöfartsverket i 2 mom. 
med en hänvisning till Trafiksäkerhetsverket. 

14 §. Behandling av känsliga uppgifter. 
Det föreslås att paragrafen ändras så att for-
muleringen och strukturen blir tydligare. Det 
görs inga ändringar i innehållet i 2 mom., 
men ordalydelsen ändras så att den motsvarar 
12 § i polisens personuppgiftslag. 

Bestämmelsen i 3 mom. i den gällande pa-
ragrafen om uppgifter som avses i 11 § 4 
punkten i personuppgiftslagen överförs till 2 
mom. och ordalydelsen i bestämmelsen änd-
ras enligt motsvarande bestämmelse i poli-
sens personuppgiftslag. I 3 mom. tas en be-
stämmelse in som motsvarar 10 § 4 mom. i 
polisens personuppgiftslag och gäller be-
gränsningar i fråga om registrering av DNA-
profiler. 

14 a §. Behandling av överskottsinforma-
tion som erhållits med hemliga informations-
inhämtningsmetoder. Det föreslås att man till 
paragrafen fogar en ny 14 a §, som innehåller 
en bestämmelse som motsvarar 11 § i poli-
sens personuppgiftslag och gäller begräns-
ningar av behandlingen av överskottsinfor-
mation som erhållits med hemliga informa-
tionsinhämtningsmetoder. Enligt bestämmel-
sen får överskottsinformation som erhållits 
med sådana hemliga informationsinhämt-
ningsmetoder som avses i 3 kap. i polislagen 
registreras i de informationssystem som av-
ses i 7, 8, 11 och 12 §, om informationen 
gäller ett sådant brott i fråga om vilket den 
informationsinhämtningsmetod med vilken 
informationen erhållits får användas i syfte 
att förhindra eller avslöja brottet eller om in-
formationen behövs för att förhindra ett så-
dant brott som avses i 15 kap. 10 § i straffla-
gen. I 41 § i gränsbevakningslagen föreskrivs 
det om gränsbevakningsmännens befogenhe-
ter för förebyggande och utredning av brott.  

I 2 mom. hänvisas det till de informations-
inhämtningsmetoder som det föreskrivs om i 
5 a kap. i tvångsmedelslagen.  

22 §. Gränsbevakningsväsendets rätt att få 
uppgifter ur vissa register och informations-
system. Det föreslås att det inledande stycket 
i 1 mom. utökas med ett omnämnande, som 
motsvarar ändringsförslaget till 13 § i polis-
väsendets personuppgiftslag, av rätt att med 
hjälp av en teknisk anslutning eller som en 
datamängd få uppgifter antingen avgiftsfritt 
eller mot ett vederlag som baserar sig på 
kostnaderna för framtagning av uppgifterna. 
Med kostnader för framtagning av uppgifter 
avses kostnaderna för den tekniska framtag-
ningen och överföringen av uppgifter, men 
inte kostnaderna för insamling och upprätt-
hållande av information eller myndigheternas 
omkostnader. 

Paragrafens 1 mom. 1—3 punkterna ändras 
så att de motsvarar den föreslagna ändringen 
i polisens personuppgiftslag. Utöver vad som 
föreskrivs någon annanstans i lag har gräns-
bevakningsväsendet sålunda utan hinder av 
sekretessbestämmelserna rätt att för att utföra 
sina uppdrag och föra sina personregister få 
nödvändiga uppgifter ur det fordonstrafikre-
gister som avses i lagen om fordonstrafikre-
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gistret (541/2003) för de uppgifter som avses 
i 15—17 §. 

Det föreslås att 1 mom. 7 punkten ändras 
så att den motsvarar den förvaltningsreform 
som genomförts inom fångvårdsmyndighe-
terna och som innebär att Brottspåföljds-
myndigheten ansvarar för fångvårdsväsen-
dets, Brottspåföljdsverkets och kriminal-
vårdsväsendet informationssystem. Dessut-
om föreslås det att 7 punkten utvidgas så att 
gränsbevakningsväsendet berättigas att få de 
uppgifter som behövs för att personer ska 
kunna påträffas, för att förhindra, avslöja el-
ler utreda brott samt uppgifter som gäller 
personer som under strafftiden kommit för att 
besöka personer som avtjänar eller har avtjä-
nat straff som riktar sig mot friheten. En mot-
svarande ändring föreslås i 13 § i polisens 
personuppgiftslag. 

I 1 mom. 12 punkten i den gällande lagen 
finns det bestämmelser om gränsbevaknings-
väsendets rätt att få uppgifter ur justitieför-
valtningens informationssystem. För att mot-
svara polisens personuppgiftslag preciseras 
punkten genom en hänvisning till bötesre-
gistret, Brottspåföljdsmyndighetens verkstäl-
lighetsregister, personer som är efterlysta av 
justitieförvaltningsmyndigheterna samt till 
justitieförvaltningens riksomfattande infor-
mationssystem. 

I 1 mom. 14 punkten föreslås det att gräns-
bevakningsväsendet ska ha rätt att få uppgif-
ter även ur tullverkets personregister. Tilläg-
get innebär ingen ändring i sak i den gällande 
regleringen, men det förtydligar rätten att få 
information enligt 26 § i tullagen inom lag-
stiftningen om gränsbevakningsväsendet. 
Som användningsändamål för uppgifterna 
uppges förutom förundersökning och annan 
utredning för tydlighets skull även förebyg-
gande och avslöjande av brott, varvid för-
teckningen motsvarar den nya 5 punkt som 
föreslås i 28 § i lagen. Likaså kompletteras 
punkten på motsvarande sätt som 13 § 1 
mom. 7 punkten i polisens personuppgiftslag 
med gränsbevakningsväsendets rätt att få 
uppgifter även för andra ändamål än det som 
motsvarar de som uppgifterna samlats in och 
registrerats för när det gäller sådana fall som 
avses i 25 § 1 mom. i denna lag. Bestämmel-
sen gör det möjligt att använda uppgifterna 
t.ex. för att avvärja en allvarlig fara eller för-

hindra ett grovt brott. Behövliga uppgifter 
kan t.ex. vara uppgifter ur polisens och tull-
verkets administrativa register. 

Paragrafens 1 mom. 15 och 16 punkter, där 
man hänvisar till bestämmelser i straffregis-
terlagen och lagen om verkställighet av bö-
ter, upphävs som onödiga. 

I 22 § 1 mom. 17 och 18 punkten görs mot-
svarande preciseringar som i bestämmelserna 
i polisens personuppgiftslag.  

Det föreslås hänvisningen till befolknings-
datalagen i 22 § 1 mom. 21 punkten ersätts 
med en hänvisning till lagen om befolk-
ningsdatasystemet och Befolkningsregister-
centralens certifikattjänster (661/2009). 

Förteckningen med hänvisningar i 2 mom. 
slopas som onödig, eftersom 1 mom. innehål-
ler en hänvisning till det som föreskrivs i nå-
gon annan lag. Bestämmelser om gränsbe-
vakningsväsendets rätt att få uppgifter finns 
bl.a. i straffregisterlagen, lagen om förmyn-
darverksamhet, lagen om ett fastighetsdata-
system och anslutande informationstjänster, 
lagen om konkurs- och företagssaneringsre-
gistret, lagen om näringsförbud, lagen om 
främjande av invandrares integration samt 
mottagande av asylsökande, lagen om vissa 
personregister vid magistraterna, räddnings-
lagen, lagen om fullgörande av polisuppgifter 
inom försvarsmakten, utsökningsbalken, la-
gen om utlänningsregistret, lagen om skuld-
sanering för privatpersoner och lagen om 
kontroll av brottslig bakgrund hos personer 
som arbetar med barn. 

Det föreslås att man till 2 mom. fogar en 
bestämmelse som motsvarar den bestämmel-
se som föreslås i polisens personuppgiftslag 
och anger att gränsbevakningsväsendet är 
skyldigt att på begäran ge den registeransva-
rige information om behandlingen av de 
uppgifter som det fått med stöd av 1 mom. 
Genom bestämmelsen genomförs bestäm-
melsen i artikel 15 i rambeslutet om skydd av 
personuppgifter, enligt vilken den som tar 
emot uppgifter på begäran ska informera den 
behöriga myndighet som har överfört uppgif-
terna eller gjort dem tillgängliga om hur 
uppgifterna behandlas. Dessutom innehåller 
momentet en bestämmelse om behandlingen 
av personuppgifter som lämnats ut utan begä-
ran motsvarande artikel 8.1 i rambeslutet. En 
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motsvarande bestämmelse föreslås också i 23 
§ och den nya 39 e §. 

23 §. Uppgifter som andra myndigheter 
lämnar ut till gränsbevakningsväsendet ge-
nom registrering vid direkt anslutning eller 
för registrering av en datamängd. Det före-
slås att paragrafens rubrik ändras så att den 
motsvarar 14 § i polisens personuppgiftslag. 
Det föreslås att termen maskinläsbar ersätts 
med termen datamängd. Med datamängd av-
ses på ett sätt som motsvarar de gällande be-
stämmelserna en helhet som hänger samman 
med en viss sökning och som byggs upp av 
ett flertal enskilda uppgifter. En datamängd 
är t.ex. en helhet av data som valts ut i in-
formationssystemet med hjälp av ett program 
och för vilken sökningen har skett automa-
tiskt enligt på förhand angivna sökvillkor. 
Samma term föreslås också i polisens per-
sonuppgiftslag. 

Förteckningen över myndigheter som har 
rätt att registrera uppgifter i gränsbevak-
ningsväsendets personregister uppdateras och 
kompletteras med syftena för registreringen 
på motsvarande sätt som i polisens person-
uppgiftslag. Genom direkt anslutning kan ju-
stitieförvaltningsmyndigheterna, kriminal- 
och fångvårdsmyndigheterna och rättsregis-
tercentralen registrera eller som en data-
mängd lämna ut uppgifter om personer som 
de har efterlyst samt fångvårdsmyndigheter-
na signalementsuppgifter om personer som 
avtjänar eller har avtjänat straff som riktar 
sig mot friheten samt rättsregistercentralen 
uppgifter om besöksförbud och näringsför-
bud. 

Polismyndigheterna, tullverket och mili-
tärmyndigheterna kan registrera uppgifter om 
personer som de har efterlyst och tullverket 
uppgifter om identifiering av utlänningar 
samt uppgifter som behövs för förebyggande 
och utredning av brott som hör till tullverkets 
behörighet. 

Utrikesministeriet kan registrera uppgifter 
om dem som hör till personalen vid diploma-
tiska beskickningar och konsulat som repre-
senterar den utsändande staten i Finland och 
om dem som hör till personalen vid en inter-
nationell organisations organ i Finland eller 
något annat internationellt organ i samma 
ställning samt om sådana personers familje-
medlemmar och dem som är i privat tjänst 

hos dessa personer. Arbets- och näringsmini-
steriet kan registrera tillståndsuppgifter som 
gäller den ekonomiska zonen, Forststyrelsens 
jakt- och fiskeövervakare nödvändiga uppgif-
ter som registrerats vid jakt- och fiskeöver-
vakning och nödcentralsmyndigheterna så-
dana uppgifter om en person som registrerats 
i nödcentralsdatasystemet som är nödvändiga 
med tanke på den registrerades egen säkerhet 
eller säkerheten i arbetet. Arbets- och när-
ingsministeriet har fogats till myndighetsför-
teckningen genom lag 479/2010. 

Som ett nytt 2 mom. i paragrafen tar man 
in den bestämmelse som förutsätts i artikel 
15 i rambeslutet om skydd av personuppgif-
ter, enligt vilken gränsbevakningsväsendet 
ska ge den registeransvarige uppgifter om 
behandlingen av de uppgifter det fått med 
stöd av 1 mom. Dessutom innehåller momen-
tet en bestämmelse om behandlingen av per-
sonuppgifter som lämnats ut utan begäran 
motsvarande artikel 8.1 i rambeslutet. 

24 §. Användning av uppgifter för det än-
damål som uppgifterna har samlats in och 
registrerats för. Paragrafens rubrik preciseras 
på finska i enlighet med artikel 11 i rambe-
slutet om skydd av personuppgifter. I para-
grafen föreskrivs det sålunda om hur uppgif-
terna kan användas för det ändamål som de 
ursprungligen har samlats in och registrerats 
för. 

25 §. Användning av uppgifter för andra 
ändamål än de som uppgifterna har samlats 
in och registrerats för. Ordalydelsen i den 
finska rubriken samt i 1 mom. 2 punkten ju-
steras med anledning av artikel 11 i rambe-
slutet om skydd av personuppgifter. Enligt 
artikeln får personuppgifter behandlas i stör-
re omfattning än det ursprungliga använd-
ningsändamålet endast i syfte att bekämpa 
andra brott, lagföra brott eller verkställa 
straffrättsliga påföljder, genomföra andra 
administrativa eller rättsliga förfaranden som 
har direkt samband med bekämpningen av 
brotten, lagförandet av brotten eller verkstäl-
landet av straffrättsliga påföljder samt för att 
förebygga ett direkt och allvarligt hot mot 
den allmänna säkerheten. Eftersom fara för 
liv eller hälsa eller betydande skador på 
egendom inte uttryckligen nämns i artikeln, 
ersätts motsvarande omnämnanden med hän-
visningen till den allmänna säkerheten i 1 
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mom. Det kan anses att fara för liv och hälsa 
oftast ingår i äventyrande av den allmänna 
säkerheten. På samma sätt är det även i fort-
sättningen tillåtet att använda uppgifter i syf-
te att förebygga egendomsskador, om den 
allmänna säkerheten är i fara. Det föreslås att 
saken bedöms från fall till fall i enlighet med 
nuvarande praxis (RP 39/1994 rd). En mot-
svarande justering föreslås även i 26, 27, 38 
och 39 § och i den nya 39 e § i lagen samt i 
de berörda paragraferna i polisens person-
uppgiftslag. 

Det föreslås att 2 mom. ändras så att de 
uppgifter som finns i gränsbevakningsväsen-
dets personregister kan användas i större om-
fattning än endast inom gränsbevakningsvä-
sendets egen forsknings- och planeringsverk-
samhet. I praktiken finns det behov för detta i 
synnerhet inom samarbetet med andra lagtill-
synsmyndigheter. Det föreslås också att upp-
gifter kan användas även för annat än gräns-
bevakningsväsendets interna utbildnings-
verksamhet, eftersom även andra myndighe-
ter utbildas i att använda gränsbevakningsvä-
sendets register. Motsvarande ändringar före-
slås också i polisens personuppgiftslag. 

Till 3 mom. fogas ett förbud att i samband 
med tillståndsprövning använda de uppgifter 
om undersökning och handräckning som av-
ses i 7 § 3 mom. 1 punkten underpunkterna 
a-e och de arkivuppgifter som avses i 4 punk-
ten samt de observationsuppgifter och upp-
gifter från teknisk övervakning som avses i 2 
§ 3 mom. 15 och 16 punkten i lagen om be-
handling av personuppgifter i polisens verk-
samhet. Dessutom är det enligt förslaget för-
bjudet att använda uppgifter ur ett sådant 
personregister som avses i 11 § i denna lag 
eller ur ett motsvarande register som upprätt-
hålls av någon annan myndighet, uppgifter 
som erhållits med hemliga informationsin-
hämtningsmetoder och sparats i ett annat re-
gister eller uppgifter som inhämtats av någon 
annan myndighet genom kriminalunderrättel-
severksamhet, observation eller iakttagelser. 
En motsvarande bestämmelse föreslås i 16 § 
i polisens personuppgiftslag. 

26 §. Utlämnande av uppgifter till en an-
nan förvaltningsenhet inom gränsbevak-
ningsväsendet för det ändamål som uppgif-
terna har samlats in och registrerats för. Det 
föreslås att bestämmelsen i 3 mom. om ut-

lämnande av uppgifter utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna för tydlighetens skull 
flyttas till början av 1 och 3 mom. Paragra-
fens rubrik på finska samt ordalydelsen i 2 
mom. 2 punkten justeras med anledning av 
artikel 11 i rambeslutet om skydd av person-
uppgifter med samma motivering som för 25 
§. Dessutom flyttas bestämmelsen om utläm-
nande av uppgifter genom teknisk anslutning 
för tydlighetens skull till ett eget moment. 
Samtidigt ersätts uttrycket maskinläsbar form 
med termen datamängd. 

27 §. Utlämnande av uppgifter till en an-
nan förvaltningsenhet för andra ändamål än 
de som uppgifterna har samlats in och regi-
strerats för. I paragrafen görs motsvarande 
tekniska ändringar och ändringar på grund av 
rambeslutet om skydd av personuppgifter 
som i 26 §. I 3 mom. föreslås dessutom mot-
svarande ändringar som i 25 § 2 mom. 

28 §. Utlämnande av uppgifter till andra 
myndigheter. I förteckningen över myndighe-
ter som erhåller uppgifter från gränsbevak-
ningsväsendet görs till nödvändiga delar 
motsvarande uppdateringar som i 19 § i poli-
sens personuppgiftslag. Ordningsföljden för 
punkterna i förteckningen ändras dessutom 
så att de motsvarar den ordningsföljd som fö-
reslås i polisens personuppgiftslag. 

Paragrafens hänvisningar till Fordonsför-
valtningscentralen, Sjöfartsverket och en 
luftfartsmyndighet ersätts på grund av omor-
ganiseringen av trafikförvaltningens ämbets-
verk med en hänvisning till Trafiksäkerhets-
verket och alla de nämnda bestämmelserna 
samlas under en enda punkt. Likaså ersätts 
hänvisningen till en sjöfartsmyndighet för 
övervakning av sjötrafiken med en hänvis-
ning till Trafikverket. 

Bestämmelsen om utlämnande av uppgifter 
till polisen preciseras med anledning av den 
bestämmelse som föreslås i 13 § i polisens 
personuppgiftslag. Uppgifter kan lämnas till 
polisen också för andra polisuppdrag som 
motsvarar det ändamål som uppgifterna har 
samlats in och registrerats för samt för andra 
ändamål än de som uppgifterna har samlats 
in och registrerats för när det gäller övriga 
fall som avses i 25 § 1 mom. i lagen. Be-
stämmelserna i 25 § 1 mom. motsvarar be-
stämmelserna i 16 § 1 mom. i polisens per-
sonuppgiftslag. Samtidigt slopas den särskil-
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da hänvisningen till skyddande av statens sä-
kerhet som onödig, medan man inför ett om-
nämnande om utlämnande av uppgifter också 
för annan undersökning än förundersökning. 
Med annan undersökning avses t.ex. den po-
lisundersökning som görs före förundersök-
ningen. 

Grunderna för de övriga ändringarna be-
skrivs i samband med motiveringen till 19 § i 
polisens personuppgiftslag. 

Som ett tillägg till förteckningen fogas på 
motsvarande sätt som i polisens personupp-
giftslag rätten att lämna ut uppgifter till 
Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare för 
sådan jakt- och fiskeövervakning som hör till 
deras behörighet samt uppgifter enligt 48 § i 
luftfartslagen till Trafiksäkerhetsverket för 
bedömning av förutsättningarna för beviljan-
de, förnyande och återkallande av ett till-
stånd. 

Som en ny punkt i förteckningen införs 
också gränsbevakningsväsendets rätt att läm-
na ut uppgifter till minoritetsombudsmannen 
för förebyggande av etnisk diskriminering, 
främjande av goda etniska relationer, tryg-
gande av etniska minoriteters och utlänning-
ars ställning och rättigheter samt för över-
vakning av principen om etnisk icke-
diskriminering och rapportering kring männi-
skohandel. 

I 2 mom. föreslås en ändring enligt vilken 
också en kontaktperson för gränsbevaknings-
väsendet, polisen eller tullen som är anställd 
vid utrikesministeriet samt en tjänsteman i en 
medlemsstat som deltar i en sådan snabb 
gränsinsatsenhet som avses i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 
2007/2004 (förordningen om inrättande av en 
gränsförvaltningsbyrå) av den registeransva-
rige utan hinder av sekretessbestämmelserna 
kan få tillgång till gränsbevakningsväsendets 
register över personer misstänkta för brott el-
ler till säkerhetsdataregistret genom teknisk 
anslutning. 

Det föreslås att bestämmelsen i gällande 3 
mom. om en utredning om att uppgifterna 
skyddas ska slopas som onödig, eftersom en 
motsvarande bestämmelse finns i 32 § 2 
mom. i personuppgiftslagen. I det nya 3 
mom. införs en bestämmelse om kontroll av 
kvaliteten på uppgifterna, vilken förutsätts i 
artikel 8 i rambeslutet om skydd av person-

uppgifter. Enligt bestämmelsen ska kvalite-
ten på de uppgifter som lämnas ut bedömas 
och uppgifter som lämnas ut ska om möjligt 
förses med information som gör det möjligt 
för mottagaren att bedöma hur korrekta, full-
ständiga, aktuella och tillförlitliga uppgifter-
na är. Om det framgår att någon har lämnat 
ut felaktiga uppgifter eller att uppgifter läm-
nats ut i strid med lagen ska detta omedelbart 
meddelas mottagaren. Det föreslås att en 
motsvarande bestämmelse också fogas till 38 
§ 5 mom. i lagen samt till de berörda para-
graferna i polisens personuppgiftslag. 

28 a §. Tillsyn över informationssystemen 
och över behandlingen av uppgifterna i dem. 
Det föreslås att en ny 28 a § införs, vilken till 
sitt innehåll motsvarar den nya 19 b § som 
föreslås i polisens personuppgiftslag. I para-
grafen föreslås en bestämmelse om tillsynen 
över informationssystemen och över behand-
lingen av uppgifterna i dem. Genom be-
stämmelsen säkerställs sekretessen och annat 
skydd för polisens informationssystem och 
uppgifterna i dem i och med att rätten till in-
syn i uppgifterna begränsas endast till dem 
som behöver uppgifterna för att kunna sköta 
sina arbetsuppgifter. Genom bestämmelsen 
uppfylls också kravet i artikel 10 i rambeslu-
tet om skydd av personuppgifter om att varje 
överföring av personuppgifter ska registreras 
eller dokumenteras. Enligt bestämmelsen ska 
gränsbevakningsväsendet registrera vilka 
personuppgifter som lämnas ut och grunder-
na för utlämnandet i syfte att garantera in-
formationsutbytets laglighet och informa-
tionssäkerheten. I paragrafen föreslås också 
en separat bestämmelse om informationssy-
stemens tekniska säkerhetsnivå. Enligt den 
säkerställs uppgifterna i informationssyste-
men genom att olovlig ändring av uppgifter-
na och annan olovlig eller obehörig behand-
ling av dem hindras med hjälp av ändamåls-
enliga och tillräckliga säkerhetsarrangemang 
och andra åtgärder när det gäller kontrollen 
av användarrättigheter, tillsynen över an-
vändningen samt datanäten, informationssy-
stemen och informationstjänsterna.  

Det anges inte på vilket sätt informations-
förmedlingen ska registreras. I praktiken kan 
de uppgifter som avses i bestämmelsen fin-
nas i t.ex. flera elektroniska databaser. Det 
väsentliga är att dataombudsmannen vid be-
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hov ska kunna kontrollera lagligheten i in-
formationsförmedlingen och få en utredning 
om grunderna för att uppgifter har lämnats 
till utlandet. Paragrafen innehåller inga be-
stämmelser om utplåning av anteckningar om 
utlämnande av uppgifter, utan i fråga om 
dem tillämpas de bevaringstider som före-
skrivs någon annanstans i lag, inbegripet be-
stämmelser om arkivuppgifter. 

29 §. Beslut om utlämnande av uppgifter. I 
1 mom. görs ändringar som motsvarar de 
ändringar som föreslås i 20 § i polisens per-
sonuppgiftslag. Bestämmelsen om beslut om 
utlämnande av uppgifter preciseras så att det 
är den registeransvarige som beslutar om rät-
ten att lämna ut uppgifter ur gränsbevak-
ningsväsendets personregister genom teknisk 
anslutning eller som en datamängd. 

Det föreslås att rätten för den registeran-
svarige att delegera rätten att lämna ut upp-
gifter till andra förvaltningsenheter slopas 
som onödig, eftersom 1 mom. endast gäller 
utlämnande av uppgifter genom en teknisk 
anslutning eller som en datamängd. Bestäm-
melser om utlämnande av en enskild uppgift 
ur gränsbevakningsväsendets personregister 
finns i 17 § i lagen om gränsbevakningsvä-
sendets förvaltning (577/2005). 

31 §. Utplåning av uppgifter ur undersök-
nings- och handräckningsregistret samt ur 
informationssystemet för polisärenden. For-
muleringen i 1 mom. ändras på grund av de 
ändringar som föreslås i 2 § i polisens per-
sonuppgiftslag samt 7 och 8 § i gränsbevak-
ningsväsendets personuppgiftslag. Paragra-
fens 2 mom. har upphävts genom lag 
479/2010. 

36 §. Uppgifter som konstaterats vara fel-
aktiga. Det föreslås att 1 mom. ändras på 
grund av artikel 4 i rambeslutet om skydd av 
personuppgifter. Enligt artikeln ska person-
uppgifter inte raderas utan blockeras om det 
finns skälig grund att anta att anta att en ra-
dering skulle kunna påverka den registrera-
des legitima intressen. En motsvarande änd-
ring föreslås i 27 § 1 mom. i polisens person-
uppgiftslag. 
 
 
 
 
 

4 a kap. Bestämmelser som gäller in-
ternationellt samarbete 

Rubriken för 4 kap. i den gällande lagen är 
utplåning och arkivering av uppgifter. Kapit-
let innehåller dock också bestämmelser om 
internationell informationsförmedling samt 
den registrerades rättigheter, varför det före-
slås att kapitlet delas in i två skilda kapitel. 
Det första kapitlet ska innefatta 30—37 § ur 
den gällande lagen, vilka reglerar utplåning 
och arkivering av uppgifter. Det nya 4 a ka-
pitlet handlar om bestämmelser som hänför 
sig till internationellt samarbete och innefat-
tar 38 och 39 § i den gällande lagen samt de 
nya 39 b—39 e § som föreslås i denna pro-
position. Genom lag 479/2010 har en ny 39 a 
§, som gäller internationellt samarbete, fo-
gats till gränsbevakningsväsendets person-
uppgiftslag. I det nya 4 b kap. föreskrivs det 
om den registrerades rättigheter. Kapitlet in-
nefattar 40—42 § i den gällande lagen. 

38 §. Utlämnande av uppgifter inom Euro-
peiska unionen och Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. I paragrafens rubrik och 
1 mom. föreslås ändringar av teknisk natur så 
att de motsvarar den föreslagna nya 29 § i 
polisens personuppgiftslag. 

Formuleringen i 2 mom. 2 punkten och 3 
mom. 2 punkten justeras med anledning av 
artikel 11 i rambeslutet om skydd av person-
uppgifter med motsvarande motivering som 
för 25 §. Dessutom hänvisas det i 3 mom. 4 
punkten inte så som i de gällande bestäm-
melserna endast till ett visst uppdrag som hör 
till gränsbevakningsväsendet, utan bestäm-
melsen omfattar i likhet med de andra punk-
terna alla myndigheter som nämns i 1 mom. 

Till 4 mom. fogas ett motsvarande tillägg 
som till 25 §, enligt vilket det är förbjudet att 
i samband med tillståndsprövning använda 
de uppgifter om undersökning och handräck-
ning som avses i 7 § 3 mom. 1 punkten un-
derpunkterna a—e och de arkivuppgifter som 
avses i 4 punkten. 

I paragrafen införs ett nytt 5 mom. som in-
nehåller den bestämmelse om kontroll av 
kvaliteten på uppgifterna som förutsätts i ar-
tikel 8 i rambeslutet om skydd av personupp-
gifter. Enligt bestämmelsen ska uppgifter 
som lämnas ut om möjligt förses med infor-
mation som gör det möjligt för mottagaren 
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att bedöma hur korrekta, fullständiga, aktuel-
la och tillförlitliga uppgifterna är. En motsva-
rande bestämmelse föreslås också i 28 § 3 
mom. i lagen samt i de berörda paragraferna i 
polisens personuppgiftslag. 

I paragrafen föreslås ett nytt 6 mom., enligt 
vilket de uppgifter som avses i paragrafen får 
lämnas ut också genom teknisk anslutning el-
ler som en datamängd. Bestämmelsen mot-
svarar med de föreslagna bestämmelserna i 
polisens personuppgiftslag. Tillägget är nöd-
vändigt på grund av det ökade internationella 
samarbetet. 

39 §. Utlämnande av uppgifter till Europe-
iska polisbyrån och andra utländska myn-
digheter. Det inledande stycket i 1 mom. 
kompletteras så at det blir möjligt att lämna 
ut uppgifter även med hjälp av teknisk an-
slutning eller som en datamängd. Bestäm-
melsen motsvarar de bestämmelser som före-
slås i polisens personuppgiftslag. Tillägget är 
nödvändigt på grund av det ökade internatio-
nella samarbetet. 

Det föreslås att 1 mom. 3 punkten ändras 
så att det hänvisas till Europolbeslutet och 
inte till Europolkonventionen. 

Paragrafens 1 mom. 4 punkten ändras, ef-
tersom de myndigheter som avses i överens-
kommelserna om återtagande av personer 
som olagligen inkommit och vistas i landet 
också kan vara sådana som inte ansvarar för 
gränsövervakning och gränskontroll. Detta är 
fallet t.ex. i fråga om den överenskommelse 
som ingåtts med Ryssland.  

Formuleringen i 2 mom. 2 punkten justeras 
med anledning av artikel 11 i rambeslutet om 
skydd av personuppgifter med samma moti-
vering som för 25 §. Till 3 mom. fogas dess-
utom för tydlighetens skull ett omnämnande 
om att uppgifter får lämnas ut utan hinder av 
sekretessbestämmelserna. 

39 b §. Europeiska unionens informations-
system för viseringar. Det föreslås att en ny 
39 b § införs, vilken till sitt innehåll motsva-
rar den nya 45 § som föreslås i polisens per-
sonuppgiftslag. I paragrafen föreskrivs det 
om gränsbevakningsväsendets rätt att genom 
teknisk anslutning få uppgifter ur Europeiska 
unionens informationssystem för viseringar. 
Enligt 1 mom. har gränsbevakningsväsendet 
rätt att få uppgifter för utförande av en upp-
gift som enligt en lag eller en direkt bindande 

EU-rättsakt ankommer på gränsbevaknings-
väsendet i enlighet med bestämmelserna i ar-
tikel 15 och 17—20 i Europaparlamentets 
och rådets förordning om informationssyste-
met för viseringar. Gränsbevakningsväsendet 
har en mera begränsad rätt att få uppgifter än 
polisen, som med anledning av asylutred-
ningar har rätt till uppgifter som avses i artik-
larna 15—22 i den nämnda förordningen. 

I 2 mom. tas det in en bestämmelse om 
gränsbevakningsväsendets rätt att genom 
teknisk anslutning få uppgifter ur informa-
tionssystemet för viseringar också på det sätt 
som avses i rådets beslut 2008/633/RIF. En-
ligt beslutet har de brottsbekämpande myn-
digheterna i Europeiska unionens medlems-
stater rätt att göra sökningar i informations-
systemet för viseringar i syfte att förhindra, 
upptäcka och utreda terroristbrott och andra 
grova brott. Eftersom utredning av terrorist-
brott inte hör till gränsbevakningsväsendets 
behörighet, hänvisas det i 2 mom. endast till 
de grova brott som avses i beslutet till den 
del förhindrandet och utredandet hör till 
gränsbevakningsväsendets behörighet. Med 
grova brott avses enligt beslutet sådana brott 
som anges i artikel 2.2 i rambeslut 
2002/584/RIF eller som motsvarar dessa 
brott. Rambeslutet har satts i kraft nationellt 
genom lagen om utlämning för brott mellan 
Finland och de övriga medlemsstaterna i Eu-
ropeiska unionen (1286/2003), till vilken det 
också hänvisas i 2 mom. 

I artikel 5 i rådets beslut finns närmare be-
stämmelser om vilka uppgifter de brottsbe-
kämpande myndigheterna har möjlighet att få 
ur informationssystemet för viseringar samt 
på vilka villkor uppgifterna kan fås. Uppgif-
terna ska begäras genom de utsedda centrala 
åtkomstpunkterna. Det föreslås att staben för 
gränsbevakningsväsendet ska utses till 
gränsbevakningsväsendets centrala åtkomst-
punkt i Finland. Som kontaktpunkt föreslås 
enheten för lägesbild och riskanalys vid sta-
bens gräns- och sjöavdelning. 

39 c §. Eurodacsystemet. Det föreslås att en 
ny 39 c § införs, vilken till sitt innehåll i hu-
vudsak motsvarar den nya 43 § som föreslås i 
polisens personuppgiftslag. I paragrafen fö-
reskrivs det om gränsbevakningsväsendets 
rätt att i Eurodacsystemet lagra fingeravtryck 
från asylsökande, personer som utan tillstånd 
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överskridit den yttre gränsen och personer 
som befinner sig illegalt i landet. Gränsbe-
vakningsväsendet är registeransvarigt för de 
uppgifter det registrerar. I enlighet med be-
stämmelserna i polisens personuppgiftslag är 
centralkriminalpolisen den nationella enheten 
i Eurodacsystemet. 

39 d §. Vissa internationella informations-
system. Det föreslås att en ny 39 d § tas in i 
lagen, i vilken det hänvisas till bestämmel-
serna i polisens personuppgiftslag i fråga om 
Schengens informationssystem och det na-
tionella systemet inom ramen för Schengens 
informationssystem, Europols informations-
system samt informationsbehandling som ba-
serar sig på Prümfördraget. 

39 e §. Behandling av uppgifter som erhål-
lits av en annan stat eller ett internationellt 
organ. Det föreslås att en ny 39 e § införs, 
vilken till sitt innehåll motsvarar den nya 31 
§ som föreslås i polisens personuppgiftslag. I 
1 mom. föreslås en bestämmelse som mot-
svarar 27 § 2 mom. i lagen om internationell 
rättshjälp i straffrättsliga ärenden och enligt 
vilken man vid behandling av uppgifter som 
erhållits av en annan stat eller ett internatio-
nellt organ ska iaktta vad som bestäms om 
sekretess, tystnadsplikt, begränsningar i an-
vändningen av uppgifter, vidare utlämning av 
uppgifterna och återsändande av utlämnat 
material i de villkor som den som lämnat ut 
uppgifterna ställt. Med villkor avses antingen 
uttryckligen nämnda villkor eller vedertagen 
praxis för dem som är parter i informations-
utbytet. Bestämmelsen behövs eftersom det i 
flera internationella överenskommelser och i 
Europeiska unionens rättsakter förutsätts att 
de villkor för användningen som ställts av 
den som lämnat ut uppgifterna ska iakttas. En 
sådan skyldighet ingår bl.a. i artikel 12 i 
rambeslutet om skydd av personuppgifter. 
Likaså kan enskilda stater kräva att Finland 
iakttar vissa villkor i fråga om uppgifter som 
de lämnat ut. 

I 2 mom. föreskrivs om gränsbevaknings-
väsendets rätt att behandla uppgifter som det 
mottagit för andra ändamål än vad uppgifter-
na lämnades ut för, om inte begränsningar 
enligt 1 mom. har uppställts för användning-
en av de utlämnade uppgifterna. Villkoren 
motsvarar de villkor som anges i artiklarna 
11 och 13 i rambeslutet om skydd av person-

uppgifter och som enligt förslaget också ska 
beaktas i de bestämmelser i lagen som gäller 
nationell behandling av uppgifter. 

I 3 mom. införs på det sätt som förutsätts i 
artikel 13 i rambeslutet om skydd av person-
uppgifter striktare bestämmelser när det gäll-
er utlämnande av uppgifter som erhållits från 
en medlemsstat i Europeiska unionen till sta-
ter utanför Europeiska unionen eller till in-
ternationella organ. I sådana situationer får 
uppgifter lämnas ut endast om den medlems-
stat som ursprungligen lämnade ut uppgifter-
na gett sitt samtycke till det, förutom om ut-
lämnandet av uppgifterna är nödvändigt för 
att förhindra ett omedelbart och allvarligt hot 
mot finska statens eller en annan stats all-
männa säkerhet eller Finlands väsentliga in-
tressen och det inte går att få samtycke i tid. 
Uppgifterna får lämnas ut endast om staten 
eller det internationella organet i fråga garan-
terar en tillräcklig dataskyddsnivå. Den med-
lemsstat som lämnat ut uppgifterna ska dess-
utom omedelbart informeras om att uppgif-
terna lämnats vidare. 

I 4 mom. införs en bestämmelse som förut-
sätts i artikel 15 i rambeslutet och enligt vil-
ken gränsbevakningsväsendet på begäran ska 
informera den stat eller det internationella 
organ som lämnat ut uppgifterna om hur de 
utlämnade uppgifterna behandlas. Dessutom 
innehåller momentet en bestämmelse mot-
svarande artikel 8.1 i rambeslutet om be-
handling av personuppgifter som lämnats ut 
utan begäran. En motsvarande bestämmelse 
föreslås också i 22 §. 
 
4 b kap. Den registrerades rättigheter 

41 §. Rätt till insyn. Det föreslås att para-
grafens rubrik ändras för tydlighetens skull. 
Paragrafens 1 mom. motsvarar 1 mom. i den 
gällande lagen. Det föreslås att den bestäm-
melse i den gällande lagens 42 § 1 mom. en-
ligt vilken den som utövar sin rätt till insyn 
ska styrka sin identitet ska tas in i 41 § 2 
mom. 

42 §. Inskränkningar i rätten till insyn. Det 
föreslås att paragrafens rubrik ändras så att 
den bättre beskriver paragrafens innehåll. 
Bestämmelsen i 1 mom. om att den som ut-
övar insyn ska styrka sin identitet flyttas för 
tydlighetens skull till 41 § 2 mom. De gäl-
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lande 42 § 2 och 3 mom. blir då 1 och 2 
mom. i förslaget utan att innehållet i dem 
ändras. 

43 §. Utlämnande av uppgifter till gräns-
bevakningsväsendet genom teknisk anslut-
ning. Det föreslås att termen maskinläsbar 
ersätts med termen datamängd. Bestämmel-
sen om en utredning om att uppgifterna 
skyddas slopas dessutom som onödig, efter-
som en motsvarande bestämmelse finns i 32 
§ 2 mom. i personuppgiftslagen. 
 
 
1.3 Lagen om det nationella genomfö-

randet av de bestämmelser som hör 
till området för lagstiftningen i rå-
dets rambeslut om förenklat infor-
mations- och underrättelseutbyte 
mellan de brottsbekämpande myn-
digheterna i Europeiska unionens 
medlemsstater och om tillämpning 
av rambeslutet 

5 §. Utlämnande av information och un-
derrättelser på begäran. Det föreslås att 
hänvisningen i 3 mom. till 47 a § i polisens 
personuppgiftslag stryks, eftersom paragra-
fen föreslås bli upphävd. 

6 §. Utlämnande av information och un-
derrättelser på eget initiativ. Det föreslås att 
hänvisningen i 3 mom. till 47 a § i polisens 
personuppgiftslag stryks, eftersom paragra-
fen föreslås bli upphävd. 

 
1.4 Lotterilagen 

42 a §. Tillsynsregister över lotterier. I pa-
ragrafen bestäms om ett tillsynsregister över 
lotterier. Till innehållet motsvarar paragrafen 
i huvudsak 27 § i lagen om penninginsam-
lingar. Tillsynen över genomförandet av lot-
terier effektiveras när det finns ett riksomfat-
tande register vars uppgifter tillstånds- och 
tillsynsmyndigheterna kan använda vid till-
ståndsprövning samt då de inriktar och 
genomför tillsynen. Avsikten är att skapa ett 
riksomfattande system för behandling och 
registrering av tillståndsansökningar som 
hjälper tillståndsmyndigheterna att fatta till-
ståndsbeslut på ett effektivt och enhetligt sätt 
och med vars hjälp man kan följa och över-
vaka tillståndssökarna, tillstånden och iaktta-

gandet av tillståndsvillkoren samt styra och 
övervaka tillståndsmyndigheternas verksam-
het med hjälp av aktuella och omfattande 
uppgifter samt rapportering och statistik. Sy-
stemet ska också möjliggöra elektronisk 
kommunikation samt produktion och publi-
kation av information för medborgarnas be-
hov. 

Enligt paragrafen ska polisen föra register 
över anmälningar, tillståndsansökningar, till-
stånd, återkallande av tillstånd, redovisningar 
och om dem som gjort anmälan samt om sö-
kande och tillståndshavare, om dem som i 
praktiken anordnar lotterier, om kontrollåt-
gärder samt om åtgärder som hänför sig till 
förbud och vitesförfarande. Med tillstånd av-
ses här alla tillstånd som anges i lotterilagen, 
såsom t.ex. tillstånd för varulotterier och bin-
gospel. Med anmälan avses sådan anmälan 
som enligt 31 § i lotterilagen ska göras om 
ordnande av gissningstävlingar. När det gäll-
er dem som sökt tillstånd, beviljats tillstånd, 
gjort anmälan eller genomför lotterierna i 
praktiken kan man bl.a. registrera ansvars-
personerna i registret. Kontrollåtgärder är så-
dana åtgärder som vidtas av tillstånds- och 
tillsynsmyndigheterna och som hänför sig 
t.ex. till noggrannare efterhandskontroll av 
redovisningar över tillstånd. Åtgärder som 
hänför sig till vitesförfarande hör samman 
med de bestämmelser om att förelägga och 
döma ut vite och att göra ansökan hos mark-
nadsdomstolen som i regeringens proposition 
96/2008 föreslås i en ny 62 c § i lotterilagen. 
Likaså har de åtgärder som hänför sig till 
förbud anknytning till de förbud som i sam-
ma regeringsproposition föreslås i 62 a och 
62 b § och som inrikesministeriet kan med-
dela. 

I 42 a § 2 mom. som nu föreslås i lotterila-
gen hänvisas det dessutom till lagen om be-
handling av personuppgifter i polisens verk-
samhet, där det föreskrivs närmare om till-
synsregistret över lotterier.  
 
1.5 Lagen om förhindrande och utred-

ning av penningtvätt och av finansie-
ring av terrorism 

Enligt 23 § i lagen om förhindrande och ut-
redning av penningtvätt och av finansiering 
av terrorism ska anmälan om tvivelaktiga af-
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färstransaktioner i regel göras elektroniskt. 
Av särskilda skäl kan anmälan också göras 
på något annat sätt. 

I 23 § 6 mom. i lagen konstateras det att 
närmare bestämmelser om anmälningarnas 
exaktare innehåll utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 

Automatiserad behandling av uppgifter är 
en oundviklig förutsättning för bekämpning-
en av penningtvätt och av finansiering av ter-
rorism. När det gäller anmälningar som tas 
emot förutsätts det sålunda att uppgifterna tas 
emot i elektronisk form och att de dessutom 
är formbundna. 

Det föreslås därför att 6 mom. ändras så att 
man genom förordning förutom om anmäl-
ningarnas innehåll även kan utfärda närmare 
bestämmelser om anmälningarnas form. 

Enligt 37 § 1 mom. i lagen om penningtvätt 
har centralen för utredning av penningtvätt, 
utan hinder av vad som bestäms om hemlig-
hållande av uppgifter om affärs- och yrkes-
hemligheter eller uppgifter om en enskild 
persons, sammanslutnings eller stiftelses 
ekonomiska förhållanden eller ekonomiska 
ställning, rätt att av myndigheter, av sam-
manslutningar som har ålagts en offentlig 
uppgift och av rapporteringsskyldiga avgifts-
fritt få uppgifter och handlingar som behövs 
för förhindrande och utredning av penning-
tvätt och av finansiering av terrorism. 

Den gällande formuleringen i 1 mom. möj-
liggör inte utlämnande av andra uppgifter 
som skatteförvaltningen har än uppgifter om 
ekonomiska förhållanden och ekonomisk 
ställning. Beskattningsuppgifterna omfattar 
dock också andra uppgifter, som kan ha av-
görande betydelse vid utredning av penning-
tvätt och av finansiering av terrorism. 

I sin verksamhet begär centralen tilläggs-
uppgifter från flera olika myndigheter för att 
utreda om förhållandena för den fysiska eller 
juridiska person som anmälan om tvivelakti-
ga affärstransaktioner gäller är sådana att de 
medel som är föremål för affärstransaktionen 
kan ha ett lagligt ursprung. Tilläggsuppgifter 
begärs bl.a. hos utsöknings- och skattemyn-
digheterna. I synnerhet utgående från uppgif-
ter som innehas av skattemyndigheterna kan 
man bedöma en persons inkomster och för-
mögenhet samt omfattningen av personens 
affärstransaktioner. Med hjälp av dessa kan 

man preliminärt bedöma om personen har 
möjlighet att lagligen inneha den egendom 
som är föremål för affärstransaktionen. 

Anmälningar om tvivelaktiga affärstransak-
tioner har ökat betydligt under de senaste 
fem åren. År 2008 tog centralen för utredning 
av penningtvätt emot 22 788 anmälningar. 
Det kan antas att anmälningarna ökar ytterli-
gare i och med den nya lagen om penning-
tvätt. Tilläggsuppgifter från olika myndighe-
ter begärs i framtiden i allt större utsträck-
ning. Hittills har de tilläggsuppgifter som er-
hållits från olika myndigheter matats in ma-
nuellt i penningtvättregistret, vilket i oskälig 
utsträckning har belastat personalen vid cen-
tralen för utredning av penningtvätt.  

Riksdagen har beviljat ett anslag på 200 
000 euro för utvecklandet av ett nytt register 
över penningtvätt. Man strävar efter att ut-
veckla det nya registret på så sätt att man i så 
liten utsträckning som möjligt ska behöva 
överföra uppgifter manuellt. Enligt 29 § 3 
mom. i lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet (621/1999) kan en myndig-
het för en annan myndighet öppna en teknisk 
anslutning till sådana uppgifter i sitt person-
register som den andra myndigheten enligt en 
i lag särskilt bestämd skyldighet ska beakta 
när den fattar beslut. Om personuppgifterna 
är sekretessbelagda, får uppgifter sökas med 
hjälp av en teknisk anslutning endast i fråga 
om sådana personer som har samtyckt till 
detta, om inte något annat uttryckligen före-
skrivs särskilt om utlämnande av en sekre-
tessbelagd uppgift. 

Det föreslås därför att 4 mom. ändras så att 
uppgifter får lämnas till centralen för utred-
ning av penningtvätt också med hjälp av en 
teknisk anslutning eller som en datamängd. 
Genomförandet av teknisk anslutning eller 
överlåtande av uppgifter som en datamängd 
är viktigt främst med avseende på hur snabbt 
informationens förmedlas. Vid förhindrande 
och utredande av såväl penningtvätt som av 
finansiering av terrorism är det ofta av avgö-
rande betydelse hur snabbt information över-
förs. Dessutom kan man med teknisk anslut-
ning spara betydligt med personalresurser 
både hos den som begär och använder upp-
gifter och den som lämnar ut dem. Dessutom 
säkerställs det att uppgiften förblir oföränd-
rad då den överförs med teknisk anslutning. 
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2  Närmare bestämmelser och före-
skri f ter  

 
3  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft .... 20...  
 
4  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

Den föreslagna lagen om behandling av 
personuppgifter i polisens verksamhet (lag-
förslag nr 1) och lagen om behandling av 
personuppgifter vid gränsbevakningsväsen-
det (lagförslag nr 2) är av betydelse med tan-
ke på 10 § 1 mom. och 12 § 2 mom. i grund-
lagen. 

Enligt 10 § 1 mom. i grundlagen är vars 
och ens privatliv, heder och hemfrid trygga-
de. Enligt samma lagrum utfärdas närmare 
bestämmelser om skydd för personuppgifter 
genom lag. Det behövs särskilda bestämmel-
ser på lagnivå som avviker från den allmänna 
personuppgiftslagen eftersom de föreslagna 
bestämmelserna innehåller avvikelser från 
bestämmelserna i den allmänna personupp-
giftslagen i fråga om informationssystemens 
användningsändamål och datainnehåll och 
utlämnandet av uppgifter. Såsom det framgår 
av detaljmotiveringen bestäms den registre-
rades rättigheter enligt personuppgiftslagen 
till de delar det inte föreskrivs något annat i 
de föreslagna lagarna. De bestämmelser som 
föreslås i lagen avviker i huvudsak inte från 
hur en situation ska bedömas med stöd av 
den allmänna lagen. Datainnehållet i polisens 
och gränsbevakningsväsendets informations-
system, informationskällorna och utlämnan-
det av uppgifter ur registren baserar sig på de 
uppgifter som föreskrivs för polisen och 
gränsbevakningsväsendet och de beslut som 
polisen och gränsbevakningsväsendet fattar 
med stöd av lagen. I och med förslaget defi-
nieras förvaringstiden för uppgifter som in-
förs i informationsregister noggrannare, vil-
ket bör anses väsentligt med avseende på 
skyddet för personuppgifter. 

Med tanke på det integritetsskydd som av-
ses i 10 § 1 mom. i grundlagen är de vikti-
gaste ändringarna som enligt denna proposi-
tion föreslås i den gällande lagen rätten att 

registrera observationsuppgifter, 
överskottsinformation som erhållits genom 
hemliga informationshämtningsmetoder samt 
inkvarteringsuppgifter.  
 
Observationsuppgifter som registreras i in-
formationssystemet för polisärenden 
 

I propositionen föreslås det att man i in-
formationssystemet för polisärenden ska 
kunna registrera observationer som gjorts av 
poliser eller uppgifter som anmälts till poli-
sen om händelser eller personer som på basis 
av omständigheterna, händelserna eller per-
sonernas uppträdande kan misstänkas ha 
samband med brottslig verksamhet. Det före-
slås också att uppgifter från teknisk övervak-
ning enligt 29 § i polislagen och uppgifter 
från övervakning som genomförs med hjälp 
av tekniska anordningar och inte sker fortlö-
pande eller upprepat ska införas i informa-
tionssystemet. 

För närvarande har det inte varit tillåtet att 
registrera dessa uppgifter i något av polisens 
riksomfattande register. Uppgifterna har re-
gistrerats i spridda register vid de olika enhe-
terna eller förts in i något annat av polisens 
elektroniska medier. Detta har uppfattats som 
ett stort problem, och informationshantering-
en torde i detta avseende inte heller till alla 
delar uppfylla kraven i den allmänna person-
uppgiftslagen. För registreringen och analy-
seringen av de uppgifter som framkommit 
vid övervakningen av olika internetsidor har 
polisens högsta ledning tvingats inrätta ett 
temporärt riksomfattande informationssystem 
för övervakning. 

Genom de föreslagna bestämmelserna in-
griper man i det skydd för personuppgifter 
och det integritetsskydd som garanteras i 10 
§ i grundlagen. Grundlagsutskottet har i sin 
praxis ansett det viktigt att det föreskrivs åt-
minstone om registreringens syfte, innehållet 
i de registrerade personuppgifterna, de tillåt-
na användningsändamålen inklusive rätten att 
lämna ut uppgifterna, förvaringstiden i per-
sonregister och de registrerades rättssäkerhet. 
Regleringen av dessa faktorer på lagnivå ska 
dessutom vara heltäckande och detaljerad. 

Den information som rapporterats till poli-
sen eller som polisen själv har inhämtat ska 
grundat på de rådande förhållandena eller 
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personernas beteende ha koppling till krimi-
nell verksamhet på ett konkret sätt. 

Eftersom uppgifter ur det föreslagna infor-
mationssystemet endast ska användas för att 
förhindra, avslöja och utreda brott, kan regi-
streringen av uppgifterna anses vara ett så-
dant godtagbart ändamål som förutsätts i lag-
stiftningen om de grundläggande fri- och rät-
tigheterna. 

Enligt den föreslagna bestämmelsen får 
man av de uppgifter som gäller en persons 
identitet endast registrera sådana uppgifter 
som är nödvändiga för att identifiera perso-
nen och av uppgifterna om ett fordon endast 
de uppgifter som är nödvändiga för att identi-
fiera fordonet. Också till denna del kan den 
föreslagna regleringen anses godtagbar med 
avseende på lagstiftningen om de grundläg-
gande fri- och rättigheterna. 

Eftersom de föreslagna observationsuppgif-
terna baserar sig på polisers observation av 
faktiska händelser, kan uppgifterna alltid be-
traktas som tillförlitliga. 

Det föreslås att uppgifterna tas bort senast 
sex månader efter att de införts i systemet. 

Eftersom den bestämmelse som nu föreslås 
noggrant anger avsikten med de registrerade 
uppgifterna samt uppgifternas innehåll, an-
vändningsändamål och förvaringstid, torde 
inte de föreslagna bestämmelserna kunna an-
ses vara problematiska i fråga om lagstift-
ningsordningen.  
 
 
Registrering av överskottsinformation som 
erhållits med hemliga informationsinhämt-
ningsmetoder  
 

Eftersom syftet med ändringen är att effek-
tivisera förhindrandet och avslöjandet av gro-
va brott, kan syftet med den föreslagna re-
gleringen anses godtagbar med avseende på 
lagstiftningen om de grundläggande fri- och 
rättigheterna. 

Uppgifter får fortfarande registreras endast 
om de gäller ett brott och inhämtande av 
uppgiften i fråga kan utföras för att förhindra 
eller avslöja brottet. Dessutom får uppgifter-
na endast förvaras i enlighet med 22 § 1 
mom. 15 punkten i lagförslaget. Även av 
dessa orsaker kan de föreslagna bestämmel-
serna inte anses vara problematiska med av-
seende på 10 § i grundlagen.  

 
Inkvarteringsuppgifter 

 
De föreslagna bestämmelser som hänför sig 

till uppbevarande av inkvarteringsuppgifter 
har samband med det integritetsskydd som 
avses i 10 § i grundlagen. 

För närvarande lämnar inkvarteringsrörel-
serna in uppgifter om utlänningars inkvarte-
ring till polisen med hjälp av en pappers-
blankett. Uppgifterna om finländares inkvar-
tering förvaras hos inkvarteringsrörelserna. 
Enligt den föreslagna paragrafen ska uppgif-
terna om inkvartering överföras från inkvar-
teringsrörelsen till informationssystemet för 
polisärenden via en teknisk anslutning. 

Bestämmelserna om bevarande av inkvar-
teringsuppgifter torde inte kunna anses pro-
blematiska med tanke på integritetsskyddet 
enligt 10 § i grundlagen, eftersom motsva-
rande inkvarteringsuppgifter i dag finns be-
varade på pappersblanketter och förvarings-
tiden inte föreslås bli ändrad. 

På ovan nämnda grunder skall det anses att 
de föreslagna lagarna kan stiftas i vanlig lag-
stiftningsordning. Regeringen anser det dock 
vara önskvärt att grundlagsutskottets utlåtan-
de om propositionen inhämtas när proposi-
tionen behandlas av riksdagen. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

1. 

Lag 

om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet 761/2003 13 § 3 

mom., 19 § 4 mom., 22 § 6 mom., 29 § 2 mom. 4 punkten, 30, 33, 35, 38, 41 § , 45 § 1 mom. 
2 punkten, 46 och 47 a §, av dem 29 § 2 mom. 4 punkten, 30, 33, 35 och 38 §, 45 § 1 mom. 2 
punkten och 46 § sådana de lyder i lag 761/2003 och 47 a § sådan den lyder i lag 594/2005, 

ändras 2 §, 3 § 2 mom. och 3 mom. 1 och 8 punkten, 4 § 3 och 4 mom., 5 § 3 mom., 6 § 1 
och 2 mom., 7 §, 8 § 2 mom., 10 § 2 och 3 mom., 11—12 §, 13 § 1—2 mom., 14 §, 16 och 16 
a §, 17 § 2 mom. 2 punkten och 4 mom., 18 § och 19 § 1—3 mom., 20 § 1 mom., 21 § 2 
mom., 22 § 1—5 mom., 23 § 1 mom. 1—4 punkten, 25 och 27 §, 29 § utom 2 mom. 4 punk-
ten, 31—32, 34, 36—37, 39—40 §, 45 § 1 mom. och 46 §, 

av dem 2 och 22 § sådana de lyder delvis ändrade i lagarna 529/2005 och 851/2006, 3 § 3 
mom. 1 och 8 punkten sådana de lyder i lag 457/2009, 4 och 6 § sådana de lyder delvis ändra-
de i lag 529/2005, 7 och 8 § sådana de lyder i lag 1424/2009, 13 § sådan den lyder delvis änd-
rad i lagarna 523/2004, 981/2007 och 1424/2009, 14 § sådan den lyder i lagarna 594/2005, 
256/2006, 538/2006 och 1424/2009, 16, 37 och 40 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 
457/2009, 16 a § sådan den lyder i lag 457/2009, 19 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 
529/2005, 594/2005, 256/2006, 538/2006, 981/2007, 457/2009 och 1424/2009, 23 § sådan den 
lyder delvis ändrad i lag 672/2006 och 457/2009 samt 29 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 
280/2007, samt 

fogas till 3 § 3 mom., sådant det lyder i lag 457/2009, en ny 9 punkt, till lagen nya 19 a och 
19 b §, en ny kapitelrubrik före 32 §, till lagen en ny 38 § och till 45 § 1 mom. en ny 6 punkt 
som följer: 
 

2 § 

Informationssystemet för polisärenden 

— — — — — — — — — — — — — —  
I informationssystemet får, av de uppgifter 

som gäller identiteten i fråga om en person 
som är misstänkt för brott eller är föremål för 
förundersökning, polisundersökning, polisens 
åtgärder eller tvångsmedel, registreras namn, 
födelsedatum, personbeteckning, kön, mo-
dersmål, medborgarskap, civilstånd, födelse-
stat, födelsehemkommun, hemkommun, 
yrke, adress och telefonnummer eller annan 
kontaktinformation, uppgift om att personen 
avlidit eller om dödförklaring av personen 
samt det klientnummer som Migrationsverket 
ger en utländsk person, det klientnummer 
som Trafiksäkerhetsverket ger, föräldrarnas 

namn, nationalitet, adress och uppgifterna i 
ett resedokument samt övrig nödvändig in-
formation som gäller inresa och passerande 
av gräns. När det gäller identiteten för perso-
ner som gjort anmälan, uppträder som vittnen 
eller målsägande eller som har något annat 
samband med ärendet får sådana uppgifter 
registreras som behövs för att identifiera per-
sonen. 

I informationssystemet får även annan nöd-
vändig information som inhämtats för sköt-
seln av de uppgifter som anges i 1 § 1 mom. 
polislagen registreras enligt följande: 

1) för utförande och registrering av under-
sökningar och handräckningsuppdrag, upp-
gifter som erhållits vid förundersökning en-
ligt förundersökningslagen (449/1987), vid 
polisundersökning enligt polislagen, i sam-
band med polisåtgärder eller vid ett hand-
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räckningsuppdrag eller vid tillämpning av 
tvångsmedelslagen (450/1987) (undersök-
nings- och handräckningsuppgifter) enligt 
följande: 

a) numret på en brottsanmälan eller en an-
mälan om någon annan händelse, tid och 
plats för händelsen, anmälningstidpunkten, 
brottsbeteckningar och andra beteckningar, 
tidpunkten för åtalspreskription av det grövs-
ta brottet, utredande enhet, utredarna, under-
sökningsläget samt polisens, åklagarens och 
domstolens beslutskod, 

b) uppgifter om personer som misstänks för 
brott samt personer som gjort anmälan, upp-
träder som vittnen eller målsägande eller som 
har något annat samband med anmälan, 

c) uppgifter om rubriceringar i anmälningar 
om brott och övriga anmälningar, tvångsme-
del, polisens åtgärder samt olika faser i för-
undersökning och polisundersökning, 

d) uppgifter om andra nödvändiga beskriv-
ningar, omständigheter och specificeringar 
som hänför sig till polisens uppgifter, åtgär-
der eller händelser, 

e) uppgifter för klassificering och analys av 
tillvägagångssättet vid brott, uppgifter som 
beskriver klassificeringen av gärningsman-
nen, händelsen eller gärningen samt uppgifter 
som behövs för serieläggning och teknisk 
undersökning av brott, 

2) för att en person ska kunna påträffas, 
övervakas, observeras och skyddas, i fråga 
om personer som är efterlysta, som har med-
delats närings-, besöks-, rese-, djurhållnings- 
eller jaktförbud, som meddelats nationellt in-
reseförbud, som försatts i övervakad frihet på 
prov, som avtjänar övervakningsstraff, som 
är villkorligt frigivna eller som är föremål för 
observation, fotografi, fingeravtryck, särskil-
da oföränderliga fysiska kännetecken samt 
uppgifter om den person som är efterlyst är 
beväpnad, våldsbenägen eller har rymt, iden-
tifikationsuppgifter om anmälan, orsaken till 
åtgärden, de begärda åtgärderna, den myn-
dighet som har hand om efterlysningen, pre-
skription av efterlysningen, hur farlig perso-
nen är och andra uppgifter som behövs vid 
övervakningen av efterlysningar samt uppgif-
ter om den rätta identiteten för en person som 
missbrukat identitet och för den vars identitet 
missbrukats (uppgifter om efterlysningar av 
personer), 

3) för att personer som anmälts försvunna 
ska kunna hittas och för att okända avlidna 
ska kunna identifieras nödvändiga uppgifter, 
inklusive fotografier, fingeravtryck, tandkar-
tor, DNA-profiler samt uppgifter om proteser 
och åtgärder som lämnat medicinska spår 
samt identifikationsuppgifter om anmälan 
(identifieringsuppgifter), 

4) för att hitta fordon och registreringsskyl-
tar som tillgripits eller efterspanas av någon 
annan orsak, identifieringsuppgifter om dem 
samt uppgifter som behövs för att de ska 
kunna återställas till ägaren eller innehava-
ren, identifikationsuppgifter om anmälan 
samt uppgifter som behövs för att personer 
som är efterspanade eller föremål för obser-
vation och som rör sig med motorfordon ska 
kunna påträffas (uppgifter om efterspanade 
fordon), 

5) för att hitta egendom som någon har för-
lorat genom brott, som har omhändertagits av 
polisen, som har förkommit eller innehafts av 
en försvunnen person, identifieringsuppgifter 
om egendomen samt uppgifter som behövs 
för att den ska kunna återställas till ägaren el-
ler innehavaren och uppgifter som behövs för 
utredning av försvinnanden (egendomsupp-
gifter), 

6) för att tiden för frihetsberövande ska 
kunna följas och övervakas samt säkerheten 
vid förvaring tryggas, i fråga om personer 
som tagits i förvar, gripits, anhållits eller 
häktats med stöd av förundersökningslagen, 
tvångsmedelslagen, polislagen eller någon 
annan lagstigtning, uppgifter som påverkar 
frihetsberövande, förvaring eller säkerheten 
vid förvaring (uppgifter om frihetsberövade), 

7) för en samlad sökning av anmälningar 
om brott, i fråga om personer misstänkta för 
brott anmälans nummer, gärningsdagen och 
gärningsplatsen, brottsbeteckning, tidpunkten 
för åtalspreskription, undersökningsläget 
samt beslut som polisen fattat för att avsluta 
ett ärende samt uppgift om åklagarens avgö-
rande och domstolsavgöranden och huruvida 
de vunnit laga kraft (uppgifter om brottsan-
mälningsindex), 

8) för en persons egen säkerhet eller poli-
sens säkerhet i arbete uppgifter som är nöd-
vändiga för att bedöma hur farlig eller obe-
räknelig en person är och som gäller perso-
nens hälsotillstånd, sjukdom eller handikapp 
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eller vårdåtgärder som gäller personen eller 
därmed jämförbara åtgärder eller socialvår-
dens åtgärder samt uppgifter som beskriver 
eller är avsedda att beskriva en brottslig gär-
ning, ett straff eller någon annan påföljd för 
brott (säkerhetsinformation),  

9) för identifiering av personer som miss-
tänks för brott, för utredning av brott och för 
registrering av gärningsmän, i fråga om per-
soner som misstänks eller har blivit dömda 
för brott, signalement enligt 6 kap. 4 § 1 
mom. i tvångsmedelslagen, i avsedd DNA-
profiler enligt 5 § i nämnda kapitel, tekniska 
bild- och ljudupptagningar av en person och 
skospår, uppgifter om ett misstänkt brott 
samt uppgifter som gäller registrering samt 
klassificering av en person samt signalement 
enligt 6 kap. 4 § 1 mom. i tvångsmedelslagen 
på en okänd gärningsman i anslutning till 
brott, i avsedd DNA-profiler enligt 5 § i 
nämnda kapitel, identifikationsuppgifter om 
ett brott, brottbeteckningen som ligger till 
grund för registreringen samt övriga uppgif-
ter som gäller registrering (signalementsupp-
gifter), 

10) för sökning av en handling i polisens 
slutliga arkiv av uppgifterna om undersök-
ning och handräckning identifikationsuppgif-
ter om anmälan, personuppgifter om de be-
rörda och uppgifter om deras delaktighet 
samt sammandrag av redogörelsen samt så-
dana uppgifter om efterlysningar, egendoms-
uppgifter, uppgifter om efterspanade fordon, 
uppgifter om frihetsberövade och identifie-
ringsuppgifter som hänför sig till anmälan 
(arkivuppgifter), 

11) för att allmänheten ska kunna underrät-
tas, tips från allmänheten kunna fås och 
övervakningen vid de myndigheter som utför 
undersökningar kunna inriktas, av polisen re-
gistrerade uppgifter som enligt undersök-
ningsledarens beslut måste tillkännages sär-
skilt på grund av att saken är brådskande, att 
det är fråga om en farosituation, för att brott 
ska kunna förebyggas, egendom ska kunna 
återställas till ägaren eller av skäl som har 
samband med utredningen (uppgifter om in-
formationsförmedling),  

12) uppgifter om en person som avses i 36 
a § i polislagen och som har använts som in-
formationskälla för hindrande, avslöjande el-
ler utredning av brott samt uppgifter om hur 

informationskällan har använts samt om till-
synen (uppgifter om informationskälla), 

13) för att upprätthålla allmän ordning och 
säkerhet samt för att förebygga och utreda 
brott, sådana uppgifter om resande som avses 
i lagen om inkvarterings- och förplägnads-
verksamhet (308/2006) och som ges av dem 
som driver en inkvarteringsrörelse (inkvarte-
ringsuppgifter), 

14) för att upprätthålla ordningen och sä-
kerheten i en förvaringslokal, identifierings-
uppgifter om dem som meddelats besöksför-
bud enligt 7 kap. 5 § i lagen om behandling-
en av personer i förvar hos polisen 
(841/2006) samt uppgifter om innehållet i 
och grunden för besöksförbudet samt dess 
giltighetstid (uppgifter om besöksförbund), 

15) observationer som gjorts av poliser el-
ler uppgifter som anmälts till polisen i an-
slutning till händelser eller personer som ut-
ifrån omständigheterna eller personernas ho-
telser eller uppträdande i övrigt kan misstän-
kas ha samband med brottslig verksamhet, 
samt (observationsuppgifter), 

16) uppgifter från teknisk övervakning en-
ligt 29 § i polislagen och övervakning som 
genomförs med hjälp av tekniska anordning-
ar och inte sker fortlöpande eller upprepat 
(uppgifter från teknisk övervakning). 
 

3 § 

Informationssystemet för förvaltningsären-
den 

— — — — — — — — — — — — — —  
I informationssystemet får av uppgifterna 

om en persons identitet registreras namn, fö-
delsedatum, personbeteckning, kön, mo-
dersmål, medborgarskap, civilstånd, födelse-
stat, födelsehemkommun, hemkommun, 
yrke, adress och telefonnummer eller annan 
kontaktinformation, uppgift om att personen 
avlidit eller om dödförklaring av personen 
samt det klientnummer som Migrationsverket 
ger en utländsk person, föräldrarnas namn, 
nationalitet, adress och uppgifterna i ett rese-
dokument. 

I informationssystemet får även annan nöd-
vändig information som inhämtats för sköt-
seln av de uppgifter som anges i 1 § 3 mom. i 
polislagen registreras enligt följande: 
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1) för skötseln av polisens uppgifter enligt 
skjutvapenlagen (1/1998) nödvändig infor-
mation om ansökan, tillstånd, polisens åtgär-
der, beslut, hinder, anmärkning, anmälan och 
inspektion enligt nämnda lag samt tidpunkten 
för lämplighetstestet (uppgifter om vapentill-
stånd), 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) för skötseln av uppgifter enligt lagen om 
penninginsamlingar (255/2006) nödvändig 
information om tillståndsansökningar, till-
stånd, återkallade tillstånd, varningar och re-
dovisningar samt om sökande och tillstånd-
shavare och om dem som i praktiken anord-
nar penninginsamlingar och dessas ansvariga 
personer samt om kontrollåtgärder (uppgifter 
för tillsynen över penninginsamlingar), 

9) för skötseln av uppgifter enligt lotterila-
gen (1047/2001) nödvändig information om 
anmälningar, tillståndsansökningar, tillstånd, 
återkallade tillstånd, redovisningar och om 
dem som gjort anmälan samt om tillstånds-
sökande och tillståndshavare, om dem som i 
praktiken anordnar lotterier och dessas an-
svariga personer, om kontrollåtgärder samt 
om åtgärder som hänför sig till förbud och 
vitesförfarande (uppgifter om lotteritill-
stånd).  
 

4 § 

Informationssystemet för misstänkta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Av de uppgifter som gäller en persons 

identitet får registreras namn, födelsedatum, 
personbeteckning, kön, modersmål, medbor-
garskap, nationalitet, civilstånd, födelsestat, 
födelsehemkommun, hemkommun, yrke, 
adress och telefonnummer eller annan kon-
taktinformation, ljud- och bildupptagningar 
av personen samt identifikationsuppgifter 
som grundar sig på personens fysiska egen-
skaper, uppgift om att personen avlidit eller 
om dödförklaring av personen, det klient-
nummer som Migrationsverket ger en ut-
ländsk person, föräldrarnas namn, nationali-
tet, adress och uppgifterna i ett resedoku-
ment.  

Endast polispersonal som förordnats till 
kriminalunderrättelse-, brottsanalys- och ob-
servationsuppgifter samt de kontaktpersoner 

som polisen sänt utomlands har genom tek-
nisk anslutning tillgång till informationssy-
stemet för misstänkta.  
 

5 § 

Skyddspolisens funktionella informationssy-
stem 

— — — — — — — — — — — — — —  
Av de uppgifter som gäller en persons 

identitet får registreras namn, födelsedatum, 
personbeteckning, kön, modersmål, medbor-
garskap, nationalitet, civilstånd, födelsestat, 
födelsehemkommun, hemkommun, yrke, 
adress och telefonnummer eller annan kon-
taktinformation, ljud- och bildupptagningar 
av personen samt identifikationsuppgifter 
som grundar sig på personens fysiska egen-
skaper, uppgift om att personen avlidit eller 
om dödförklaring av personen, det klient-
nummer som Migrationsverket ger en ut-
ländsk person, föräldrarnas namn, nationali-
tet, adress och uppgifterna i ett resedoku-
ment.   
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Polisens övriga personregister 

Förutom de i 2—4 och 33 § avsedda per-
manenta riksomfattande informationssyste-
men som förs med hjälp av automatisk data-
behandling kan det finnas temporära eller 
manuella personregister för polisens riksom-
fattande bruk. 

För att användas av en eller flera polisenhe-
ter kan det även inrättas 

1) andra personregister för polisen än såda-
na informationssystem som avses i 2—5 eller 
33 §, 

2) ett tillfälligt register för sådan brottsana-
lys som behövs för att förhindra, avslöja eller 
utreda ett brott på vilket kan följa fängelse, i 
vilket får samköras, lagras och annars be-
handlas uppgifter i de informationssystem 
som avses i 2—4 §, uppgifter som i samband 
med utförandet av ett enskilt polisuppdrag 
har inhämtats genom kriminalunderrättelse-
verksamhet, observation eller iakttagelser, 
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samt uppgifter som avses i 14 § 1 mom. 2 
och 4 punkten. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 

Registeransvarig 

Polisstyrelsen är registeransvarig för de 
personregister som avses i 2—4 § och 6 § 1 
mom. samt 33 §, skyddspolisen är registeran-
svarig för det personregister som avses i 5 § 
och den polisenhet som ansvarar för verk-
samheten är registeransvarig för det person-
register som avses i 6 § 2 mom. 
 

8 § 

Inrättande av personregister 

— — — — — — — — — — — — — —  
För inrättande av andra än de i 2―5 och 33  

§ avsedda personregistren krävs ett skriftligt 
beslut. När det gäller riksomfattande tempo-
rära och manuella personregister som avses i 
6 § ska dataombudsmannen underrättas om 
beslutet att inrätta ett register och väsentliga 
ändringar i beslutet senast en månad innan 
registret inrättas eller ändras. I beslutet om 
inrättande ska personregistrets ändamål an-
ges. 
 

10 § 

Behandling av känsliga uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Uppgifter som avses i 11 § 1, 2 eller 4—6 

punkten i personuppgiftslagen får samlas in 
för och registreras i polisens personregister 
och i övrigt behandlas endast när det är nöd-
vändigt för att ett visst uppdrag som hör till 
polisen ska kunna fullgöras. Dessa uppgifter 
får samlas in för, registreras och i övrigt be-
handlas i skyddspolisens funktionella infor-
mationssystem, när det är nödvändigt för att 
skyddspolisen ska kunna fullgöra uppdrag 
som föreskrivs för den i lag. Uppgifter som 
avses i 4 punkten i nämnda paragraf får dess-
utom samlas in för och registreras i polisens 
personregister och i övrigt behandlas när det 
är nödvändigt för tryggande av den registre-

rades egen säkerhet eller polisens säkerhet i 
arbetet. 

Uppgifter som avses i 11 § 1, 2 och 4—6 
punkten i personuppgiftslagen får dock inte 
samlas in för och registreras i det personre-
gister som avses i 33 §. 
— — — — — — — — — — — — — —  

11 § 

Behandling av överskottsinformation som er-
hållits med hemliga informationsinhämt-

ningsmetoder  

Överskottsinformation som erhållits med 
sådana hemliga informationsinhämtningsme-
toder som avses i 3 kap. i polislagen får regi-
streras i de informationssystem som avses i 
2, 4 eller 5 §, om informationen gäller ett så-
dant brott i fråga om vilket den informations-
inhämtningsmetod med vilken informationen 
erhållits skulle ha fått användas i syfte att 
förhindra eller avslöja brottet eller om infor-
mationen behövs för att förhindra ett sådant 
brott som avses i 15 kap. 10 § i strafflagen 
(39/1889).  

I tvångsmedelslagen föreskrivs om infö-
rande i personregister av uppgifter som in-
hämtats med sådana informationsinhämt-
ningsmetoder som avses i 5 a kap. i tvångs-
medelslagen.  
 

12 § 

Behandling av uppgifter som inte hänför sig 
till ett visst uppdrag 

Information som inhämtats i samband med 
ett visst polisuppdrag och som behövs för att 
de uppgifter som avses i 1 § 1 mom. i 
polislagen ska kunna utföras, men som inte 
hänför sig till uppdraget eller till ett annat 
pågående uppdrag, får endast samlas in för 
eller registreras i personregister enligt 4, 5 
och 33 § samt i register som är avsedda att 
vara temporära enligt 6 § 2 mom. 2 punkten, 
om registreringssyftet är sådant som anges i 
de nämnda bestämmelserna. 

När uppgifter registreras ska de i den mån 
det är möjligt åtföljas av en bedömning av 
uppgiftslämnarens tillförlitlighet och uppgif-
ternas riktighet. 
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13 § 

Polisens rätt att få uppgifter ur vissa register 
och informationssystem 

Utöver vad som föreskrivs i någon annan 
lag har polisen utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna rätt att i enlighet med vad som 
avtalas om saken med den registeransvarige i 
fråga, avgiftsfritt eller mot ett vederlag som 
baserar sig på kostnaderna för framtagning 
av uppgifterna, ur vissa register med hjälp av 
en teknisk anslutning eller som en datamängd 
få information som polisen behöver för att 
utföra sina uppdrag och föra sina personre-
gister, enligt följande:  

1) ur det fordonstrafikregister som avses i 
lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) 
för uppdrag som avses i 15—17 § i lagen, 

2) ur Brottspåföljdsmyndighetens informa-
tionssystem som avses i lagen om behandling 
av personuppgifter vid verkställighet av 
straff (422/2002), de uppgifter som behövs 
för att förhindra, avslöja eller utreda brott el-
ler för att personer ska kunna påträffas och 
som gäller personer som avtjänar eller har 
avtjänat straff som riktar sig mot friheten 
samt uppgifter om personer som kommit för 
att besöka dem under strafftiden, 

3) ur kommunikationsministeriets trafiktill-
ståndsregister och magistraternas farkostre-
gister de uppgifter som behövs för trafik-
övervakning, förundersökning, annan under-
sökning och för påförande av påföljdsavgift 
för tranportörer, 

4) av dem som utövar inkvarteringsverk-
samhet sådana uppgifter om resande som av-
ses i lagen om inkvarterings- och förpläg-
nadsverksamhet och som behövs, för att upp-
rätthålla allmän ordning och säkerhet samt 
för att förhindra, avslöja eller utreda brott 
och för att utföra något annat för polisen lag-
stadgat uppdrag, 

5) ur bötesregistret uppgifter om bötesstraff 
och verkställigheten av dem, ur Brottspå-
följdsmyndighetens verkställighetsregister 
uppgifter om personer som avtjänar eller har 
avtjänat fängelsestraff, av justitieförvalt-
ningsmyndigheterna uppgifter om personer 
som är efterlysta av dem samt ur det riksom-
fattande system för behandling av diarie- och 
ärendehanteringsuppgifter och det systemet 

för avgöranden och meddelanden om avgö-
randen som ingår i justitieförvaltningens 
riksomfattande informationssystem uppgifter 
om brottmål som är eller har varit anhängiga 
vid åklagarmyndigheter eller domstolar re-
spektive uppgifter om avgöranden i brottmål 
och huruvida avgörandena vunnit laga kraft, 
om sådan information kan fås, 

6) ur patent- och registerstyrelsens handels-
register för förundersökningar och andra un-
dersökningar nödvändiga uppgifter om an-
mälningar och meddelanden som gäller när-
ingsidkare, 

7) ur gränsbevakningsväsendets och tullens 
personregister, vid polisuppdrag för det än-
damål som uppgifterna har samlats in och re-
gistrerats för samt för andra ändamål än de 
som uppgifterna har samlats in och registre-
rats för när det gäller fall som avses i 16 § 1 
mom., 

8) ur utrikesministeriets informationssy-
stem, för förundersökning, annan undersök-
ning och för utförande av de uppdrag som fö-
reskrivs för polisen i utlänningslagen, nöd-
vändiga uppgifter om visumansökningar, up-
pehålls- eller arbetstillstånd samt om dem 
som hör till personalen vid diplomatiska be-
skickningar och konsulat som representerar 
den utsändande staten i Finland och om dem 
som hör till personalen vid en internationell 
organisations organ i Finland eller något an-
nat internationellt organ i samma ställning 
samt om dessa personers familjemedlemmar 
och om dem som är i privat tjänst hos dessa 
personer, 

9) ur Migrationsverkets informationssy-
stem, när det gäller behandling av ärenden 
som avses i utlänningslagen och vid tillsyn 
över att utlänningslagen iakttas, uppgifter 
som gäller ansökningar om resedokument, 
visum, uppehålls- och arbetstillstånd och 
medborgarskap och beslut som gäller dessa 
ansökningar och beslut om avvisning och ut-
visning samt nationellt inreseförbud, om 
uppgifterna behövs för att utföra förunder-
sökning, annan undersökning och de uppdrag 
som föreskrivs för polisen i utlänningslagen, 

10) ur det farkostregister som avses i lagen 
om farkostregistret (976/2006) och ur Ålands 
fritidsbåtsregister, för övervakning av sjötra-
fiken, förundersökning, annan undersökning, 
räddningsuppdrag, uppdrag som avses i lagen 



 RP 98/2010 rd  
  

 

65

om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamn-
omläggningar som betjänar dem och om till-
syn över skyddet (485/2004) eller för påfö-
rande av påföljdsavgift för transportörer,  
nödvändiga uppgifter om båtar och ägare och 
innehavare av båtar, 

11) av ett teleföretag de uppgifter som av-
ses i 5 a kap. 3 § i tvångsmedelslagen, i 31 c 
§ 1 mom. och 36 § 2 mom. i polislagen eller i 
35 och 36 § i lagen om dataskydd vid elek-
tronisk kommunikation (516/2004),  

12) av den myndighet som har begärt hand-
räckning, för lämnande av handräckning 
nödvändiga uppgifter, 

13) ur befolkningsdatasystemet de uppgif-
ter som anges i 13 och 17 § i lagen om be-
folkningsdatasystemet och Befolkningsregis-
tercentralens certifikattjänster (661/2009). 

14) ur försvarsmaktens värnpliktsregister, 
för bedömningen av den personliga lämplig-
heten hos en person som söker eller innehar 
ett tillstånd som avses i skjutvapenlagen 
(1/1998) och en person för vilken ett god-
kännande som avses i skjutvapenlagen söks 
eller som har fått ett sådant godkännande, i 
97 § 1 mom. 4 punkten i värnpliktslagen 
(1438/2007) avsedda nödvändiga uppgifter 
om en värnpliktigs tjänstgöring och tjänste-
duglighet.  

Polisen ska på begäran ge den registeran-
svarige information om behandlingen av de 
uppgifter som polisen fått med stöd av 1 
mom.  
 

14 § 

Uppgifter som andra myndigheter lämnar ut 
till polisen genom registrering vid direkt an-

slutning eller för registrering av en data-
mängd 

Enligt avtal med den registeransvarige kan 
uppgifter lämnas till polisens personregister 
genom direkt anslutning eller som en data-
mängd enligt följande: 

1) av justitieförvaltningsmyndigheterna, 
kriminal- och fångvårdsmyndigheterna och 
Rättsregistercentralen uppgifter om personer 
som de har efterlyst, av fångvårdsmyndighe-
terna signalementsuppgifter om personer som 
avtjänar eller har avtjänat straff som riktar 
sig mot friheten och av Rättsregistercentralen 

uppgifter om besöksförbud och näringsför-
bud,  

2) av tullverket och militärmyndigheterna 
uppgifter om personer som de har efterlyst 
och av tullverket uppgifter om identifiering 
av utlänningar och uppgifter som behövs för 
förebyggande och utredning av de brott som 
hör till tullverkets behörighet, 

3) av utrikesministeriet och finska beskick-
ningar uppgifter som behövs för skötseln av 
utrikesministeriets och finska beskickningars 
uppdrag enligt passlagen (671/2006), av utri-
kesministeriet uppgifter om dem som hör till 
personalen vid diplomatiska beskickningar 
och konsulat som representerar den utsän-
dande staten i Finland och om dem som hör 
till personalen vid en internationell organisa-
tions organ i Finland eller något annat inter-
nationellt organ i samma ställning samt om 
dessa personers familjemedlemmar och om 
dem som är i privat tjänst hos dessa personer, 

4) av gränsbevakningsväsendet i 2 § av-
sedda uppgifter som ska behandlas för utfö-
rande av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i 
polislagen som föreskrivs för gränsbevak-
ningsväsendet i gränsbevakningslagen 
(578/2005) eller någon annanstans i lag, samt 
i 3 § avsedda uppgifter som ska behandlas 
för utförande av de åligganden enligt 1 § 3 
mom. i polislagen som föreskrivs för gräns-
bevakningsväsendet i gränsbevakningslagen 
eller någon annanstans i lag,  

5) av Forststyrelsens jakt- och fiskeöverva-
kare sådana nödvändiga uppgifter om vid-
tagna åtgärder som registrerats vid jakt- och 
fiskeövervakning som hör till deras behörig-
het,  

6) av nödcentralsmyndigheter uppgifter om 
en person som har registrerats i nödcentrals-
datasystemet när det är nödvändigt med tan-
ke på den registrerades egen säkerhet eller 
säkerheten i arbetet, 

7) av Migrationsverket uppgifter om inre-
seförbud samt om beslut om avvisning och 
utvisning och om polisåtgärder i anslutning 
till handräckning. 

Polisen ska på begäran ge den registeran-
svarige information om behandlingen av de 
uppgifter som polisen fått med stöd av 1 
mom. Om personuppgifter har lämnats ut 
utan begäran, ska polisen utan dröjsmål 
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granska om uppgifterna behövs för det än-
damål som de har lämnats ut för. 
 

16 § 

Användning av uppgifter för andra ändamål  

Polisen har rätt att använda uppgifterna i 
polisens personregister för andra ändamål än 
de som uppgifterna har samlats in och regi-
strerats för, om inte något annat föreskrivs 
nedan och om uppgifterna behövs för 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) avvärjande av allvarlig fara som ome-
delbart hotar den allmänna säkerheten, 
— — — — — — — — — — — — — —  

Uppgifter i polisens personregister får an-
vändas även för laglighetsövervakning samt 
forsknings-, planerings- och utvecklingsverk-
samhet. Uppgifter får också användas för ut-
bildningsverksamhet, om de är nödvändiga 
för att genomföra utbildningen. 

De arkivuppgifter som avses i 2 § 3 mom. 
10 punkten, de observationsuppgifter som 
avses i 2 § 3 mom. 15 punkten och de upp-
gifter från teknisk övervakning som avses i 2 
§ 3 mom. 16 punkten och de uppgifter i det 
informationssystem för misstänkta som avses 
i 4 § får dock inte användas för skötseln av 
de uppdrag som avses i 1 mom. 5 punkten. 
 

16 a § 

Användning av fingeravtrycksuppgifter i pass 
för andra ändamål än de som uppgifterna 

har samlats in och registrerats för 

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

Polisen har rätt att i de situationer som av-
ses i 1 mom. ta fingeravtryck av en registre-
rad och jämföra dem med registrerade fing-
eravtryck. Uppgifter som tagits för jämförel-

sen får användas endast när jämförelsen görs 
och ska därefter förstöras omedelbart. 
 

17 § 

Utlämnande av uppgifter till en annan polis-
enhet för det ändamål som uppgifterna har 

samlats in och registrerats för  

— — — — — — — — — — — — — —  
Uppgifter som avses i 12 § får dock lämnas 

ut endast när de behövs för 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) avvärjande av allvarlig fara som ome-
delbart hotar den allmänna säkerheten, 
— — — — — — — — — — — — — —  

Uppgifter får lämnas ut även genom tek-
nisk anslutning eller som en datamängd. 
 

18 § 

Utlämnande av uppgifter till en annan polis-
enhet för andra ändamål än de som uppgif-

terna har samlats in och registrerats för  

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
får en polisenhet lämna ut uppgifter till en 
annan polisenhet ur ett personregister som 
polisen inrättat för mer begränsad använd-
ning än riksomfattande bruk för andra ända-
mål än de som uppgifterna har samlats in och 
registrerats för, om uppgifterna behövs för 

1) tryggande av statens säkerhet, 
2) avvärjande av allvarlig fara som ome-

delbart hotar den allmänna säkerheten, 
3) förebyggande eller utredning av ett brott 

på vilket kan följa fängelse, 
4) utredning av identitet i samband med ett 

visst uppdrag som hör till polisen och som 
nödvändigt kräver att identiteten styrks, 

5) beslut eller utlåtande som gäller bevil-
jande eller giltighet av ett tillstånd, när till-
ståndet enligt gällande bestämmelser är bero-
ende av sökandens eller tillståndshavarens 
tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknan-
de egenskap, och det för bedömningen av 
egenskapen krävs uppgifter om sökandens el-
ler tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av 
rusmedel, brottslighet eller våldsamma upp-
trädande. 

Uppgifter i skyddspolisens funktionella in-
formationssystem som avses i 5 § och upp-
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gifter enligt 12 § i ett temporärt personregis-
ter som avses i 6 § 2 mom. 2 punkten får 
dock inte lämnas ut för skötseln av de upp-
gifter som avses i 1 mom. 5 punkten. 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
får uppgifter i polisens personregister även 
lämnas ut för laglighetsövervaknings samt 
forsknings-, planerings- och utvecklingsverk-
samhet. Uppgifter får också användas för ut-
bildningsverksamhet, om de är nödvändiga 
för att genomföra utbildningen. 

Uppgifter får lämnas ut även genom tek-
nisk anslutning eller som en datamängd. 
 

19 § 

Utlämnande av uppgifter till andra myndig-
heter 

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

1) till Trafiksäkerhetsverket uppgifter som 
avses i 11 § 1 mom. 5 punkten i lagen om 
fordonstrafikregistret samt för bedömningen 
av förutsättningarna för att bevilja, förnya 
och återkalla ett tillstånd de uppgifter som 
avses i 48 § i luftfartslagen, 

2) till Nödcentralsverket uppgifter som för 
utförande av de uppdrag som anges i lagen 
om nödcentraler (157/2000) behövs för sä-
kerställande av förberedande åtgärder eller 
arbetarskyddet eller för stödjande av enheten 
i fråga, dessutom med beaktande av vad som 
i nämnda lag föreskrivs om begränsning av 
rätten att få uppgifter samt för registrering i 
nödcentralsdatasystemet arbetarskyddsupp-
gifter i informationssystemet för polisären-
den, 

3) till räddningsmyndigheter för rädd-
ningsverksamhet, 

4) till gränsbevakningsväsendet för över-
vakning av personers inresa och utresa och 
för genomförande av gränskontroll i sam-
band därmed, för övervakning av att be-
stämmelserna som gäller utlänningar iakttas, 
för upprätthållande av gränssäkerheten och 
för hindrande, avslöjande, förundersökning 
och annan undersökning av brott och i sam-
band med gränsbevakningsväsendets andra 
uppdrag som motsvarar de uppdrag för vilka 

uppgifterna samlats in och registrerats samt 
för andra ändamål när det gäller fall som av-
ses i 16 § 1 mom, 

5) till Huvudstaben för i lagen om fullgö-
rande av polisuppgifter inom försvarsmakten 
(1251/1995) avsedda säkerhets- och över-
vakningsuppdrag samt för brottsutredning, 
för i 96 § i värnpliktslagen avsedda uppdrag, 
för i lagen om säkerhetsutredningar 
(177/2002) avsedda säkerhetsutredningar och 
för i lagen om internationella förpliktelser 
som gäller informationssäkerhet (588/2004) 
avsedda säkerhetsutredningar som gäller 
sammanslutningar och personer samt till den 
värnpliktsregisteransvarige för uppgifter som 
avses i 96 § i värnpliktslagen, 

6) till socialmyndigheterna för behandling 
av ärenden som gäller en utlännings försörj-
ning samt i enlighet med 25 § i barnskydds-
lagen (417/2007) och 76 § i ungdomslagen 
(72/2006),  

7) till tullverket för övervakning av ut-
landstrafiken, förebyggande, avbrytande och 
utredning av tullbrott samt för övervakning 
av personers inresa och utresa och för ge-
nomförande av gränskontroll i samband där-
med samt för stämning och annan delgiv-
ning, 

8) till arbetsmyndigheterna för behandling 
av ärenden som gäller beviljande av uppe-
hållstillstånd för arbetstagare eller uppehålls-
tillstånd för näringsidkare eller övervakning 
av arbete, 

9) till utrikesministeriet och finska be-
skickningar för beviljande av pass eller något 
annat resedokument, visum, uppehållstill-
stånd för arbetstagare, uppehållstillstånd för 
näringsidkare eller något annat uppehållstill-
stånd som hör till deras behörighet, 

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

11) till domstolarna för behandling av ären-
den som gäller skjutvapen, vapendelar, pa-
troner eller särskilt farliga projektiler, 

12) till domstolarna och Rättsregistercen-
tralen för uppföljning av efterlysningar, 
Brottspåföljdsmyndigheten för uppföljning 
av efterlysningar och beslut om besöksförbud 
som gäller personer som dömts till straff som 



 RP 98/2010 rd  
  

 

68 

riktar sig mot friheten, för förhindrande av 
kriminalitet som äger rum i fängelse samt för 
behandling av tillståndsärenden och över-
vakning av att tillståndsvillkoren iakttas samt 
till justitieförvaltningsmyndigheterna och mi-
litärmyndigheterna för uppföljning av deras 
egna efterlysningar,  

13) till en utmätningsman i enlighet medel 
3 kap. 67 § i utsökningsbalken (705/2007) 
för utsökningsutredningar eller annan verk-
ställighet av utsökningsärenden, 

14) till allmänna åklagare i den utsträck-
ning som föreskrivs i 11 § i lagen om all-
männa åklagare (199/1997), 

15) till en tjänsteman för fullgörande av de 
uppgifter som anges i 1 § i polislagen när 
tjänstemannen har sådana särskilda polisbe-
fogenheter som föreskrivs i 8 § i den lagen 
eller verkar utomlands och sköter uppdrag i 
egenskap av en av Finland utsänd kontakt-
person för polisen; i fråga om utlämnande av 
uppgifter gäller 17 § 1—3 mom. och 18 § 1 
och 2 mom., 

16) till en tjänsteman som nämns i 1 eller 6 
§ i lagen om stämningsmän (505/1986) för 
stämning till en rättegång för bestämmande 
av förvandlingsstraff samt till stämningsmän 
för delgivning av stämning nödvändiga per-
sonuppgifter, säkerhetsinformation och upp-
gifter om anhållna i informationssystemet för 
polisärenden, 

17) till Forststyrelsens jakt- och fiskeöver-
vakare för jakt- och fiskeövervakning som 
hör till deras behörighet, 

18) till kommuner som är väghållare och 
Trafikverket uppgifter om trafikolyckor för 
främjande av trafiksäkerheten, 

19) till hälsoskyddsmyndigheterna, för fö-
rebyggande av smittsamma sjukdomar, såda-
na uppgifter om resande som avses i lagen 
om inkvarterings- och förplägnadsverksam-
het (308/2006),  

20) till arbetarskyddsförvaltningen för 
övervakning av förarnas kör- och vilotider 
uppgifter enligt Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2006/22/EG om minimivillkor 
för genomförande av rådets förordningar 
(EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om 
sociallagstiftning på vägtransportområdet 
samt om upphävande av rådets direktiv 
88/599/EEG,   

21) till myndigheter som avses i lagen om 
transport av farliga ämnen (719/1994) upp-
gifter som behövs vid tillsynen över transpor-
ter av farliga ämnen. 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
får polisen lämna ut i 3 § 3 mom. 4 punkten 
avsedda fingeravtrycksuppgifter i pass endast 
till de myndigheter som avses i 1 mom. 4, 7, 
9 och 10 punkten för styrkande av identitet 
och konstaterande av ett dokuments äkthet, 
när det behövs för behandling av ärenden 
som gäller en persons inresa, vistelse i landet 
eller utresa. Den som är berättigad att få 
uppgifter har rätt att ta fingeravtryck av en 
registrerad och jämföra dem med registrerade 
fingeravtryck. Uppgifter som tagits för jäm-
förelsen får användas endast när jämförelsen 
görs och ska därefter förstöras omedelbart. 

Tjänstemän vid försvarsmakten, gränsbe-
vakningsväsendet eller tullverket som för-
ordnats till kriminalunderrättelse-, brottsana-
lys- eller observationsuppgifter, kan utan 
hinder av sekretessbestämmelserna av den 
registeransvarige av särskilda skäl få teknisk 
anslutning till det informationssystem för 
misstänkta som avses i 4 § samt register som 
avses i 6 § 2 mom. 2 punkten. Detsamma 
gäller tjänstemän vid fångvårdsväsendet som 
förordnats till kriminalunderrättelse-, brotts-
analys- eller observationsuppgifter och som 
har sådana särskilda polisbefogenheter som 
regleras i 8 § i polislagen eller en vid utri-
kesministeriet anställd kontaktperson för po-
lisen, gränsbevakningsväsendet och tullver-
ket. 

Kvaliteten på de uppgifter som lämnas ut 
ska bekräftas och uppgifterna ska om möjligt 
förses med information som gör det möjligt 
för mottagaren att bedöma hur korrekta, full-
ständiga, aktuella och tillförlitliga uppgifter-
na är. Om det framgår att någon har lämnat 
ut felaktiga uppgifter eller uppgifter lämnats 
ut i strid med lag, ska detta omedelbart med-
delas mottagaren. 
 

19 a § 

Utlämnande av uppgifter till allmänheten 

För att allmänheten ska kunna underrättas 
och för att tips från allmänheten ska kunna 
fås får polisen via allmänt datanät lämna ut 



 RP 98/2010 rd  
  

 

69

uppgifter som avses i 2 § 3 mom. 11 punk-
ten, om det är av väsentlig betydelse för utfö-
rande av ett uppdrag som avses i 1 § 1 mom. 
i polislagen. 

 
19 b § 

Tillsyn över informationssystemen och över 
behandlingen av uppgifterna i dem 

 
Sekretessen och annat skydd för de infor-

mationssystem som avses i denna lag och 
uppgifterna i dem säkerställs genom  

1) att insyn i uppgifterna ges endast dem 
som behöver uppgifterna för sina arbetsupp-
drag, 

2) att det ses till att användningen, utläm-
nandet och annan behandling av uppgifterna i 
informationssystemen och grunderna för ut-
lämnandet registreras i en elektronisk logg, i 
informationssystemet, ett ärendehanterings-
system, ett manuellt diarium eller ett doku-
ment, 

3) att olovlig ändring och annan olovlig el-
ler obehörig behandling av uppgifterna hind-
ras med hjälp av ändamålsenliga och tillräck-
liga säkerhetsarrangemang och andra åtgär-
der när det gäller kontrollen av användarrät-
tigheterna, tillsynen över användningen samt 
datanäten, informationssystemen och infor-
mationstjänsterna. 

20 § 

Beslut om utlämnande av uppgifter 

Beslut om rätt att lämna ut uppgifter ur po-
lisens personregister genom teknisk anslut-
ning eller som en datamängd fattas av den 
registeransvarige.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

22 § 

Utplåning av uppgifter ur informationssy-
stemet för polisärenden 

Ur informationssystemet för polisärenden 
ska uppgifter utplånas enligt följande: 

1) undersöknings- och handräckningsupp-
gifter, om inte de behövs med tanke på un-

dersökning eller övervakning eller målsägan-
dens rättigheter,  

a) uppgifterna i en brottsanmälan som 
överförts till en åklagare då fem år har förflu-
tit sedan ärendet överfördes till åklagaren, 
om det grövsta brottet i anmälan kan leda till 
böter; då tio år har förflutit sedan ärendet 
överfördes till en åklagare, om det grövsta 
brottet i anmälan kan leda till ett fängelse-
straff på högst fem år, då tjugo år har förflutit 
sedan ärendet överfördes till en åklagare, om 
det grövsta brottet i anmälan kan leda till 
fängelse i över fem år; uppgifterna utplånas 
inte om åtalsrätten inte preskriberas,  

b) uppgifterna i övriga brottsanmälningar 
då ett år har förflutit sedan åtalsrätten för det 
senaste misstänkta brottet preskriberats, dock 
tidigast då fem år har förflutit sedan anmälan 
registrerades,  

c) uppgifterna i andra anmälningar då fem 
år har förflutit sedan anmälan registrerades, 

2) av uppgifterna om efterlysningar av per-
soner uppgifter om näringsförbud då fem år 
har förflutit sedan näringsförbudet upphörde, 
uppgifter om besöksförbud då fem år har för-
flutit sedan besöksförbudet meddelades, 
uppgifter om övervakad frihet på prov eller 
övervakningsstraff då fem år har förflutit se-
dan den övervakade friheten på prov upphör-
de eller övervakningsstraffet avtjänats och 
andra uppgifter då tre år har förflutit sedan 
efterlysningen eller förbudet återkallades, 

3) identifieringsuppgifter då fem år har för-
flutit sedan en försvunnen person påträffades 
eller en okänd avliden identifierades, 

4) uppgifter om efterspanade fordon, när de 
inte behövs med tanke på undersökning eller 
övervakning eller målsägandens rättigheter, 

5) egendomsuppgifter, när de inte behövs 
med tanke på undersökning eller övervak-
ning eller målsägandens rättigheter, 

6) uppgifter om frihetsberövade då tio år 
har förflutit sedan den sista uppgiften an-
tecknades och uppgifter om en person som 
gripits med stöd av 11 § i polislagen då fem 
år har förflutit sedan uppgiften antecknades, 
om inte uppgifterna behövs med tanke på 
undersökning eller övervakning, 

7) sådana uppgifter ur brottsanmälningsin-
dexet som inte utplånas ur registret i enlighet 
med 1 punkten underpunkt a eller b, ska ut-
plånas då ett år har förflutit, 
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a) när det har beslutats att förundersök-
ningen ska läggas ner med stöd av 4 § 3 
mom., 9 § 2 mom. eller 43 § 2 mom. i förun-
dersökningslagen eller att förundersökning 
inte ska göras eller när den läggs ner med 
stöd av 3 § i förundersökningslagen, 

b) sedan den registeransvarige fått känne-
dom om åklagarens beslut om åtalseftergift 
för den som har gjort sig skyldig till ett brott 
eller om åklagarens beslut om att det i saken 
inte är fråga om ett brott eller inte finns bevis 
för brott, 

c) sedan den registeransvarige fått känne-
dom om en domstols lagakraftvunna avgö-
rande om att åtal som väckts mot den regi-
strerade förkastats eller om att åtal som 
väckts förkastats på grund av att åtalsrätten 
preskriberats, 

d) sedan den registeransvarige fått känne-
dom om att den person som är misstänkt för 
brottet har avlidit, 

e) sedan åtalsrätten för brottet preskriberats 
och förundersökningen har visat att ingen 
kan åtalas, 

- då fem år har förflutit sedan målet över-
fördes till åklagaren, när det grövsta brottet i 
anmälan kan leda till böter, 

- då tio år har förflutit sedan målet överför-
des till åklagaren, när det grövsta brottet i 
anmälan kan leda till ett fängelsestraff på 
högst fem år, 

- då tjugo år har förflutit sedan målet över-
fördes till åklagaren, när det grövsta brottet i 
anmälan kan leda till fängelse i över fem år, 

8) säkerhetsinformation då ett år har förflu-
tit sedan den registrerade avled, 

9) signalementsuppgifter senast då tio år 
har förflutit sedan den registrerade avled; 
signalementsuppgifter utplånas dock efter ett 
år,  

a) från det att det har beslutats att förunder-
sökningen ska läggas ner med stöd av 4 § 3 
mom., 9 § 2 mom. eller 43 § 2 mom. i förun-
dersökningslagen eller att förundersökning 
inte ska göras eller den läggs ner med stöd av 
3 § i förundersökningslagen, 

b) sedan den registeransvarige fått känne-
dom om åklagarens beslut om åtalseftergift 
för den som har gjort sig skyldig till ett brott 
eller om åklagarens beslut om att det i saken 
inte är fråga om ett brott eller inte finns bevis 
för brott, 

c) från det att den registeransvarige fått 
kännedom om en domstols lagakraftvunna 
avgörande om att åtal som väckts mot den 
registrerade förkastats eller om att åtal som 
väckts förkastats på grund av att åtalsrätten 
preskriberats, 

10) arkivuppgifter då förvaringen av hand-
lingar vid polisenheten upphör; indexuppgif-
ter för handlingar som ska förvaras varaktigt 
förvaras varaktigt, 

11) uppgifter om informationsförmedling 
då två år förflutit sedan uppgifterna offent-
liggjordes; uppgifter som gäller egendom, ef-
terspanade fordon och identifiering av perso-
ner dock senast samtidigt som de efterlys-
ningar som uppgifterna gäller upphävs, 

12) uppgifter om informationskälla då tio 
år har förflutit från den sista anteckningen 
om informationen,  

13) inkvarteringsuppgifter då ett år har för-
flutit sedan anmälan gjordes, 

14) uppgifter om besöksförbud då två år 
har förflutit sedan förbudet upphörde, 

15) i 11 § avsedd överskottsinformation 
som erhållits med sådana informationsin-
hämtningsmetoder som avses i 3 kap. i 
polislagen, då fem år förflutit, om målet har 
avgjorts genom ett lagakraftvunnet avgöran-
de eller lämnats därhän, 

16) observationsuppgifter och uppgifter 
från teknisk övervakning då sex månader har 
förflutit sedan den sista anteckningen i an-
slutningen till en uppgift införts i systemet. 

Utan hinder av vad som 1 mom. föreskriver 
om utplåning av uppgifter ska uppgifter om 
registrerade som var under 15 år gamla då de 
begick brottet utplånas när den registrerade 
fyller 18 år, om inte den registrerade har 
gjort sig skyldig till ett brott efter att ha fyllt 
15 år. Uppgifterna ska dock inte utplånas på 
denna grund, om anmälan gäller andra miss-
tänkta för brottet och uppgifterna om dem 
ännu inte utplånas eller om någon av anteck-
ningarna gäller en brottslig gärning för vilken 
inte föreskrivs någon annan påföljd än fäng-
else. 

Registrerade spår från brottsplatsen som 
förblivit oidentifierade utplånas ett år efter att 
åtalsrätten för brottet preskriberats.  

Senast tre år efter att behovet av att bevara 
de uppgifter som avses i 1 mom. 1, 3, 4, 5 
och 8 punkten undersöktes ska en ny kontroll 



 RP 98/2010 rd  
  

 

71

av behovet göras och den nya kontrollen an-
tecknas. 
 
 

23 § 

Utplåning av uppgifter ur informationssy-
stemet för förvaltningsärenden 

Ur informationssystemet för förvaltnings-
ärenden ska uppgifter utplånas enligt följan-
de: 

1) av de uppgifter om vapentillstånd som 
avses i 3 § 3 mom. 1 punkten, uppgifter om 
beslut då tjugo år har förflutit sedan beslutet 
fattades eller förföll eller den i beslutet an-
givna giltighetstiden gick ut, tillståndsuppgif-
ter då tjugo år har förflutit sedan utgången av 
tillståndets giltighetstid, uppgifter om hinder 
och anmärkningar samt andra registrerade 
uppgifter då tjugo år har förflutit sedan upp-
giften antecknades samt uppgifter om vapen 
då tjugo år har förflutit sedan vapnet gjordes 
varaktigt obrukbart, skrotades eller fördes 
varaktigt ut ur landet, 

2) av uppgifterna om identitetskort och 
pass, av fingeravtrycksuppgifterna i pass, av 
uppgifterna för tillsynen över säkerhetsbran-
schen och av uppgifterna för tillsynen över 
penninginsamlingar och lotterier, uppgifter 
om beslut då tio år har förflutit sedan beslutet 
fattades eller förföll eller den i beslutet an-
givna giltighetstiden gick ut, uppgifter om 
hinder, anmärkningar och kontroll samt 
andra registrerade uppgifter då tio år har för-
flutit sedan uppgiften antecknades,  

3) bilduppgifter då tre år har förflutit sedan 
utgången av giltighetstiden för det tillstånd 
som polisen, utrikesministeriet eller en finsk 
beskickning beviljat eller det beslut som nå-
gon av dem fattat och för vars beredning fo-
tografiet eller namnteckningsprovet av en 
person senast användes; om ett tidigare till-
stånd eller beslut har en längre giltighetstid 
än det tillstånd eller beslut som senast till-
kommit, ska uppgifterna utplånas då tre år 
har förflutit sedan utgången av giltighetstiden 
för det tillstånd eller beslut som har en längre 
giltighetstid, 

4) den lokala polisens säkerhetsutredningar 
då ett år har förflutit sedan en ny begränsad 
säkerhetsutredning lämnades, dock senast då 

tio år har förflutit sedan utredningen lämna-
des,  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

25 § 

Utplåning av uppgifter ur skyddspolisens 
funktionella informationssystem 

Uppgifter om en person ska utplånas ur 
skyddspolisens funktionella informationssy-
stem då 25 år har förflutit sedan den sista 
uppgiften infördes. De normala och omfat-
tande säkerhetsutredningar som finns i in-
formationssystemet utplånas då ett år har för-
flutit sedan en ny utredning lämnades, dock 
senast då tio år har förflutit sedan utredning-
en lämnades. 
 

27 § 

Uppgifter som konstaterats vara felaktiga 

En uppgift som har konstaterats vara felak-
tig ska antecknas som felaktig och den ska 
bevaras, om det är nödvändigt för att trygga 
de rättigheter som den registrerade, någon 
annan part eller en person som hör till polis-
personalen har. En sådan uppgift får använ-
das endast i syfte att trygga dessa rättigheter. 

En uppgift som har konstaterats vara felak-
tig får dock inte bevaras i det register som 
avses i 33 §. 

En uppgift som konstaterats vara felaktig 
och som bevaras med stöd av 1 mom. ska ut-
plånas genast när den inte längre behövs för 
att trygga rättigheterna, dock senast då fem år 
har förflutit sedan den föreskrivna tiden för 
utplåning av uppgiften gått ut. 
 

29 § 

Utlämnande av uppgifter inom Europeiska 
unionen och Europeiska ekonomiska samar-

betsområdet 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
får polisen ur polisens personregister, som 
inrättats för skötseln av de uppgifter som av-
ses i 1 § 1 mom. i polislagen, lämna ut upp-
gifter till polismyndigheter och sådana andra 
myndigheter i en medlemsstat i Europeiska 
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unionen och i en stat som hör Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet som har till 
uppgift att trygga rätts- och samhällsordning-
en, upprätthålla allmän ordning och säkerhet 
eller att förebygga brott, utreda brott och sör-
ja för att brott blir föremål för åtalsprövning, 
om uppgifterna är nödvändiga för utförande 
av uppdragen. Uppgifterna i polisens person-
register, som inrättats för skötseln av de upp-
gifter som avses i 1 § 3 mom. i polislagen, 
får lämnas ut, om uppgifterna är nödvändiga 
för att utföra de uppdrag som uppgifterna har 
samlats in och registrerats för. 

Uppgifter som avses i 12 § får dock lämnas 
ut endast om de är nödvändiga för att 

1) trygga statens säkerhet, 
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart 

hotar den allmänna säkerheten, 
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket 

kan följa fängelse, 
4) förebygga eller utreda brottslighet som 

hör till Europeiska polisbyråns behörighet 
och annan grov brottslighet. 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
får polisen ur sina personregister lämna ut 
uppgifter till de myndigheter som anses i 1 
mom. för andra ändamål än det för vilket 
uppgifterna har samlats in och registrerats, 
om uppgifterna är nödvändiga för att 

1) trygga statens säkerhet, 
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart 

hotar den allmänna säkerheten, 
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket 

kan följa fängelse, 
4) utreda identitet i samband med ett visst 

uppdrag som nödvändigt kräver att identite-
ten styrks, 

5) besluta eller lämna utlåtande om bevil-
jande eller giltighet av ett tillstånd, när till-
ståndet enligt gällande bestämmelser är bero-
ende av sökandens eller tillståndshavarens 
tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknan-
de egenskap, och det för bedömningen av 
egenskapen krävs uppgifter om sökandens el-
ler tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av 
rusmedel, brottslighet eller våldsamma upp-
trädande. 

För utförande av de uppdrag som avses i 3 
mom. 5 punkten får dock inte lämnas ut de 
uppgifter om undersökning och handräckning 
som avses i 2 § 3 mom. 1 punkten under-
punkterna a—e, de arkivuppgifter som avses 

i 10 punkten, de observationsuppgifter som 
avses i 2 § 3 mom. 15 punkten och de upp-
gifter från teknisk övervakning som avses 16 
punkten och de uppgifter i det informations-
system för misstänkta som avses i 4 §, de 
uppgifter som finns i det i 5 § avsedda funk-
tionella informationssystem som skyddspoli-
sen har eller de uppgifter som finns i det re-
gister som avses i 6 §. 

I 3 § 3 mom. 4 punkten avsedda fingerav-
trycksuppgifter i pass får dock lämnas ut en-
dast på det sätt som föreskrivs i 16 a §. 

Kvaliteten på de uppgifter som lämnas ut 
ska bekräftas och uppgifterna ska om möjligt 
förses med information som gör det möjligt 
för mottagaren att bedöma hur korrekta, full-
ständiga, aktuella och tillförlitliga uppgifter-
na är. Om det framgår att någon har lämnat 
ut felaktiga uppgifter eller uppgifter lämnats 
ut i strid med lag ska detta omedelbart med-
delas mottagaren. 

Uppgifter får lämnas ut även genom tek-
nisk anslutning eller som en datamängd. 
 

30 § 

Utlämnande av uppgifter till stater utanför 
Europeiska unionen och Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet 

Polisen får under de förutsättningar som 
anges i 29 § 1—6 mom. ur polisens person-
register lämna ut uppgifter till den internatio-
nella kriminalpolisorganisationen (I.C.P.O.-
Interpol) eller till polismyndigheter eller 
andra myndigheter i andra medlemsstater i 
organisationen än de som avses i 29 § och 
som har till uppgift att trygga rätts- och sam-
hällsordningen, upprätthålla allmän ordning 
och säkerhet eller att förebygga brott, utreda 
brott och sörja för att brott blir föremål för 
åtalsprövning. 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
får polisen lämna ut uppgifter ur polisens 
personregister till polismyndigheter eller 
andra myndigheter i andra stater än de som 
avses i 1 mom. och som har till uppgift att 
trygga rätts- och samhällsordningen, upprätt-
hålla allmän ordning och säkerhet eller att fö-
rebygga brott, utreda brott och sörja för att 
brott blir föremål för åtalsprövning. Uppgif-
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terna får lämnas ut, om de är nödvändiga för 
att 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) avvärja allvarlig fara som omedelbart 
hotar den allmänna säkerheten, 
— — — — — — — — — — — — — —  

I 3 § 3 mom. 4 punkten avsedda fingerav-
trycksuppgifter i pass får dock lämnas ut en-
dast på det sätt som föreskrivs i 16 a §. 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
får polisen till de myndigheter som ansvarar 
för vapentillsynen i en annan stat lämna ut 
uppgifter ur polisens personregister om för-
värv, innehav, överföring, införsel och utför-
sel av skjutvapen, vapendelar, patroner och 
särskilt farliga projektiler, om det med tanke 
på vapentillsynen är nödvändig att lämna ut 
och få uppgifterna. 

Polisen får utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna lämna ut uppgifter ur polisens 
personregister till de behöriga myndigheter 
som avses i överenskommelserna om återta-
gande av personer som olagligen inkommit 
och vistas i landet för utförande av de upp-
drag som avses i överenskommelserna. 

Bestämmelser om en tillräcklig data-
skyddsnivå när beslut om utlämnande av 
uppgifter fattas finns i 22 § i personuppgifts-
lagen. 
 

31 § 

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

Vid behandlingen av uppgifter som fåtts 
från en annan stat eller ett internationellt or-
gan ska i fråga om sekretess, tystnadsplikt, 
begränsningar i användningen av uppgifter, 
vidare överlåtelse av uppgifter eller återsän-
dande av utlämnat material iakttas bestäm-
melserna i de villkor som den som lämnat ut 
uppgifterna ställt. 

Om inget annat följer av 1 mom., får poli-
sen behandla uppgifter som den mottagit för 
andra ändamål än vad uppgifterna lämnades 
ut för, om uppgifterna behövs för att 

1) trygga statens säkerhet, 
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart 

hotar den allmänna säkerheten, 
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket 

kan följa fängelse, eller 

4) genomföra ett rättsligt eller administra-
tivt förfarande som har direkt samband med 
åtgärder för att förebygga, utreda eller väcka 
åtal för ett brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder. 

Uppgifter som fåtts från en medlemsstat i 
Europeiska unionen får dock inte lämnas vi-
dare till stater som inte hör till Europeiska 
unionen eller internationella organ utan sam-
tycke från den medlemsstat som lämnat ut 
uppgifterna, förutom om utlämnandet av 
uppgifterna är nödvändigt för finska statens 
eller en annan stats allmänna säkerhet eller 
för att förhindra ett omedelbart och allvarligt 
hot mot Finlands väsentliga intressen och det 
inte går att få samtycke i tid. Uppgifterna får 
lämnas ut endast om staten eller det interna-
tionella organet i fråga garanterar en tillräck-
lig dataskyddsnivå. Den medlemsstat som 
lämnat ut uppgifterna ska omedelbart infor-
meras om att uppgifterna lämnats vidare. 

Polisen ska på begäran informera den stat 
eller det internationella organ som lämnat ut 
uppgifterna om hur polisen behandlar de ut-
lämnade uppgifterna. Om personuppgifter 
har överlåtits utan begäran, ska polisen utan 
dröjsmål granska om uppgifterna behövs för 
det ändamål för vilket de lämnats ut. 

I syfte att garantera informationsutbytets 
laglighet och informationssäkerheten vid in-
ternationellt samarbete ska polisen registrera 
vilka personuppgifter som förmedlas och 
grunderna för förmedlingen. Informations-
förmedlingen behöver inte registreras särskilt 
till den del uppgifter om den kan fås från nå-
got annat system eller register. 
 

6 a kap. 

Schengens informationssystem 

32 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) Schengenkonventionen konventionen om 

tillämpning av Schengenavtalet mellan reger-
ingarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubli-
ken Tyskland och Franska republiken om 
gradvis avskaffande av kontroller vid de ge-
mensamma gränserna (FördrS 23/2001), 
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2) Schengenstat en stat som använder 
Schengens informationssystem, 

3) behöriga Schengenmyndigheter polisen, 
gränsbevakningsväsendet, tullverket, allmän-
na åklagaren, Migrationsverket, Trafiksäker-
hetsverket, utrikesministeriet, finska diplo-
matiska beskickningar, konsulat som förestås 
av en utsänd konsul och andra finska be-
skickningar, om utrikesministeriet har bevil-
jat en namngiven finsk medborgare som 
tjänstgör där fullmakt att bevilja visum och 
uppehållstillstånd  

4) Schengens informationssystem ett in-
formationssystem som består av en nationell 
enhet för varje Schengenstat samt en teknisk 
stödfunktion som förvaltar det centrala in-
formationssystemet; den tekniska stödfunk-
tionen förvaltar en databas som garanterar att 
de nationella enheternas datafiler är enhetliga 
till sitt innehåll, 

5) Sirenekontor centralkriminalpolisen.  
 

33 § 

Schengens informationssystems nationella 
system 

Schengens informationssystems nationella 
system är ett permanent personregister som 
är avsett för polisens riksomfattande bruk 
och förs med hjälp av automatisk databe-
handling. Schengens nationella informations-
system kan ha följande delar: 

1) Sirene-ärendehanteringssystem, via vil-
ket Sirenekontoret lämnar ut uppgifter i en-
lighet med Schengenkonventionen och i vil-
ket Sirenekontoret registrerar tilläggsinfor-
mation i anslutning till informationsutbyte 
och uppgifter om åtgärder i anslutning till in-
formationsutbyte, 

2) SIS-loggdatabas, i vilken allt informa-
tionsutbyte som sker i Schengens informa-
tionssystem registreras i enlighet med 
Schengenkonventionen, 

3) kopia av den databas som förvaltas av 
den tekniska stödfunktionen. 

Bestämmelser om ändamålet för och inne-
hållet i Scengens informationssystems natio-
nella system finns i konventionen. 

Bestämmelser om ibruktagandet av Scen-
gens informationssystems nationella system 
utfärdas genom förordning av statsråddet. 

34 § 

Behöriga Schengenmyndigheters rätt att få 
uppgifter ur Schengens informationssystem 

Bestämmelser om behöriga Schengenmyn-
digheters rätt att få uppgifter ur Schengens 
informationssystem finns i Schengenkonven-
tionen. 
 

35 § 

Utlämnande av uppgifter ur Schengens na-
tionella informationssystem  

Bestämmelser om polisens rätt att utan hin-
der av sekretessbestämmelserna lämna ut 
uppgifter till de behöriga Schengenmyndig-
heterna ur Schengens informationssystems 
nationella system finns i Schengenkonven-
tionen. Polisen får lämna ut uppgifter även 
genom teknisk anslutning eller som en data-
mängd. 
 

36 § 

Utlämnande av uppgifter till Schengenstater 
och Schengens informationssystem 

Behöriga Schengenmyndigheter får utan 
hinder av sekretessbestämmelserna till 
Schengenstaternas behöriga myndigheter och 
för registrering i Schengens informationssy-
stem lämna ut uppgifter som avses i Scheng-
enkonventionen, om uppgifterna behövs för 
ändamål som anges i Schengenkonventionen. 
Den tilläggsinformation som avses i Scheng-
enkonventionen ska lämnas ut genom för-
medling av Sirenekontoret. 

Uppgifter får lämnas ut även genom tek-
nisk anslutning eller som en datamängd. 
 

37 § 

Utplåning av uppgifter ur Schengens natio-
nella informationssystem  

I fråga om utplånande av uppgifter i 
Schengens nationella informationssystem, 
databaskopian av Schengens centrala infor-
mationssystem, uppgifterna i Sireneärende-
hanteringssystemet samt SIS-logguppgifter 
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föreskrivs i artiklarna 112 och 113 i Scheng-
enkonventionen 
 

6 b kap.  

Andra specialbestämmelser om behand-
ling av personuppgifter i samband med in-

ternationellt polissamarbete 

38 § 

Europols informationssystem 

Bestämmelser om behandlingen av infor-
mation tillsammans med Europeiska polisby-
rån finns i lagen om genomförande av vissa 
bestämmelser i beslutet om Europol (   /    ). 

 
39 § 

Eurodacsystemet 

Bestämmelser om lagrande av fingerav-
tryck från asylsökande, personer som utan 
tillstånd överskridit den yttre gränsen och 
personer som befinner sig illegalt i landet 
finns i rådets förordning (EG) nr 2725/2000 
om inrättande av Eurodac för jämförelse av 
fingeravtryck för en effektiv tillämpning av 
Dublinkonventionen. Polisen är registeran-
svarig för de uppgifter som den registrerar. 
Centralkriminalpolisen är den nationella en-
heten i Eurodacsystemet och registrerar in-
formationsförmedlingen i enlighet med 19 b 
§. 
 

40 § 

Behandling av uppgifter som grundar sig på 
Prümfördraget 

Uppgifter som erhållits med stöd av för-
draget mellan Konungariket Belgien, För-
bundsrepubliken Tyskland, Konungariket 
Spanien, Republiken Frankrike, Storhertig-
dömet Luxemburg, Konungariket Nederlän-
derna och Republiken Österrike om ett för-
djupat gränsöverskridande samarbete, särskilt 
för bekämpning av terrorism, gränsöverskri-
dande brottslighet och olaglig migration 
(Prümfördraget, FördrS 54/2007) utplånas 
med iakttagande av vad som föreskrivs i 

denna lag och i artiklarna 14.2, 35.2, 35.3 
och 37.3 i fördraget. 

Bestämmelser om lagrande och utplåning 
av logguppgifter och övervakningsuppgifter-
na om sådan behandling av uppgifter som 
grundar sig på Prümfördraget finns i artiklar-
na 39.4 och 39.5 i fördraget.  

Var och en har rätt att utöver vad som före-
skrivs annanstans i denna lag begära att data-
ombudsmannen kontrollerar att den behand-
ling av personuppgifter om personen i fråga 
som grundar sig på Prümfördraget är lagen-
lig. 
 

41 § 

Utlämnande av information och underrättel-
ser till de brottsbekämpande myndigheterna i 

Europeiska unionens medlemsstater 

På utlämnande av information och under-
rättelser med stöd av rådets rambeslut 
2006/960/RIF om förenklat informations- 
och underrättelseutbyte mellan de brottsbe-
kämpande myndigheterna i Europeiska unio-
nens medlemsstater tillämpas vad som före-
skrivs i lagen om det nationella genomföran-
det av de bestämmelser som hör till området 
för lagstiftningen i rådets rambeslut om för-
enklat informations- och underrättelseutbyte 
mellan de brottsbekämpande myndigheterna i 
Europeiska unionens medlemsstater och om 
tillämpning av rambeslutet (26/2009). 
 

42 § 

Europeiska unionens informationssystem för 
viseringar  

Polisen har rätt att genom teknisk anslut-
ning få uppgifter ur Europeiska unionens in-
formationssystem för viseringar (VIS) för ut-
förande av en uppgift som enligt utlännings-
lagen ankommer på polisen i enlighet med 
bestämmelserna i artiklarna 15—22 i Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
767/2008 om informationssystemet för viser-
ingar (VIS) och utbytet mellan medlemssta-
terna av uppgifter om viseringar för kortare 
vistelse (VIS-förordningen). 

Dessutom har polisen rätt att genom tek-
nisk anslutning få uppgifter ur Europeiska 



 RP 98/2010 rd  
  

 

76 

unionens informationssystem för viseringar i 
syfte att förhindra och utreda terroristbrott 
som avses i 34 a kap. i strafflagen och brott 
som avses i 3 § 2 mom. i lagen om utlämning 
för brott mellan Finland och de övriga med-
lemsstaterna i Europeiska unionen 
(1286/2003), på det sätt som anges i rådets 
beslut 2008/633/RIF om åtkomst till infor-
mationssystemet för viseringar (VIS) för 
sökningar för medlemsstaternas utsedda 
myndigheter och för Europol i syfte att för-
hindra, upptäcka och utreda terroristbrott och 
andra grova brott. Uppgifterna ska begäras 
via centralkriminalpolisen eller skyddspoli-
sen. 
 

45 § 

Inskränkningar i rätten till insyn 

Rätten till insyn gäller inte 
1) uppgifterna i informationssystemet för 

misstänkta, 
2) uppgifterna i skyddspolisens funktionel-

la informationssystem, 
3) uppgifterna om hemlig övervakning och 

särskild kontroll i Schengens informationssy-
stem,  

4) andra uppgifter om klassificering, över-
vakning eller informationskälla i fråga om en 
person eller en gärning som har registrerats i 
polisens personregister eller uppgifter som 
används för sammanlänkning och teknisk 
undersökning av brott, 

5) den som är misstänkt för ett brott i fråga 
om uppgifter som gäller de informationsin-
hämtningsmetoder som avses i 30, 31—31 f 
samt 36 och 36 a § i polislagen, 5 a kap. i 
tvångsmedelslagen samt 36 § i lagen om da-
taskydd vid elektronisk kommunikation, 

6) observationsuppgifter som avses i 2 § 3 
mom. 15 punkten och uppgifter om teknisk 
övervakning som avses i 16 punkten. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den xx . 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-

utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 
Databehandling som avses i denna lag ska 

genomföras i enlighet med denna lag inom 
fem år efter lagens ikraftträdande.  
 

 
————— 
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2. 

 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet 579/2005 

22 § 1 mom. 2, 3, 15 och 16 punkten, 
ändras 7 § 2 och 3 mom., 8 § 2 och 3 mom., 9 § 2 mom., 10 § 2 mom. och 3 mom. 1 punk-

ten, 11 § 2 mom., 12 § 2 mom., 13 § 2 mom., 14 §, i 22 § 1 mom. det inledande stycket och 1, 
7, 12, 14, 17, 18 och 21 punkten samt 2 mom., 23 §, rubriken för 24 §, 25—28 §, 29 § 1 
mom., 31 § 1 mom., 36 § 1 mom., 38 §, i 39 § 1 mom. det inledande stycket och 4 punkten 
och 2 och 3 mom. samt 41—43 §, 

av dem 22 § 1 mom. 18 punkten sådan den lyder i lag 980/2007, 7 § 3 mom. och 23 § såda-
na de lyder delvis ändrade i lag 479/2010 och 28 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 
980/2007 och 479/2010, samt 

fogas till lagen nya 14 a och 28 a §, en ny kapitelrubrik före 38 §, till lagen nya 39 b—39 e § 
samt en ny kapitelrubrik före 40 § som följer: 
 

7 § 

Undersöknings- och handräckningsregistret 

— — — — — — — — — — — — — —  
Av uppgifter som gäller identiteten för en 

person som är misstänkt för ett brott som un-
dersöks av gränsbevakningsväsendet eller är 
föremål för förundersökning som utförs av 
gränsbevakningsväsendet, annan undersök-
ning enligt 27 § i gränsbevakningslagen, 
andra åtgärder eller tvångsmedel får i re-
gistret införas namn, födelsedatum, person-
beteckning, kön, modersmål, medborgarskap, 
nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, 
födelsehemkommun, hemkommun, yrke, 
adress och telefonnummer eller annan kon-
taktinformation, uppgift om att personen av-
lidit eller om dödförklaring av personen, det 
klientnummer som Migrationsverket ger en 
utländsk person, det klientnummer som Tra-
fiksäkerhetsverket ger, föräldrarnas namn 
och adress, uppgifterna i personens resedo-
kument och fotografi samt övrig nödvändig 
information som gäller inresa och passerande 

av gräns samt sådana uppgifter om personen 
som inverkar på hans eller hennes egen sä-
kerhet eller säkerheten i arbetet inom gräns-
bevakningsväsendet samt sådana uppgifter 
som behövs för identifiering av en juridisk 
person. När det gäller identiteten för personer 
som gjort anmälan, uppträder som vittnen el-
ler målsägande eller som har något annat 
samband med ärendet får sådana uppgifter 
registreras som behövs för att identifiera per-
sonen. 

I registret får även andra nödvändiga upp-
gifter som inhämtats för utförande av de ålig-
ganden enligt 1 § 1 mom. i polislagen som 
föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i 
gränsbevakningslagen eller någon annanstans 
i lag registreras enligt följande: 

1) för utförande och registrering av under-
sökningar och handräckningsuppdrag, upp-
gifter som erhållits vid förundersökning en-
ligt förundersökningslagen (449/1987), vid 
annan undersökning enligt 27 § i gränsbe-
vakningslagen, i samband med gränsbevak-
ningsväsendets åtgärder eller vid ett hand-
räckningsuppdrag eller vid tillämpning av 
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tvångsmedelslagen (450/1987) (undersök-
nings- och handräckningsuppgifter) enligt 
följande: 

a) numret på en brottsanmälan eller en an-
mälan om någon annan händelse, tid och 
plats för händelsen, anmälningstidpunkten, 
brottsbeteckningar och andra beteckningar, 
tidpunkten för åtalspreskription av det grövs-
ta brottet, utredande enhet, utredarna, under-
sökningsläget samt gränsbevakningsväsen-
dets, åklagarens och domstolens beslutskod, 

b) uppgifter om personer som misstänks för 
brott samt personer som gjort anmälan, upp-
träder som vittnen eller målsägande eller som 
har något annat samband med anmälan, 

c) uppgifter om rubriceringar i anmälningar 
om brott och övriga anmälningar, tvångsme-
del, gränsbevakningsväsendets åtgärder samt 
olika faser i förundersökningen och annan 
undersökning, 

d) uppgifter om andra nödvändiga beskriv-
ningar, omständigheter och specificeringar 
som hänför sig till gränsbevakningsväsendets 
uppgifter, åtgärder eller händelser, 

e) uppgifter för klassificering och analys av 
tillvägagångssättet vid brott, uppgifter som 
beskriver klassificeringen av gärningsman-
nen, händelsen eller gärningen samt uppgifter 
som behövs för sammanlänkning och teknisk 
undersökning av brott, 

2) i fråga om ett uppdrag som hör till 
gränsbevakningsväsendet, för att hitta egen-
dom som någon har förlorat genom brott, 
som har omhändertagits av gränsbevaknings-
väsendet, som har förkommit eller innehafts 
av en försvunnen person, uppgifter om egen-
domen som behövs för att den ska kunna 
återställas till ägaren eller innehavaren och 
uppgifter som behövs för utredning av för-
svinnanden (egendomsuppgifter), 

3) för en samlad sökning av anmälningar 
om brott, i fråga om personer misstänkta för 
brott anmälans nummer, gärningsdagen och 
gärningsplatsen, brottsbeteckning, tidpunkten 
för åtalspreskription, undersökningsläget och 
beslut som gränsbevakningsväsendet fattat 
för att avsluta ett mål samt uppgift om beslut 
av åklagare och domstolsavgöranden och om 
huruvida de vunnit laga kraft (uppgifter om 
brottsanmälningsindex), 

4) för sökning av en handling i gränsbe-
vakningsväsendets slutliga arkiv av uppgif-

terna om undersökningen och handräckning-
en identifikationsuppgifter för anmälan, per-
sonuppgifter om de berörda och uppgifter om 
deras delaktighet, sammandrag av redogörel-
sen samt sådana uppgifter om efterlysningar 
och egendomsuppgifter, uppgifter om efter-
spanade fordon, uppgifter om frihetsberöva-
de och identifieringsuppgifter som hänför sig 
till anmälan (arkivuppgifter), 

5) för inriktning av den övervakning som 
utförs av myndigheter som genomför under-
sökningar och gränskontroll, uppgifter som 
ska tillkännages särskilt på grund av att sa-
ken är brådskande, att det är fråga om en fa-
rosituation, att brott ska kunna förebyggas el-
ler gränssäkerheten upprätthållas eller av skäl 
som har samband med utredningen (uppgifter 
om informationsförmedling). 
  

8 § 

Användning av informationssystemet för po-
lisärenden vid utförande av gränsbevak-

ningsväsendets uppdrag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Av uppgifter som gäller identiteten för en 

person som är misstänkt för ett brott som un-
dersöks av gränsbevakningsväsendet eller är 
föremål för förundersökning som utförs av 
gränsbevakningsväsendet, annan undersök-
ning enligt 27 § i gränsbevakningslagen, 
andra åtgärder eller tvångsmedel får i infor-
mationssystemet registreras namn, födelseda-
tum, personbeteckning, kön, modersmål, 
medborgarskap, nationalitet, civilstånd, fö-
delsestat, födelsehemkommun, hemkommun, 
yrke, adress och telefonnummer eller annan 
kontaktinformation, uppgift om att personen 
avlidit eller om dödförklaring av personen, 
det klientnummer som Migrationsverket ger 
en utländsk person, det klientnummer som 
Trafiksäkerhetsverket ger, föräldrarnas namn 
och adress, uppgifterna i personens resedo-
kument samt övrig nödvändig information 
som gäller inresa och passerande av gräns. 
När det gäller identiteten för personer som 
gjort anmälan, uppträder som vittnen eller 
målsägande eller som har något annat sam-
band med ärendet får sådana uppgifter regi-
streras som behövs för att identifiera perso-
nen. 
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I informationssystemet får även andra nöd-
vändiga uppgifter som inhämtats för utföran-
de av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i 
polislagen som föreskrivs för gränsbevak-
ningsväsendet i gränsbevakningslagen eller 
någon annanstans i lag registreras enligt föl-
jande: 

1) för att en person ska kunna påträffas, 
övervakas, observeras och skyddas, i fråga 
om personer som är efterlysta, som har med-
delats närings-, besöks-, rese- eller jaktför-
bud, som meddelats nationellt inreseförbud, 
som försatts i övervakad frihet på prov, som 
avtjänar övervakningsstraff, som är villkor-
ligt frigivna eller som är föremål för observa-
tion, fotografi, fingeravtryck, särskilda oför-
änderliga fysiska kännetecken, uppgifter om 
huruvida den person som är efterlyst är be-
väpnad eller våldsbenägen eller har rymt, 
identifikationsuppgifter om anmälan, orsaken 
till åtgärden, de begärda åtgärderna, den 
myndighet som har hand om efterlysningen, 
preskription av efterlysningen, hur farlig per-
sonen är och andra uppgifter som behövs vid 
övervakningen av efterlysningar samt uppgif-
ter om den rätta identiteten för en person som 
missbrukat en identitet och den vars identitet 
missbrukats (uppgifter om efterlysningar av 
personer), 

2) för att hitta fordon och registreringsskyl-
tar som tillgripits eller efterspanas av någon 
annan orsak, identifieringsuppgifter om dem 
samt uppgifter som behövs för att de ska 
kunna återställas till ägaren eller innehava-
ren, identifikationsuppgifter om anmälan 
samt uppgifter som behövs för att personer 
som är efterspanade eller är föremål för ob-
servation och som rör sig med motorfordon 
ska kunna påträffas (uppgifter om efterspa-
nade fordon), 

3) för att tiden för frihetsberövande ska 
kunna följas och övervakas samt säkerheten 
vid förvaring tryggas, i fråga om personer 
som tagits i förvar, gripits, anhållits eller 
häktats med stöd av förundersökningslagen, 
tvångsmedelslagen, polislagen eller någon 
annan lag, uppgifter som påverkar frihetsbe-
rövande, förvaring eller säkerheten vid förva-
ring (uppgifter om frihetsberövade), 

4) för att personer som anmälts försvunna 
ska kunna hittas och för att okända avlidna 
ska kunna identifieras, nödvändiga uppgifter, 

inklusive fotografier, fingeravtryck, tandkar-
tor, DNA-profiler samt uppgifter om proteser 
och åtgärder som lämnat medicinska spår 
samt identifikationsuppgifter om anmälan 
(identifieringsuppgifter), 

5) för identifiering av personer som miss-
tänks för brott, för utredning av brott och för 
registrering av gärningsmän, i fråga om per-
soner som misstänks eller har blivit dömda 
för brott, signalement enligt 6 kap. 4 § 1 
mom. i tvångsmedelslagen och DNA-profiler 
enligt 5 § i nämnda kapitel, tekniska bild- 
och ljudupptagningar av en person och sko-
spår, uppgifter om ett misstänkt brott samt 
uppgifter som gäller registrering och klassifi-
cering av en person samt signalement enligt 
6 kap. 4 § 1 mom. i tvångsmedelslagen på en 
okänd gärningsman i anslutning till brott och 
DNA-profiler enligt 5 § i nämnda kapitel, 
identifikationsuppgifter om ett brott, brotts-
beteckningen som ligger till grund för regi-
streringen samt övriga uppgifter som gäller 
registrering (signalementsuppgifter), 

6) för en persons egen säkerhet eller för sä-
kerheten i arbetet uppgifter som är nödvändi-
ga för att bedöma hur farlig eller oberäknelig 
en person är och som gäller personens hälso-
tillstånd, sjukdom eller handikapp eller vård-
åtgärder som gäller personen eller därmed 
jämförbara åtgärder eller socialvårdens åt-
gärder samt uppgifter som beskriver eller är 
avsedda att beskriva en brottslig gärning, ett 
straff eller någon annan påföljd för brott (sä-
kerhetsinformation), 

7) observationer som gjorts av gränsbevak-
ningsmän eller uppgifter som anmälts till 
gränsbevakningsväsendet i anslutning till 
händelser som utifrån omständigheterna eller 
personernas uppträdande kan misstänkas ha 
samband med brottslig verksamhet (observa-
tionsuppgifter). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 

Registret för tillstånds- och övervaknings-
ärenden 

— — — — — — — — — — — — — —  
Av sådana uppgifter som gäller en persons 

identitet får det i registret införas namn, fö-
delsedatum, personbeteckning, kön, mo-
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dersmål, medborgarskap, nationalitet, hem-
stat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkom-
mun, hemkommun, yrke, adress och telefon-
nummer eller annan kontaktinformation, 
uppgift om att personen avlidit eller om död-
förklaring av personen, det klientnummer 
som Migrationsverket ger en utländsk per-
son,, det klientnummer som Trafiksäkerhets-
verket ger, föräldrarnas namn och adress, 
uppgifterna i personens resedokument samt 
fotografi samt sådana uppgifter som behövs 
för identifiering av en juridisk person. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

10 § 

Användning av polisens informationssystem 
för förvaltningsärenden vid utförande av 

gränsbevakningsväsendets uppdrag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Av uppgifter som gäller en persons identi-

tet får det i informationssystemet registreras 
namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, 
modersmål, medborgarskap, civilstånd, fö-
delsestat, födelsehemkommun, hemkommun, 
yrke, adress och telefonnummer eller annan 
kontaktinformation, uppgift om att personen 
avlidit eller om dödförklaring av personen, 
det klientnummer som Migrationsverket ger 
en utländsk person, föräldrarnas namn, na-
tionalitet, adress och uppgifterna i ett resedo-
kument. 

Gränsbevakningsväsendet får i informa-
tionssystemet registrera även andra nödvän-
diga uppgifter som inhämtats för utförande 
av de åligganden enligt 1 § 3 mom. i polisla-
gen som föreskrivs för gränsbevakningsvä-
sendet i gränsbevakningslagen eller någon 
annanstans i lag enligt följande: 

1) för utförande av gränsbevakningsmän-
nens uppdrag enligt skjutvapenlagen 
(1/1998) nödvändig information om ansökan, 
tillstånd, åtgärder, beslut, hinder, anmärk-
ning, anmälan, inspektion och tidpunkten för 
avlagt lämplighetstest enligt nämnda lag, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

11 § 

Gränsbevakningsväsendets register över per-
soner misstänkta för brott 

— — — — — — — — — — — — — —  
Av sådana uppgifter som gäller en persons 

identitet får det i registret införas namn, fö-
delsedatum, personbeteckning, kön, mo-
dersmål, medborgarskap, nationalitet, hem-
stat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkom-
mun, hemkommun, yrke, adress och telefon-
nummer eller annan kontaktinformation, 
ljud- och bildupptagningar av personen samt 
identifieringsuppgifter som grundar sig på 
fysiska egenskaper, uppgift om att personen 
avlidit eller om dödförklaring av personen, 
det klientnummer som Migrationsverket ger 
en utländsk person, det klientnummer som 
Trafiksäkerhetsverket ger, föräldrarnas namn 
och adress, uppgifterna i personens resedo-
kument, fotografi, sådana uppgifter om per-
sonen som inverkar på hans eller hennes 
egen säkerhet eller säkerheten i arbetet inom 
gränsbevakningsväsendet samt sådana upp-
gifter som behövs för identifiering av en ju-
ridisk person. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

12 § 

Säkerhetsdataregistret 

— — — — — — — — — — — — — —  
Av sådana uppgifter som gäller en persons 

identitet får det i registret införas namn, fö-
delsedatum, personbeteckning, kön, mo-
dersmål, medborgarskap, nationalitet, hem-
stat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkom-
mun, hemkommun, yrke, adress och telefon-
nummer eller annan kontaktinformation, 
uppgift om att personen avlidit eller om död-
förklaring av personen, det klientnummer 
som Migrationsverket ger en utländsk per-
son, det klientnummer som Trafiksäkerhet-
serket ger, föräldrarnas namn och adress, 
uppgifterna i personens resedokument, foto-
grafi samt sådana uppgifter om personen som 
inverkar på hans eller hennes egen säkerhet 
eller säkerheten i arbetet inom gränsbevak-
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ningsväsendet samt uppgifter som behövs för 
identifiering av en juridisk person. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 § 

Rätt att använda säkerhetsdataregistret 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den registeransvarige kan även bevilja po-

lisens, tullens och försvarsmaktens tjänste-
män som förordnats till kriminalunderrättel-
se-, brottsanalys- eller observationsuppdrag 
samt Trafiksäkerhetsverkets tjänstemän som 
förordnats till uppdrag enligt lagen om sjö-
fartsskydd rätt att använda säkerhetsdatare-
gistret, i den omfattning som dessa myndig-
heter har rätt att få uppgifter av gränsbevak-
ningsväsendet. 
 
 

14 § 

Behandling av känsliga uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Uppgifter som avses i 11 § 1 och 2 samt 

4—6 punkten i personuppgiftslagen får sam-
las in för och registreras i gränsbevaknings-
väsendets personregister och i övrigt behand-
las endast när det är nödvändigt för att ett 
visst uppdrag som ankommer på gränsbe-
vakningsväsendet ska kunna fullgöras. Upp-
gifter som avses i 4 punkten i nämnda para-
graf får dessutom samlas in för och registre-
ras i gränsbevakningsväsendets personregis-
ter och i övrigt behandlas när det är nödvän-
digt för tryggande av den registrerades egen 
säkerhet eller säkerheten i arbetet inom 
gränsbevakningsväsendet. 

På begränsningar i fråga om registrering av 
DNA-profiler tillämpas 6 kap. 5 § 3 mom. i 
tvångsmedelslagen. 
 

14 a § 

Behandling av överskottsinformation som er-
hållits med hemliga informationsinhämt-

ningsmetoder 

Överskottsinformation som erhållits med 
sådana hemliga informationsinhämtningsme-

toder och som avses i 3 kap. i polislagen får 
registreras i de informationssystem som av-
ses i 7, 8, 11 och 12 §, om informationen 
gäller ett sådant brott i fråga om vilket den 
informationsinhämtningsmetod med vilken 
informationen erhållits skulle ha fått använ-
das i syfte att förhindra eller avslöja brottet 
eller om informationen behövs för att för-
hindra ett sådant brott som avses i 15 kap. 10 
§ i strafflagen. 

I tvångsmedelslagen föreskrivs om infö-
rande i personregister av uppgifter som in-
hämtats med sådana informationsinhämt-
ningsmetoder som avses i 5 a kap. i tvångs-
medelslagen. 
 

22 § 

Gränsbevakningsväsendets rätt att få uppgif-
ter ur vissa register och informationssystem 

Utöver vad som föreskrivs i gränsbevak-
ningslagen eller i någon annan lag har gräns-
bevakningsväsendet utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna rätt att, avgiftsfritt eller 
mot ett vederlag som baserar sig på kostna-
derna för framtagning av uppgifterna, ur vis-
sa register med hjälp av en teknisk anslutning 
eller som en datamängd få information som 
gränsbevakningsväsendet behöver för att ut-
föra sina uppdrag och föra sina personregis-
ter, enligt följande: 

1) ur det fordonstrafikregister som avses i 
lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) 
för uppdrag som avses i 15—17 § i lagen, 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) ur Brottspåföljdsmyndighetens informa-
tionssystem som avses i lagen om behandling 
av personuppgifter vid verkställighet av 
straff (422/2002), de uppgifter som behövs 
för att förhindra, avslöja eller utreda brott el-
ler för att personer ska kunna påträffas och 
som gäller personer som avtjänar eller har 
avtjänat straff som riktar sig mot friheten 
samt uppgifter om personer som kommit för 
att besöka dem under strafftiden, 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) ur bötesregistret registrerade uppgifter 
om bötesstraff och verkställigheten av dem, 
ur Brottspåföljdsmyndighetens verkställig-
hetsregister uppgifter om personer som av-
tjänar eller har avtjänat fängelsestraff, av ju-
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stitieförvaltningsmyndigheterna uppgifter om 
personer som är efterlysta av dem samt ur det 
rikssystem för behandling av diarie- och 
ärendehanteringsuppgifter och det system för 
avgöranden och meddelanden om avgöran-
den som ingår i justitieförvaltningens riks-
omfattande informationssystem uppgifter om 
brottmål som är anhängiga vid åklagarmyn-
digheter eller domstolar respektive uppgifter 
om avgöranden i brottmål och om avgöran-
denas laga kraft, om sådan information kan 
fås, 
— — — — — — — — — — — — — —  

14) uppgifter ur polisens och tullverkets 
personregister för bedömning av en persons 
lämplighet för tjänstgöring vid gränsbevak-
ningsväsendet och för upprätthållande av 
gränssäkerheten, förebyggande, avslöjande, 
förundersökning och annan undersökning av 
brott samt andra uppdrag inom gränsbevak-
ningsväsendet som motsvarar det ändamål 
som uppgifterna har samlats in och registre-
rats för samt för andra ändamål än de som 
uppgifterna har samlats in och registrerats för 
när det gäller fall som avses i 25 § 1 mom. i 
denna lag, 
— — — — — — — — — — — — — —  

17) ur utrikesministeriets informationssy-
stem, för upprätthållande av gränssäkerheten, 
förundersökning, annan undersökning och 
för utförande av de uppdrag som föreskrivs 
för gränsbevakningsväsendet i utlänningsla-
gen, nödvändiga uppgifter om visumansök-
ningar, beslut om uppehålls- eller arbetstill-
stånd samt om dem som hör till personalen 
vid diplomatiska beskickningar och konsulat 
som representerar den utsändande staten i 
Finland och om dem som hör till personalen 
vid en internationell organisations organ i 
Finland eller något annat internationellt or-
gan i samma ställning samt om dessa perso-
ners familjemedlemmar och om dem som är i 
privat tjänst hos dessa personer, 

18) ur Migrationsverkets informationssy-
stem, uppgifter som behövs vid behandlingen 
av ärenden som avses i utlänningslagen och 
vid tillsynen över att utlänningslagen iakttas 
och som gäller ansökningar om resedoku-
ment, visum, uppehålls- och arbetstillstånd 
och medborgarskap och beslut som gäller 
dessa ansökningar och beslut om avvisning 
och utvisning, för upprätthållande av gräns-

säkerheten och utförande av förundersök-
ning, annan undersökning och de uppdrag 
som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet 
i utlänningslagen, 
— — — — — — — — — — — — — —  

21) ur befolkningsdatasystemet de uppgif-
ter som anges i 13—17 § i lagen om befolk-
ningsdatasystemet och Befolkningsregister-
centralens certifikattjänster (661/2009). 

Gränsbevakningsväsendet ska på begäran 
ge den registeransvarige information om be-
handlingen av de uppgifter som gränsbevak-
ningsväsendet fått med stöd av 1 mom. Om 
personuppgifter har överlåtits utan begäran, 
ska gränsbevakningsväsendet utan dröjsmål 
granska om uppgifterna behövs för det syfte 
för vilket de överlåtits. 
 

23 § 

Uppgifter som andra myndigheter lämnar ut 
till gränsbevakningsväsendet genom regi-

strering vid direkt anslutning eller för regi-
strering av en datamängd 

Enligt avtal med den registeransvarige kan 
uppgifter lämnas till gränsbevakningsväsen-
dets personregister genom direkt anslutning 
eller som en datamängd enligt följande: 

1) av justitieförvaltningsmyndigheterna, 
kriminal- och fångvårdsmyndigheterna och 
Rättsregistercentralen uppgifter om personer 
som de har efterlyst samt av fångvårdsmyn-
digheterna signalementsuppgifter om perso-
ner som avtjänar eller har avtjänat straff som 
riktar sig mot friheten samt av Rättsregister-
centralen uppgifter om besöksförbud och 
näringsförbud, 

2) av polismyndigheterna, tullverket och 
militärmyndigheterna uppgifter om personer 
som de har efterlyst och av tullverket uppgif-
ter om identifiering av utlänningar samt upp-
gifter som behövs för förebyggande och ut-
redning av brott som hör till tullverkets behö-
righet, 

3) av utrikesministeriet uppgifter om dem 
som hör till personalen vid diplomatiska be-
skickningar och konsulat som representerar 
den utsändande staten i Finland och om dem 
som hör till personalen vid en internationell 
organisations organ i Finland eller något an-
nat internationellt organ i samma ställning 
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samt om sådana personers familjemedlem-
mar och dem som är i privat tjänst hos dessa 
personer, 

4) av arbets- och näringsministeriet till-
ståndsuppgifter som gäller den ekonomiska 
zonen, 

5) av Forststyrelsens jakt- och fiskeöverva-
kare sådana nödvändiga uppgifter om vid-
tagna åtgärder som registrerats vid jakt- och 
fiskeövervakning som hör till deras behörig-
het, 

6) av nödcentralsmyndigheter uppgifter om 
en person som registrerats i nödcentralsdata-
systemet när det är nödvändigt med tanke på 
den registrerades egen säkerhet eller säkerhe-
ten i arbetet, 

Gränsbevakningsväsendet ska på begäran 
ge den registeransvarige information om be-
handlingen av de uppgifter som gränsbevak-
ningsväsendet fått med stöd av 1 mom. Om 
personuppgifter har överlåtits utan begäran, 
ska gränsbevakningsväsendet utan dröjsmål 
granska om uppgifterna behövs för det syfte 
för vilket de överlåtits. 
 

24 § 

Användning av uppgifter för det ändamål 
som uppgifterna har samlats in och registre-

rats för 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

25 § 

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

gistrerats för  

Uppgifter i gränsbevakningsväsendets per-
sonregister får användas för andra ändamål 
än de som uppgifterna har samlats in och re-
gistrerats för, om uppgifterna behövs för 

1) tryggande av statens säkerhet, 
2) avvärjande av allvarlig fara som ome-

delbart hotar den allmänna säkerheten, 
3) förebyggande eller utredning av ett brott 

på vilket kan följa fängelse, 
4) utredning av identitet i samband med ett 

visst uppdrag som gränsbevakningsväsendet 
utför och som nödvändigt kräver att identite-
ten styrks, 

5) beslut eller utlåtande som gäller bevil-
jande eller giltighet av ett tillstånd, när bevil-
jandet eller giltigheten av tillståndet enligt 
gällande bestämmelser är beroende av sö-
kandens eller tillståndshavarens tillförlitlig-
het, lämplighet eller någon liknande egen-
skap, och det för bedömningen av egenska-
pen krävs uppgifter om sökandens eller tills-
tåndshavarens hälsotillstånd, bruk av berus-
ningsmedel, brottslighet eller våldsamma 
uppträdande. 

Uppgifter i gränsbevakningsväsendets per-
sonregister får användas i laglighetsövervak-
nings-, forsknings-, planerings- och utveck-
lingsverksamhet samt utbildning, om det är 
nödvändigt för att genomföra utbildningen. 

För skötseln av de uppdrag som avses i 1 
mom. 5 punkten får dock inte användas de 
uppgifter om undersökning och handräckning 
som avses i 7 § 3 mom. 1 punkten under-
punkterna a—e eller de arkivuppgifter som 
avses i 4 punkten, de observationsuppgifter 
som avses i 2 § 3 mom. 15 punkten och de 
uppgifter från teknisk övervakning som avses 
16 punkten i lagen om behandling av person-
uppgifter i polisens verksamhet, uppgifter ur 
ett sådant personregister som avses i 11 § i 
denna lag eller ur ett motsvarande register 
som förvaltas av någon annan myndighet, 
uppgifter som erhållits med hemliga informa-
tionsinhämtningsmetoder och sparats i ett 
annat register eller uppgifter som inhämtats 
av någon annan myndighet genom kriminal-
underrättelseverksamhet, observation eller 
iakttagelser. 
 

26 § 

Utlämnande av uppgifter till en annan för-
valtningsenhet inom gränsbevakningsväsen-

det för det ändamål som uppgifterna har 
samlats in och registrerats för 

 
En förvaltningsenhet har för de åligganden 

enligt 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs 
för gränsbevakningsväsendet utan hinder av 
sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut in-
formation till en annan förvaltningsenhet ur 
ett personregister som inrättats för mer be-
gränsad användning än gränsbevakningsvä-
sendets riksomfattande bruk, om informatio-
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nen behövs för utförande av dessa uppdrag 
som ankommer på gränsbevakningsväsendet.  

Uppgifter som avses i 15 § får dock lämnas 
ut endast när de behövs för 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) avvärjande av allvarlig fara som ome-
delbart hotar den allmänna säkerheten, 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) förebyggande eller utredning av brotts-
lighet som hör till Europeiska polisbyråns 
behörighet och annan grov brottslighet. 

En förvaltningsenhet har för de åligganden 
enligt 1 § 3 mom. i polislagen som föreskrivs 
för gränsbevakningsväsendet utan hinder av 
sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut 
uppgifter till en annan förvaltningsenhet ur 
ett personregister som inrättats för mer be-
gränsad användning än gränsbevakningsvä-
sendets riksomfattande bruk, om uppgifterna 
behövs för utförande av de uppdrag för vilka 
de har samlats in och registrerats.  

Uppgifter får lämnas ut även genom tek-
nisk anslutning eller som en datamängd. 
 

27 § 

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

för 

En förvaltningsenhet får utan hinder av 
sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter 
till en annan förvaltningsenhet ur ett person-
register som gränsbevakningsväsendet inrät-
tat för mer begränsad användning än riksom-
fattande bruk för andra ändamål än de som 
uppgifterna har samlats in och registrerats 
för, om uppgifterna behövs för 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) avvärjande av allvarlig fara som ome-
delbart hotar den allmänna säkerheten, 
— — — — — — — — — — — — — —  

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
får uppgifter i gränsbevakningsväsendets 
personregister även lämnas ut för laglighets-
övervaknings-, forsknings-, planerings- och 
utvecklingsverksamhet. Uppgifter får också 
lämnas ut för utbildning, om det är nödvän-
digt för att genomföra utbildningen. 

Uppgifter får lämnas ut även genom tek-
nisk anslutning eller som en datamängd. 

28 § 

Utlämnande av uppgifter till andra myndig-
heter 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
får gränsbevakningsväsendet lämna ut be-
hövliga uppgifter ur sina personregister ge-
nom teknisk anslutning eller som en data-
mängd  

1) till Trafiksäkerhetsverket i enlighet med 
11 § 1 mom. 9 punkten i lagen om fordons-
trafikregistret för utförande av de uppdrag 
som anges i lagen om sjöfartsskydd och för 
övervakning av luftfarten samt uppgifter en-
ligt 48 § i luftfartslagen (1194/2009) för be-
dömning av förutsättningarna för beviljande, 
förnyande och återkallande av ett tillstånd, 

2) till nödcentralsverket för utförande av de 
uppdrag som anges i lagen om nödcentraler 
(157/2000) när det gäller uppgifter som be-
hövs för säkerställande av förberedande åt-
gärder eller arbetarskyddet eller för stödjande 
av enheten i fråga, dessutom med beaktande 
av vad som i nämnda lag föreskrivs om be-
gränsning av rätten att få uppgifter, 

3) till räddningsmyndigheter för rädd-
ningsverksamhet, 

4) till Trafikverket för övervakning av sjö-
trafiken, 

5) till polisen för övervakning av personers 
inresa och utresa och för genomförande av 
gränskontroll i samband därmed, för över-
vakning av att bestämmelserna som gäller ut-
länningar iakttas samt för hindrande, avslö-
jande, förundersökning och annan undersök-
ning av brott och vid polisens motsvarande 
uppdrag för det ändamål som uppgifterna 
samlats in och registrerats för samt för andra 
ändamål än de som uppgifterna samlats in 
och registrerats för när det gäller fall som av-
ses i 25 § 1 mom. i denna lag, 

6) till en myndighet inom försvarsförvalt-
ningen för övervakning av Finlands territori-
um och tryggande av dess territoriella integ-
ritet,  

7) till Huvudstaben för i lagen om fullgö-
rande av polisuppgifter inom försvarsmakten 
(1251/1995) avsedda säkerhets- och över-
vakningsuppdrag samt för brottsutredning, 
för i 96 § 7 punkten i värnpliktslagen 
(1438/2007) avsedda uppdrag, för i lagen om 
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säkerhetsutredningar (177/2002) avsedda sä-
kerhetsutredningar och för i lagen om inter-
nationella förpliktelser som gäller informa-
tionssäkerhet (588/2004) avsedda säkerhets-
utredningar som gäller sammanslutningar 
och personer, 

8) till en socialmyndighet för behandling 
av ärenden som gäller en utlännings försörj-
ning, 

9) till tullverket för övervakning av ut-
landstrafiken, förebyggande och avbrytande 
samt utredning av tullbrott samt för övervak-
ning av personers inresa och utresa och för 
genomförande av gränskontroll i samband 
därmed samt för stämning och annan delgiv-
ning, 

10) till arbetsmyndigheterna för behandling 
av ärenden som gäller beviljande av uppe-
hållstillstånd för arbetstagare eller uppehålls-
tillstånd för näringsidkare eller övervakning 
av arbete, 

11) till utrikesministeriet och finska be-
skickningar för beviljande av pass eller något 
annat resedokument, visum, uppehållstill-
stånd för arbetstagare, uppehållstillstånd för 
näringsidkare eller något annat uppehållstill-
stånd som ankommer på deras behörighet, 

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

13) till en utmätningsmani enlighet med 3 
kap. 67 § i utsökningsbalken samt nödvändi-
ga personuppgifter och säkerhetsinformation 
som finns i gränsbevakningsväsendets funk-
tionella informationssystem för utsökningsut-
redningar eller annan verkställighet av ut-
sökningsärenden, 

14) till allmänna åklagare i den utsträck-
ning som föreskrivs i 11 § i lagen om all-
männa åklagare (199/1997), 

15) till en miljömyndighet för uppdrag som 
gäller att förhindra förorening av vatten som 
orsakats av fartyg samt för uppdrag som 
gäller övervakningen av havsskyddet, 

16) till Forststyrelsens jakt- och fiskeöver-
vakare för jakt- och fiskeövervakning som 
hör till deras behörighet, 

17) till en hälsovårdsmyndighet för före-
byggande av att en smittsam sjukdom som 
utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan sprids, 

18) till minoritetsombudsmannen för före-
byggande av etnisk diskriminering, främjan-
de av goda etniska relationer, tryggande av 
etniska minoriteters och utlänningars ställ-
ning och rättigheter samt för övervakning av 
principen om etnisk icke-diskriminering och 
rapportering kring människohandel. 

Den registeransvarige kan utan hinder av 
sekretessbestämmelserna genom teknisk an-
slutning ge tjänstemän vid polisen, försvars-
makten och tullverket som förordnats till kri-
minalunderrättelse-, brottsanalys- eller ob-
servationsuppdrag samt sådana tjänstemän 
vid Fångvårdsväsendet som förordnats till 
kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller ob-
servationsuppdrag och som har sådana sär-
skilda polisbefogenheter som avses i 8 § i 
polislagen tillgång till gränsbevakningsvä-
sendets register över personer misstänkta för 
brott eller till säkerhetsdataregistret. Det 
samma gäller en kontaktperson för polisen 
eller tullverket som är anställd vid utrikesmi-
nisteriet och en tjänsteman i en medlemsstat 
som deltar i en sådan snabb gränsinsatsenhet 
som avses i rådets förordning (EG) nr 
2007/2004 om inrättande av en europisk byrå 
för förvaltningen av det operativa samarbetet 
vid Europeiska unionens medlemstaters yttre 
gränser. 

Kvaliteten på de uppgifter som överlåts ska 
bekräftas och uppgifterna ska om möjligt för-
ses med information som gör det möjligt för 
mottagaren att bedöma hur korrekta, full-
ständiga, aktuella och tillförlitliga uppgifter-
na är. Om det framgår att felaktiga uppgifter 
har lämnats ut eller att uppgifter överlåtits i 
strid med lag, ska detta omedelbart meddelas 
mottagaren. 
 

28 a § 

Tillsyn över informationssystemen och över 
behandlingen av uppgifterna i dem 

 
Sekretessen och annat skydd för de infor-

mationssystem som avses i denna lag och 
uppgifterna i dem säkerställs genom  

1) att insyn i uppgifterna ges endast dem 
som behöver uppgifterna för sina arbetsupp-
drag, 
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2) att det ses till att användningen, utläm-
nandet och annan behandling av uppgifterna i 
informationssystemen och grunderna för ut-
lämnandet registreras i en elektronisk logg, i 
informationssystemet, ett ärendehanterings-
system, ett manuellt diarium eller ett doku-
ment, 

3) att olovlig ändring och annan olovlig el-
ler obehörig behandling av uppgifterna hind-
ras med hjälp av ändamålsenliga och tillräck-
liga säkerhetsarrangemang och andra åtgär-
der när det gäller kontrollen av användarrät-
tigheterna, tillsynen över användningen samt 
datanäten, informationssystemen och infor-
mationstjänsterna. 
 

29 § 

Beslut om utlämnande av uppgifter 

Beslut om rätt att lämna ut uppgifter ur 
gränsbevakningsväsendets personregister ge-
nom teknisk anslutning eller som en data-
mängd fattas av den registeransvarige. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

31 § 

Utplåning av uppgifter ur undersöknings- 
och handräckningsregistret samt ur informa-

tionssystemet för polisärenden 

Av uppgifterna i undersöknings- och hand-
räckningsregistret samt i informationssyste-
met för polisärenden som används direkt av 
gränsbevakningsväsendet ska uppgifter om 
efterlysning av personer, uppgifter om efter-
spanade fordon, egendomsuppgifter, uppgif-
ter om frihetsberövade, uppgifter om brotts-
anmälningsindex, uppgifter om informations-
förmedling, identifieringsuppgifter, signale-
mentsuppgifter, uppgifter om undersökning 
och handräckning, arkivuppgifter, säkerhets-
information samt observationsuppgifter ut-
plånas enligt vad som i 22 § i polisväsendets 
personuppgiftslag föreskrivs om utplåning av 
uppgifter ur informationssystemet för polis-
ärenden. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

36 § 

Uppgifter som konstaterats vara felaktiga 

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

4 a kap.  

Bestämmelser som gäller internationellt 
samarbete 

38 § 

Utlämnande av uppgifter inom Europeiska 
unionen och Europeiska ekonomiska samar-

betsområdet 

Om inte något annat föreskrivs eller följer 
av ett internationellt avtal som är förpliktan-
de för Finland får gränsbevakningsväsendet 
utan hinder av sekretessbestämmelserna läm-
na ut uppgifter till polismyndigheter och så-
dana andra myndigheter i en medlemsstat i 
Europeiska unionen och i en stat som hör till 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
som har till uppgift att trygga rätts- och sam-
hällsordningen, upprätthålla allmän ordning 
och säkerhet eller förebygga och utreda brott 
och sörja för att brott blir föremål för åtals-
prövning, som följer: 

1) uppgifter ur gränsbevakningsväsendets 
personregister, vilket har inrättats för utfö-
rande av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i 
polislagen som föreskrivs för gränsbevak-
ningsväsendet i gränsbevakningslagen eller 
någon annanstans i lag, om uppgifterna är 
nödvändiga för utförande av dessa uppdrag, 

2) uppgifter ur gränsbevakningsväsendets 
personregister, vilket har inrättats för utfö-
rande av de åligganden enligt 1 § 3 mom. i 
polislagen som föreskrivs för gränsbevak-
ningsväsendet i gränsbevakningslagen eller 
någon annanstans i lag, om uppgifterna är 
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nödvändiga för utförande av det uppdrag för 
vilket de har samlats in och registrerats. 

Uppgifter som inhämtats i samband med ett 
visst uppdrag och som behövs för utförande 
av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i polisla-
gen som föreskrivs för gränsbevakningsvä-
sendet, men som inte hänför sig till uppdra-
get eller till ett annat pågående uppdrag, får 
dock lämnas ut endast om de är nödvändiga 
för att 

1) trygga statens säkerhet, 
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart 

hotar den allmänna säkerheten, 
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket 

kan följa fängelse, 
4) förebygga eller utreda brottslighet som 

hör till Europeiska polisbyråns behörighet 
och annan grov brottslighet. 

Gränsbevakningsväsendet får ur gränsbe-
vakningsväsendets personregister lämna ut 
uppgifter till de myndigheter som nämns i 1 
mom. för andra ändamål än det för vilket 
uppgifterna har samlats in och registrerats, 
om uppgifterna är nödvändiga för att 

1) trygga statens säkerhet, 
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart 

hotar den allmänna säkerheten, 
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket 

kan följa fängelse, 
4) utreda identitet i samband med ett visst 

uppdrag som nödvändigt kräver att identite-
ten styrks, 

5) besluta eller lämna utlåtande om bevil-
jande eller giltighet av ett tillstånd, när till-
ståndet enligt gällande bestämmelser är bero-
ende av sökandens eller tillståndshavarens 
tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknan-
de egenskap, och det för bedömningen av 
egenskapen krävs uppgifter om sökandens el-
ler tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av 
berusningsmedel, brottslighet eller våldsam-
ma uppträdande. 

De uppgifter ur gränsbevakningsväsendets 
tillfälliga personregister som avses i 15 §, de 
uppgifter om undersökning och handräckning 
som avses i 7 § 3 mom. 1 punkten under-
punkterna a—e samt de arkivuppgifter som 
avses i 4 punkten samt uppgifter ur gränsbe-
vakningsväsendets register över personer 
misstänkta för brott får inte lämnas ut för ut-
förande av sådana uppgifter som avses i 3 
mom. 5 punkten. 

Kvaliteten på de uppgifter som överlåts ska 
bekräftas och uppgifterna ska om möjligt för-
ses med information som gör det möjligt för 
mottagaren att bedöma hur korrekta, full-
ständiga, aktuella och tillförlitliga uppgifter-
na är. 

Uppgifter får lämnas ut även genom tek-
nisk anslutning eller som en datamängd. 
 
 

39 §  

Utlämnande av uppgifter till Europeiska po-
lisbyrån och andra utländska myndigheter 

Gränsbevakningsväsendet får utan hinder 
av sekretessbestämmelserna lämna ut uppgif-
ter ur sina personregister med hjälp av tek-
nisk anslutning eller som en datamängd till 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) centralkriminalpolisen, för vidare utläm-
nande till Europeiska polisbyrån enligt rådets 
beslut om inrättande av Europeiska polisby-
rån (2009/371/RIF), 

4) behöriga myndigheter som avses i över-
enskommelserna om återtagande av personer 
som olagligen inkommit och vistas i landet 
för utförande av de uppdrag som avses i 
överenskommelsen, 
— — — — — — — — — — — — — —  

Uppgifter får lämnas ut för annan använd-
ning än registrens användningssyfte, om de 
är nödvändiga för att 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) avvärja en allvarlig fara som omedelbart 
hotar den allmänna säkerheten, 
— — — — — — — — — — — — — —  

Gränsbevakningsväsendet får utan hinder 
av sekretessbestämmelserna till de myndig-
heter som ansvarar för vapentillsynen i en 
annan stat lämna ut uppgifter ur gränsbevak-
ningsväsendets personregister om förvärv, 
innehav, överföring, införsel och utförsel av 
skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt 
farliga projektiler, om det för vapentillsynen 
är nödvändigt att uppgifterna lämnas ut. 
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39 b § 

Europeiska unionens informationssystem för 
viseringar  

Gränsbevakningsväsendet har rätt att ge-
nom teknisk anslutning få uppgifter ur Euro-
peiska unionens informationssystem för vi-
seringar för utförande av en uppgift som en-
ligt en lag eller en direkt bindande EU-
rättsakt ankommer på gränsbevakningsvä-
sendet i enlighet med bestämmelserna i artik-
larna 15 och 17—20 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 767/2008 om 
informationssystemet för viseringar (VIS) 
och utbytet mellan medlemsstaterna av upp-
gifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-
förordningen). 

Dessutom har gränsbevakningsväsendet 
rätt att genom teknisk anslutning få uppgifter 
ur Europeiska unionens informationssystem 
för viseringar i syfte att förhindra och utreda 
brott som hör till gränsbevakningsväsendets 
behörighet och som avses i 3 § 2 mom. i la-
gen om utlämning för brott mellan Finland 
och de övriga medlemsstaterna i Europeiska 
unionen (1286/2003), på det sätt som anges i 
rådets beslut 2008/633/RIF om åtkomst till 
informationssystemet för viseringar (VIS) för 
sökningar för medlemsstaternas utsedda 
myndigheter och för Europol i syfte att för-
hindra, upptäcka och utreda terroristbrott och 
andra grova brott. Uppgifterna ska begäras 
via staben för gränsbevakningsväsendet. 
 
 

39 c § 

Eurodacsystemet 

Gränsbevakningsväsendet kan i Eurodac-
systemet lagra fingeravtryck från asylsökan-
de, personer som utan tillstånd överskridit 
den yttre gränsen och personer som befinner 
sig illegalt i landet finns i rådets förordning 
(EG) nr 2725/2000 om inrättande av Eurodac 
för jämförelse av fingeravtryck för en effek-
tiv tillämpning av Dublinkonventionen. 
Gränsbevakningsväsendet är registeransva-
rigt för de uppgifter som det registrerar. 
 
 

39 d § 

Vissa internationella informationssystem 

Bestämmelser om Schengens informations-
system och det nationella systemet inom ra-
men för Schengens informationssystem, Eu-
ropols informationssystem samt informa-
tionsbehandling som baserar sig på Prüm-
fördraget finns i polisväsendets personupp-
giftslag. 
 

39 e § 

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

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

Om inget annat följer av 1 mom., får gräns-
bevakningsväsendet behandla uppgifter som 
det mottagit för andra ändamål än vad upp-
gifterna lämnades ut för, om uppgifterna be-
hövs för att 

1) trygga statens säkerhet, 
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart 

hotar den allmänna säkerheten, 
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket 

kan följa fängelse, eller 
4) genomföra ett rättsligt eller administra-

tivt förfarande som har direkt samband med 
åtgärder för att förebygga, utreda eller väcka 
åtal för ett annat brott eller verkställa straff-
rättsliga påföljder. 

Uppgifter som fåtts från en medlemsstat i 
Europeiska unionen får dock inte lämnas vi-
dare till stater som inte hör till Europeiska 
unionen eller internationella organ utan sam-
tycke från den medlemsstat som lämnat ut 
uppgifterna, förutom om utlämnandet av 
uppgifterna är nödvändigt för finska statens 
eller en annan stats allmänna säkerhet eller 
för att förhindra ett omedelbart och allvarligt 
hot mot Finlands väsentliga intressen och det 
inte går att få samtycke i tid. Uppgifterna får 
lämnas ut endast om staten eller det interna-
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tionella organet i fråga garanterar en tillräck-
lig dataskyddsnivå. Den medlemsstat som 
lämnat ut uppgifterna ska omedelbart infor-
meras om att uppgifterna lämnats vidare. 

Gränsbevakningsväsendet ska på begäran 
informera den stat eller det internationella 
organ som lämnat ut uppgifterna om hur 
gränsbevakningsväsendet behandlar de ut-
lämnade uppgifterna. Om personuppgifter 
har överlåtits utan begäran, ska gränsbevak-
ningsväsendet utan dröjsmål granska om 
uppgifterna behövs för det ändamål för vilket 
de överlåtits. 
 
 

4 kap.  

Den registrerades rättigheter 

41 § 

Rätt till insyn 

Bestämmelser om utövande av rätten till 
insyn tillämpas 26 och 28 § finns i person-
uppgiftslagen. Den registeransvarige eller en 
förvaltningsenhet som förordnats av den re-
gisteransvarige lämnar ut uppgifterna för ut-
övande av insyn. Den registeransvarige ska 
anvisa ett tillräckligt antal personer för ut-
övandet av rätten till insyn och utlämnandet 
av uppgifter i samband därmed. 

En registrerad som vill utöva sin rätt till in-
syn ska framställa en personlig begäran om 
detta till den registeransvarige eller någon 
annan myndighet som har rätt att lämna ut 

uppgifter på gränsbevakningsväsendets väg-
nar samt styrka sin identitet. 
 

42 § 

Inskränkningar i rätten till insyn 

Rätten till insyn gäller inte 
1) uppgifterna i gränsbevakningsväsendets 

register över personer misstänkta för brott, 
2) uppgifterna i säkerhetsdataregistret, 
3) andra uppgifter om klassificering, ob-

servation och tillvägagångssätt i fråga om en 
person eller gärning som har registrerats i 
gränsbevakningsväsendets personregister. 

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

43 § 

Utlämnande av uppgifter till gränsbevak-
ningsväsendet genom teknisk anslutning 

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

——— 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-

utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 
 

————— 
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3. 

 
 

Lag 

om ändring av 5 och 6 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som 
hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och under-
rättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlems-

stater och om tillämpning av rambeslutet 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för 

lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de 
brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning 
av rambeslutet 26/2009 5 § 3 mom. och 6 § 3 mom. som följer: 
 

5 § 

Utlämnande av information och underrättel-
ser på begäran 

— — — — — — — — — — — — — —  
På beslutsfattande som gäller utlämnande 

av information och underrättelser tillämpas 
vad som bestäms i 20 § i lagen om behand-
ling av personuppgifter i polisens verksam-
het, 26 a § i tullagen, 29 § i lagen om be-
handling av personuppgifter vid gränsbevak-
ningsväsendet samt någon annanstans i lag. 
 
 
 
 
 
  

6 § 

Utlämnande av information och underrättel-
ser på eget initiativ 

— — — — — — — — — — — — — —  
På beslutsfattande som gäller utlämnande 

av information och underrättelser tillämpas 
vad som bestäms i 20 § i lagen om behand-
ling av personuppgifter i polisens verksam-
het, 26 a § i tullagen, 29 § i lagen om be-
handling av personuppgifter vid gränsbevak-
ningsväsendet samt någon annanstans i lag. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-

utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 
 

 
————— 
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4. 

 

Lag 

om ändring av lotterilagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lotterilagen 1047/2001 en ny 42 a § som följer: 

 
42 a §  

Tillsynsregister över lotterier 

För skötseln av tillstånds- och tillsynsupp-
gifter som avses i denna lag ska polisen föra 
register över anmälningar, tillståndsansök-
ningar, tillstånd, återkallande av tillstånd, re-
dovisningar och om dem som gjort anmälan 
samt om sökande och tillståndshavare, om 

dem som i praktiken anordnar lotterier, om 
kontrollåtgärder samt om åtgärder som hän-
för sig till förbud och vitesförfarande. 

Bestämmelser om register som förs av po-
lisen finns i lagen om behandling av person-
uppgifter i polisens verksamhet (761/2003). 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

 
 
 

————— 
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5. 

 
 
 
 

Lag 

om ändring av 23 och 37 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av fi-
nansiering av terrorism 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terro-

rism 503/2008 23 § 6 mom. Och 37 § 1 mom. samt 
fogas till 37 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer: 

 
23 §  

Skyldighet att rapportera om tvivelaktiga af-
färstransaktioner 

— — — — — — — — — — — — — —  
Närmare bestämmelser om anmälningarnas 

exaktare innehåll och form utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 
 

37 §  

Rätt att få, använda och lämna ut uppgifter 

Utan hinder av vad som bestäms om hem-
lighållande av uppgifter om affärs- och yr-
keshemligheter eller uppgifter om en enskild 
persons, sammanslutnings eller stiftelses 

ekonomiska förhållanden, ekonomiska ställ-
ning eller beskattningsuppgifter, har centra-
len för utredning av penningtvätt rätt att av 
myndigheter, av sammanslutningar som har 
ålagts en offentlig uppgift och av rapporte-
ringsskyldiga avgiftsfritt få uppgifter och 
handlingar som behövs för förhindrande och 
utredning av penningtvätt och av finansiering 
av terrorism. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Uppgifter som avses i 1 och 3 mom. får 
lämnas ut som en datamängd eller genom 
teknisk anslutning till centralen för utredning 
av penningtvätt. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

————— 
 

Nådendal den 24 juni 2010 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
Inrikesminister Anne Holmlund 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

1. 

Lag 

om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet 761/2003 13 § 3 

mom., 19 § 4 mom., 22 § 6 mom., 29 § 2 mom. 4 punkten, 30, 33, 35, 38, 41 § , 45 § 1 mom. 
2 punkten, 46 och 47 a §, av dem 29 § 2 mom. 4 punkten, 30, 33, 35 och 38 §, 45 § 1 mom. 2 
punkten och 46 § sådana de lyder i lag 761/2003 och 47 a § sådan den lyder i lag 594/2005, 

ändras 2 §, 3 § 2 mom. och 3 mom. 1 och 8 punkten, 4 § 3 och 4 mom., 5 § 3 mom., 6 § 1 
och 2 mom., 7 §, 8 § 2 mom., 10 § 2 och 3 mom., 11—12 §, 13 § 1—2 mom., 14 §, 16 och 16 
a §, 17 § 2 mom. 2 punkten och 4 mom., 18 § och 19 § 1—3 mom., 20 § 1 mom., 21 § 2 
mom., 22 § 1—5 mom., 23 § 1 mom. 1—4 punkten, 25 och 27 §, 29 § utom 2 mom. 4 punk-
ten, 31—32, 34, 36—37, 39—40 §, 45 § 1 mom. och 46 §, 

av dem 2 och 22 § sådana de lyder delvis ändrade i lagarna 529/2005 och 851/2006, 3 § 3 
mom. 1 och 8 punkten sådana de lyder i lag 457/2009, 4 och 6 § sådana de lyder delvis ändra-
de i lag 529/2005, 7 och 8 § sådana de lyder i lag 1424/2009, 13 § sådan den lyder delvis änd-
rad i lagarna 523/2004, 981/2007 och 1424/2009, 14 § sådan den lyder i lagarna 594/2005, 
256/2006, 538/2006 och 1424/2009, 16, 37 och 40 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 
457/2009, 16 a § sådan den lyder i lag 457/2009, 19 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 
529/2005, 594/2005, 256/2006, 538/2006, 981/2007, 457/2009 och 1424/2009, 23 § sådan den 
lyder delvis ändrad i lag 672/2006 och 457/2009 samt 29 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 
280/2007, samt 

fogas till 3 § 3 mom., sådant det lyder i lag 457/2009, en ny 9 punkt, till lagen nya 19 a och 
19 b §, en ny kapitelrubrik före 32 §, till lagen en ny 38 § och till 45 § 1 mom. en ny 6 punkt 
som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 

Informationssystemet för polisärenden 

— — — — — — — — — — — — — —  
I informationssystemet får, av de uppgifter 

som gäller identiteten i fråga om en person 
som är misstänkt för brott eller är föremål för 
förundersökning, polisundersökning, polisens 
åtgärder eller tvångsmedel, registreras full-
ständigt namn, födelsedatum, personbeteck-
ning, kön, modersmål, nationalitet, civilstånd, 
födelsestat, födelsehemkommun, hemkom-
mun, yrke, adress och telefonnummer eller 

2 § 

Informationssystemet för polisärenden 

— — — — — — — — — — — — — —  
I informationssystemet får, av de uppgifter 

som gäller identiteten i fråga om en person 
som är misstänkt för brott eller är föremål för 
förundersökning, polisundersökning, polisens 
åtgärder eller tvångsmedel, registreras namn, 
födelsedatum, personbeteckning, kön, mo-
dersmål, medborgarskap, civilstånd, födelse-
stat, födelsehemkommun, hemkommun, 
yrke, adress och telefonnummer eller annan 
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annan kontaktinformation, uppgift om att per-
sonen avlidit, uppgifterna i en utländsk per-
sons resedokument samt sådana uppgifter om 
personen som påverkar hans eller hennes 
egen säkerhet eller polisens säkerhet i arbetet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I informationssystemet får även annan nöd-

vändig information som inhämtats för sköt-
seln av de uppgifter som anges i 1 § 1 mom. 
polislagen registreras enligt följande: 

10) för utförande och registrering av under-
sökningar och handräckningsuppdrag, uppgif-
ter som erhållits vid förundersökning enligt 
förundersökningslagen, vid undersökning en-
ligt polislagen, i samband med polisåtgärder 
eller vid ett handräckningsuppdrag eller vid 
tillämpning av tvångsmedelslagen (uppgifter 
om undersökning och handräckning) enligt 
följande: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) om personer som misstänks för brott 

samt personer som gjort anmälan, uppträder 
som vittnen eller målsägande eller som har 
något annat samband med anmälan, 

b) om rubriceringar i anmälningar om brott 
och övriga anmälningar, tvångsmedel, poli-
sens åtgärder samt olika faser i förundersök-
ning och polisundersökning, 

c) om andra nödvändiga beskrivningar, om-
ständigheter och specificeringar som hänför 
sig till polisens uppgifter, åtgärder eller hän-
deser, 

7) för klassificering och analys av tillväga-
gångssättet vid misstänkta brott, uppgifter 
som baserar sig på anmälan om brott och 
undersökningsprotokoll, uppgifter om målsä-

kontaktinformation, uppgift om att personen 
avlidit eller om dödförklaring av personen 
samt det klientnummer som Migrationsverket 
ger en utländsk person, det klientnummer 
som Trafiksäkerhetsverket ger, föräldrarnas 
namn, nationalitet, adress och uppgifterna i 
ett resedokument samt övrig nödvändig in-
formation som gäller inresa och passerande 
av gräns. När det gäller identiteten för per-
soner som gjort anmälan, uppträder som 
vittnen eller målsägande eller som har något 
annat samband med ärendet får sådana upp-
gifter registreras som behövs för att identifi-
era personen. 

I informationssystemet får även annan nöd-
vändig information som inhämtats för sköt-
seln av de uppgifter som anges i 1 § 1 mom. 
polislagen registreras enligt följande: 

1) för utförande och registrering av under-
sökningar och handräckningsuppdrag, upp-
gifter som erhållits vid förundersökning en-
ligt förundersökningslagen (449/1987), vid 
polisundersökning enligt polislagen, i sam-
band med polisåtgärder eller vid ett hand-
räckningsuppdrag eller vid tillämpning av 
tvångsmedelslagen (450/1987) (undersök-
nings- och handräckningsuppgifter) enligt 
följande: 

a) numret på en brottsanmälan eller en 
anmälan om någon annan händelse, tid och 
plats för händelsen, anmälningstidpunkten, 
brottsbeteckningar och andra beteckningar, 
tidpunkten för åtalspreskription av det grövs-
ta brottet, utredande enhet, utredarna, un-
dersökningsläget samt polisens, åklagarens 
och domstolens beslutskod, 

b) uppgifter om personer som misstänks för 
brott samt personer som gjort anmälan, upp-
träder som vittnen eller målsägande eller som 
har något annat samband med anmälan, 

c) uppgifter om rubriceringar i anmälningar 
om brott och övriga anmälningar, tvångsme-
del, polisens åtgärder samt olika faser i för-
undersökning och polisundersökning, 

d) uppgifter om andra nödvändiga beskriv-
ningar, omständigheter och specificeringar 
som hänför sig till polisens uppgifter, åtgär-
der eller händelser, 

e) uppgifter för klassificering och analys av 
tillvägagångssättet vid brott, uppgifter som 
beskriver klassificeringen av gärningsman-
nen, händelsen eller gärningen samt uppgifter 



 RP 98/2010 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

95

gande, uppgifter om den som misstänks för 
brott, uppgifter som gäller specificering av 
brott och beskrivning av händelseförloppet, 
uppgifter om egendom som har åtkommits 
genom brott, uppgifter som beskriver klassi-
ficeringen av gärningsmannen, händelsen el-
ler gärningen samt uppgifter som behövs för 
sammanlänkning och teknisk undersökning 
av brott (uppgifter om tillvägagångssätt), 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) för att personer som anmälts försvunna 

skall kunna hittas, nödvändiga uppgifter om 
försvunna personer och för att okända avlid-
na skall kunna identifieras för identifieringen 
nödvändiga uppgifter om okända avlidna 
(identifieringsuppgifter), 

 
 
2) för att hitta fordon och registreringsskyl-

tar som tillgripits eller efterspanas av någon 
annan orsak, identifieringsuppgifter om dem 
samt uppgifter som behövs för att de skall 
kunna återställas till ägaren eller innehavaren, 
samt uppgifter som behövs för att personer 
som är efterspanade eller föremål för obser-
vation och som rör sig med motorfordon skall 
kunna påträffas (uppgifter om efterspanade 
motorfordon), 

 
3) för att hitta egendom som någon har för-

lorat genom brott, som har omhändertagits av 

som behövs för serieläggning och teknisk 
undersökning av brott, 

 
 
 
 
 
 
 
2) för att en person ska kunna påträffas, 

övervakas, observeras och skyddas, i fråga 
om personer som är efterlysta, som har med-
delats närings-, besöks-, rese-, djurhållnings- 
eller jaktförbud, som meddelats nationellt in-
reseförbud, som försatts i övervakad frihet på 
prov, som avtjänar övervakningsstraff, som 
är villkorligt frigivna eller som är föremål 
för observation, fotografi, fingeravtryck, sär-
skilda oföränderliga fysiska kännetecken 
samt uppgifter om den person som är efter-
lyst är beväpnad, våldsbenägen eller har 
rymt, identifikationsuppgifter om anmälan, 
orsaken till åtgärden, de begärda åtgärder-
na, den myndighet som har hand om efterlys-
ningen, preskription av efterlysningen, hur 
farlig personen är och andra uppgifter som 
behövs vid övervakningen av efterlysningar 
samt uppgifter om den rätta identiteten för en 
person som missbrukat identitet och för den 
vars identitet missbrukats (uppgifter om ef-
terlysningar av personer), 

3) för att personer som anmälts försvunna 
ska kunna hittas och för att okända avlidna 
ska kunna identifieras nödvändiga uppgifter, 
inklusive fotografier, fingeravtryck, tandkar-
tor, DNA-profiler samt uppgifter om proteser 
och åtgärder som lämnat medicinska spår 
samt identifikationsuppgifter om anmälan 
(identifieringsuppgifter), 

4) för att hitta fordon och registreringsskyl-
tar som tillgripits eller efterspanas av någon 
annan orsak, identifieringsuppgifter om dem 
samt uppgifter som behövs för att de ska 
kunna återställas till ägaren eller innehava-
ren, identifikationsuppgifter om anmälan 
samt uppgifter som behövs för att personer 
som är efterspanade eller föremål för obser-
vation och som rör sig med motorfordon ska 
kunna påträffas (uppgifter om efterspanade 
fordon), 

5) för att hitta egendom som någon har för-
lorat genom brott, som har omhändertagits av 
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polisen, som har förkommit eller innehafts av 
en försvunnen person, identifieringsuppgifter 
om egendomen samt uppgifter som behövs 
för att den skall kunna återställas till ägaren 
eller innehavaren och uppgifter som behövs 
för utredning av försvinnanden (egendoms-
uppgifter),  

4) för att tiden för frihetsberövande skall 
kunna följas och övervakas samt säkerheten 
vid förvaring tryggas, i fråga om personer 
som har gripits, anhållits eller häktats med 
stöd av förundersökningslagen (449/1987), 
tvångsmedelslagen (450/1987), polislagen el-
ler någon annan författning, uppgifter enligt 
22 § förordningen om förundersökning och 
tvångsmedel (575/1988) som gäller anhållan-
de, uppgifter som hänför sig till anmälningar 
om brott och gripande samt i enskilda fall 
uppgifter som påverkar säkerheten vid förva-
ring i fråga om den som varit berövad sin fri-
het (uppgifter om anhållna), 

5) för en samlad sökning av registrerade 
anmälningar om brott, i fråga om personer 
misstänkta för brott anmälans nummer, gär-
ningsdagen och gärningsplatsen, brottsbe-
teckning, tidpunkten för åtalspreskription 
samt straff och andra påföljder för brottet 
(uppgifter om brottsanmälningsindex och på-
följder), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) för identifiering av personer som miss-

tänks för brott, för utredning av brott och för 
registrering av gärningsmän, i fråga om per-
soner som misstänks eller har blivit dömda 
för brott, signalement enligt 6 kap. 4 § 1 och 
4 mom. tvångsmedelslagen och DNA-profiler 
enligt 5 § i nämnda kapitel, videobilder på en 
person och skospår, uppgifter om ett miss-
tänkt brott samt uppgifter som gäller registre-
ring samt klassificering av en person (signa-

polisen, som har förkommit eller innehafts av 
en försvunnen person, identifieringsuppgifter 
om egendomen samt uppgifter som behövs 
för att den ska kunna återställas till ägaren el-
ler innehavaren och uppgifter som behövs för 
utredning av försvinnanden (egendomsupp-
gifter), 

6) för att tiden för frihetsberövande ska 
kunna följas och övervakas samt säkerheten 
vid förvaring tryggas, i fråga om personer 
som tagits i förvar, gripits, anhållits eller 
häktats med stöd av förundersökningslagen, 
tvångsmedelslagen, polislagen eller någon 
annan lagstigtning, uppgifter som påverkar 
frihetsberövande, förvaring eller säkerheten 
vid förvaring (uppgifter om frihetsberövade), 

 
 
 
 
 
7) för en samlad sökning av anmälningar 

om brott, i fråga om personer misstänkta för 
brott anmälans nummer, gärningsdagen och 
gärningsplatsen, brottsbeteckning, tidpunkten 
för åtalspreskription, undersökningsläget 
samt beslut som polisen fattat för att avsluta 
ett ärende samt uppgift om åklagarens avgö-
rande och domstolsavgöranden och huruvida 
de vunnit laga kraft (uppgifter om brottsan-
mälningsindex), 

8) för en persons egen säkerhet eller poli-
sens säkerhet i arbete uppgifter som är nöd-
vändiga för att bedöma hur farlig eller obe-
räknelig en person är och som gäller perso-
nens hälsotillstånd, sjukdom eller handikapp 
eller vårdåtgärder som gäller personen eller 
därmed jämförbara åtgärder eller socialvår-
dens åtgärder samt uppgifter som beskriver 
eller är avsedda att beskriva en brottslig 
gärning, ett straff eller någon annan påföljd 
för brott (säkerhetsinformation),  

9) för identifiering av personer som miss-
tänks för brott, för utredning av brott och för 
registrering av gärningsmän, i fråga om per-
soner som misstänks eller har blivit dömda 
för brott, signalement enligt 6 kap. 4 § 1 
mom. i tvångsmedelslagen, i avsedd DNA-
profiler enligt 5 § i nämnda kapitel, tekniska 
bild- och ljudupptagningar av en person och 
skospår, uppgifter om ett misstänkt brott 
samt uppgifter som gäller registrering samt 
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lementsuppgifter), 
 
 
 
 
 
 
 
 
11) för sökning av en handling i polisens 

datorarkiv anmälan om uppgifter om under-
sökningen och handräckningen och identifi-
kationsuppgifter i fallet samt sammandrag av 
redogörelsen (arkivuppgifter om undersök-
ning och handräckning),  

 
 
 
 
 
6) för att polisenheterna skall kunna under-

rättas och övervakningen inriktas, av polisen 
registrerade uppgifter som skall tillkännages 
särskilt på grund av att saken är brådskande, 
att det är fråga om en farosituation, för att 
brott skall kunna förebyggas eller av skäl som 
har samband med utredningen (uppgifter för 
förmedling av meddelanden), 

 
 
 
 
12) uppgifter om en person som inte hör till 

polisförvaltningen och som har använts som 
informationskälla för hindrande, avslöjande 
eller utredning av brott samt uppgifter om hur 
informationskällan har använts samt om till-
synen (uppgifter om informationskälla).  
 
 
 
 
 
 
 

4 a) för att upprätthålla ordningen och sä-
kerheten i en förvaringslokal, identifierings-
uppgifter om dem som meddelats besöksför-
bud enligt 7 kap. 5 § i lagen om behandlingen 
av personer i förvar hos polisen (841/2006) 
samt uppgifter om innehållet i och grunden 
för besöksförbudet samt dess giltighetstid 

klassificering av en person samt signalement 
enligt 6 kap. 4 § 1 mom. i tvångsmedelslagen 
på en okänd gärningsman i anslutning till 
brott, i avsedd DNA-profiler enligt 5 § i 
nämnda kapitel, identifikationsuppgifter om 
ett brott, brottbeteckningen som ligger till 
grund för registreringen samt övriga uppgif-
ter som gäller registrering (signalements-
uppgifter), 

10) för sökning av en handling i polisens 
slutliga arkiv av uppgifterna om undersök-
ning och handräckning identifikationsuppgif-
ter om anmälan, personuppgifter om de be-
rörda och uppgifter om deras delaktighet 
samt sammandrag av redogörelsen samt så-
dana uppgifter om efterlysningar, egendoms-
uppgifter, uppgifter om efterspanade fordon, 
uppgifter om frihetsberövade och identifie-
ringsuppgifter som hänför sig till anmälan 
(arkivuppgifter), 

11) för att allmänheten ska kunna underrät-
tas, tips från allmänheten kunna fås och 
övervakningen vid de myndigheter som utför 
undersökningar kunna inriktas, av polisen 
registrerade uppgifter som enligt undersök-
ningsledarens beslut måste tillkännages sär-
skilt på grund av att saken är brådskande, att 
det är fråga om en farosituation, för att brott 
ska kunna förebyggas, egendom ska kunna 
återställas till ägaren eller av skäl som har 
samband med utredningen (uppgifter om in-
formationsförmedling),  

12) uppgifter om en person som avses i 36 
a § i polislagen och som har använts som in-
formationskälla för hindrande, avslöjande el-
ler utredning av brott samt uppgifter om hur 
informationskällan har använts samt om till-
synen (uppgifter om informationskälla), 

13) för att upprätthålla allmän ordning och 
säkerhet samt för att förebygga och utreda 
brott, sådana uppgifter om resande som av-
ses i lagen om inkvarterings- och förpläg-
nadsverksamhet (308/2006) och som ges av 
dem som driver en inkvarteringsrörelse (in-
kvarteringsuppgifter), 

14) för att upprätthålla ordningen och sä-
kerheten i en förvaringslokal, identifierings-
uppgifter om dem som meddelats besöksför-
bud enligt 7 kap. 5 § i lagen om behandling-
en av personer i förvar hos polisen 
(841/2006) samt uppgifter om innehållet i 
och grunden för besöksförbudet samt dess 
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(uppgifter om besöksförbud),  
 

giltighetstid (uppgifter om besöksförbund), 
15) observationer som gjorts av poliser el-

ler uppgifter som anmälts till polisen i an-
slutning till händelser eller personer som ut-
ifrån omständigheterna eller personernas ho-
telser eller uppträdande i övrigt kan misstän-
kas ha samband med brottslig verksamhet, 
samt (observationsuppgifter), 

16) uppgifter från teknisk övervakning en-
ligt 29 § i polislagen och övervakning som 
genomförs med hjälp av tekniska anordning-
ar och inte sker fortlöpande eller upprepat 
(uppgifter från teknisk övervakning). 

 
 

3 §

Informationssystemet för förvaltningsärenden 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

I informationssystemet får av uppgifterna 
om en persons identitet registreras fullstän-
digt namn, födelsedatum, personbeteckning, 
kön, modersmål, nationalitet, civilstånd, fö-
delsestat, födelsehemkommun, hemkommun, 
yrke, adress och telefonnummer eller annan 
kontaktinformation, uppgift om att personen 
avlidit samt uppgifterna i en utländsk persons 
resedokument. 
 
 
 

I informationssystemet får även annan nöd-
vändig information som inhämtats för sköt-
seln av de uppgifter som anges i 1 § 3 mom. i 
polislagen registreras enligt följande: 

1) för skötseln av polisens uppgifter enligt 
skjutvapenlagen (1/1998) nödvändig informa-
tion om ansökan, tillstånd, polisens åtgärder, 
beslut, hinder, anmärkning, anmälan och in-
spektion enligt nämnda lag (uppgifter om va-
pentillstånd), 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) för skötseln av uppgifter enligt lagen om 
penninginsamlingar (255/2006) nödvändig in-
formation om tillståndsansökningar, tillstånd, 
återkallade tillstånd, varningar och redovis-
ningar samt om sökande och tillståndshavare 
och om dem som i praktiken anordnar pen-
ninginsamlingar och dessas ansvariga perso-

3 §

Informationssystemet för förvaltningsären-
den 

— — — — — — — — — — — — — —  
I informationssystemet får av uppgifterna 

om en persons identitet registreras namn, fö-
delsedatum, personbeteckning, kön, mo-
dersmål, medborgarskap, civilstånd, födelse-
stat, födelsehemkommun, hemkommun, 
yrke, adress och telefonnummer eller annan 
kontaktinformation, uppgift om att personen 
avlidit eller om dödförklaring av personen 
samt det klientnummer som Migrationsverket 
ger en utländsk person, föräldrarnas namn, 
nationalitet, adress och uppgifterna i ett rese-
dokument. 

I informationssystemet får även annan nöd-
vändig information som inhämtats för sköt-
seln av de uppgifter som anges i 1 § 3 mom. i 
polislagen registreras enligt följande: 

1) för skötseln av polisens uppgifter enligt 
skjutvapenlagen (1/1998) nödvändig infor-
mation om ansökan, tillstånd, polisens åtgär-
der, beslut, hinder, anmärkning, anmälan och 
inspektion enligt nämnda lag samt tidpunkten 
för lämplighetstestet (uppgifter om vapentill-
stånd), 
 — — — — — — — — — — — — — —  

8) för skötseln av uppgifter enligt lagen om 
penninginsamlingar (255/2006) nödvändig 
information om tillståndsansökningar, till-
stånd, återkallade tillstånd, varningar och re-
dovisningar samt om sökande och tillstånd-
shavare och om dem som i praktiken anord-
nar penninginsamlingar och dessas ansvariga 
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ner samt om kontrollåtgärder (uppgifter för 
tillsynen över penninginsamlingar), 
 

personer samt om kontrollåtgärder (uppgifter 
för tillsynen över penninginsamlingar), 

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

 
4 § 

Informationssystemet för misstänkta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Av de uppgifter som gäller en persons iden-

titet får registreras fullständigt namn, födel-
sedatum, personbeteckning, kön, modersmål, 
nationalitet, civilstånd, födelsestat, födelse-
hemkommun, hemkommun, yrke, adress och 
telefonnummer eller annan kontaktinforma-
tion, uppgift om att personen avlidit samt 
uppgifterna i en utländsk persons resedoku-
ment. 
 

 
 
 
 
 
Endast polispersonal som förordnats till kri-

minalunderrättelse-, brottsanalys- och obser-
vationsuppgifter har genom teknisk anslut-
ning tillgång till informationssystemet för 
misstänkta.  
 
 

4 § 

Informationssystemet för misstänkta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Av de uppgifter som gäller en persons 

identitet får registreras namn, födelsedatum, 
personbeteckning, kön, modersmål, medbor-
garskap, nationalitet, civilstånd, födelsestat, 
födelsehemkommun, hemkommun, yrke, 
adress och telefonnummer eller annan kon-
taktinformation, ljud- och bildupptagningar 
av personen samt identifikationsuppgifter 
som grundar sig på personens fysiska egen-
skaper, uppgift om att personen avlidit eller 
om dödförklaring av personen, det klient-
nummer som Migrationsverket ger en ut-
ländsk person, föräldrarnas namn, nationali-
tet, adress och uppgifterna i ett resedoku-
ment.  

Endast polispersonal som förordnats till 
kriminalunderrättelse-, brottsanalys- och ob-
servationsuppgifter samt de kontaktpersoner 
som polisen sänt utomlands har genom tek-
nisk anslutning tillgång till informationssy-
stemet för misstänkta.  

 
 

5 § 

Skyddspolisens funktionella informationssy-
stem 

— — — — — — — — — — — — — —  
Av de uppgifter som gäller en persons iden-

titet får registreras fullständigt namn, födel-
sedatum, personbeteckning, kön, modersmål, 

5 § 

Skyddspolisens funktionella informationssy-
stem 

— — — — — — — — — — — — — —  
Av de uppgifter som gäller en persons 

identitet får registreras namn, födelsedatum, 
personbeteckning, kön, modersmål, medbor-
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nationalitet, civilstånd, födelsestat, födelse-
hemkommun, hemkommun, yrke, adress och 
telefonnummer eller annan kontakinforma-
tion, uppgift om att personen avlidit samt 
uppgifterna i en utländsk persons resedoku-
ment. 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

garskap, nationalitet, civilstånd, födelsestat, 
födelsehemkommun, hemkommun, yrke, 
adress och telefonnummer eller annan kon-
taktinformation, ljud- och bildupptagningar 
av personen samt identifikationsuppgifter 
som grundar sig på personens fysiska egen-
skaper, uppgift om att personen avlidit eller 
om dödförklaring av personen, det klient-
nummer som Migrationsverket ger en ut-
ländsk person, föräldrarnas namn, nationali-
tet, adress och uppgifterna i ett resedoku-
ment.   
— — — — — — — — — — — — — — 

 
6 § 

Polisens övriga personregister 

Förutom de i 2—4 § samt i 30 och 31 § av-
sedda permanenta riksomfattande informa-
tionssystemen som förs med hjälp av automa-
tisk databehandling kan det finnas temporära 
eller manuella personregister för polisens 
riksomfattande bruk. 

För att användas av en eller flera polisenhe-
ter kan även inrättas 

1) andra personregister för polisen än såda-
na informationssystem som avses i 2—5, 30 
och 31 §, 

2) ett tillfälligt register för sådan brottsana-
lys som behövs för att förhindra, avslöja eller 
utreda ett brott på vilket kan följa fängelse, i 
vilket får samköras, lagras och annars be-
handlas uppgifter i de informationssystem 
som avses i 2—4 §, uppgifter som i samband 
med utförandet av ett enskilt polisuppdrag har 
inhämtats genom kriminalunderrättelseverk-
samhet, observation eller iakttagelser, samt 
uppgifter som nämns i 14 § 2 punkten. 

 
— — — — — — — — — — — — — — 

 

6 § 

Polisens övriga personregister 

Förutom de i 2—4 och 33 § avsedda per-
manenta riksomfattande informationssyste-
men som förs med hjälp av automatisk data-
behandling kan det finnas temporära eller 
manuella personregister för polisens riksom-
fattande bruk. 

För att användas av en eller flera polisenhe-
ter kan det även inrättas 

1) andra personregister för polisen än såda-
na informationssystem som avses i 2—5 eller 
33 §, 

2) ett tillfälligt register för sådan brottsana-
lys som behövs för att förhindra, avslöja eller 
utreda ett brott på vilket kan följa fängelse, i 
vilket får samköras, lagras och annars be-
handlas uppgifter i de informationssystem 
som avses i 2—4 §, uppgifter som i samband 
med utförandet av ett enskilt polisuppdrag 
har inhämtats genom kriminalunderrättelse-
verksamhet, observation eller iakttagelser, 
samt uppgifter som avses i 14 § 1 mom. 2 och 
4 punkten. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
7 §

Registeransvarig 

Polisstyrelsen är registeransvarig för de per-
sonregister som avses i 2—4 § och 6 § 1 
mom. samt 30 och 31 §, skyddspolisen är re-
gisteransvarig för det personregister som av-

7 §

Registeransvarig 

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

och den polisenhet som ansvarar för verk-
samheten är registeransvarig för det person-
register som avses i 6 § 2 mom. 
 

 
8 § 

Inrättande av personregister 

— — — — — — — — — — — — — —  
För inrättande av andra än de i 2—5 samt 

30 och 31 § avsedda personregistren krävs ett 
skriftligt beslut. När det gäller riksomfattande 
temporära och manuella personregister som 
avses i 6 § ska dataombudsmannen underrät-
tas om beslutet att inrätta ett register och vä-
sentliga ändringar i beslutet senast en månad 
innan registret inrättas eller ändras. I beslutet 
om inrättande ska personregistrets ändamål 
anges. 
 

8 § 

Inrättande av personregister 

— — — — — — — — — — — — — —  
För inrättande av andra än de i 2―5 och 33  

§ avsedda personregistren krävs ett skriftligt 
beslut. När det gäller riksomfattande tempo-
rära och manuella personregister som avses i 
6 § ska dataombudsmannen underrättas om 
beslutet att inrätta ett register och väsentliga 
ändringar i beslutet senast en månad innan 
registret inrättas eller ändras. I beslutet om 
inrättande ska personregistrets ändamål an-
ges. 
 

 
10 § 

Behandling av känsliga uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Uppgifter som avses i 11 § 1, 2 eller 4—6 

punkten personuppgiftslagen får samlas in för 
och registreras i polisens personregister och i 
övrigt behandlas endast när det är nödvändigt 
för att ett visst uppdrag som hör till polisen 
skall kunna fullgöras. Uppgifter som avses i 4 
punkten i nämnda paragraf får dessutom sam-
las in för och registreras i polisens personre-
gister och i övrigt behandlas när det är nöd-
vändigt för tryggande av den registrerades 
egen säkerhet eller polisens säkerhet i arbetet. 
 
 
 
 
 
 

Uppgifter som avses i 11 § 1, 2 och 4—6 
punkten personuppgiftslagen får dock inte 
samlas in för eller registreras i det personre-
gister som avses i 31 §. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 

Behandling av känsliga uppgifter 

 — — — — — — — — — — — — — —  
Uppgifter som avses i 11 § 1, 2 eller 4—6 

punkten i personuppgiftslagen får samlas in 
för och registreras i polisens personregister 
och i övrigt behandlas endast när det är nöd-
vändigt för att ett visst uppdrag som hör till 
polisen ska kunna fullgöras. Dessa uppgifter 
får samlas in för, registreras och i övrigt be-
handlas i skyddspolisens funktionella infor-
mationssystem, när det är nödvändigt för att 
skyddspolisen ska kunna fullgöra uppdrag 
som föreskrivs för den i lag. Uppgifter som 
avses i 4 punkten i nämnda paragraf får dess-
utom samlas in för och registreras i polisens 
personregister och i övrigt behandlas när det 
är nödvändigt för tryggande av den registre-
rades egen säkerhet eller polisens säkerhet i 
arbetet. 

Uppgifter som avses i 11 § 1, 2 och 4—6 
punkten i personuppgiftslagen får dock inte 
samlas in för och registreras i det personre-
gister som avses i 33 §. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 



 RP 98/2010 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

102 

 
11 § 

Uppgifter som inhämtats genom avlyssning 

 
 
Om en uppgift som har inhämtats genom 

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

 
I tvångsmedelslagen föreskrivs om införan-

de i personregister av uppgifter som inhäm-
tats genom teleavlyssning eller teknisk av-
lyssning enligt tvångsmedelslagen. 
 

11 § 

Behandling av överskottsinformation som 
erhållits med hemliga informationsinhämt-

ningsmetoder  

Överskottsinformation som erhållits med 
sådana hemliga informationsinhämtningsme-
toder som avses i 3 kap. i polislagen får regi-
streras i de informationssystem som avses i 
2, 4 eller 5 §, om informationen gäller ett så-
dant brott i fråga om vilket den informations-
inhämtningsmetod med vilken informationen 
erhållits skulle ha fått användas i syfte att 
förhindra eller avslöja brottet eller om in-
formationen behövs för att förhindra ett så-
dant brott som avses i 15 kap. 10 § i straffla-
gen (39/1889).  

I tvångsmedelslagen föreskrivs om infö-
rande i personregister av uppgifter som in-
hämtats med sådana informationsinhämt-
ningsmetoder som avses i 5 a kap. i tvångs-
medelslagen.  
 

 
12 § 

Behandling av uppgifter som inte hänför sig 
till ett visst uppdrag 

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

När uppgifter registreras skall de i mån av 
möjlighet åtföljas av en bedömning av upp-
giftslämnarens tillförlitlighet och uppgifternas 
riktighet. 
 
 

12 § 

Behandling av uppgifter som inte hänför sig 
till ett visst uppdrag 

Information som inhämtats i samband med 
ett visst polisuppdrag och som behövs för att 
de uppgifter som avses i 1 § 1 mom. i 
polislagen ska kunna utföras, men som inte 
hänför sig till uppdraget eller till ett annat 
pågående uppdrag, får endast samlas in för 
eller registreras i personregister enligt 4, 5 
och 33 § samt i register som är avsedda att 
vara temporära enligt 6 § 2 mom. 2 punkten, 
om registreringssyftet är sådant som anges i 
de nämnda bestämmelserna. 

När uppgifter registreras ska de i den mån 
det är möjligt åtföljas av en bedömning av 
uppgiftslämnarens tillförlitlighet och uppgif-
ternas riktighet. 
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13 § 

Polisens rätt att få uppgifter ur vissa register 

 
Utöver vad som föreskrivs i polislagen eller 

i någon annan lag har polisen rätt att så som 
föreskrivs i 2 mom. ur vissa register få infor-
mation som den behöver för att sköta sina 
uppgifter och föra sina personregister. 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
har polisen rätt att enligt avtal med den regis-
teransvarige genom teknisk anslutning eller i 
maskinläsbar form få följande uppgifter: 
 
 

1) ur Fordonsförvaltningscentralens infor-
mationssystem för vägtrafiken uppgifter som 
gäller fordon som polisen spanar efter eller 
som är föremål för förundersökning, polisun-
dersökning eller annan undersökning, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) ur närings-, trafik- och miljöcentralens 

informationssystem för trafiktillstånd uppgif-
ter som behövs vid övervakningen av till-
ståndspliktig trafik och ur magistraternas far-
kostregister uppgifter som behövs vid över-
vakningen av båttrafiken,  

 
 
 
 
 
 
 
 
3) ur justitieförvaltningens informationssy-

stem uppgifter om brottmål som är eller har 
varit föremål för åtalsprövning, beslut av 
åklagare, brottmål som är eller har varit an-
hängiga vid domstol, domstolarnas lagakraft-
vunna avgöranden, personer som efterlysts av 
justitieförvaltningsmyndigheterna, ur rättsre-

13 § 

Polisens rätt att få uppgifter ur vissa register 
och informationssystem 

Utöver vad som föreskrivs i någon annan 
lag har polisen utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna rätt att i enlighet med vad som 
avtalas om saken med den registeransvarige 
i fråga, avgiftsfritt eller mot ett vederlag som 
baserar sig på kostnaderna för framtagning 
av uppgifterna, ur vissa register med hjälp av 
en teknisk anslutning eller som en data-
mängd få information som polisen behöver 
för att utföra sina uppdrag och föra sina per-
sonregister, enligt följande:  

1) ur det fordonstrafikregister som avses i 
lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) 
för uppdrag som avses i 15—17 § i lagen, 

 
 
2) ur Brottspåföljdsmyndighetens informa-

tionssystem som avses i lagen om behandling 
av personuppgifter vid verkställighet av straff 
(422/2002), de uppgifter som behövs för att 
förhindra, avslöja eller utreda brott eller för 
att personer ska kunna påträffas och som 
gäller personer som avtjänar eller har avtjä-
nat straff som riktar sig mot friheten samt 
uppgifter om personer som kommit för att 
besöka dem under strafftiden, 

3) ur kommunikationsministeriets trafiktill-
ståndsregister och magistraternas farkostre-
gister de uppgifter som behövs för trafik-
övervakning, förundersökning, annan under-
sökning och för påförande av påföljdsavgift 
för tranportörer, 

4) av dem som utövar inkvarteringsverk-
samhet sådana uppgifter om resande som av-
ses i lagen om inkvarterings- och förpläg-
nadsverksamhet och som behövs, för att upp-
rätthålla allmän ordning och säkerhet samt 
för att förhindra, avslöja eller utreda brott 
och för att utföra något annat för polisen 
lagstadgat uppdrag, 

5) ur bötesregistret uppgifter om bötes-
straff och verkställigheten av dem, ur 
Brottspåföljdsmyndighetens verkställighets-
register uppgifter om personer som avtjänar 
eller har avtjänat fängelsestraff, av justitie-
förvaltningsmyndigheterna uppgifter om per-
soner som är efterlysta av dem samt ur det 
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gistercentralens informationssystem uppgifter 
om verkställigheten av bötesstraff samt ur 
kriminal- och fångvårdsmyndigheternas in-
formationssystem uppgifter om personer som 
avtjänar eller har avtjänat straff som riktar sig 
mot friheten; om inhämtande av uppgifter ur 
straffregistret föreskrivs dock i straffregister-
lagen (770/1993), 

 
 
 
4) ur patent- och registerstyrelsens handels-

register anmälningar och meddelanden som 
gäller näringsidkare, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) ur utrikesministeriets informationssystem 

uppgifter angående beslut om pass, visum, 
uppehålls- eller arbetstillstånd, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) ur Migrationsverkets informationssystem 

uppgifter som behövs vid behandlingen av 
ärenden som avses i utlänningslagen och vid 
tillsynen över att utlänningslagen iakttas,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

riksomfattande system för behandling av dia-
rie- och ärendehanteringsuppgifter och det 
systemet för avgöranden och meddelanden 
om avgöranden som ingår i justitieförvalt-
ningens riksomfattande informationssystem 
uppgifter om brottmål som är eller har varit 
anhängiga vid åklagarmyndigheter eller 
domstolar respektive uppgifter om avgöran-
den i brottmål och huruvida avgörandena 
vunnit laga kraft, om sådan information kan 
fås, 

6) ur patent- och registerstyrelsens handels-
register för förundersökningar och andra un-
dersökningar nödvändiga uppgifter om an-
mälningar och meddelanden som gäller när-
ingsidkare, 

7) ur gränsbevakningsväsendets och tullens 
personregister, vid polisuppdrag för det än-
damål som uppgifterna har samlats in och 
registrerats för samt för andra ändamål än 
de som uppgifterna har samlats in och regi-
strerats för när det gäller fall som avses i 16 
§ 1 mom., 

8) ur utrikesministeriets informationssy-
stem, för förundersökning, annan undersök-
ning och för utförande av de uppdrag som 
föreskrivs för polisen i utlänningslagen, nöd-
vändiga uppgifter om visumansökningar, up-
pehålls- eller arbetstillstånd samt om dem 
som hör till personalen vid diplomatiska be-
skickningar och konsulat som representerar 
den utsändande staten i Finland och om dem 
som hör till personalen vid en internationell 
organisations organ i Finland eller något 
annat internationellt organ i samma ställning 
samt om dessa personers familjemedlemmar 
och om dem som är i privat tjänst hos dessa 
personer, 

9) ur Migrationsverkets informationssy-
stem, när det gäller behandling av ärenden 
som avses i utlänningslagen och vid tillsyn 
över att utlänningslagen iakttas, uppgifter 
som gäller ansökningar om resedokument, 
visum, uppehålls- och arbetstillstånd och 
medborgarskap och beslut som gäller dessa 
ansökningar och beslut om avvisning och ut-
visning samt nationellt inreseförbud, om 
uppgifterna behövs för att utföra förunder-
sökning, annan undersökning och de upp-
drag som föreskrivs för polisen i utlännings-
lagen, 

10) ur det farkostregister som avses i lagen 
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5) av ett teleföretag de uppgifter som avses 

i 5 a kap. 3 § i tvångsmedelslagen, i 31 c § i 
polislagen eller i 35 och 36 § i lagen om data-
skydd vid elektronisk kommunikation 
(516/2004),  

 
 
 
8) ur befolkningsregistercentralens befolk-

ningsdatasystem de uppgifter som avses i 4 
och 5 § befolkningsdatalagen (507/1993). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innan uppgifter lämnas ut till polisen ge-

nom teknisk anslutning skall polisen visa att 
uppgifterna är skyddade på det sätt som 32 § 
1 mom. personuppgiftslagen avser. 
 

om farkostregistret (976/2006) och ur Ålands 
fritidsbåtsregister, för övervakning av sjötra-
fiken, förundersökning, annan undersökning, 
räddningsuppdrag, uppdrag som avses i la-
gen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i 
hamnomläggningar som betjänar dem och 
om tillsyn över skyddet (485/2004) eller för 
påförande av påföljdsavgift för transportö-
rer,  nödvändiga uppgifter om båtar och 
ägare och innehavare av båtar, 

11) av ett teleföretag de uppgifter som av-
ses i 5 a kap. 3 § i tvångsmedelslagen, i 31 c 
§ 1 mom. och 36 § 2 mom. i polislagen eller i 
35 och 36 § i lagen om dataskydd vid elek-
tronisk kommunikation (516/2004),  

12) av den myndighet som har begärt 
handräckning, för lämnande av handräck-
ning nödvändiga uppgifter, 

13) ur befolkningsdatasystemet de uppgif-
ter som anges i 13 och 17 § i lagen om be-
folkningsdatasystemet och Befolkningsregis-
tercentralens certifikattjänster (661/2009). 

14) ur försvarsmaktens värnpliktsregister, 
för bedömningen av den personliga lämplig-
heten hos en person som söker eller innehar 
ett tillstånd som avses i skjutvapenlagen 
(1/1998) och en person för vilken ett godkän-
nande som avses i skjutvapenlagen söks eller 
som har fått ett sådant godkännande, i 97 § 1 
mom. 4 punkten i värnpliktslagen 
(1438/2007) avsedda nödvändiga uppgifter 
om en värnpliktigs tjänstgöring och tjänste-
duglighet.  

Polisen ska på begäran ge den registeran-
svarige information om behandlingen av de 
uppgifter som polisen fått med stöd av 1 
mom.  

 
 

14 § 

Uppgifter som andra myndigheter lämnar ut 
till polisen genom registrering vid direkt an-
slutning eller för registrering i maskinläsbar 

form 

Enligt avtal med den registeransvarige kan 
uppgifter lämnas till polisens personregister 
genom direkt anslutning eller i maskinläsbar 
form enligt följande: 

1) av justitieförvaltningsmyndigheterna, 
kriminal- och fångvårdsmyndigheterna och 

14 § 

Uppgifter som andra myndigheter lämnar ut 
till polisen genom registrering vid direkt an-

slutning eller för registrering av en data-
mängd 

Enligt avtal med den registeransvarige kan 
uppgifter lämnas till polisens personregister 
genom direkt anslutning eller som en data-
mängd enligt följande: 

1) av justitieförvaltningsmyndigheterna, 
kriminal- och fångvårdsmyndigheterna och 
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rättsregistercentralen uppgifter om personer 
som de har efterlyst samt av fångvårdsmyn-
digheterna signalementsuppgifter om perso-
ner som avtjänar eller har avtjänat straff som 
riktar sig mot friheten, 

 
 
2) av tullverket och militärmyndigheterna 

uppgifter om personer som de har efterlyst, 
uppgifter om utlänningar, uppgifter som gäll-
er utlänningars identitet och signalement samt 
uppgifter som behövs för förebyggande och 
utredning av brott som hör till gränsbevak-
ningsväsendets och tullverkets behörighet, 

3) av myndigheterna inom utrikesförvalt-
ningen uppgifter angående beslut om pass, vi-
sum, uppehålls- eller arbetstillstånd, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) av gränsbevakningsväsendet i 2 § avsed-

da uppgifter som skall behandlas för utföran-
de av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i 
polislagen som föreskrivs för gränsbevak-
ningsväsendet i gränsbevakningslagen 
(578/2005) eller någon annanstans i lag, samt 
i 3 § avsedda uppgifter som skall behandlas 
för utförande av de åligganden enligt 1 § 3 
mom. i polislagen som föreskrivs för gräns-
bevakningsväsendet i gränsbevakningslagen 
eller någon annanstans i lag,  

5) av Forststyrelsens jakt- och fiskeöverva-
kare sådana nödvändiga uppgifter om vidtag-
na åtgärder vilka registrerats vid jakt- och fis-
keövervakning som hör till deras behörighet.  
 
 

Rättsregistercentralen uppgifter om personer 
som de har efterlyst, av fångvårdsmyndighe-
terna signalementsuppgifter om personer som 
avtjänar eller har avtjänat straff som riktar sig 
mot friheten och av Rättsregistercentralen 
uppgifter om besöksförbud och näringsför-
bud,  

2) av tullverket och militärmyndigheterna 
uppgifter om personer som de har efterlyst 
och av tullverket uppgifter om identifiering 
av utlänningar och uppgifter som behövs för 
förebyggande och utredning av de brott som 
hör till tullverkets behörighet, 

 
3) av utrikesministeriet och finska beskick-

ningar uppgifter som behövs för skötseln av 
utrikesministeriets och finska beskickningars 
uppdrag enligt passlagen (671/2006), av ut-
rikesministeriet uppgifter om dem som hör 
till personalen vid diplomatiska beskickning-
ar och konsulat som representerar den ut-
sändande staten i Finland och om dem som 
hör till personalen vid en internationell or-
ganisations organ i Finland eller något an-
nat internationellt organ i samma ställning 
samt om dessa personers familjemedlemmar 
och om dem som är i privat tjänst hos dessa 
personer, 

4) av gränsbevakningsväsendet i 2 § av-
sedda uppgifter som ska behandlas för utfö-
rande av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i 
polislagen som föreskrivs för gränsbevak-
ningsväsendet i gränsbevakningslagen 
(578/2005) eller någon annanstans i lag, samt 
i 3 § avsedda uppgifter som ska behandlas 
för utförande av de åligganden enligt 1 § 3 
mom. i polislagen som föreskrivs för gräns-
bevakningsväsendet i gränsbevakningslagen 
eller någon annanstans i lag,  

5) av Forststyrelsens jakt- och fiskeöverva-
kare sådana nödvändiga uppgifter om vidtag-
na åtgärder som registrerats vid jakt- och fis-
keövervakning som hör till deras behörighet,  

6) av nödcentralsmyndigheter uppgifter om 
en person som har registrerats i nödcen-
tralsdatasystemet när det är nödvändigt med 
tanke på den registrerades egen säkerhet el-
ler säkerheten i arbetet, 

7) av Migrationsverket uppgifter om inre-
seförbud samt om beslut om avvisning och 
utvisning och om polisåtgärder i anslutning 
till handräckning. 
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Polisen ska på begäran ge den registeran-
svarige information om behandlingen av de 
uppgifter som polisen fått med stöd av 1 
mom. Om personuppgifter har lämnats ut 
utan begäran, ska polisen utan dröjsmål 
granska om uppgifterna behövs för det än-
damål som de har lämnats ut för. 

 
 

16 § 

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

registrerats för 

Polisen har rätt att använda uppgifterna i 
polisens personregister för andra ändamål än 
de som uppgifterna har samlats in och regi-
strerats för, om inte något annat föreskrivs 
nedan och om uppgifterna behövs för 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) avvärjande av fara som omedelbart hotar 
liv eller hälsa eller avvärjande av en bety-
dande egendomsskada, 
— — — — — — — — — — — — — —  

Uppgifter i polisens personregister får an-
vändas även för polisens forsknings- och pla-
neringsverksamhet. Uppgifter får också an-
vändas för polisens utbildningsverksamhet, 
om de är nödvändiga för att genomföra ut-
bildningen. 

Uppgifter i det i 4 § avsedda informations-
systemet för misstänkta får inte användas för 
skötseln av de uppgifter som avses i 1 mom. 
5 punkten. 
 
 
 
 

Bestämmelser om användningen av finger-
avtrycksuppgifter i pass finns i 16 a §. 

16 § 

Användning av uppgifter för andra ändamål  

 
 
Polisen har rätt att använda uppgifterna i 

polisens personregister för andra ändamål än 
de som uppgifterna har samlats in och regi-
strerats för, om inte något annat föreskrivs 
nedan och om uppgifterna behövs för 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) avvärjande av allvarlig fara som ome-
delbart hotar den allmänna säkerheten, 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Uppgifter i polisens personregister får an-
vändas även för laglighetsövervakning samt 
forsknings-, planerings- och utvecklingsverk-
samhet. Uppgifter får också användas för ut-
bildningsverksamhet, om de är nödvändiga 
för att genomföra utbildningen. 

De arkivuppgifter som avses i 2 § 3 mom. 
10 punkten, de observationsuppgifter som 
avses i 2 § 3 mom. 15 punkten och de uppgif-
ter från teknisk övervakning som avses i 2 § 3 
mom. 16 punkten och de uppgifter i det in-
formationssystem för misstänkta som avses i 
4 § får dock inte användas för skötseln av de 
uppdrag som avses i 1 mom. 5 punkten. 

 

 
16 a § 

Användning av fingeravtrycksuppgifter i pass 
för andra ändamål än de som uppgifterna har 

samlats in och registrerats för 

Polisen får använda i 3 § 3 mom. 4 punkten 
avsedda fingeravtrycksuppgifter i pass för 
andra ändamål än de som uppgifterna har 
samlats in och registrerats för endast om det 

16 a § 

Användning av fingeravtrycksuppgifter i pass 
för andra ändamål än de som uppgifterna 

har samlats in och registrerats för 

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

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

är nödvändigt för att identifiera ett offer för 
en naturkatastrof, storolycka eller någon an-
nan katastrof eller för ett brott eller ett offer 
som annars förblivit oidentifierat. Rätt att an-
vända uppgifterna har endast den som ound-
gängligen behöver dem för skötseln av sina 
arbetsuppgifter. 

Polisen har rätt att i de situationer som av-
ses i 1 mom. ta fingeravtryck av en registre-
rad och jämföra dem med registrerade fing-
eravtryck. Uppgifter som tagits för jämförel-
sen får användas endast när jämförelsen görs 
och ska därefter förstöras omedelbart. 
 

 
17 § 

Utlämnande av uppgifter till en annan polis-
enhet för det ändamål som uppgifterna har 

samlats in och registrerats för 

— — — — — — — — — — — — — —  
Uppgifter som avses i 12 § får dock lämnas 

ut endast när de behövs för 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) avvärjande av fara som omedelbart hotar 
liv eller hälsa eller avvärjande av betydande 
egendomsskada, 
— — — — — — — — — — — — — —  

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
får uppgifter lämnas ut även genom teknisk 
anslutning eller i maskinläsbar form. 
 

17 § 

Utlämnande av uppgifter till en annan polis-
enhet för det ändamål som uppgifterna har 

samlats in och registrerats för  

— — — — — — — — — — — — — —  
Uppgifter som avses i 12 § får dock lämnas 

ut endast när de behövs för 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) avvärjande av allvarlig fara som ome-
delbart hotar den allmänna säkerheten, 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Uppgifter får lämnas ut även genom tek-
nisk anslutning eller som en datamängd. 
 

 
18 § 

Utlämnande av uppgifter till en annan polis-
enhet för andra ändamål än de som uppgif-

terna har samlats in och registrerats för 

En polisenhet får lämna ut uppgifter till en 
annan polisenhet ur ett personregister som 
polisen inrättat för mer begränsad användning 
än riksomfattande bruk för andra ändamål än 
de som uppgifterna har samlats in och regi-
strerats för, om uppgifterna behövs för 
 

1) tryggande av statens säkerhet, 
2) avvärjande av fara som omedelbart hotar 

liv eller hälsa eller avvärjande av en bety-
dande egendomsskada, 

3) förebyggande eller utredning av ett brott 

18 §

Utlämnande av uppgifter till en annan polis-
enhet för andra ändamål än de som uppgif-

terna har samlats in och registrerats för  

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
får en polisenhet lämna ut uppgifter till en 
annan polisenhet ur ett personregister som 
polisen inrättat för mer begränsad använd-
ning än riksomfattande bruk för andra ända-
mål än de som uppgifterna har samlats in och 
registrerats för, om uppgifterna behövs för 

1) tryggande av statens säkerhet, 
2) avvärjande av allvarlig fara som ome-

delbart hotar den allmänna säkerheten, 
 
3) förebyggande eller utredning av ett brott 
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på vilket kan följa fängelse, 
4) utredning av identitet i samband med ett 

visst uppdrag som hör till polisen och som 
nödvändigt kräver att identiteten styrks, 

5) beslut eller utlåtande som gäller bevil-
jande eller giltighet av ett tillstånd, när till-
ståndet enligt gällande bestämmelser är bero-
ende av sökandens eller tillståndshavarens 
tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknan-
de egenskap, och det för bedömningen av 
egenskapen krävs uppgifter om sökandens el-
ler tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av 
rusmedel, brottslighet eller våldsamma upp-
trädande. 

Uppgifter i skyddspolisens funktionella in-
formationssystem som avses i 5 § eller upp-
gifter enligt 12 § i ett temporärt personregis-
ter som avses i 6 § 2 mom. 2 punkten får 
dock inte lämnas ut för skötseln av de uppgif-
ter som avses i 1 mom. 5 punkten. 

Uppgifter i polisens personregister får även 
lämnas ut för polisens forsknings- och plane-
ringsverksamhet. Uppgifter får också lämnas 
ut för polisens utbildningsverksamhet, om de 
är nödvändiga för att genomföra utbildning-
en. 
 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
får uppgifter lämnas ut även genom teknisk 
anslutning eller i maskinläsbar form. 
 

på vilket kan följa fängelse, 
4) utredning av identitet i samband med ett 

visst uppdrag som hör till polisen och som 
nödvändigt kräver att identiteten styrks, 

5) beslut eller utlåtande som gäller bevil-
jande eller giltighet av ett tillstånd, när till-
ståndet enligt gällande bestämmelser är bero-
ende av sökandens eller tillståndshavarens 
tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknan-
de egenskap, och det för bedömningen av 
egenskapen krävs uppgifter om sökandens el-
ler tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av 
rusmedel, brottslighet eller våldsamma upp-
trädande. 

Uppgifter i skyddspolisens funktionella in-
formationssystem som avses i 5 § och upp-
gifter enligt 12 § i ett temporärt personregis-
ter som avses i 6 § 2 mom. 2 punkten får 
dock inte lämnas ut för skötseln av de upp-
gifter som avses i 1 mom. 5 punkten. 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
får uppgifter i polisens personregister även 
lämnas ut för laglighetsövervakning samt 
forsknings-, planerings- och utvecklingsverk-
samhet. Uppgifter får också användas för ut-
bildningsverksamhet, om de är nödvändiga 
för att genomföra utbildningen. 

Uppgifter får lämnas ut även genom tek-
nisk anslutning eller som en datamängd. 

 

 
19 § 

Utlämnande av uppgifter till andra myndig-
heter 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna får 
polisen lämna ut behövliga uppgifter genom 
teknisk anslutning eller i maskinläsbar form 
ur polisens personregister, med undantag för 
Europolinformationssystemet som avses i 30 
§ och Schengens nationella informationssy-
stem som avses i 31 §, till 

1) Fordonsförvaltningscentralen för upp-
rätthållande av fordonsregistret inom infor-
mationssystemet för vägtrafiken och för till-
verkning av körkort, 

 
 
 
 

19 § 

Utlämnande av uppgifter till andra myndig-
heter 

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

 
 
 
1) till Trafiksäkerhetsverket uppgifter som 

avses i 11 § 1 mom. 5 punkten i lagen om 
fordonstrafikregistret samt för bedömningen 
av förutsättningarna för att bevilja, förnya 
och återkalla ett tillstånd de uppgifter som 
avses i 48 § i luftfartslagen, 

2) till Nödcentralsverket uppgifter som för 
utförande av de uppdrag som anges i lagen 
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3) gränsbevakningsväsendet när det är fråga 

om i 2 § avsedda uppgifter som skall behand-
las för utförande av de åligganden enligt 1 § 1 
mom. i polislagen som föreskrivs för gräns-
bevakningsväsendet i gränsbevakningslagen 
eller någon annanstans i lag, och i 3 § avsed-
da uppgifter som skall behandlas för utföran-
de av de åligganden enligt 1 § 3 mom. i 
polislagen som föreskrivs för gränsbevak-
ningsväsendet i gränsbevakningslagen eller 
någon annanstans i lag, samt uppgifter som 
behövs för gränsövervakning, genomförande 
av gränskontroller och övervakning av perso-
ners inresa och utresa,  

2) försvarsmaktens huvudstab för i lagen 
om fullgörande av polisuppgifter inom för-
svarsmakten (1251/1995) avsedda säkerhets- 
och övervakningsuppgifter samt för brottsut-
redning och för i lagen om säkerhetsutred-
ningar (177/2002) avsedda säkerhetsutred-
ningar, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) tullverket för övervakning av utlandstra-

fiken, för förebyggande och utredning av tull-
brott samt för övervakning av personers inre-
sa och utresa, 

 
 
 
 
 

om nödcentraler (157/2000) behövs för sä-
kerställande av förberedande åtgärder eller 
arbetarskyddet eller för stödjande av enheten 
i fråga, dessutom med beaktande av vad som 
i nämnda lag föreskrivs om begränsning av 
rätten att få uppgifter samt för registrering i 
nödcentralsdatasystemet arbetarskyddsupp-
gifter i informationssystemet för polisären-
den, 

3) till räddningsmyndigheter för rädd-
ningsverksamhet, 

4) till gränsbevakningsväsendet för över-
vakning av personers inresa och utresa och 
för genomförande av gränskontroll i sam-
band därmed, för övervakning av att be-
stämmelserna som gäller utlänningar iakttas, 
för upprätthållande av gränssäkerheten och 
för hindrande, avslöjande, förundersökning 
och annan undersökning av brott och i sam-
band med gränsbevakningsväsendets andra 
uppdrag som motsvarar de uppdrag för vilka 
uppgifterna samlats in och registrerats samt 
för andra ändamål när det gäller fall som 
avses i 16 § 1 mom, 

 
5) till Huvudstaben för i lagen om fullgö-

rande av polisuppgifter inom försvarsmakten 
(1251/1995) avsedda säkerhets- och över-
vakningsuppdrag samt för brottsutredning, 
för i 96 § i värnpliktslagen avsedda uppdrag, 
för i lagen om säkerhetsutredningar 
(177/2002) avsedda säkerhetsutredningar och 
för i lagen om internationella förpliktelser 
som gäller informationssäkerhet (588/2004) 
avsedda säkerhetsutredningar som gäller 
sammanslutningar och personer samt till den 
värnpliktsregisteransvarige för uppgifter som 
avses i 96 § i värnpliktslagen, 

6) till socialmyndigheterna för behandling 
av ärenden som gäller en utlännings försörj-
ning samt i enlighet med 25 § i barnskydds-
lagen (417/2007) och 76 § i ungdomslagen 
(72/2006),  

7) till tullverket för övervakning av ut-
landstrafiken, förebyggande, avbrytande och 
utredning av tullbrott samt för övervakning 
av personers inresa och utresa och för ge-
nomförande av gränskontroll i samband 
därmed samt för stämning och annan delgiv-
ning, 

8) till arbetsmyndigheterna för behandling 
av ärenden som gäller beviljande av uppe-
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8) Migrationsverket för behandling av ären-

den som gäller finskt medborgarskap, utlän-
ningars inresa, vistelse och arbete i landet 
samt flyktingar och asyl,  

 
 
 
 
 
 
 
5) domstolarna för behandling av ärenden 

som gäller skjutvapen, vapendelar, patroner 
eller särskilt farliga projektiler, 

6) domstolarna för uppföljning av efterlys-
ningar, kriminal- och fångvårdsmyndigheter-
na för uppföljning av efterlysningar och be-
slut om besöksförbud som gäller personer 
som dömts till straff som riktar sig mot frihe-
ten samt för behandling av tillståndsärenden 
och övervakning av att tillståndsvillkoren 
iakttas samt till justitieministeriet och mili-
tärmyndigheterna för uppföljning av deras 
egna efterlysningar, 

 
 
 
 
 
 
9) allmänna åklagare i den utsträckning 

som föreskrivs i 11 § lagen om allmänna 
åklagare (199/1997), 

10) en tjänsteman som har sådana särskilda 
polisbefogenheter som föreskrivs i 8 § 
polislagen för utförande av uppgifter som av-
ses i 1 § polislagen; i fråga om utlämnande av 
uppgifter gäller 17 § 1—3 mom. och 18 § 1 
och 2 mom., 

 
 
 
11) en tjänsteman som nämns i 1 eller 6 § i 

lagen om stämningsmän (505/1986) för stäm-
ning till en rättegång för bestämmande av 
förvandlingsstraff,  

 
 
 

hållstillstånd för arbetstagare eller uppe-
hållstillstånd för näringsidkare eller över-
vakning av arbete, 

9) till utrikesministeriet och finska beskick-
ningar för beviljande av pass eller något an-
nat resedokument, visum, uppehållstillstånd 
för arbetstagare, uppehållstillstånd för när-
ingsidkare eller något annat uppehållstill-
stånd som hör till deras behörighet, 

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

11) till domstolarna för behandling av 
ärenden som gäller skjutvapen, vapendelar, 
patroner eller särskilt farliga projektiler, 

12) till domstolarna och Rättsregistercen-
tralen för uppföljning av efterlysningar, 
Brottspåföljdsmyndigheten för uppföljning av 
efterlysningar och beslut om besöksförbud 
som gäller personer som dömts till straff som 
riktar sig mot friheten, för förhindrande av 
kriminalitet som äger rum i fängelse samt för 
behandling av tillståndsärenden och över-
vakning av att tillståndsvillkoren iakttas samt 
till justitieförvaltningsmyndigheterna och mi-
litärmyndigheterna för uppföljning av deras 
egna efterlysningar,  

13) till en utmätningsman i enlighet medel 
3 kap. 67 § i utsökningsbalken (705/2007) för 
utsökningsutredningar eller annan verkstäl-
lighet av utsökningsärenden, 

14) till allmänna åklagare i den utsträck-
ning som föreskrivs i 11 § i lagen om all-
männa åklagare (199/1997), 

15) till en tjänsteman för fullgörande av de 
uppgifter som anges i 1 § i polislagen när 
tjänstemannen har sådana särskilda polisbe-
fogenheter som föreskrivs i 8 § i den lagen 
eller verkar utomlands och sköter uppdrag i 
egenskap av en av Finland utsänd kontakt-
person för polisen; i fråga om utlämnande av 
uppgifter gäller 17 § 1—3 mom. och 18 § 1 
och 2 mom., 

16) till en tjänsteman som nämns i 1 eller 6 
§ i lagen om stämningsmän (505/1986) för 
stämning till en rättegång för bestämmande 
av förvandlingsstraff samt till stämningsmän 
för delgivning av stämning nödvändiga per-
sonuppgifter, säkerhetsinformation och upp-
gifter om anhållna i informationssystemet för 
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12) Forststyrelsens jakt- och fiskeövervaka-

re vid jakt- och fiskeövervakning som hör till 
deras behörighet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utan hinder av sekretessbestämmelserna får 

polisen lämna ut i 3 § 3 mom. 4 punkten av-
sedda fingeravtrycksuppgifter i pass endast 
till de myndigheter som avses i 1 mom. 3, 4, 
7 och 8 punkten för styrkande av identitet och 
konstaterande av ett dokuments äkthet, när 
det behövs för behandling av ärenden som 
gäller en persons inresa, vistelse i landet eller 
utresa. Den som är berättigad att lämna ut 
uppgifter har rätt att ta fingeravtryck av en 
registrerad och jämföra dem med registrerade 
fingeravtryck. Uppgifter som tagits för jämfö-
relsen får användas endast när jämförelsen 
görs och ska därefter förstöras omedelbart.  

Tjänstemän vid försvarsmakten, gränsbe-
vakningsväsendet eller tullverket som förord-
nats till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- 
eller observationsuppgifter, kan utan hinder 
av sekretessbestämmelserna av den register-
ansvarige av särskilda skäl få teknisk anslut-
ning till det informationssystem för misstänk-
ta som avses i 4 § samt register som avses i 6 
§ 2 mom. 2 punkten. Detsamma gäller tjäns-
temän vid fångvårdsväsendet som förordnats 
till kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller 
observationsuppgifter och som har sådana 
särskilda polisbefogenheter som regleras i 8 § 

polisärenden,
17) till Forststyrelsens jakt- och fiskeöver-

vakare för jakt- och fiskeövervakning som 
hör till deras behörighet, 

18) till kommuner som är väghållare och 
Trafikverket uppgifter om trafikolyckor för 
främjande av trafiksäkerheten, 

19) till hälsoskyddsmyndigheterna, för fö-
rebyggande av smittsamma sjukdomar, såda-
na uppgifter om resande som avses i lagen 
om inkvarterings- och förplägnadsverksam-
het (308/2006),  

20) till arbetarskyddsförvaltningen för 
övervakning av förarnas kör- och vilotider 
uppgifter enligt Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2006/22/EG om minimivillkor 
för genomförande av rådets förordningar 
(EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om 
sociallagstiftning på vägtransportområdet 
samt om upphävande av rådets direktiv 
88/599/EEG,   

21) till myndigheter som avses i lagen om 
transport av farliga ämnen (719/1994) upp-
gifter som behövs vid tillsynen över transpor-
ter av farliga ämnen. 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
får polisen lämna ut i 3 § 3 mom. 4 punkten 
avsedda fingeravtrycksuppgifter i pass endast 
till de myndigheter som avses i 1 mom. 4, 7, 
9 och 10 punkten för styrkande av identitet 
och konstaterande av ett dokuments äkthet, 
när det behövs för behandling av ärenden 
som gäller en persons inresa, vistelse i landet 
eller utresa. Den som är berättigad att få upp-
gifter har rätt att ta fingeravtryck av en regi-
strerad och jämföra dem med registrerade 
fingeravtryck. Uppgifter som tagits för jäm-
förelsen får användas endast när jämförelsen 
görs och ska därefter förstöras omedelbart. 

Tjänstemän vid försvarsmakten, gränsbe-
vakningsväsendet eller tullverket som för-
ordnats till kriminalunderrättelse-, brottsana-
lys- eller observationsuppgifter, kan utan 
hinder av sekretessbestämmelserna av den 
registeransvarige av särskilda skäl få teknisk 
anslutning till det informationssystem för 
misstänkta som avses i 4 § samt register som 
avses i 6 § 2 mom. 2 punkten. Detsamma 
gäller tjänstemän vid fångvårdsväsendet som 
förordnats till kriminalunderrättelse-, brotts-
analys- eller observationsuppgifter och som 
har sådana särskilda polisbefogenheter som 
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i polislagen.  
 

 
 
Innan uppgifter lämnas ut genom teknisk 

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

regleras i 8 § i polislagen eller en vid utri-
kesministeriet anställd kontaktperson för po-
lisen, gränsbevakningsväsendet och tullver-
ket. 

Kvaliteten på de uppgifter som lämnas ut 
ska bekräftas och uppgifterna ska om möjligt 
förses med information som gör det möjligt 
för mottagaren att bedöma hur korrekta, full-
ständiga, aktuella och tillförlitliga uppgifter-
na är. Om det framgår att någon har lämnat 
ut felaktiga uppgifter eller uppgifter lämnats 
ut i strid med lag, ska detta omedelbart med-
delas mottagaren. 

 
 
 
 

19 a § 

Utlämnande av uppgifter till allmänheten 

För att allmänheten ska kunna underrättas 
och för att tips från allmänheten ska kunna 
fås får polisen via allmänt datanät lämna ut 
uppgifter som avses i 2 § 3 mom. 11 punkten, 
om det är av väsentlig betydelse för utföran-
de av ett uppdrag som avses i 1 § 1 mom. i 
polislagen. 

 
 
 
 

19 b §

Tillsyn över informationssystemen och över 
behandlingen av uppgifterna i dem 

 
Sekretessen och annat skydd för de infor-

mationssystem som avses i denna lag och 
uppgifterna i dem säkerställs genom  

1) att insyn i uppgifterna ges endast dem 
som behöver uppgifterna för sina arbetsupp-
drag, 

2) att det ses till att användningen, utläm-
nandet och annan behandling av uppgifterna 
i informationssystemen och grunderna för ut-
lämnandet registreras i en elektronisk logg, i 
informationssystemet, ett ärendehanterings-
system, ett manuellt diarium eller ett doku-
ment, 

3) att olovlig ändring och annan olovlig el-
ler obehörig behandling av uppgifterna hind-
ras med hjälp av ändamålsenliga och till-
räckliga säkerhetsarrangemang och andra 
åtgärder när det gäller kontrollen av använ-
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darrättigheterna, tillsynen över användning-
en samt datanäten, informationssystemen och 
informationstjänsterna. 

 
 

20 § 

Beslut om utlämnande av uppgifter 

Beslut om utlämnande av uppgifter ur poli-
sens personregister fattas av den registeran-
svarige eller av en annan polisenhet som den 
registeransvarige har förordnat till uppgiften. 
Polisenheten skall utse ett tillräckligt antal 
personer med rätt att besluta om utlämnande 
av uppgifter ur personregistren. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

20 § 

Beslut om utlämnande av uppgifter 

Beslut om rätt att lämna ut uppgifter ur po-
lisens personregister genom teknisk anslut-
ning eller som en datamängd fattas av den 
registeransvarige.  
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
22 § 

Utplåning av uppgifter ur informationssyste-
met för polisärenden 

Ur informationssystemet för polisärenden 
skall uppgifter utplånas enligt följande: 

9) av undersöknings- och handräcknings-
uppgifterna brottsanmälningsuppgifter då ett 
år har förflutit sedan åtalsrätten för det miss-
tänkta brottet preskriberades och övriga an-
mälningsuppgifter då fem år har förflutit se-
dan anmälningen registrerades; om en anmä-
lan om brott gäller flera brott utplånas uppgif-
terna då ett år har förflutit sedan åtalsrätten 
för det senaste misstänkta brottet preskribe-
rats; om endast en tidsintervall under vilken 
brottet har begåtts har kunnat fastställas, be-
räknas tiden för utplåning av uppgifter från 
och med den senaste tidpunkten,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) av efterlysningsuppgifterna uppgifter om 

näringsförbud då fem år har förflutit sedan 
näringsförbudet upphörde, uppgifter om be-

22 § 

Utplåning av uppgifter ur informationssy-
stemet för polisärenden 

Ur informationssystemet för polisärenden 
ska uppgifter utplånas enligt följande: 

1) undersöknings- och handräckningsupp-
gifter, om inte de behövs med tanke på un-
dersökning eller övervakning eller målsä-
gandens rättigheter,  

a) uppgifterna i en brottsanmälan som 
överförts till en åklagare då fem år har för-
flutit sedan ärendet överfördes till åklagaren, 
om det grövsta brottet i anmälan kan leda till 
böter; då tio år har förflutit sedan ärendet 
överfördes till en åklagare, om det grövsta 
brottet i anmälan kan leda till ett fängelse-
straff på högst fem år, då tjugo år har förflu-
tit sedan ärendet överfördes till en åklagare, 
om det grövsta brottet i anmälan kan leda till 
fängelse i över fem år; uppgifterna utplånas 
inte om åtalsrätten inte preskriberas,  

b) uppgifterna i övriga brottsanmälningar 
då ett år har förflutit sedan åtalsrätten för 
det senaste misstänkta brottet preskriberats, 
dock tidigast då fem år har förflutit sedan 
anmälan registrerades,  

c) uppgifterna i andra anmälningar då fem 
år har förflutit sedan anmälan registrerades, 

2) av uppgifterna om efterlysningar av per-
soner uppgifter om näringsförbud då fem år 
har förflutit sedan näringsförbudet upphörde, 
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söksförbud då två år har förflutit sedan be-
söksförbudet upphörde och andra efterlys-
ningsuppgifter då tre år har förflutit sedan ef-
terlysningen återkallades, 

 
 
 
 
 
8) identifieringsuppgifter då ett år har för-

flutit sedan en person påträffades eller en 
okänd avliden identifierades, 

2) uppgifter om efterspanade motorfordon 
då ett år har förflutit sedan efterlysningen 
återkallades, dock senast då tio år har förflutit 
sedan efterlysningen antecknades, 

3) egendomsuppgifter då ett år har förflutit 
sedan egendomen återställdes till ägaren eller 
innehavaren eller såldes på auktion eller för-
stördes, dock senast då tio år har förflutit se-
dan uppgiften antecknades, 

4) uppgifter om anhållna då tio år har för-
flutit sedan den sista uppgiften antecknades, i 
fråga om en person som gripits med stöd av 
11 § polislagen dock senast då fem år har för-
flutit sedan uppgiften antecknades, 

 
 
5) uppgifter ur brottsanmälningsindexet och 

uppgifter om påföljder då ett år har förflutit 
sedan åtalsrätten för det misstänkta brottet 
preskriberades; uppgifter om anmälan om 
brott med åtföljande uppgifter om straff eller 
andra påföljder utplånas dock från det beslu-
tet vann laga kraft enligt följande: 

a) uppgifter om böter eller samfundsbot, 
ungdomsstraff eller avsättning då fem år har 
förflutit, 

 
 
 
b) uppgifter om fängelsestraff på högst två 

år och om samhällstjänst då tio år har förflu-
tit, 

 
 
 
c) uppgifter om fängelsestraff på över två 

och högst fem år samt om dom genom vilken 
någon lämnats obestraffad med stöd av 3 kap. 
3 § strafflagen (39/1889) då tjugo år har för-
flutit, 

uppgifter om besöksförbud då fem år har för-
flutit sedan besöksförbudet meddelades, upp-
gifter om övervakad frihet på prov eller 
övervakningsstraff då fem år har förflutit se-
dan den övervakade friheten på prov upp-
hörde eller övervakningsstraffet avtjänats 
och andra uppgifter då tre år har förflutit se-
dan efterlysningen eller förbudet återkalla-
des, 

3) identifieringsuppgifter då fem år har för-
flutit sedan en försvunnen person påträffades 
eller en okänd avliden identifierades, 

4) uppgifter om efterspanade fordon, när 
de inte behövs med tanke på undersökning el-
ler övervakning eller målsägandens rättighe-
ter, 

5) egendomsuppgifter, när de inte behövs 
med tanke på undersökning eller övervakning 
eller målsägandens rättigheter, 

 
 
6) uppgifter om frihetsberövade då tio år 

har förflutit sedan den sista uppgiften an-
tecknades och uppgifter om en person som 
gripits med stöd av 11 § i polislagen då fem 
år har förflutit sedan uppgiften antecknades, 
om inte uppgifterna behövs med tanke på un-
dersökning eller övervakning, 

7) sådana uppgifter ur brottsanmälningsin-
dexet som inte utplånas ur registret i enlighet 
med 1 punkten underpunkt a eller b, ska ut-
plånas då ett år har förflutit, 

 
 
 
a) när det har beslutats att förundersök-

ningen ska läggas ner med stöd av 4 § 3 
mom., 9 § 2 mom. eller 43 § 2 mom. i förun-
dersökningslagen eller att förundersökning 
inte ska göras eller när den läggs ner med 
stöd av 3 § i förundersökningslagen, 

b) sedan den registeransvarige fått känne-
dom om åklagarens beslut om åtalseftergift 
för den som har gjort sig skyldig till ett brott 
eller om åklagarens beslut om att det i saken 
inte är fråga om ett brott eller inte finns bevis 
för brott, 

c) sedan den registeransvarige fått känne-
dom om en domstols lagakraftvunna avgö-
rande om att åtal som väckts mot den regi-
strerade förkastats eller om att åtal som 
väckts förkastats på grund av att åtalsrätten 
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7) uppgifter om tillvägagångssätt och om 

signalement då ett år har förflutit 
 
 
a) sedan förundersökningen avslutats då 

den visat att inget brott begåtts, 
b) sedan förundersökningsmyndigheten 

med stöd av 2 § 2 mom. förundersökningsla-
gen beslutade avstå från åtgärder för att få 
den som gjort sig skyldig till ett brott ställd 
under åtal, 

c) sedan åtalsrätten för det misstänkta brot-
tet preskriberats då förundersökningen har vi-
sat att ingen kan åtalas, 

d) sedan den registeransvarige fått känne-
dom om åklagarens beslut med stöd av 1 kap. 
7 eller 8 § lagen om rättegång i brottmål 
(689/1997) eller något annat lagrum om 
åtalseftergift för den som har gjort sig skyldig 
till ett brott eller om åklagarens beslut om att 
det i saken inte är fråga om ett brott eller inte 
finns bevis för brott, 

e) sedan den registeransvarige fått känne-
dom om en domstols lagakraftvunna avgö-
rande om att åtal som väckts mot den regi-
strerade förkastats eller om att åtal som 
väckts förkastats på grund av att åtalsrätten 
preskriberats, 

 
 
 
 
6) uppgifter om förmedling av meddelan-

preskriberats, 
d) sedan den registeransvarige fått känne-

dom om att den person som är misstänkt för 
brottet har avlidit, 

e) sedan åtalsrätten för brottet preskribe-
rats och förundersökningen har visat att ing-
en kan åtalas, 

- då fem år har förflutit sedan målet över-
fördes till åklagaren, när det grövsta brottet i 
anmälan kan leda till böter, 

- då tio år har förflutit sedan målet över-
fördes till åklagaren, när det grövsta brottet i 
anmälan kan leda till ett fängelsestraff på 
högst fem år, 

- då tjugo år har förflutit sedan målet över-
fördes till åklagaren, när det grövsta brottet i 
anmälan kan leda till fängelse i över fem år, 

8) säkerhetsinformation då ett år har för-
flutit sedan den registrerade avled, 

9) signalementsuppgifter senast då tio år 
har förflutit sedan den registrerade avled; 
signalementsuppgifter utplånas dock efter ett 
år,  

a) från det att det har beslutats att förun-
dersökningen ska läggas ner med stöd av 4 § 
3 mom., 9 § 2 mom. eller 43 § 2 mom. i för-
undersökningslagen eller att förundersökning 
inte ska göras eller den läggs ner med stöd 
av 3 § i förundersökningslagen, 

 
 
 
 
b) sedan den registeransvarige fått känne-

dom om åklagarens beslut om åtalseftergift 
för den som har gjort sig skyldig till ett brott 
eller om åklagarens beslut om att det i saken 
inte är fråga om ett brott eller inte finns bevis 
för brott, 

 
 
c) från det att den registeransvarige fått 

kännedom om en domstols lagakraftvunna 
avgörande om att åtal som väckts mot den 
registrerade förkastats eller om att åtal som 
väckts förkastats på grund av att åtalsrätten 
preskriberats, 

10) arkivuppgifter då förvaringen av hand-
lingar vid polisenheten upphör; indexuppgif-
ter för handlingar som ska förvaras varaktigt 
förvaras varaktigt, 

11) uppgifter om informationsförmedling 
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den då två år har förflutit sedan meddelandet 
har förmedlats, 

 
 
 
9 a) uppgifter om informationskälla då tio 

år har förflutit sedan den sista anteckningen 
om information.  

DNA-profiler som registrerats i polisens 
personregister med stöd av 6 kap. 5 § 
tvångsmedelslagen skall utplånas ur registret 
då ett år har förflutit sedan den registeran-
svarige fick kännedom om åklagarens beslut 
om att det i saken inte varit fråga om ett brott 
eller det inte funnits bevis för brott eller om 
att åtalet mot den registrerade genom en la-
gakraftvunnen dom har förkastats eller straf-
fet undanröjts. Om en profil inte har utplå-
nats tidigare skall den utplånas senast då 10 
år har förflutit från den registrerades död. De 
förvarade proven skall förstöras samtidigt 
som motsvarande DNA-profiler utplånas. 

 
 
4 a) uppgifter om besöksförbud då fem år 

förflutit sedan förbudet upphörde,  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Utan hinder av 1 och 2 mom. utplånas ur 

informationssystemet anteckningar om perso-
ner under 15 år som misstänks för brott när 
ett år har förflutit sedan den registrerade fyll-
de 18 år, om inte en kortare tid för utplåning 
av uppgifterna föreskrivs. Uppgifterna skall 
dock inte utplånas på denna grund om 

1) anmälan gäller andra misstänkta för brot-
tet och uppgifterna om dem ännu inte utplå-
nas, 

2) någon av anteckningarna gäller en brotts-
lig gärning för vilken inte föreskrivs någon 
annan påföljd än fängelse, eller 

3) det för en person under 15 år som regi-
strerats som misstänkt för brott införs nya an-
teckningar om misstanke om brott innan per-

då två år förflutit sedan uppgifterna offent-
liggjordes; uppgifter som gäller egendom, ef-
terspanade fordon och identifiering av per-
soner dock senast samtidigt som de efterlys-
ningar som uppgifterna gäller upphävs, 

12) uppgifter om informationskälla då tio 
år har förflutit från den sista anteckningen 
om informationen,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13) inkvarteringsuppgifter då ett år har 

förflutit sedan anmälan gjordes, 
14) uppgifter om besöksförbud då två år 

har förflutit sedan förbudet upphörde, 
15) i 11 § avsedd överskottsinformation 

som erhållits med sådana informationsin-
hämtningsmetoder som avses i 3 kap. i 
polislagen, då fem år förflutit, om målet har 
avgjorts genom ett lagakraftvunnet avgöran-
de eller lämnats därhän, 

16) observationsuppgifter och uppgifter 
från teknisk övervakning då sex månader har 
förflutit sedan den sista anteckningen i an-
slutningen till en uppgift införts i systemet. 

Utan hinder av vad som 1 mom. föreskriver 
om utplåning av uppgifter ska uppgifter om 
registrerade som var under 15 år gamla då 
de begick brottet utplånas när den registre-
rade fyller 18 år, om inte den registrerade 
har gjort sig skyldig till ett brott efter att ha 
fyllt 15 år. Uppgifterna ska dock inte utplå-
nas på denna grund, om anmälan gäller andra 
misstänkta för brottet och uppgifterna om 
dem ännu inte utplånas eller om någon av an-
teckningarna gäller en brottslig gärning för 
vilken inte föreskrivs någon annan påföljd än 
fängelse. 
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sonen har fyllt 18 år. 
Utan hinder av 1 och 3 mom. skall alla upp-

gifter om en person utplånas ur informations-
systemet senast ett år efter den registrerades 
död. 

Utan hinder av vad som 1—4 mom. före-
skriver om undersöknings- och handräck-
ningsuppgifter, identifieringsuppgifter, egen-
domsuppgifter och uppgifter om efterspanade 
fordon, utplånas dock inte uppgifterna om de 
fortfarande behöver bevaras med tanke på 
undersökning eller övervakning som hänför 
sig till anmälan i fråga. Personuppgifter skall 
inte heller utplånas om de inbegriper uppgif-
ter som hänför sig till en persons egen säker-
het eller polisens säkerhet i arbetet. Senast 
tre år efter att behovet av att bevara uppgif-
terna undersöktes skall en ny kontroll av be-
hovet göras och den nya kontrollen anteck-
nas. 

Oberoende av de förvaringstider som anges 
i 1—5 mom. utplånas dock arkivuppgifter 
som gäller undersökning och handräckning 
när 50 år har förflutit sedan anmälningen re-
gistrerades. 
 

 
Registrerade spår från brottsplatsen som 

förblivit oidentifierade utplånas ett år efter 
att åtalsrätten för brottet preskriberats.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senast tre år efter att behovet av att bevara 

de uppgifter som avses i 1 mom. 1,3,4,5 och 8 
punkten undersöktes ska en ny kontroll av 
behovet göras och den nya kontrollen an-
tecknas. 

 
 

23 § 

Utplåning av uppgifter ur informationssyste-
met för förvaltningsärenden 

Ur informationssystemet för förvaltnings-
ärenden skall uppgifter utplånas enligt följan-
de: 

1) av uppgifterna om vapentillstånd, upp-
gifter om beslut då tio år har förflutit sedan 
beslutet fattades eller förföll eller den i beslu-
tet angivna giltighetstiden gick ut, tillstånds-
uppgifter då tio år har förflutit sedan utgång-
en av tillståndets giltighetstid, uppgifter om 
hinder och anmärkningar samt andra registre-
rade uppgifter då tio år har förflutit sedan 
uppgiften antecknades, 
 
 
 
 

2) av uppgifterna om identitetskort och 
pass, av fingeravtrycksuppgifterna i pass, av 
uppgifterna för tillsynen över säkerhetsbran-
schen och av uppgifterna för tillsynen över 

23 § 

Utplåning av uppgifter ur informationssy-
stemet för förvaltningsärenden 

Ur informationssystemet för förvaltnings-
ärenden ska uppgifter utplånas enligt följan-
de: 

1) av de uppgifter om vapentillstånd som 
avses i 3 § 3 mom. 1 punkten, uppgifter om 
beslut då tjugo år har förflutit sedan beslutet 
fattades eller förföll eller den i beslutet an-
givna giltighetstiden gick ut, tillståndsuppgif-
ter då tjugo år har förflutit sedan utgången av 
tillståndets giltighetstid, uppgifter om hinder 
och anmärkningar samt andra registrerade 
uppgifter då tjugo år har förflutit sedan upp-
giften antecknades samt uppgifter om vapen 
då tjugo år har förflutit sedan vapnet gjordes 
varaktigt obrukbart, skrotades eller fördes 
varaktigt ut ur landet, 

2) av uppgifterna om identitetskort och 
pass, av fingeravtrycksuppgifterna i pass, av 
uppgifterna för tillsynen över säkerhetsbran-
schen och av uppgifterna för tillsynen över 
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penninginsamlingar, uppgifter om beslut då 
tio år har förflutit sedan beslutet fattades eller 
förföll eller den i beslutet angivna giltighets-
tiden gick ut och uppgifter om hinder, an-
märkningar och kontroll samt andra registre-
rade uppgifter då tio år har förflutit sedan 
uppgiften antecknades,  

3) bilduppgifter då tre år har förflutit sedan 
utgången av giltighetstiden för det av polisen 
eller en myndighet inom utrikesförvaltningen 
beviljade tillståndet eller för det förvaltnings-
beslut för vars beredning fotografiet eller 
namnteckningsprovet av en person senast an-
vändes; om ett tidigare tillstånd eller beslut 
har en längre giltighetstid än det tillstånd eller 
beslut som senast tillkommit skall dock upp-
gifterna utplånas då tre år har förflutit sedan 
utgången av giltighetstiden för det tillstånd 
eller beslut som har tillkommit tidigare men 
som har en längre giltighetstid,  

4) uppgifter om den lokala polisens säker-
hetsutredningar då ett år har förflutit sedan en 
ny begränsad säkerhetsutredning lämnades, 
dock senast då tio år har förflutit sedan utred-
ningen lämnades, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

penninginsamlingar och lotterier, uppgifter 
om beslut då tio år har förflutit sedan beslutet 
fattades eller förföll eller den i beslutet an-
givna giltighetstiden gick ut, uppgifter om 
hinder, anmärkningar och kontroll samt 
andra registrerade uppgifter då tio år har för-
flutit sedan uppgiften antecknades,  

3) bilduppgifter då tre år har förflutit sedan 
utgången av giltighetstiden för det tillstånd 
som polisen, utrikesministeriet eller en finsk 
beskickning beviljat eller det beslut som nå-
gon av dem fattat och för vars beredning fo-
tografiet eller namnteckningsprovet av en 
person senast användes; om ett tidigare till-
stånd eller beslut har en längre giltighetstid 
än det tillstånd eller beslut som senast till-
kommit, ska uppgifterna utplånas då tre år 
har förflutit sedan utgången av giltighetstiden 
för det tillstånd eller beslut som har en längre 
giltighetstid, 

4) den lokala polisens säkerhetsutredningar 
då ett år har förflutit sedan en ny begränsad 
säkerhetsutredning lämnades, dock senast då 
tio år har förflutit sedan utredningen lämna-
des,  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

25 § 

Utplåning av uppgifter ur skyddspolisens 
funktionella informationssystem 

Uppgifter om en person skall utplånas ur 
skyddspolisens funktionella informationssy-
stem då 25 år har förflutit sedan den sista 
uppgiften infördes. De uppgifter i informa-
tionssystemet som gäller normala säkerhets-
utredningar och omfattande säkerhetsutred-
ningar utplånas då ett år har förflutit sedan en 
ny utredning lämnades, dock senast då tio år 
har förflutit sedan utredningen lämnades. 
 

25 § 

Utplåning av uppgifter ur skyddspolisens 
funktionella informationssystem 

Uppgifter om en person ska utplånas ur 
skyddspolisens funktionella informationssy-
stem då 25 år har förflutit sedan den sista 
uppgiften infördes. De normala och omfat-
tande säkerhetsutredningar som finns i in-
formationssystemet utplånas då ett år har för-
flutit sedan en ny utredning lämnades, dock 
senast då tio år har förflutit sedan utredning-
en lämnades. 

 
27 § 

Uppgifter som konstaterats vara felaktiga 

En uppgift som har konstaterats vara felak-
tig skall antecknas som felaktig och den får 
bevaras, om det är nödvändigt för att trygga 

27 §

Uppgifter som konstaterats vara felaktiga 

En uppgift som har konstaterats vara felak-
tig ska antecknas som felaktig och den ska 
bevaras, om det är nödvändigt för att trygga 
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de rättigheter som den registrerade, någon 
annan part eller en person som hör till polis-
personalen har. En sådan uppgift får användas 
endast i syfte att trygga dessa rättigheter. 

En uppgift som har konstaterats vara felak-
tig får dock inte bevaras i det register som av-
ses i 31 §. 

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

de rättigheter som den registrerade, någon 
annan part eller en person som hör till polis-
personalen har. En sådan uppgift får använ-
das endast i syfte att trygga dessa rättigheter. 

En uppgift som har konstaterats vara felak-
tig får dock inte bevaras i det register som 
avses i 33 §. 

En uppgift som konstaterats vara felaktig 
och som bevaras med stöd av 1 mom. ska ut-
plånas genast när den inte längre behövs för 
att trygga rättigheterna, dock senast då fem år 
har förflutit sedan den föreskrivna tiden för 
utplåning av uppgiften gått ut. 

 
37 § 

Utlämnande av uppgifter inom Europeiska 
unionen och Europeiska ekonomiska samar-

betsområdet 

Polisen får inom Europeiska unionen och 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ur 
polisens personregister, som inrättats för 
skötseln av de uppgifter som avses i 1 § 1 
mom. polislagen, lämna ut uppgifter till po-
lismyndigheter och andra myndigheter som 
har till uppgift att trygga rätts- och samhälls-
ordningen, upprätthålla allmän ordning och 
säkerhet eller att förebygga brott, utreda brott 
och sörja för att brott blir föremål för åtals-
prövning, om uppgifterna är nödvändiga för 
utförande av uppdragen. Uppgifterna i poli-
sens personregister, som inrättats för skötseln 
av de uppgifter som avses i 1 § 3 mom. 
polislagen, får lämnas ut, om uppgifterna är 
nödvändiga för att utföra de uppdrag som 
uppgifterna har samlats in och registrerats för. 
 

 
Uppgifter som avses i 12 § får dock lämnas 

ut endast om de är nödvändiga för att 
1) trygga statens säkerhet, 
2) avvärja fara som omedelbart hotar liv el-

ler hälsa eller avvärja en betydande egen-
domsskada, 

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket 
kan följa fängelse, 

4) förebygga eller utreda brottslighet som 
hör till Europeiska polisbyråns behörighet 
och annan grov brottslighet. 

Polisen får ur polisens personregister lämna 

29 § 

Utlämnande av uppgifter inom Europeiska 
unionen och Europeiska ekonomiska samar-

betsområdet 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
får polisen ur polisens personregister, som 
inrättats för skötseln av de uppgifter som av-
ses i 1 § 1 mom. i polislagen, lämna ut upp-
gifter till polismyndigheter och sådana andra 
myndigheter i en medlemsstat i Europeiska 
unionen och i en stat som hör Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet som har till 
uppgift att trygga rätts- och samhällsordning-
en, upprätthålla allmän ordning och säkerhet 
eller att förebygga brott, utreda brott och sör-
ja för att brott blir föremål för åtalsprövning, 
om uppgifterna är nödvändiga för utförande 
av uppdragen. Uppgifterna i polisens person-
register, som inrättats för skötseln av de upp-
gifter som avses i 1 § 3 mom. i polislagen, 
får lämnas ut, om uppgifterna är nödvändiga 
för att utföra de uppdrag som uppgifterna har 
samlats in och registrerats för. 

Uppgifter som avses i 12 § får dock lämnas 
ut endast om de är nödvändiga för att 

1) trygga statens säkerhet, 
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart 

hotar den allmänna säkerheten, 
 
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket 

kan följa fängelse, 
4) förebygga eller utreda brottslighet som 

hör till Europeiska polisbyråns behörighet 
och annan grov brottslighet. 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
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ut uppgifter till de myndigheter som nämns i 
1 mom. för andra ändamål än det för vilket 
uppgifterna har samlats in och registrerats, 
om uppgifterna är nödvändiga för att 
 

1) trygga statens säkerhet, 
2) avvärja fara som omedelbart hotar liv el-

ler hälsa eller avvärja en betydande egen-
domsskada, 

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket 
kan följa fängelse, 

4) utreda identitet i samband med ett visst 
uppdrag som hör till polisen och som nöd-
vändigt kräver att identiteten styrks, 

5) besluta eller lämna utlåtande om bevil-
jande eller giltighet av ett tillstånd, när till-
ståndet enligt gällande bestämmelser är bero-
ende av sökandens eller tillståndshavarens 
tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknan-
de egenskap, och det för bedömningen av 
egenskapen krävs uppgifter om sökandens el-
ler tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av 
rusmedel, brottslighet eller våldsamma upp-
trädande. 

Uppgifter i skyddspolisens funktionella in-
formationssystem som avses i 5 § eller upp-
gifter enligt 12 § i de temporära register som 
avses i 6 § 2 mom. 2 punkten får dock inte 
lämnas ut för utförande av uppgifter som av-
ses i 3 mom. 5 punkten. 

Uppgifter i informationssystemet för miss-
tänkta som avses i 4 § får dock inte lämnas ut 
för utförande av uppgifter som avses i 3 
mom. 5 punkten. 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
får uppgifter lämnas ut även genom teknisk 
anslutning eller i maskinläsbar form. 

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

får polisen ur sina personregister lämna ut 
uppgifter till de myndigheter som anses i 1 
mom. för andra ändamål än det för vilket 
uppgifterna har samlats in och registrerats, 
om uppgifterna är nödvändiga för att 

1) trygga statens säkerhet, 
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart 

hotar den allmänna säkerheten, 
 
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket 

kan följa fängelse, 
4) utreda identitet i samband med ett visst 

uppdrag som nödvändigt kräver att identite-
ten styrks, 

5) besluta eller lämna utlåtande om bevil-
jande eller giltighet av ett tillstånd, när till-
ståndet enligt gällande bestämmelser är bero-
ende av sökandens eller tillståndshavarens 
tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknan-
de egenskap, och det för bedömningen av 
egenskapen krävs uppgifter om sökandens el-
ler tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av 
rusmedel, brottslighet eller våldsamma upp-
trädande. 

För utförande av de uppdrag som avses i 3 
mom. 5 punkten får dock inte lämnas ut de 
uppgifter om undersökning och handräck-
ning som avses i 2 § 3 mom. 1 punkten un-
derpunkterna a—e, de arkivuppgifter som 
avses i 10 punkten, de observationsuppgifter 
som avses i 2 § 3 mom. 15 punkten och de 
uppgifter från teknisk övervakning som avses 
16 punkten och de uppgifter i det informa-
tionssystem för misstänkta som avses i 4 §, 
de uppgifter som finns i det i 5 § avsedda 
funktionella informationssystem som skydds-
polisen har eller de uppgifter som finns i det 
register som avses i 6 §. 

I 3 § 3 mom. 4 punkten avsedda fingerav-
trycksuppgifter i pass får dock lämnas ut en-
dast på det sätt som föreskrivs i 16 a §. 

Kvaliteten på de uppgifter som lämnas ut 
ska bekräftas och uppgifterna ska om möjligt 
förses med information som gör det möjligt 
för mottagaren att bedöma hur korrekta, full-
ständiga, aktuella och tillförlitliga uppgifter-
na är. Om det framgår att någon har lämnat 
ut felaktiga uppgifter eller uppgifter lämnats 
ut i strid med lag ska detta omedelbart med-
delas mottagaren. 

Uppgifter får lämnas ut även genom tek-
nisk anslutning eller som en datamängd. 
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40 §  

Annat utlämnande av uppgifter till utlandet 

 
 
Polisen får under de förutsättningar som 

anges i 37 § 1—4 mom. ur polisens personre-
gister lämna ut uppgifter till internationella 
kriminalpolisorganisationen (I.C.P.O.-
Interpol) eller till polismyndigheter eller 
andra myndigheter i andra medlemsstater i 
organisationen än de som avses i 37 § och 
som har till uppgift att trygga rätts- och sam-
hällsordningen, upprätthålla allmän ordning 
och säkerhet eller att förebygga brott, utreda 
brott och sörja för att brott blir föremål för 
åtalsprövning. 

Polisen får lämna ut uppgifter ur polisens 
personregister till polismyndigheter eller 
andra myndigheter i andra stater än de som 
avses i 1 mom. och som har till uppgift att 
trygga rätts- och samhällsordningen, upprätt-
hålla allmän ordning och säkerhet eller att fö-
rebygga brott, utreda brott och sörja för att 
brott blir föremål för åtalsprövning. Uppgif-
terna får lämnas ut, om de är nödvändiga för 
att 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) avvärja fara som omedelbart hotar liv el-
ler hälsa eller avvärja en betydande egen-
domsskada, 
— — — — — — — — — — — — — —  

I 3 § 3 mom. 4 punkten avsedda fingerav-
trycksuppgifter i pass får dock lämnas ut en-
dast under de förutsättningar som i 16 a § 
anges i fråga om användningen av uppgifter-
na.  

Polisen får till de myndigheter som ansva-
rar för vapentillsynen i en annan stat lämna ut 
uppgifter ur polisens personregister om för-
värv, innehav, överföring, införsel och utför-
sel av skjutvapen, vapendelar, patroner och 
särskilt farliga projektiler, om det är nödvän-
digt för vapentillsynen att uppgifterna lämnas 
ut. 
 
 

30 § 

Utlämnande av uppgifter till stater utanför 
Europeiska unionen och Europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet 

Polisen får under de förutsättningar som 
anges i 29 § 1—6 mom. ur polisens person-
register lämna ut uppgifter till den internatio-
nella kriminalpolisorganisationen (I.C.P.O.-
Interpol) eller till polismyndigheter eller 
andra myndigheter i andra medlemsstater i 
organisationen än de som avses i 29 § och 
som har till uppgift att trygga rätts- och sam-
hällsordningen, upprätthålla allmän ordning 
och säkerhet eller att förebygga brott, utreda 
brott och sörja för att brott blir föremål för 
åtalsprövning. 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
får polisen lämna ut uppgifter ur polisens 
personregister till polismyndigheter eller 
andra myndigheter i andra stater än de som 
avses i 1 mom. och som har till uppgift att 
trygga rätts- och samhällsordningen, upprätt-
hålla allmän ordning och säkerhet eller att fö-
rebygga brott, utreda brott och sörja för att 
brott blir föremål för åtalsprövning. Uppgif-
terna får lämnas ut, om de är nödvändiga för 
att 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) avvärja allvarlig fara som omedelbart 
hotar den allmänna säkerheten, 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

I 3 § 3 mom. 4 punkten avsedda fingerav-
trycksuppgifter i pass får dock lämnas ut en-
dast på det sätt som föreskrivs i 16 a §. 

 
 
Utan hinder av sekretessbestämmelserna 

får polisen till de myndigheter som ansvarar 
för vapentillsynen i en annan stat lämna ut 
uppgifter ur polisens personregister om för-
värv, innehav, överföring, införsel och utför-
sel av skjutvapen, vapendelar, patroner och 
särskilt farliga projektiler, om det med tanke 
på vapentillsynen är nödvändig att lämna ut 
och få uppgifterna. 

Polisen får utan hinder av sekretessbe-
stämmelserna lämna ut uppgifter ur polisens 
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personregister till de behöriga myndigheter 
som avses i överenskommelserna om återta-
gande av personer som olagligen inkommit 
och vistas i landet för utförande av de upp-
drag som avses i överenskommelserna. 

Bestämmelser om en tillräcklig data-
skyddsnivå när beslut om utlämnande av 
uppgifter fattas finns i 22 § i personuppgifts-
lagen. 

 
 
 
 

31 §

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

Vid behandlingen av uppgifter som fåtts 
från en annan stat eller ett internationellt or-
gan ska i fråga om sekretess, tystnadsplikt, 
begränsningar i användningen av uppgifter, 
vidare överlåtelse av uppgifter eller återsän-
dande av utlämnat material iakttas bestäm-
melserna i de villkor som den som lämnat ut 
uppgifterna ställt. 

Om inget annat följer av 1 mom., får poli-
sen behandla uppgifter som den mottagit för 
andra ändamål än vad uppgifterna lämnades 
ut för, om uppgifterna behövs för att 

1) trygga statens säkerhet, 
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart 

hotar den allmänna säkerheten, 
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket 

kan följa fängelse, eller 
4) genomföra ett rättsligt eller administra-

tivt förfarande som har direkt samband med 
åtgärder för att förebygga, utreda eller väcka 
åtal för ett brott eller verkställa straffrättsli-
ga påföljder. 

Uppgifter som fåtts från en medlemsstat i 
Europeiska unionen får dock inte lämnas vi-
dare till stater som inte hör till Europeiska 
unionen eller internationella organ utan 
samtycke från den medlemsstat som lämnat 
ut uppgifterna, förutom om utlämnandet av 
uppgifterna är nödvändigt för finska statens 
eller en annan stats allmänna säkerhet eller 
för att förhindra ett omedelbart och allvarligt 
hot mot Finlands väsentliga intressen och det 
inte går att få samtycke i tid. Uppgifterna får 
lämnas ut endast om staten eller det interna-
tionella organet i fråga garanterar en till-
räcklig dataskyddsnivå. Den medlemsstat 
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som lämnat ut uppgifterna ska omedelbart 
informeras om att uppgifterna lämnats vida-
re. 

Polisen ska på begäran informera den stat 
eller det internationella organ som lämnat ut 
uppgifterna om hur polisen behandlar de ut-
lämnade uppgifterna. Om personuppgifter 
har överlåtits utan begäran, ska polisen utan 
dröjsmål granska om uppgifterna behövs för 
det ändamål för vilket de lämnats ut. 

I syfte att garantera informationsutbytets 
laglighet och informationssäkerheten vid in-
ternationellt samarbete ska polisen registre-
ra vilka personuppgifter som förmedlas och 
grunderna för förmedlingen. Informations-
förmedlingen behöver inte registreras sär-
skilt till den del uppgifter om den kan fås från 
något annat system eller register. 

 
 
 
 
 
 
 

29 §  

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) Europolkonventionen konventionen om 

upprättandet av en europeisk polisbyrå 
(FördrS 79/1998) som ingåtts på grundval av 
artikel K.3 i fördraget om Europeiska unio-
nen, 

 
2) Europeiska polisbyrån den polisbyrå som 

Europeiska unionens medlemsstater upprättat 
genom Europolkonventionen, 

3) behöriga Europolmyndigheter polisen, 
undersökningsavdelningen vid försvarsmak-
tens huvudstab, gränsbevakningsväsendet och 
tullverket, 

 
 
 
 
 
 
4) Europeiska polisbyråns informationssy-

stem det informationsregister som avses i ar-
tikel 7 i Europolkonventionen, 

6 a kap. 

Schengens informationssystem 

32 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) Schengenkonventionen konventionen om 

tillämpning av Schengenavtalet mellan re-
geringarna i Beneluxstaterna, Förbundsre-
publiken Tyskland och Franska republiken 
om gradvis avskaffande av kontroller vid de 
gemensamma gränserna (FördrS 23/2001), 

2) Schengenstat en stat som använder 
Schengens informationssystem, 

 
3) behöriga Schengenmyndigheter polisen, 

gränsbevakningsväsendet, tullverket, all-
männa åklagaren, Migrationsverket, Trafik-
säkerhetsverket, utrikesministeriet, finska di-
plomatiska beskickningar, konsulat som före-
stås av en utsänd konsul och andra finska be-
skickningar, om utrikesministeriet har bevil-
jat en namngiven finsk medborgare som 
tjänstgör där fullmakt att bevilja visum och 
uppehållstillstånd  

4) Schengens informationssystem ett in-
formationssystem som består av en nationell 
enhet för varje Schengenstat samt en teknisk 
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5) Schengenkonventionen konventionen om 

tillämpning av Schengenavtalet mellan reger-
ingarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubli-
ken Tyskland och Franska republiken om 
gradvis avskaffande av kontroller vid de ge-
mensamma gränserna (FördrS 23/2001), 

6) Schengenstat de avtalsslutande parterna 
i Schengenkonventionen samt Island och 
Norge, 

7) behöriga Schengenmyndigheter de finska 
myndigheter som nämns i den förteckning 
som Finland överlämnat till den verkställan-
de kommitté som avses i artikel 101.4 i 
Schengenkonventionen och vilka enligt artik-
larna 101.1 och 101.2 i Schengenkonventio-
nen har rätt att genom en teknisk anslutning 
söka uppgifter i Schengens informationssy-
stem, 

8) Schengens informationssystem ett infor-
mationssystem som består av en nationell en-
het för varje Schengenstat samt en teknisk 
stödfunktion; den tekniska stödfunktionen 
upprätthåller en datafil som garanterar att de 
nationella enheternas datafiler är enhetliga 
till sitt innehåll, (16.3.2007/280)  

9) Prümfördraget fördraget mellan Ko-
nungariket Belgien, Förbundsrepubliken 
Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken 
Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Ko-
nungariket Nederländerna och Republiken 
Österrike om ett fördjupat gränsöverskridan-
de samarbete, särskilt för bekämpning av ter-
rorism, gränsöverskridande brottslighet och 
olaglig migration. (16.3.2007/280)  
 

stödfunktion som förvaltar det centrala in-
formationssystemet; den tekniska stödfunk-
tionen förvaltar en databas som garanterar 
att de nationella enheternas datafiler är en-
hetliga till sitt innehåll, 

5) Sirenekontor centralkriminalpolisen.  
 

 
31 §  

Schengens nationella informationssystem 

 
Schengens nationella informationssystem är 

ett permanent personregister som är avsett för 
polisens riksomfattande bruk och förs med 
hjälp av automatisk databehandling. 

Schengens nationella informationssystem 
kan ha följande delregister: 

33 § 

Schengens informationssystems nationella 
system 

Schengens informationssystems nationella 
system är ett permanent personregister som är 
avsett för polisens riksomfattande bruk och 
förs med hjälp av automatisk databehandling. 
Schengens nationella informationssystem kan 
ha följande delar: 
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1) den nationella enheten i Schengens in-
formationssystem, och 
 
 
 
 
 

2) Schengenregistret för registreringar. 
 
 
 
 
 

Om ändamålet för och innehållet i den na-
tionella enheten i Schengens informationssy-
stem bestäms i artiklarna 92—100 i Scheng-
enkonventionen. 

I Schengenregistret för registreringar får de 
behöriga myndigheterna samla in och regi-
strera uppgifter som skall utlämnas till 
Schengens informationssystem för ändamål 
som anges i artiklarna 95—100 i Schengen-
konventionen. 

Polisen har rätt att använda uppgifterna i 
Schengens nationella informationssystem för 
andra ändamål än de för vilka uppgifterna 
har samlats in och registrerats enligt vad som 
bestäms i artikel 102 i Schengenkonventio-
nen. 
 

1) Sirene-ärendehanteringssystem, via vil-
ket Sirenekontoret lämnar ut uppgifter i en-
lighet med Schengenkonventionen och i vilket 
Sirenekontoret registrerar tilläggsinforma-
tion i anslutning till informationsutbyte och 
uppgifter om åtgärder i anslutning till infor-
mationsutbyte, 

2) SIS-loggdatabas, i vilken allt informa-
tionsutbyte som sker i Schengens informa-
tionssystem registreras i enlighet med 
Schengenkonventionen, 

3) kopia av den databas som förvaltas av 
den tekniska stödfunktionen. 

Bestämmelser om ändamålet för och inne-
hållet i Scengens informationssystems natio-
nella system finns i konventionen. 

 
Bestämmelser om ibruktagandet av Scen-

gens informationssystems nationella system 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 

 

 
 

 
34 §  

Polisens rätt att få uppgifter ur Schengens in-
formationssystem 

Om polisens rätt att få uppgifter ur Scheng-
ens informationssystem föreskrivs i artiklarna 
101 och 102 i Schengenkonventionen. 
 

34 § 

Behöriga Schengenmyndigheters rätt att få 
uppgifter ur Schengens informationssystem 

Bestämmelser om behöriga Schengenmyn-
digheters rätt att få uppgifter ur Schengens 
informationssystem finns i Schengenkonven-
tionen. 
 

 
36 §  

Utlämnande av uppgifter ur Schengens natio-
nella informationssystem 

Polisen får lämna ut uppgifter till de behö-
riga Schengenmyndigheterna ur Schengens 
nationella informationssystem som avses i 31 

35 § 

Utlämnande av uppgifter ur Schengens na-
tionella informationssystem  

Bestämmelser om polisens rätt att utan 
hinder av sekretessbestämmelserna lämna ut 
uppgifter till de behöriga Schengenmyndig-
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§ för ändamål som anges i artiklarna 95—100 
i Schengenkonventionen. Polisen får lämna ut 
uppgifter som registrerats i informationssy-
stemet till de behöriga Schengenmyndighe-
terna för andra ändamål än de för vilka upp-
gifterna har samlats in och registrerats enligt 
vad som anges om detta i artikel 102 i 
Schengenkonventionen. 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
får polisen lämna ut uppgifter även genom 
teknisk anslutning eller i maskinläsbar form. 
 

heterna ur Schengens informationssystems 
nationella system finns i Schengenkonven-
tionen. Polisen får lämna ut uppgifter även 
genom teknisk anslutning eller som en data-
mängd. 

 

 
 

39 §  

Utlämnande av uppgifter till Schengenstater 
och Schengens informationssystem 

Polisen får till Schengenstaternas behöriga 
myndigheter och för registrering i Schengens 
informationssystem ur polisens personregister 
lämna ut uppgifter som avses i artikel 94 i 
Schengenkonventionen, om uppgifterna be-
hövs för ändamål som anges i artiklarna 95–
100 i Schengenkonventionen. Uppgifterna 
skall lämnas ut genom förmedling av central-
kriminalpolisen. 

 
Utan hinder av sekretessbestämmelserna 

får centralkriminalpolisen lämna ut uppgif-
terna även genom teknisk anslutning eller i 
maskinläsbar form. 
 

36 § 

Utlämnande av uppgifter till Schengenstater 
och Schengens informationssystem 

Behöriga Schengenmyndigheter får utan 
hinder av sekretessbestämmelserna till 
Schengenstaternas behöriga myndigheter och 
för registrering i Schengens informationssy-
stem lämna ut uppgifter som avses i Scheng-
enkonventionen, om uppgifterna behövs för 
ändamål som anges i Schengenkonventionen. 
Den tilläggsinformation som avses i Scheng-
enkonventionen ska lämnas ut genom för-
medling av Sirenekontoret. 

Uppgifter får lämnas ut även genom tek-
nisk anslutning eller som en datamängd. 
 

 
42 §  

Utplåning av uppgifter ur Schengens natio-
nella informationssystem 

Uppgifter i Schengens nationella informa-
tionssystem utplånas med iakttagande av vad 
som föreskrivs i artiklarna 112 och 113 i 
Schengenkonventionen. 

37 § 

Utplåning av uppgifter ur Schengens natio-
nella informationssystem  

I fråga om utplånande av uppgifter i 
Schengens nationella informationssystem, 
databaskopian av Schengens centrala infor-
mationssystem, uppgifterna i Sireneärende-
hanteringssystemet samt SIS-logguppgifter 
föreskrivs i artiklarna 112 och 113 i Scheng-
enkonventionen 
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6 b kap.  

Andra specialbestämmelser om behand-
ling av personuppgifter i samband med in-

ternationellt polissamarbete 

38 § 

Europols informationssystem 

Bestämmelser om behandlingen av infor-
mation tillsammans med Europeiska polisby-
rån finns i lagen om genomförande av vissa 
bestämmelser i beslutet om Europol (   /    ). 

 
 
 
 
 

39 § 

Eurodacsystemet 

Bestämmelser om lagrande av fingerav-
tryck från asylsökande, personer som utan 
tillstånd överskridit den yttre gränsen och 
personer som befinner sig illegalt i landet 
finns i rådets förordning (EG) nr 2725/2000 
om inrättande av Eurodac för jämförelse av 
fingeravtryck för en effektiv tillämpning av 
Dublinkonventionen. Polisen är registeran-
svarig för de uppgifter som den registrerar. 
Centralkriminalpolisen är den nationella en-
heten i Eurodacsystemet och registrerar in-
formationsförmedlingen i enlighet med 19 b 
§. 

 
 

41 a §  

Behandling av uppgifter som grundar sig på 
Prümfördraget 

Uppgifter som erhållits med stöd av Prüm-
fördraget utplånas med iakttagande av vad 
som föreskrivs i denna lag och vad som be-
stäms i artikel 14.2, artikel 35.2 och 35.3 
samt artikel 37.3 i fördraget. 
 

 
 
 
 
 

40 §

Behandling av uppgifter som grundar sig på 
Prümfördraget 

Uppgifter som erhållits med stöd av för-
draget mellan Konungariket Belgien, För-
bundsrepubliken Tyskland, Konungariket 
Spanien, Republiken Frankrike, Storhertig-
dömet Luxemburg, Konungariket Nederlän-
derna och Republiken Österrike om ett för-
djupat gränsöverskridande samarbete, sär-
skilt för bekämpning av terrorism, gräns-
överskridande brottslighet och olaglig mi-
gration (Prümfördraget, FördrS 54/2007) 
utplånas med iakttagande av vad som före-
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Logguppgifterna och övervakningsuppgif-

terna om sådan behandling av uppgifter som 
grundar sig på Prümfördraget lagras och ut-
plånas i enlighet med bestämmelserna i arti-
kel 39.4 och 39.5 i nämnda fördrag. 

Var och en har rätt att utöver vad som före-
skrivs annanstans i denna lag begära att data-
ombudsmannen kontrollerar att behandlingen 
av personuppgifter om personen i fråga och 
som grundar sig på Prümfördraget är lagenlig. 

skrivs i denna lag och i artiklarna 14.2, 35.2, 
35.3 och 37.3 i fördraget. 

Bestämmelser om lagrande och utplåning 
av logguppgifter och övervakningsuppgifter-
na om sådan behandling av uppgifter som 
grundar sig på Prümfördraget finns i artiklar-
na 39.4 och 39.5 i fördraget.  

Var och en har rätt att utöver vad som före-
skrivs annanstans i denna lag begära att data-
ombudsmannen kontrollerar att den behand-
ling av personuppgifter om personen i fråga 
som grundar sig på Prümfördraget är lagen-
lig. 

 
 
 41 § 

Utlämnande av information och underrättel-
ser till de brottsbekämpande myndigheterna i 

Europeiska unionens medlemsstater 

På utlämnande av information och under-
rättelser med stöd av rådets rambeslut 
2006/960/RIF om förenklat informations- 
och underrättelseutbyte mellan de brottsbe-
kämpande myndigheterna i Europeiska unio-
nens medlemsstater tillämpas vad som före-
skrivs i lagen om det nationella genomföran-
det av de bestämmelser som hör till området 
för lagstiftningen i rådets rambeslut om för-
enklat informations- och underrättelseutbyte 
mellan de brottsbekämpande myndigheterna 
i Europeiska unionens medlemsstater och om 
tillämpning av rambeslutet (26/2009). 

 
 
 
 

42 § 

Europeiska unionens informationssystem för 
viseringar  

Polisen har rätt att genom teknisk anslut-
ning få uppgifter ur Europeiska unionens in-
formationssystem för viseringar (VIS) för ut-
förande av en uppgift som enligt utlännings-
lagen ankommer på polisen i enlighet med 
bestämmelserna i artiklarna 15—22 i Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 767/2008 om informationssystemet för vi-
seringar (VIS) och utbytet mellan medlems-
staterna av uppgifter om viseringar för kor-
tare vistelse (VIS-förordningen). 
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Dessutom har polisen rätt att genom tek-
nisk anslutning få uppgifter ur Europeiska 
unionens informationssystem för viseringar i 
syfte att förhindra och utreda terroristbrott 
som avses i 34 a kap. i strafflagen och brott 
som avses i 3 § 2 mom. i lagen om utlämning 
för brott mellan Finland och de övriga med-
lemsstaterna i Europeiska unionen 
(1286/2003), på det sätt som anges i rådets 
beslut 2008/633/RIF om åtkomst till informa-
tionssystemet för viseringar (VIS) för sök-
ningar för medlemsstaternas utsedda myn-
digheter och för Europol i syfte att förhindra, 
upptäcka och utreda terroristbrott och andra 
grova brott. Uppgifterna ska begäras via 
centralkriminalpolisen eller skyddspolisen. 

 

 
 

45 §  

Inskränkningar i rätten till insyn 

Rätten till insyn gäller över huvud taget inte 
1) uppgifterna i informationssystemet för 

misstänkta, 
2) uppgifterna i Europolinformationssyste-

met, 
3) uppgifterna i skyddspolisens funktionella 

informationssystem, 
4) uppgifterna i Schengens nationella in-

formationssystem i de fall som avses i artikel 
109.2 i Schengenkonventionen, 

5) andra uppgifter om klassificering, obser-
vation, tillvägagångssätt eller informations-
källa i fråga om en person eller gärning som 
har registrerats i polisens personregister.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

45 §  

Inskränkningar i rätten till insyn 

Rätten till insyn gäller inte 
1) uppgifterna i informationssystemet för 

misstänkta, 
 
 
2) uppgifterna i skyddspolisens funktionel-

la informationssystem, 
3) uppgifterna om hemlig övervakning och 

särskild kontroll i Schengens informationssy-
stem,  

4) andra uppgifter om klassificering, över-
vakning eller informationskälla i fråga om en 
person eller en gärning som har registrerats i 
polisens personregister eller uppgifter som 
används för sammanlänkning och teknisk un-
dersökning av brott, 

5) den som är misstänkt för ett brott i fråga 
om uppgifter som gäller de informationsin-
hämtningsmetoder som avses i 30, 31—31 f 
samt 36 och 36 a § i polislagen, 5 a kap. i 
tvångsmedelslagen samt 36 § i lagen om da-
taskydd vid elektronisk kommunikation, 

6) observationsuppgifter som avses i 2 § 3 
mom. 15 punkten och uppgifter om teknisk 
övervakning som avses i 16 punkten. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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——— 
Denna lag träder i kraft den xx . 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

Databehandling som avses i denna lag ska 
genomföras i enlighet med denna lag inom 
fem år efter lagens ikraftträdande.  

——— 
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2. 

 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet 

I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet 579/2005 

22 § 1 mom. 2, 3, 15 och 16 punkten, 
ändras 7 § 2 och 3 mom., 8 § 2 och 3 mom., 9 § 2 mom., 10 § 2 mom. och 3 mom. 1 punk-

ten, 11 § 2 mom., 12 § 2 mom., 13 § 2 mom., 14 §, i 22 § 1 mom. det inledande stycket och 1, 
7, 12, 14, 17, 18 och 21 punkten samt 2 mom., 23 §, rubriken för 24 §, 25—28 §, 29 § 1 
mom., 31 § 1 mom., 36 § 1 mom., 38 §, i 39 § 1 mom. det inledande stycket och 4 punkten 
och 2 och 3 mom. samt 41—43 §, 

av dem 22 § 1 mom. 18 punkten sådan den lyder i lag 980/2007, 7 § 3 mom. och 23 § såda-
na de lyder delvis ändrade i lag 479/2010 och 28 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 
980/2007 och 479/2010, samt 

fogas till lagen nya 14 a och 28 a §, en ny kapitelrubrik före 38 §, till lagen nya 39 b—39 e § 
samt en ny kapitelrubrik före 40 § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

7 § 

Undersöknings- och handräckningsregistret 

— — — — — — — — — — — — — —  
I registret får, av de uppgifter som gäller 

identiteten hos en person som är misstänkt för 
ett brott som undersöks av gränsbevaknings-
väsendet eller är föremål för förundersökning 
som utförs av gränsbevakningsväsendet, an-
nan undersökning enligt 27 § i gränsbevak-
ningslagen, andra åtgärder eller tvångsmedel, 
registreras fullständigt namn, födelsedatum, 
personbeteckning, kön, modersmål, medbor-
garskap, avsaknad av medborgarskap, natio-
nalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, födel-
sehemkommun, hemkommun, yrke, adress 
och telefonnummer eller annan kontaktinfor-
mation, uppgift om att personen avlidit, upp-
gifterna i en persons resedokument, fotografi 
och sådana uppgifter om personen som inver-
kar på hans eller hennes egen säkerhet eller 
säkerheten i arbetet inom gränsbevakningsvä-
sendet samt sådana uppgifter som behövs för 
identifiering av en juridisk person. 
 

7 § 

Undersöknings- och handräckningsregistret 

— — — — — — — — — — — — — —  
Av uppgifter som gäller identiteten för en 

person som är misstänkt för ett brott som un-
dersöks av gränsbevakningsväsendet eller är 
föremål för förundersökning som utförs av 
gränsbevakningsväsendet, annan undersök-
ning enligt 27 § i gränsbevakningslagen, 
andra åtgärder eller tvångsmedel får i re-
gistret införas namn, födelsedatum, person-
beteckning, kön, modersmål, medborgarskap, 
nationalitet, hemstat, civilstånd, födelsestat, 
födelsehemkommun, hemkommun, yrke, 
adress och telefonnummer eller annan kon-
taktinformation, uppgift om att personen av-
lidit eller om dödförklaring av personen, det 
klientnummer som Migrationsverket ger en 
utländsk person, det klientnummer som Tra-
fiksäkerhetsverket ger, föräldrarnas namn 
och adress, uppgifterna i personens resedo-
kument och fotografi samt övrig nödvändig 
information som gäller inresa och passeran-
de av gräns samt sådana uppgifter om per-
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I registret får även andra nödvändiga upp-
gifter som inhämtats för utförande av de ålig-
ganden enligt 1 § 1 mom. i polislagen som fö-
reskrivs för gränsbevakningsväsendet i 
gränsbevakningslagen eller någon annanstans 
i lag registreras enligt följande: 

5) för utförande och registrering av under-
sökningar och handräckningsuppdrag, uppgif-
ter som erhållits vid förundersökning enligt 
förundersökningslagen (449/1987), vid annan 
undersökning enligt 27 § i gränsbevaknings-
lagen, i samband med gränsbevakningsväsen-
dets åtgärder eller vid ett handräckningsupp-
drag eller vid tillämpning av tvångsmedelsla-
gen (450/1987) (uppgifter om undersökning 
och handräckning) enligt följande: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) om personer som misstänks för brott 

samt om personer som gjort anmälan, uppträ-
der som vittnen eller målsägande eller som 
har något annat samband med anmälan, 

b) om rubriceringar i anmälningar om brott 
och övriga anmälningar, tvångsmedel, gräns-
bevakningsväsendets åtgärder samt olika fa-
ser i förundersökningen och annan undersök-
ning, 

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

 
 
 

sonen som inverkar på hans eller hennes 
egen säkerhet eller säkerheten i arbetet inom 
gränsbevakningsväsendet samt sådana upp-
gifter som behövs för identifiering av en juri-
disk person. När det gäller identiteten för 
personer som gjort anmälan, uppträder som 
vittnen eller målsägande eller som har något 
annat samband med ärendet får sådana upp-
gifter registreras som behövs för att identifi-
era personen. 

I registret får även andra nödvändiga upp-
gifter som inhämtats för utförande av de ålig-
ganden enligt 1 § 1 mom. i polislagen som 
föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i 
gränsbevakningslagen eller någon annanstans 
i lag registreras enligt följande: 

1) för utförande och registrering av under-
sökningar och handräckningsuppdrag, upp-
gifter som erhållits vid förundersökning en-
ligt förundersökningslagen (449/1987), vid 
annan undersökning enligt 27 § i gränsbe-
vakningslagen, i samband med gränsbevak-
ningsväsendets åtgärder eller vid ett hand-
räckningsuppdrag eller vid tillämpning av 
tvångsmedelslagen (450/1987) (undersök-
nings- och handräckningsuppgifter) enligt 
följande: 

a) numret på en brottsanmälan eller en 
anmälan om någon annan händelse, tid och 
plats för händelsen, anmälningstidpunkten, 
brottsbeteckningar och andra beteckningar, 
tidpunkten för åtalspreskription av det grövs-
ta brottet, utredande enhet, utredarna, un-
dersökningsläget samt gränsbevakningsvä-
sendets, åklagarens och domstolens besluts-
kod, 

b) uppgifter om personer som misstänks för 
brott samt personer som gjort anmälan, upp-
träder som vittnen eller målsägande eller som 
har något annat samband med anmälan, 

c) uppgifter om rubriceringar i anmälningar 
om brott och övriga anmälningar, tvångsme-
del, gränsbevakningsväsendets åtgärder samt 
olika faser i förundersökningen och annan 
undersökning, 

d) uppgifter om andra nödvändiga beskriv-
ningar, omständigheter och specificeringar 
som hänför sig till gränsbevakningsväsendets 
uppgifter, åtgärder eller händelser, 

e) uppgifter för klassificering och analys av 
tillvägagångssättet vid brott, uppgifter som 
beskriver klassificeringen av gärningsman-



 RP 98/2010 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

134 

 
 
 
1) i fråga om ett uppdrag som skall fullgö-

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

2) för en samlad sökning av registrerade 
anmälningar om brott, i fråga om personer 
misstänkta för brott anmälans nummer, gär-
ningsdagen och gärningsplatsen, brottsbe-
teckning, tidpunkten för åtalspreskription 
samt straff och andra påföljder för brottet 
(uppgifter om brottsanmälningsindex och på-
följder), 

 
 
6) för sökning av en handling i datorarkivet 

anmälan om uppgifter om undersökningen 
och handräckningen och identifikationsupp-
gifter i fallet samt sammandrag av redogörel-
sen (arkivuppgifter om undersökning och 
handräckning). 

 
 
 
 
 
3) för att enheterna inom gränsbevaknings-

väsendet skall kunna underrättas och över-
vakningen inriktas, uppgifter som har regi-
strerats av gränsbevakningsväsendet och som 
skall tillkännages särskilt på grund av att sa-
ken är brådskande, att det är fråga om en fa-
rosituation, för att brott skall kunna förebyg-
gas eller gränssäkerheten upprätthållas eller 
av skäl som har samband med utredningen 
(uppgifter för förmedling av meddelanden), 

 

nen, händelsen eller gärningen samt uppgif-
ter som behövs för sammanlänkning och tek-
nisk undersökning av brott, 

2) i fråga om ett uppdrag som hör till 
gränsbevakningsväsendet, för att hitta egen-
dom som någon har förlorat genom brott, 
som har omhändertagits av gränsbevaknings-
väsendet, som har förkommit eller innehafts 
av en försvunnen person, uppgifter om egen-
domen som behövs för att den ska kunna 
återställas till ägaren eller innehavaren och 
uppgifter som behövs för utredning av för-
svinnanden (egendomsuppgifter), 

3) för en samlad sökning av anmälningar 
om brott, i fråga om personer misstänkta för 
brott anmälans nummer, gärningsdagen och 
gärningsplatsen, brottsbeteckning, tidpunkten 
för åtalspreskription, undersökningsläget och 
beslut som gränsbevakningsväsendet fattat 
för att avsluta ett mål samt uppgift om beslut 
av åklagare och domstolsavgöranden och om 
huruvida de vunnit laga kraft (uppgifter om 
brottsanmälningsindex), 

4) för sökning av en handling i gränsbe-
vakningsväsendets slutliga arkiv av uppgif-
terna om undersökningen och handräckning-
en identifikationsuppgifter för anmälan, per-
sonuppgifter om de berörda och uppgifter om 
deras delaktighet, sammandrag av redogö-
relsen samt sådana uppgifter om efterlys-
ningar och egendomsuppgifter, uppgifter om 
efterspanade fordon, uppgifter om frihetsbe-
rövade och identifieringsuppgifter som hän-
för sig till anmälan (arkivuppgifter), 

5) för inriktning av den övervakning som 
utförs av myndigheter som genomför under-
sökningar och gränskontroll, uppgifter som 
ska tillkännages särskilt på grund av att saken 
är brådskande, att det är fråga om en farosi-
tuation, att brott ska kunna förebyggas eller 
gränssäkerheten upprätthållas eller av skäl 
som har samband med utredningen (uppgifter 
om informationsförmedling). 
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8 §

Användning av informationssystemet för po-
lisärenden vid utförande av gränsbevak-

ningsväsendets uppdrag 

— — — — — — — — — — — — — —  
I informationssystemet får, av de uppgifter 

som gäller identiteten hos en person som är 
misstänkt för ett brott som undersöks av 
gränsbevakningsväsendet eller är föremål för 
förundersökning som utförs av gränsbevak-
ningsväsendet, annan undersökning enligt 27 
§ i gränsbevakningslagen, andra åtgärder eller 
tvångsmedel, registreras fullständigt namn, 
födelsedatum, personbeteckning, kön, mo-
dersmål, medborgarskap, avsaknad av med-
borgarskap, nationalitet, hemstat, civilstånd, 
födelsestat, födelsehemkommun, hemkom-
mun, yrke, adress och telefonnummer eller 
annan kontaktinformation, uppgift om att per-
sonen avlidit, uppgifterna i en persons rese-
dokument, fotografi och sådana uppgifter om 
personen som inverkar på hans eller hennes 
egen säkerhet eller säkerheten i arbetet inom 
gränsbevakningsväsendet samt sådana upp-
gifter som behövs för identifiering av en juri-
disk person. 
 

 
 
 
 
I informationssystemet får även andra nöd-

vändiga uppgifter som inhämtats för utföran-
de av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i 
polislagen som föreskrivs för gränsbevak-
ningsväsendet i gränsbevakningslagen eller 
någon annanstans i lag registreras enligt föl-
jande: 

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

8 § 

Användning av informationssystemet för po-
lisärenden vid utförande av gränsbevak-

ningsväsendets uppdrag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Av uppgifter som gäller identiteten för en 

person som är misstänkt för ett brott som un-
dersöks av gränsbevakningsväsendet eller är 
föremål för förundersökning som utförs av 
gränsbevakningsväsendet, annan undersök-
ning enligt 27 § i gränsbevakningslagen, 
andra åtgärder eller tvångsmedel får i infor-
mationssystemet registreras namn, födelseda-
tum, personbeteckning, kön, modersmål, 
medborgarskap, nationalitet, civilstånd, fö-
delsestat, födelsehemkommun, hemkommun, 
yrke, adress och telefonnummer eller annan 
kontaktinformation, uppgift om att personen 
avlidit eller om dödförklaring av personen, 
det klientnummer som Migrationsverket ger 
en utländsk person, det klientnummer som 
Trafiksäkerhetsverket ger, föräldrarnas 
namn och adress, uppgifterna i personens re-
sedo-kument samt övrig nödvändig informa-
tion som gäller inresa och passerande av 
gräns. När det gäller identiteten för personer 
som gjort anmälan, uppträder som vittnen el-
ler målsägande eller som har något annat 
samband med ärendet får sådana uppgifter 
registreras som behövs för att identifiera 
personen. 

I informationssystemet får även andra nöd-
vändiga uppgifter som inhämtats för utföran-
de av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i 
polislagen som föreskrivs för gränsbevak-
ningsväsendet i gränsbevakningslagen eller 
någon annanstans i lag registreras enligt föl-
jande: 

1) för att en person ska kunna påträffas, 
övervakas, observeras och skyddas, i fråga 
om personer som är efterlysta, som har med-
delats närings-, besöks-, rese-, djurhållnings- 
eller jaktförbud, som meddelats nationellt in-
reseförbud, som försatts i övervakad frihet på 
prov, som avtjänar övervakningsstraff, som 
är villkorligt frigivna eller som är föremål 
för observation, fotografi, fingeravtryck, sär-
skilda oföränderliga fysiska kännetecken, 
uppgifter om huruvida den person som är ef-
terlyst är beväpnad eller våldsbenägen eller 
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2) för att hitta fordon och registreringsskyl-

tar som tillgripits eller efterspanas av någon 
annan orsak, identifieringsuppgifter om dem 
samt uppgifter som behövs för att de skall 
kunna återställas till ägaren eller innehavaren, 
samt uppgifter som behövs för att personer 
som är efterspanade eller föremål för obser-
vation och som rör sig med motorfordon skall 
kunna påträffas (uppgifter om efterspanade 
motorfordon), 

 
3) för att tider för frihetsberövande skall 

kunna följas och övervakas samt säkerheten 
vid förvaring tryggas, i fråga om personer 
som har gripits, anhållits eller häktats med 
stöd av förundersökningslagen, tvångsme-
delslagen, polislagen eller någon annan för-
fattning, uppgifter enligt 22 § i förordningen 
om förundersökning och tvångsmedel 
(575/1988) som gäller anhållande, uppgifter 
som hänför sig till anmälningar om brott och 
gripande samt i enskilda fall uppgifter som 
påverkar säkerheten vid förvaring i fråga om 
den som varit berövad sin frihet (uppgifter om 
anhållna), 

4) för klassificering och analys av tillväga-
gångssättet vid misstänkta brott, uppgifter 
som baserar sig på anmälan om brott och 
undersökningsprotokoll, uppgifter om målsä-
gande, uppgifter om den som misstänks för 
brott, uppgifter som gäller specificering av 
brott och beskrivning av händelseförloppet, 
uppgifter om egendom som har åtkommits 
genom brott, uppgifter som beskriver klassifi-
ceringen av gärningsmannen, händelsen eller 
gärningen samt uppgifter som behövs för 
sammanlänkning och teknisk undersökning av 
brott (uppgifter om tillvägagångssätt), 

5) för att personer som anmälts försvunna 
skall kunna hittas, nödvändiga uppgifter om 
försvunna personer och för att okända avlidna 
skall kunna identifieras för identifieringen 

har rymt, identifikationsuppgifter om anmä-
lan, orsaken till åtgärden, de begärda åtgär-
derna, den myndighet som har hand om ef-
terlysningen, preskription av efterlysningen, 
hur farlig personen är och andra uppgifter 
som behövs vid övervakningen av efterlys-
ningar samt uppgifter om den rätta identite-
ten för en person som missbrukat en identitet 
och den vars identitet missbrukats (uppgifter 
om efterlysningar av personer), 

2) för att hitta fordon och registreringsskyl-
tar som tillgripits eller efterspanas av någon 
annan orsak, identifieringsuppgifter om dem 
samt uppgifter som behövs för att de ska 
kunna återställas till ägaren eller innehava-
ren, identifikationsuppgifter om anmälan 
samt uppgifter som behövs för att personer 
som är efterspanade eller är föremål för ob-
servation och som rör sig med motorfordon 
ska kunna påträffas (uppgifter om efterspa-
nade fordon), 

3) för att tiden för frihetsberövande ska 
kunna följas och övervakas samt säkerheten 
vid förvaring tryggas, i fråga om personer 
som tagits i förvar, gripits, anhållits eller 
häktats med stöd av förundersökningslagen, 
tvångsmedelslagen, polislagen eller någon 
annan lag, uppgifter som påverkar frihetsbe-
rövande, förvaring eller säkerheten vid för-
varing (uppgifter om frihetsberövade), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) för att personer som anmälts försvunna 

ska kunna hittas och för att okända avlidna 
ska kunna identifieras, nödvändiga uppgifter, 
inklusive fotografier, fingeravtryck, tandkar-
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nödvändiga uppgifter om okända avlidna 
(identifieringsuppgifter), 

 
 
6) för identifiering av personer som miss-

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

tor, DNA-profiler samt uppgifter om proteser 
och åtgärder som lämnat medicinska spår 
samt identifikationsuppgifter om anmälan 
(identifieringsuppgifter), 

5) för identifiering av personer som miss-
tänks för brott, för utredning av brott och för 
registrering av gärningsmän, i fråga om per-
soner som misstänks eller har blivit dömda 
för brott, signalement enligt 6 kap. 4 § 1 
mom. i tvångsmedelslagen och DNA-profiler 
enligt 5 § i nämnda kapitel, tekniska bild- och 
ljudupptagningar av en person och skospår, 
uppgifter om ett misstänkt brott samt uppgif-
ter som gäller registrering och klassificering 
av en person samt signalement enligt 6 kap. 4 
§ 1 mom. i tvångsmedelslagen på en okänd 
gärningsman i anslutning till brott och DNA-
profiler enligt 5 § i nämnda kapitel, identifi-
kationsuppgifter om ett brott, brottsbeteck-
ningen som ligger till grund för registrering-
en samt övriga uppgifter som gäller registre-
ring (signalementsuppgifter), 

6) för en persons egen säkerhet eller för 
säkerheten i arbetet uppgifter som är nöd-
vändiga för att bedöma hur farlig eller obe-
räknelig en person är och som gäller perso-
nens hälsotillstånd, sjukdom eller handikapp 
eller vårdåtgärder som gäller personen eller 
därmed jämförbara åtgärder eller socialvår-
dens åtgärder samt uppgifter som beskriver 
eller är avsedda att beskriva en brottslig 
gärning, ett straff eller någon annan påföljd 
för brott (säkerhetsinformation), 

7) observationer som gjorts av gränsbe-
vakningsmän eller uppgifter som anmälts till 
gränsbevakningsväsendet i anslutning till 
händelser som utifrån omständigheterna el-
ler personernas uppträdande kan misstänkas 
ha samband med brottslig verksam-
het(observationsuppgifter). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
9 § 

Registret för tillstånds- och övervaknings-
ärenden 

— — — — — — — — — — — — — —  
I registret får, av de uppgifter som gäller en 

persons identitet, registreras fullständigt 
namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, 

9 § 

Registret för tillstånds- och övervaknings-
ärenden 

— — — — — — — — — — — — — —  
Av sådana uppgifter som gäller en persons 

identitet får det i registret införas namn, fö-
delsedatum, personbeteckning, kön, mo-
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modersmål, medborgarskap, avsaknad av 
medborgarskap, nationalitet, hemstat, civil-
stånd, födelsestat, födelsehemkommun, hem-
kommun, yrke, adress och telefonnummer el-
ler annan kontaktinformation, uppgift om att 
personen avlidit, uppgifterna i en persons re-
sedokument, fotografi och sådana uppgifter 
om personen som inverkar på hans eller hen-
nes egen säkerhet eller säkerheten i arbetet 
inom gränsbevakningsväsendet samt sådana 
uppgifter som behövs för identifiering av en 
juridisk person. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

dersmål, medborgarskap, nationalitet, hem-
stat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkom-
mun, hemkommun, yrke, adress och telefon-
nummer eller annan kontaktinformation, 
uppgift om att personen avlidit eller om död-
förklaring av personen, det klientnummer 
som Migrationsverket ger en utländsk per-
son,, det klientnummer som Trafiksäkerhets-
verket ger, föräldrarnas namn och adress, 
uppgifterna i personens resedokument samt 
fotografi samt sådana uppgifter som behövs 
för identifiering av en juridisk person. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
10 § 

Användning av polisens informationssystem 
för förvaltningsärenden vid utförande av 

gränsbevakningsväsendets uppdrag 

— — — — — — — — — — — — — —  
I informationssystemet får, av de uppgifter 

som gäller en persons identitet, registreras 
fullständigt namn, födelsedatum, personbe-
teckning, kön, modersmål, medborgarskap, 
avsaknad av medborgarskap, nationalitet, 
hemstat, civilstånd, födelsestat, födelsehem-
kommun, hemkommun, yrke, adress och tele-
fonnummer eller annan kontaktinformation, 
uppgift om att personen avlidit, uppgifterna i 
en persons resedokument, fotografi och såda-
na uppgifter om personen som inverkar på 
hans eller hennes egen säkerhet eller säkerhe-
ten i arbetet inom gränsbevakningsväsendet 
samt sådana uppgifter som behövs för identi-
fiering av en juridisk person. 

Gränsbevakningsväsendet får i informa-
tionssystemet registrera även andra nödvän-
diga uppgifter som inhämtats för utförande av 
de åligganden enligt 1 § 3 mom. i polislagen 
som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i 
gränsbevakningslagen eller någon annanstans 
i lag enligt följande: 

1) för utförande av gränsbevakningsmän-
nens uppdrag enligt skjutvapenlagen (1/1998) 
nödvändiga uppgifter om ansökan, tillstånd, 
åtgärder, beslut, hinder, anmärkning, anmälan 
och inspektion enligt nämnda lag (uppgifter 
om vapentillstånd), 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 

Användning av polisens informationssystem 
för förvaltningsärenden vid utförande av 

gränsbevakningsväsendets uppdrag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Av uppgifter som gäller en persons identi-

tet får det i informationssystemet registreras 
namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, 
modersmål, medborgarskap, civilstånd, fö-
delsestat, födelsehemkommun, hemkommun, 
yrke, adress och telefonnummer eller annan 
kontaktinformation, uppgift om att personen 
avlidit eller om dödförklaring av personen, 
det klientnummer som Migrationsverket ger 
en utländsk person, föräldrarnas namn, na-
tionalitet, adress och uppgifterna i ett rese-
dokument. 

 
 
 
Gränsbevakningsväsendet får i informa-

tionssystemet registrera även andra nödvän-
diga uppgifter som inhämtats för utförande 
av de åligganden enligt 1 § 3 mom. i polisla-
gen som föreskrivs för gränsbevakningsvä-
sendet i gränsbevakningslagen eller någon 
annanstans i lag enligt följande: 

1) för utförande av gränsbevakningsmän-
nens uppdrag enligt skjutvapenlagen 
(1/1998) nödvändig information om ansökan, 
tillstånd, åtgärder, beslut, hinder, anmärk-
ning, anmälan, inspektion och tidpunkten för 
avlagt lämplighetstest enligt nämnda lag, 
— — — — — — — — — — — — — —  
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11 § 

Gränsbevakningsväsendets register över per-
soner misstänkta för brott 

— — — — — — — — — — — — — —  
I registret får, av de uppgifter som gäller en 

persons identitet, registreras fullständigt 
namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, 
modersmål, medborgarskap, avsaknad av 
medborgarskap, nationalitet, hemstat, civil-
stånd, födelsestat, födelsehemkommun, hem-
kommun, yrke, adress och telefonnummer el-
ler annan kontaktinformation, uppgift om att 
personen avlidit, uppgifterna i en persons re-
sedokument, fotografi och sådana uppgifter 
om personen som inverkar på hans eller hen-
nes egen säkerhet eller säkerheten i arbetet 
inom gränsbevakningsväsendet samt sådana 
uppgifter som behövs för identifiering av en 
juridisk person. 

 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 § 

Gränsbevakningsväsendets register över per-
soner misstänkta för brott 

— — — — — — — — — — — — — —  
Av sådana uppgifter som gäller en persons 

identitet får det i registret införas namn, fö-
delsedatum, personbeteckning, kön, mo-
dersmål, medborgarskap, nationalitet, hem-
stat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkom-
mun, hemkommun, yrke, adress och telefon-
nummer eller annan kontaktinformation, 
ljud- och bildupptagningar av personen samt 
identifieringsuppgifter som grundar sig på 
fysiska egenskaper, uppgift om att personen 
avlidit eller om dödförklaring av personen, 
det klientnummer som Migrationsverket ger 
en utländsk person, det klientnummer som 
Trafiksäkerhetsverket ger, föräldrarnas 
namn och adress, uppgifterna i personens re-
sedokument, fotografi, sådana uppgifter om 
personen som inverkar på hans eller hennes 
egen säkerhet eller säkerheten i arbetet inom 
gränsbevakningsväsendet samt sådana upp-
gifter som behövs för identifiering av en juri-
disk person. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
12 § 

Säkerhetsdataregistret 

— — — — — — — — — — — — — —  
I registret får, av de uppgifter som gäller en 

persons identitet, registreras fullständigt 
namn, födelsedatum, personbeteckning, kön, 
modersmål, medborgarskap, avsaknad av 
medborgarskap, nationalitet, hemstat, civil-
stånd, födelsestat, födelsehemkommun, hem-
kommun, yrke, adress och telefonnummer el-
ler annan kontaktinformation, uppgift om att 
personen avlidit, uppgifterna i en persons re-
sedokument, fotografi och sådana uppgifter 
om personen som inverkar på hans eller hen-
nes egen säkerhet eller säkerheten i arbetet 
inom gränsbevakningsväsendet samt sådana 
uppgifter som behövs för identifiering av en 
juridisk person. 
 
 

12 §

Säkerhetsdataregistret 

— — — — — — — — — — — — — —  
Av sådana uppgifter som gäller en persons 

identitet får det i registret införas namn, fö-
delsedatum, personbeteckning, kön, mo-
dersmål, medborgarskap, nationalitet, hem-
stat, civilstånd, födelsestat, födelsehemkom-
mun, hemkommun, yrke, adress och telefon-
nummer eller annan kontaktinformation, 
uppgift om att personen avlidit eller om död-
förklaring av personen, det klientnummer 
som Migrationsverket ger en utländsk per-
son, det klientnummer som Trafiksäkerhet-
serket ger, föräldrarnas namn och adress, 
uppgifterna i personens resedokument, foto-
grafi samt sådana uppgifter om personen som 
inverkar på hans eller hennes egen säkerhet 
eller säkerheten i arbetet inom gränsbevak-
ningsväsendet samt uppgifter som behövs för 
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

identifiering av en juridisk person. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
13 § 

Rätt att använda säkerhetsdataregistret 

— — — — — — — — — — — — — —  
Staben för gränsbevakningsväsendet kan 

även bevilja polisens, tullens och försvars-
maktens tjänstemän som förordnats till krimi-
nalunderrättelse-, brottsanalys- eller observa-
tionsuppdrag samt Sjöfartsverkets tjänstemän 
som förordnats till uppdrag enligt lagen om 
sjöfartsskydd rätt att använda säkerhetsdata-
registret, i den omfattning som dessa myn-
digheter har rätt att få uppgifter av gränsbe-
vakningsväsendet. 
 

13 § 

Rätt att använda säkerhetsdataregistret 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den registeransvarige kan även bevilja po-

lisens, tullens och försvarsmaktens tjänste-
män som förordnats till kriminalunderrättel-
se-, brottsanalys- eller observationsuppdrag 
samt Trafiksäkerhetsverkets tjänstemän som 
förordnats till uppdrag enligt lagen om sjö-
fartsskydd rätt att använda säkerhetsdatare-
gistret, i den omfattning som dessa myndig-
heter har rätt att få uppgifter av gränsbevak-
ningsväsendet. 

 
 

14 § 

Behandling av känsliga uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sådana uppgifter som avses i 11 § 1 och 2 

samt 4—6 punkten i personuppgiftslagen och 
som gäller ras eller etniskt ursprung, en per-
sons samhälleliga eller politiska uppfattning 
eller religiösa övertygelse eller medlemskap i 
ett fackförbund, hälsotillstånd, sjukdom, han-
dikapp eller vårdåtgärder, sexuella inriktning 
eller beteende eller behov av socialvård eller 
socialvårdstjänster, stödåtgärder eller andra 
förmåner inom socialvården får samlas in för 
och registreras i gränsbevakningsväsendets 
register endast när behandling av uppgifterna 
är nödvändig för att ett visst uppdrag som an-
kommer på gränsbevakningsväsendet skall 
kunna fullgöras. 

Sådana uppgifter som avses i 11 § 4 punk-
ten i personuppgiftslagen och som gäller nå-
gons hälsotillstånd, sjukdom, handikapp eller 
vårdåtgärder eller därmed jämförbara åtgär-
der som gäller personen får dessutom samlas 
in för och registreras i gränsbevakningsvä-
sendets personregister när behandling av 
uppgifterna är nödvändig för tryggande av 
den registrerades egen säkerhet eller säkerhe-
ten i arbetet inom gränsbevakningsväsendet. 
 

14 § 

Behandling av känsliga uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Uppgifter som avses i 11 § 1 och 2 samt 

4—6 punkten i personuppgiftslagen får sam-
las in för och registreras i gränsbevaknings-
väsendets personregister och i övrigt behand-
las endast när det är nödvändigt för att ett 
visst uppdrag som ankommer på gränsbevak-
ningsväsendet ska kunna fullgöras. Uppgifter 
som avses i 4 punkten i nämnda paragraf får 
dessutom samlas in för och registreras i 
gränsbevakningsväsendets personregister 
och i övrigt behandlas när det är nödvändigt 
för tryggande av den registrerades egen sä-
kerhet eller säkerheten i arbetet inom gräns-
bevakningsväsendet. 

 
På begränsningar i fråga om registrering 

av DNA-profiler tillämpas 6 kap. 5 § 3 mom. 
i tvångsmedelslagen. 
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14 a § 

Behandling av överskottsinformation som er-
hållits med hemliga informationsinhämt-

ningsmetoder 

Överskottsinformation som erhållits med 
sådana hemliga informationsinhämtningsme-
toder och som avses i 3 kap. i polislagen får 
registreras i de informationssystem som av-
ses i 7, 8, 11 och 12 §, om informationen 
gäller ett sådant brott i fråga om vilket den 
informationsinhämtningsmetod med vilken 
informationen erhållits skulle ha fått använ-
das i syfte att förhindra eller avslöja brottet 
eller om informationen behövs för att för-
hindra ett sådant brott som avses i 15 kap. 10 
§ i strafflagen. 

I tvångsmedelslagen föreskrivs om infö-
rande i personregister av uppgifter som in-
hämtats med sådana informationsinhämt-
ningsmetoder som avses i 5 a kap. i tvångs-
medelslagen. 
 

 
22 § 

Gränsbevakningsväsendets rätt att få uppgif-
ter ur vissa register och informationssystem 

Utöver vad som föreskrivs i gränsbevak-
ningslagen eller i någon annan lag har gräns-
bevakningsväsendet utan hinder av sekretess-
bestämmelserna rätt att för att utföra sina 
uppdrag och föra sina personregister ur vissa 
register få nödvändiga uppgifter enligt följan-
de: 
 

 
 
 
1) ur det fordonstrafikregister som avses i 

lagen om fordonstrafikregistret (541/2003), 
uppgifter om brott samt straff och andra på-
följder för brottet, för upprätthållande av 
gränssäkerheten, för förundersökning, annan 
undersökning, efterspaning eller en rädd-
ningsuppgift eller för påförande av påföljds-
avgift för transportör enligt utlänningslagen, 

2) för parkeringsövervakning, ur fordons-
trafikregistret nödvändiga uppgifter om par-
keringstillstånd för handikappade, 

22 § 

Gränsbevakningsväsendets rätt att få uppgif-
ter ur vissa register och informationssystem 

Utöver vad som föreskrivs i gränsbevak-
ningslagen eller i någon annan lag har gräns-
bevakningsväsendet utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna rätt att, avgiftsfritt eller 
mot ett vederlag som baserar sig på kostna-
derna för framtagning av uppgifterna, ur vis-
sa register med hjälp av en teknisk anslut-
ning eller som en datamängd få information 
som gränsbevakningsväsendet behöver för att 
utföra sina uppdrag och föra sina personre-
gister, enligt följande: 

1) ur det fordonstrafikregister som avses i 
lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) 
för uppdrag som avses i 15—17 § i lagen, 
 
 
 
 
 
(upphävs) 
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3) för identifiering av en person, ur for-
donstrafikregistret ett fotografi av personen 
och personens namnteckningsprov, 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) för att personer skall kunna påträffas, ur 
Fångvårdsväsendets, Brottspåföljdsverkets 
och Kriminalvårdsväsendets informationssy-
stem, vilka avses i lagen om behandling av 
personuppgifter vid verkställighet av straff 
(422/2002), nödvändiga uppgifter om perso-
ner som avtjänar eller har avtjänat straff som 
riktar sig mot friheten, 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) för upprätthållande av gränssäkerheten, 
förundersökning, annan undersökning, rädd-
ningsuppdrag, uppdrag som avses i lagen om 
sjöfartsskydd eller för påförande av påföljds-
avgift för transportörer, ur justitieförvaltning-
ens 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 justitieförvalt-
ningsmyndigheterna och om tvångsmedel, 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

14) för bedömning av en persons lämplig-
het för tjänstgöring vid gränsbevakningsvä-
sendet och för upprätthållande av gränssäker-
heten, förundersökning och annan undersök-
ning, uppgifter ur polisens personregister, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15) ur det straffregister som avses i straff-
registerlagen (770/1993) uppgifter som be-
hövs för visum, tillstånd eller andra åtgärder 
enligt utlänningslagen, tillstånd eller god-
kännanden som är beroende av en persons 

(upphävs) 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) ur Brottspåföljdsmyndighetens informa-
tionssystem som avses i lagen om behandling 
av personuppgifter vid verkställighet av straff 
(422/2002), de uppgifter som behövs för att 
förhindra, avslöja eller utreda brott eller för 
att personer ska kunna påträffas och som 
gäller personer som avtjänar eller har avtjä-
nat straff som riktar sig mot friheten samt 
uppgifter om personer som kommit för att 
besöka dem under strafftiden, 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) ur bötesregistret registrerade uppgifter 
om bötesstraff och verkställigheten av dem, 
ur Brottspåföljdsmyndighetens verkställig-
hetsregister uppgifter om personer som av-
tjänar eller har avtjänat fängelsestraff, av ju-
stitieförvaltningsmyndigheterna uppgifter om 
personer som är efterlysta av dem samt ur 
det rikssystem för behandling av diarie- och 
ärendehanteringsuppgifter och det system för 
avgöranden och meddelanden om avgöran-
den som ingår i justitieförvaltningens riks-
omfattande informationssystem uppgifter om 
brottmål som är anhängiga vid åklagarmyn-
digheter eller domstolar respektive uppgifter 
om avgöranden i brottmål och om avgöran-
denas laga kraft, om sådan information kan 
fås, 
— — — — — — — — — — — — — —  

14) uppgifter ur polisens och tullverkets 
personregister för bedömning av en persons 
lämplighet för tjänstgöring vid gränsbevak-
ningsväsendet och för upprätthållande av 
gränssäkerheten, förebyggande, avslöjande, 
förundersökning och annan undersökning av 
brott samt andra uppdrag inom gränsbevak-
ningsväsendet som motsvarar det ändamål 
som uppgifterna har samlats in och registre-
rats för samt för andra ändamål än de som 
uppgifterna har samlats in och registrerats 
för när det gäller fall som avses i 25 § 1 
mom. i denna lag, 
 
(upphävs) 
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tillförlitlighet och för antagande till utbild-
ning eller förordnande till ett uppdrag som är 
beroende av en persons särskilda tillförlitlig-
het samt för säkerhetskontroll, 

16) för delgivning eller för handhavande av 
verkställighetsuppdrag, ur det bötesregister 
som avses i lagen om verkställighet av böter 
(672/2002) nödvändiga uppgifter om påfölj-
der, de personer som är föremål för en på-
följd, verkställighetsåtgärder och om hinder 
för verkställighet, 

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

 
18) för upprätthållande av gränssäkerheten, 

förundersökning, annan undersökning och för 
utförande av de uppdrag som föreskrivs för 
gränsbevakningsväsendet i utlänningslagen, 
ur Migrationsverkets informationssystem 
nödvändiga uppgifter om ansökningar om 
pass, visum, uppehållstillstånd och arbetstill-
stånd och om beslut som gäller dessa ansök-
ningar samt om beslut om avvisning och ut-
visning,  
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

21) ur befolkningsdatasystemet de uppgifter 
som avses i 4 och 5 § i befolkningsdatalagen 
(507/1993). 

 
I fråga om rätten att få registeruppgifter 

gäller dessutom vad som föreskrivs i straffre-
gisterlagen, lagen om förmyndarverksamhet 
(442/1999), lagen om ett fastighetsdatasystem 
och anslutande informationstjänster 
(453/2002), lagen om konkurs- och företags-
saneringsregistret (137/2004), lagen om när-

 
 
 
(upphävs) 
 
 
 
 
 
 

17) ur utrikesministeriets informationssy-
stem, för upprätthållande av gränssäkerheten, 
förundersökning, annan undersökning och för 
utförande av de uppdrag som föreskrivs för 
gränsbevakningsväsendet i utlänningslagen, 
nödvändiga uppgifter om visumansökningar, 
beslut om uppehålls- eller arbetstillstånd 
samt om dem som hör till personalen vid di-
plomatiska beskickningar och konsulat som 
representerar den utsändande staten i Fin-
land och om dem som hör till personalen vid 
en internationell organisations organ i Fin-
land eller något annat internationellt organ i 
samma ställning samt om dessa personers 
familjemedlemmar och om dem som är i pri-
vat tjänst hos dessa personer, 

18) ur Migrationsverkets informationssy-
stem, uppgifter som behövs vid behandlingen 
av ärenden som avses i utlänningslagen och 
vid tillsynen över att utlänningslagen iakttas 
och som gäller ansökningar om resedoku-
ment, visum, uppehålls- och arbetstillstånd 
och medborgarskap och beslut som gäller 
dessa ansökningar och beslut om avvisning 
och utvisning, för upprätthållande av gräns-
säkerheten och utförande av förundersök-
ning, annan undersökning och de uppdrag 
som föreskrivs för gränsbevakningsväsendet i 
utlänningslagen, 
— — — — — — — — — — — — — —  

21) ur befolkningsdatasystemet de uppgif-
ter som anges i 13—17 § i lagen om befolk-
ningsdatasystemet och Befolkningsregister-
centralens certifikattjänster (661/2009). 

Gränsbevakningsväsendet ska på begäran 
ge den registeransvarige information om be-
handlingen av de uppgifter som gränsbevak-
ningsväsendet fått med stöd av 1 mom. Om 
personuppgifter har överlåtits utan begäran, 
ska gränsbevakningsväsendet utan dröjsmål 
granska om uppgifterna behövs för det syfte 
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ingsförbud (1059/1985), lagen om främjande 
av invandrares integration samt mottagande 
av asylsökande (493/1999), lagen om vissa 
personregister vid magistraterna (57/2005), 
räddningslagen (468/2003), lagen om fullgö-
rande av polisuppgifter inom försvarsmakten 
(1251/1995), tullagen (1466/1994), lagen om 
utlänningsregistret (1270/1997), utsöknings-
lagen (37/1895), lagen om skuldsanering för 
privatpersoner (57/1993) och i annan lag. 
 

för vilket de överlåtits. 

 
23 § 

Registrering av uppgifter som lämnas till 
gränsbevakningsväsendet genom direkt an-

slutning eller i maskinläsbar form 

 
Gränsbevakningsväsendet kan bevilja föl-

jande myndigheter rätt att genom direkt an-
slutning eller i maskinläsbar form i gränsbe-
vakningsväsendets personregister registrera 
uppgifter som lämnas till gränsbevakningsvä-
sendet: 

1) justitieförvaltningsmyndigheterna, kri-
minal- och fångvårdsmyndigheterna och 
rättsregistercentralen, 
 
 
 
 
 
 

2) polis-, tull- och militärmyndigheter, 
 
 
 
 
 
 

3) myndigheter inom utrikesförvaltningen; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) arbets- och näringsministeriet. 

23 §

Uppgifter som andra myndigheter lämnar 
ut till gränsbevakningsväsendet genom regi-
strering vid direkt anslutning eller för regi-

strering av en datamängd 

Enligt avtal med den registeransvarige kan 
uppgifter lämnas till gränsbevakningsväsen-
dets personregister genom direkt anslutning 
eller som en datamängd enligt följande: 

 
 
1) av justitieförvaltningsmyndigheterna, 

kriminal- och fångvårdsmyndigheterna och 
Rättsregistercentralen uppgifter om personer 
som de har efterlyst samt av fångvårdsmyn-
digheterna signalementsuppgifter om perso-
ner som avtjänar eller har avtjänat straff 
som riktar sig mot friheten samt av Rättsre-
gistercentralen uppgifter om besöksförbud 
och näringsförbud, 

2) av polismyndigheterna, tullverket och 
militärmyndigheterna uppgifter om personer 
som de har efterlyst och av tullverket uppgif-
ter om identifiering av utlänningar samt 
uppgifter som behövs för förebyggande och 
utredning av brott som hör till tullverkets be-
hörighet, 

3) av utrikesministeriet uppgifter om dem 
som hör till personalen vid diplomatiska be-
skickningar och konsulat som representerar 
den utsändande staten i Finland och om dem 
som hör till personalen vid en internationell 
organisations organ i Finland eller något 
annat internationellt organ i samma ställning 
samt om sådana personers familjemedlem-
mar och dem som är i privat tjänst hos dessa 
personer, 

4) av arbets- och näringsministeriet till-
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ståndsuppgifter som gäller den ekonomiska 
zonen, 

5) av Forststyrelsens jakt- och fiskeöverva-
kare sådana nödvändiga uppgifter om vid-
tagna åtgärder som registrerats vid jakt- och 
fiskeövervakning som hör till deras behörig-
het, 

6) av nödcentralsmyndigheter uppgifter om 
en person som registrerats i nödcentralsda-
tasystemet när det är nödvändigt med tanke 
på den registrerades egen säkerhet eller sä-
kerheten i arbetet, 

Gränsbevakningsväsendet ska på begäran 
ge den registeransvarige information om be-
handlingen av de uppgifter som gränsbevak-
ningsväsendet fått med stöd av 1 mom. Om 
personuppgifter har överlåtits utan begäran, 
ska gränsbevakningsväsendet utan dröjsmål 
granska om uppgifterna behövs för det syfte 
för vilket de överlåtits. 
 

 
24 § 

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

strerats 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

24 § 

Användning av uppgifter för det ändamål 
som uppgifterna har samlats in och registre-

rats för 

— — — — — — — — — — — — — —  

 
25 § 

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

registrerats 

Uppgifter i gränsbevakningsväsendets per-
sonregister får användas för andra ändamål än 
de för vilka uppgifterna har samlats in och 
registrerats, om uppgifterna behövs för 

1) tryggande av statens säkerhet, 
2) avvärjande av fara som omedelbart hotar 

liv eller hälsa eller avvärjande av en bety-
dande egendomsskada, 

3) förebyggande eller utredning av ett brott 
på vilket kan följa fängelse, 

4) utredning av identitet i samband med ett 
visst uppdrag som gränsbevakningsväsendet 
utför och som nödvändigt kräver att identite-
ten styrks, 

5) beslut eller utlåtande som gäller bevil-

25 § 

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

gistrerats för  

Uppgifter i gränsbevakningsväsendets per-
sonregister får användas för andra ändamål 
än de som uppgifterna har samlats in och re-
gistrerats för, om uppgifterna behövs för 

1) tryggande av statens säkerhet, 
2) avvärjande av allvarlig fara som ome-

delbart hotar den allmänna säkerheten, 
 
3) förebyggande eller utredning av ett brott 

på vilket kan följa fängelse, 
4) utredning av identitet i samband med ett 

visst uppdrag som gränsbevakningsväsendet 
utför och som nödvändigt kräver att identite-
ten styrks, 

5) beslut eller utlåtande som gäller bevil-
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jande eller giltighet av ett tillstånd, när bevil-
jandet eller giltigheten av tillståndet enligt 
gällande bestämmelser är beroende av sökan-
dens eller tillståndshavarens tillförlitlighet, 
lämplighet eller någon liknande egenskap, 
och det för bedömningen av egenskapen 
krävs uppgifter om sökandens eller tillstånd-
shavarens hälsotillstånd, bruk av berusnings-
medel, brottslighet eller våldsamma uppträ-
dande. 

Uppgifter i gränsbevakningsväsendets per-
sonregister får användas i gränsbevaknings-
väsendets forsknings- och planeringsverk-
samhet samt i gränsbevakningsväsendets in-
terna utbildning, om det är nödvändigt för att 
genomföra utbildningen. 

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

jande eller giltighet av ett tillstånd, när bevil-
jandet eller giltigheten av tillståndet enligt 
gällande bestämmelser är beroende av sö-
kandens eller tillståndshavarens tillförlitlig-
het, lämplighet eller någon liknande egen-
skap, och det för bedömningen av egenska-
pen krävs uppgifter om sökandens eller tills-
tåndshavarens hälsotillstånd, bruk av berus-
ningsmedel, brottslighet eller våldsamma 
uppträdande. 

Uppgifter i gränsbevakningsväsendets per-
sonregister får användas i laglighetsövervak-
nings-, forsknings-, planerings- och utveck-
lingsverksamhet samt utbildning, om det är 
nödvändigt för att genomföra utbildningen. 

 
För skötseln av de uppdrag som avses i 1 

mom. 5 punkten får dock inte användas de 
uppgifter om undersökning och handräck-
ning som avses i 7 § 3 mom. 1 punkten un-
derpunkterna a—e eller de arkivuppgifter 
som avses i 4 punkten, de observationsupp-
gifter som avses i 2 § 3 mom. 15 punkten och 
de uppgifter från teknisk övervakning som 
avses 16 punkten i lagen om behandling av 
personuppgifter i polisens verksamhet, upp-
gifter ur ett sådant personregister som avses 
i 11 § i denna lag eller ur ett motsvarande 
register som förvaltas av någon annan myn-
dighet, uppgifter som erhållits med hemliga 
informationsinhämtningsmetoder och sparats 
i ett annat register eller uppgifter som in-
hämtats av någon annan myndighet genom 
kriminalunderrättelseverksamhet, observa-
tion eller iakttagelser. 

 
 

26 § 

Utlämnande av uppgifter till en annan för-
valtningsenhet inom gränsbevakningsväsen-

det för det ändamål för vilket uppgifterna har 
samlats in och registrerats 

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

26 §

Utlämnande av uppgifter till en annan för-
valtningsenhet inom gränsbevakningsväsen-

det för det ändamål som uppgifterna har 
samlats in och registrerats för 

En förvaltningsenhet har för de åligganden 
enligt 1 § 1 mom. i polislagen som föreskrivs 
för gränsbevakningsväsendet utan hinder av 
sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut in-
formation till en annan förvaltningsenhet ur 
ett personregister som inrättats för mer be-
gränsad användning än gränsbevakningsvä-
sendets riksomfattande bruk, om informatio-
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mer på gränsbevakningsväsendet. 
 

Uppgifter som avses i 15 § får dock lämnas 
ut endast när de behövs för 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) avvärjande av fara som omedelbart hotar 
liv eller hälsa eller avvärjande av en bety-
dande egendomsskada, 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) förebyggande eller utredning av brotts-
lighet som faller under Europeiska polisby-
råns behörighet samt annan allvarlig brotts-
lighet. 

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

nen behövs för utförande av dessa uppdrag 
som ankommer på gränsbevakningsväsendet.  

Uppgifter som avses i 15 § får dock lämnas 
ut endast när de behövs för 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) avvärjande av allvarlig fara som ome-
delbart hotar den allmänna säkerheten, 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) förebyggande eller utredning av brotts-
lighet som hör till Europeiska polisbyråns 
behörighet och annan grov brottslighet. 

 
En förvaltningsenhet har för de åligganden 

enligt 1 § 3 mom. i polislagen som föreskrivs 
för gränsbevakningsväsendet utan hinder av 
sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut 
uppgifter till en annan förvaltningsenhet ur 
ett personregister som inrättats för mer be-
gränsad användning än gränsbevakningsvä-
sendets riksomfattande bruk, om uppgifterna 
behövs för utförande av de uppdrag för vilka 
de har samlats in och registrerats.  

Uppgifter får lämnas ut även genom tek-
nisk anslutning eller som en datamängd. 

 
 

27 § 

Utlämnande av uppgifter till en annan för-
valtningsenhet för andra ändamål än de för 

vilka uppgifterna har samlats in och registre-
rats 

En förvaltningsenhet får lämna ut uppgifter 
till en annan förvaltningsenhet ur ett person-
register, som gränsbevakningsväsendet inrät-
tat för mer begränsad användning än riksom-
fattande bruk, för andra ändamål än de för 
vilka uppgifterna har samlats in och registre-
rats, om uppgifterna behövs för 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) avvärjande av fara som omedelbart hotar 
liv eller hälsa eller avvärjande av en bety-
dande egendomsskada, 
— — — — — — — — — — — — — —  

Uppgifter i gränsbevakningsväsendets per-
sonregister får även lämnas ut för gränsbe-
vakningsväsendets forsknings- och plane-
ringsverksamhet. Uppgifter får också lämnas 
ut för gränsbevakningsväsendets interna ut-

27 §

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

för 

En förvaltningsenhet får utan hinder av 
sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter 
till en annan förvaltningsenhet ur ett person-
register som gränsbevakningsväsendet inrät-
tat för mer begränsad användning än riksom-
fattande bruk för andra ändamål än de som 
uppgifterna har samlats in och registrerats 
för, om uppgifterna behövs för 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) avvärjande av allvarlig fara som ome-
delbart hotar den allmänna säkerheten, 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
får uppgifter i gränsbevakningsväsendets per-
sonregister även lämnas ut för laglighets-
övervaknings-, forsknings-, planerings- och 
utvecklingsverksamhet. Uppgifter får också 
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bildning, om det är nödvändigt för att genom-
föra utbildningen. Utan hinder av sekretess-
bestämmelserna får uppgifter lämnas ut även 
genom teknisk anslutning eller i maskinläsbar 
form. 
 

lämnas ut för utbildning, om det är nödvän-
digt för att genomföra utbildningen. 

Uppgifter får lämnas ut även genom tek-
nisk anslutning eller som en datamängd. 
 

 
28 § 

Utlämnande av uppgifter till andra myndig-
heter 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna får 
gränsbevakningsväsendet lämna ut behövliga 
uppgifter ur gränsbevakningsväsendets per-
sonregister genom teknisk anslutning eller i 
maskinläsbar form till 

1) Fordonsförvaltningscentralen för be-
handling av ärenden som gäller registrering 
av fordon och registrerade fordon, 

3) en luftfartsmyndighet för övervakning av 
luftfarten, 

4) Sjöfartsverket för utförande av de upp-
drag som anges i lagen om sjöfartsskydd, 

 
2) nödcentralsverket som för utförande av 

de uppdrag som anges i lagen om nödcentra-
ler (157/2000) behövs för säkerställande av 
förberedande åtgärder eller arbetarskyddet el-
ler för stödjande av enheten i fråga, dessutom 
med beaktande av vad som i nämnda lag fö-
reskrivs om begränsning av rätten att få upp-
gifter, 

6) en räddningsmyndighet för räddnings-
verksamhet, 

5) en sjöfartsmyndighet för övervakning av 
sjötrafiken, 

7) polisen för övervakning av personers in-
resa och utresa och för genomförande av 
gränskontroll i samband därmed, för över-
vakning av efterlevnaden av bestämmelserna 
om utlänningar samt för förebyggande, upp-
dagande och förundersökning av brott samt 
för skyddande av statens säkerhet, 

 
 
 
 
 
8) en myndighet inom försvarsförvaltning-

en för övervakning av Finlands territorium 
och tryggande av dess territoriella integritet, 

28 §

Utlämnande av uppgifter till andra myndig-
heter 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
får gränsbevakningsväsendet lämna ut be-
hövliga uppgifter ur sina personregister ge-
nom teknisk anslutning eller som en data-
mängd  

1) till Trafiksäkerhetsverket i enlighet med 
11 § 1 mom. 9 punkten i lagen om fordons-
trafikregistret för utförande av de uppdrag 
som anges i lagen om sjöfartsskydd och för 
övervakning av luftfarten samt uppgifter en-
ligt 48 § i luftfartslagen (1194/2009) för be-
dömning av förutsättningarna för beviljande, 
förnyande och återkallande av ett tillstånd, 

2) till nödcentralsverket för utförande av de 
uppdrag som anges i lagen om nödcentraler 
(157/2000) när det gäller uppgifter som be-
hövs för säkerställande av förberedande åt-
gärder eller arbetarskyddet eller för stödjande 
av enheten i fråga, dessutom med beaktande 
av vad som i nämnda lag föreskrivs om be-
gränsning av rätten att få uppgifter, 

3) till räddningsmyndigheter för rädd-
ningsverksamhet, 

4) till Trafikverket för övervakning av sjö-
trafiken, 

5) till polisen för övervakning av personers 
inresa och utresa och för genomförande av 
gränskontroll i samband därmed, för över-
vakning av att bestämmelserna som gäller ut-
länningar iakttas samt för hindrande, avslö-
jande, förundersökning och annan undersök-
ning av brott och vid polisens motsvarande 
uppdrag för det ändamål som uppgifterna 
samlats in och registrerats för samt för andra 
ändamål än de som uppgifterna samlats in 
och registrerats för när det gäller fall som 
avses i 25 § 1 mom. i denna lag, 

6) till en myndighet inom försvarsförvalt-
ningen för övervakning av Finlands territori-
um och tryggande av dess territoriella integ-
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9) Huvudstaben för i lagen om fullgörande 

av polisuppgifter inom försvarsmakten av-
sedda säkerhets- och övervakningsuppdrag 
samt för brottsutredning, för i lagen om sä-
kerhetsutredningar (177/2002) avsedda sä-
kerhetsutredningar och för i lagen om interna-
tionella förpliktelser som gäller informations-
säkerhet (588/2004) avsedda säkerhetsutred-
ningar som gäller sammanslutningar, 

 
 
 
10) en socialmyndighet för behandling av 

ärenden som gäller en utlännings försörjning, 
 
11) tullverket för övervakning av utlands-

trafiken, förebyggande och avbrytande samt 
utredning av tullbrott samt för övervakning 
av personers inresa och utresa och för genom-
förande av gränskontroll i samband därmed, 

 
 
12) en arbetsmyndighet för behandling av 

ärenden som gäller beviljande av uppehålls-
tillstånd för arbetstagare eller uppehållstill-
stånd för näringsidkare eller övervakning av 
arbete, 

13) en myndighet inom utrikesförvaltning-
en för beviljande av pass eller något annat re-
sedokument, visum, uppehållstillstånd för ar-
betstagare, uppehållstillstånd för näringsidka-
re eller något annat uppehållstillstånd, 

 
14) Migrationsverket för behandling och 

avgörande av sådana ärenden avseende utlän-
ningar och finskt medborgarskap som enligt 
lag eller förordning hör till Migrationsverket, 

 
15) en utmätningsman, när det gäller de 

uppgifter som anges i 3 kap. 67 § i utsök-
ningslagen, för verkställigheten av utsök-
ningsärenden och uppgörandet av utsök-
ningsutredningar, 

 
 
16) allmänna åklagare i den utsträckning 

som föreskrivs i 11 § i lagen om allmänna 
åklagare (199/1997), 

17) en miljömyndighet för uppdrag som 
gäller att förhindra förorening av vatten som 
orsakats av fartyg samt för uppdrag som gäll-

ritet, 
7) till Huvudstaben för i lagen om fullgö-

rande av polisuppgifter inom försvarsmakten 
(1251/1995) avsedda säkerhets- och över-
vakningsuppdrag samt för brottsutredning, 
för i 96 § 7 punkten i värnpliktslagen 
(1438/2007) avsedda uppdrag, för i lagen om 
säkerhetsutredningar (177/2002) avsedda sä-
kerhetsutredningar och för i lagen om inter-
nationella förpliktelser som gäller informa-
tionssäkerhet (588/2004) avsedda säkerhets-
utredningar som gäller sammanslutningar 
och personer, 

8) till en socialmyndighet för behandling 
av ärenden som gäller en utlännings försörj-
ning, 

9) till tullverket för övervakning av ut-
landstrafiken, förebyggande och avbrytande 
samt utredning av tullbrott samt för övervak-
ning av personers inresa och utresa och för 
genomförande av gränskontroll i samband 
därmed samt för stämning och annan delgiv-
ning, 

10) till arbetsmyndigheterna för behandling 
av ärenden som gäller beviljande av uppe-
hållstillstånd för arbetstagare eller uppehålls-
tillstånd för näringsidkare eller övervakning 
av arbete, 

11) till utrikesministeriet och finska be-
skickningar för beviljande av pass eller något 
annat resedokument, visum, uppehållstill-
stånd för arbetstagare, uppehållstillstånd för 
näringsidkare eller något annat uppehållstill-
stånd som ankommer på deras behörighet, 

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

13) till en utmätningsmani enlighet med 3 
kap. 67 § i utsökningsbalken samt nödvändi-
ga personuppgifter och säkerhetsinformation 
som finns i gränsbevakningsväsendets funk-
tionella informationssystem för utsökningsut-
redningar eller annan verkställighet av ut-
sökningsärenden, 

14) till allmänna åklagare i den utsträck-
ning som föreskrivs i 11 § i lagen om all-
männa åklagare (199/1997), 

15) till en miljömyndighet för uppdrag som 
gäller att förhindra förorening av vatten som 
orsakats av fartyg samt för uppdrag som gäll-
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er övervakningen av havsskyddet, 
 

 
 
18) en hälsovårdsmyndighet för förebyg-

gande av spridning av smittsamma sjukdomar 
som utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan.  

 
 
 
 
 
 
 
Tjänstemän vid polisen, försvarsmakten, 

gränsbevakningsväsendet eller tullverket som 
förordnats till kriminalunderrättelse-, brotts-
analys- eller observationsuppdrag, kan utan 
hinder av sekretessbestämmelserna av staben 
för gränsbevakningsväsendet få uppgifter ge-
nom teknisk anslutning ur gränsbevaknings-
väsendets register över personer misstänkta 
för brott eller ur säkerhetsdataregistret. Det-
samma gäller tjänstemän vid Fångvårdsvä-
sendet som förordnats till kriminalunderrät-
telse-, brottsanalys- eller observationsuppdrag 
och som har sådana särskilda polisbefogenhe-
ter som bestäms i 8 § i polislagen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Innan uppgifter lämnas ut genom teknisk 

anslutning skall den som begär uppgifter läg-
ga fram en utredning om att uppgifterna 
skyddas på det sätt som 32 § 1 mom. i per-
sonuppgiftslagen avser. 
 

 

er övervakningen av havsskyddet, 
16) till Forststyrelsens jakt- och fiskeöver-

vakare för jakt- och fiskeövervakning som 
hör till deras behörighet, 

17) till en hälsovårdsmyndighet för före-
byggande av att en smittsam sjukdom som 
utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan sprids, 

18) till minoritetsombudsmannen för före-
byggande av etnisk diskriminering, främjan-
de av goda etniska relationer, tryggande av 
etniska minoriteters och utlänningars ställ-
ning och rättigheter samt för övervakning av 
principen om etnisk icke-diskriminering och 
rapportering kring människohandel. 

Den registeransvarige kan utan hinder av 
sekretessbestämmelserna genom teknisk an-
slutning ge tjänstemän vid polisen, försvars-
makten och tullverket som förordnats till kri-
minalunderrättelse-, brottsanalys- eller ob-
servationsuppdrag samt sådana tjänstemän 
vid Fångvårdsväsendet som förordnats till 
kriminalunderrättelse-, brottsanalys- eller ob-
servationsuppdrag och som har sådana sär-
skilda polisbefogenheter som avses i 8 § i 
polislagen tillgång till gränsbevakningsvä-
sendets register över personer misstänkta för 
brott eller till säkerhetsdataregistret. Det 
samma gäller en kontaktperson för polisen 
eller tullverket som är anställd vid utrikesmi-
nisteriet och en tjänsteman i en medlemsstat 
som deltar i en sådan snabb gränsinsatsenhet 
som avses i rådets förordning (EG) nr 
2007/2004 om inrättande av en europisk 
byrå för förvaltningen av det operativa sam-
arbetet vid Europeiska unionens medlemsta-
ters yttre gränser. 

Kvaliteten på de uppgifter som överlåts ska 
bekräftas och uppgifterna ska om möjligt för-
ses med information som gör det möjligt för 
mottagaren att bedöma hur korrekta, full-
ständiga, aktuella och tillförlitliga uppgifter-
na är. Om det framgår att felaktiga uppgifter 
har lämnats ut eller att uppgifter överlåtits i 
strid med lag, ska detta omedelbart meddelas 
mottagaren. 
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28 a § 

Tillsyn över informationssystemen och över 
behandlingen av uppgifterna i dem 

 
Sekretessen och annat skydd för de infor-

mationssystem som avses i denna lag och 
uppgifterna i dem säkerställs genom  

1) att insyn i uppgifterna ges endast dem 
som behöver uppgifterna för sina arbetsupp-
drag, 

2) att det ses till att användningen, utläm-
nandet och annan behandling av uppgifterna 
i informationssystemen och grunderna för ut-
lämnandet registreras i en elektronisk logg, i 
informationssystemet, ett ärendehanterings-
system, ett manuellt diarium eller ett doku-
ment, 

3) att olovlig ändring och annan olovlig el-
ler obehörig behandling av uppgifterna hind-
ras med hjälp av ändamålsenliga och till-
räckliga säkerhetsarrangemang och andra 
åtgärder när det gäller kontrollen av använ-
darrättigheterna, tillsynen över användning-
en samt datanäten, informationssystemen och 
informationstjänsterna. 

 
 

29 § 

Beslut om utlämnande av uppgifter 

Beslut om utlämnande av uppgifter ur 
gränsbevakningsväsendets personregister fat-
tas av den registeransvarige eller av en annan 
förvaltningsenhet som den registeransvarige 
har förordnat till uppdraget. Förvaltningsen-
heten skall utse ett tillräckligt antal personer 
med rätt att besluta om utlämnande av upp-
gifter ur personregistren. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

29 § 

Beslut om utlämnande av uppgifter 

Beslut om rätt att lämna ut uppgifter ur 
gränsbevakningsväsendets personregister ge-
nom teknisk anslutning eller som en data-
mängd fattas av den registeransvarige. 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
31 § 

Utplåning av uppgifter ur undersöknings- och 
handräckningsregistret samt ur informations-

systemet för polisärenden 

Av uppgifterna i undersöknings- och hand-
räckningsregistret samt i informationssyste-

31 § 

Utplåning av uppgifter ur undersöknings- 
och handräckningsregistret samt ur informa-

tionssystemet för polisärenden 

Av uppgifterna i undersöknings- och hand-
räckningsregistret samt i informationssyste-



 RP 98/2010 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

152 

met för polisärenden som används direkt av 
gränsbevakningsväsendet skall efterlysnings-
uppgifter, uppgifter om efterspanade fordon, 
egendomsuppgifter, uppgifter om anhållna, 
uppgifter om brottsanmälningsindex och på-
följder, uppgifter för förmedling av medde-
landen, uppgifter om tillvägagångssätt, identi-
fieringssuppgifter, signalementsuppgifter, 
uppgifter om undersökning och handräckning 
och arkivuppgifter om undersökning och 
handräckning utplånas enligt vad som i 22 § i 
polisväsendets personuppgiftslag föreskrivs 
om utplåning av uppgifter ur informationssy-
stemet för polisärenden. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

met för polisärenden som används direkt av 
gränsbevakningsväsendet ska uppgifter om 
efterlysning av personer, uppgifter om efter-
spanade fordon, egendomsuppgifter, uppgif-
ter om frihetsberövade, uppgifter om brotts-
anmälningsindex, uppgifter om informations-
förmedling, identifieringsuppgifter, signale-
mentsuppgifter, uppgifter om undersökning 
och handräckning, arkivuppgifter, säkerhets-
information samt observationsuppgifter ut-
plånas enligt vad som i 22 § i polisväsendets 
personuppgiftslag föreskrivs om utplåning av 
uppgifter ur informationssystemet för polis-
ärenden. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
36 § 

Uppgifter som konstaterats vara felaktiga 

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

36 § 

Uppgifter som konstaterats vara felaktiga 

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

 

 
 
 
 

38 § 

Utlämnande av uppgifter inom Europeiska 
unionen och Europeiska ekonomiska samar-

betsområdet 

Om inte något annat föreskrivs eller följer 
av ett internationellt avtal som är förpliktande 
för Finland får gränsbevakningsväsendet utan 
hinder av sekretessbestämmelserna lämna ut 
uppgifter ur sina personregister till polis-
myndigheter och sådana andra myndigheter 
inom Europeiska unionen och Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet som har till 
uppgift att trygga rätts- och samhällsordning-

4 a kap.  

Bestämmelser som gäller internationellt 
samarbete 

38 § 

Utlämnande av uppgifter inom Europeiska 
unionen och Europeiska ekonomiska samar-

betsområdet 

Om inte något annat föreskrivs eller följer 
av ett internationellt avtal som är förpliktan-
de för Finland får gränsbevakningsväsendet 
utan hinder av sekretessbestämmelserna läm-
na ut uppgifter till polismyndigheter och så-
dana andra myndigheter i en medlemsstat i 
Europeiska unionen och i en stat som hör till 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
som har till uppgift att trygga rätts- och sam-
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en, upprätthålla allmän ordning och säkerhet 
eller förebygga och utreda brott och sörja för 
att brott blir föremål för åtalsprövning, som 
följer: 

1) för utförande av de åligganden enligt 1 § 
1 mom. i polislagen som föreskrivs för gräns-
bevakningsväsendet i gränsbevakningslagen 
eller någon annanstans i lag, om uppgifterna 
är nödvändiga för utförande av dessa upp-
drag, 

 
2) för utförande av de åligganden enligt 1 § 

3 mom. i polislagen som föreskrivs för gräns-
bevakningsväsendet i gränsbevakningslagen 
eller någon annanstans i lag, om uppgifterna 
är nödvändiga för utförande av det uppdrag 
för vilket de har samlats in och registrerats. 
 

 
Uppgifter som inhämtats i samband med ett 

visst uppdrag och som behövs för utförande 
av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i polisla-
gen som föreskrivs för gränsbevakningsvä-
sendet, men som inte hänför sig till uppdraget 
eller till ett annat pågående uppdrag, får dock 
lämnas ut endast, om de är nödvändiga för att 
 

1) trygga statens säkerhet, 
2) avvärja fara som omedelbart hotar liv el-

ler hälsa eller avvärja en betydande egen-
domsskada, 

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket 
kan följa fängelse, 

4) förebygga eller utreda brottslighet som 
hör till Europeiska polisbyråns behörighet 
och annan grov brottslighet. 

Gränsbevakningsväsendet får ur gränsbe-
vakningsväsendets personregister lämna ut 
uppgifter till de myndigheter som nämns i 1 
mom. för andra ändamål än det för vilket 
uppgifterna har samlats in och registrerats, 
om uppgifterna är nödvändiga för att 

1) trygga statens säkerhet, 
2) avvärja fara som omedelbart hotar liv el-

ler hälsa eller avvärja en betydande egen-
domsskada, 

3) förebygga eller utreda ett brott på vilket 
kan följa fängelse, 

4) utreda identitet i samband med ett visst 
uppdrag som ankommer på gränsbevaknings-
väsendet och som nödvändigt kräver att iden-
titeten styrks, 

hällsordningen, upprätthålla allmän ordning 
och säkerhet eller förebygga och utreda brott 
och sörja för att brott blir föremål för åtals-
prövning, som följer: 

1) uppgifter ur gränsbevakningsväsendets 
personregister, vilket har inrättats för utfö-
rande av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i 
polislagen som föreskrivs för gränsbevak-
ningsväsendet i gränsbevakningslagen eller 
någon annanstans i lag, om uppgifterna är 
nödvändiga för utförande av dessa uppdrag, 

2) uppgifter ur gränsbevakningsväsendets 
personregister, vilket har inrättats för utfö-
rande av de åligganden enligt 1 § 3 mom. i 
polislagen som föreskrivs för gränsbevak-
ningsväsendet i gränsbevakningslagen eller 
någon annanstans i lag, om uppgifterna är 
nödvändiga för utförande av det uppdrag för 
vilket de har samlats in och registrerats. 

Uppgifter som inhämtats i samband med ett 
visst uppdrag och som behövs för utförande 
av de åligganden enligt 1 § 1 mom. i polisla-
gen som föreskrivs för gränsbevakningsvä-
sendet, men som inte hänför sig till uppdra-
get eller till ett annat pågående uppdrag, får 
dock lämnas ut endast om de är nödvändiga 
för att 

1) trygga statens säkerhet, 
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart 

hotar den allmänna säkerheten, 
 
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket 

kan följa fängelse, 
4) förebygga eller utreda brottslighet som 

hör till Europeiska polisbyråns behörighet 
och annan grov brottslighet. 

Gränsbevakningsväsendet får ur gränsbe-
vakningsväsendets personregister lämna ut 
uppgifter till de myndigheter som nämns i 1 
mom. för andra ändamål än det för vilket 
uppgifterna har samlats in och registrerats, 
om uppgifterna är nödvändiga för att 

1) trygga statens säkerhet, 
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart 

hotar den allmänna säkerheten, 
 
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket 

kan följa fängelse, 
4) utreda identitet i samband med ett visst 

uppdrag som nödvändigt kräver att identite-
ten styrks, 
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5) besluta eller lämna utlåtande om bevil-
jande eller giltighet av ett tillstånd, när till-
ståndet enligt gällande bestämmelser är bero-
ende av sökandens eller tillståndshavarens 
tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknan-
de egenskap, och det för bedömningen av 
egenskapen krävs uppgifter om sökandens el-
ler tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av 
berusningsmedel, brottslighet eller våldsam-
ma uppträdande. 

Uppgifter som avses i 15 § i gränsbevak-
ningsväsendets tillfälliga personregister eller 
uppgifter i gränsbevakningsväsendets register 
över personer misstänkta för brott får inte 
lämnas ut för utförande av uppgifter som av-
ses i 3 mom. 5 punkten i denna paragraf. 
 

5) besluta eller lämna utlåtande om bevil-
jande eller giltighet av ett tillstånd, när till-
ståndet enligt gällande bestämmelser är bero-
ende av sökandens eller tillståndshavarens 
tillförlitlighet, lämplighet eller någon liknan-
de egenskap, och det för bedömningen av 
egenskapen krävs uppgifter om sökandens el-
ler tillståndshavarens hälsotillstånd, bruk av 
berusningsmedel, brottslighet eller våldsam-
ma uppträdande. 

De uppgifter ur gränsbevakningsväsendets 
tillfälliga personregister som avses i 15 §, de 
uppgifter om undersökning och handräck-
ning som avses i 7 § 3 mom. 1 punkten un-
derpunkterna a—e samt de arkivuppgifter 
som avses i 4 punkten samt uppgifter ur 
gränsbevakningsväsendets register över per-
soner misstänkta för brott får inte lämnas ut 
för utförande av sådana uppgifter som avses i 
3 mom. 5 punkten. 

Kvaliteten på de uppgifter som överlåts ska 
bekräftas och uppgifterna ska om möjligt för-
ses med information som gör det möjligt för 
mottagaren att bedöma hur korrekta, full-
ständiga, aktuella och tillförlitliga uppgifter-
na är. 

Uppgifter får lämnas ut även genom tek-
nisk anslutning eller som en datamängd. 
 

 
39 § 

Utlämnande av uppgifter till Europeiska po-
lisbyrån och andra utländska myndigheter 

Gränsbevakningsväsendet får utan hinder 
av sekretessbestämmelserna lämna ut uppgif-
ter ur sina personregister till 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) centralkriminalpolisen, för vidare utläm-
nande till Europeiska polisbyrån enligt kon-
ventionen om upprättandet av en europeisk 
polisbyrå (FördrS 79/1998), 

4) myndigheter som utför gränsövervakning 
och gränskontroll och som avses i överens-
kommelserna om återtagande av personer 
som olagligen inkommit och vistas i landet 
för utförande av de uppdrag som avses i 
överenskommelserna, 
— — — — — — — — — — — — — —  

Uppgifter får lämnas ut för annan använd-

39 § 

Utlämnande av uppgifter till Europeiska po-
lisbyrån och andra utländska myndigheter 

Gränsbevakningsväsendet får utan hinder 
av sekretessbestämmelserna lämna ut uppgif-
ter ur sina personregister med hjälp av tek-
nisk anslutning eller som en datamängd till 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) centralkriminalpolisen, för vidare utläm-
nande till Europeiska polisbyrån enligt rådets 
beslut om inrättande av Europeiska polisby-
rån (2009/371/RIF), 

4) behöriga myndigheter som avses i över-
enskommelserna om återtagande av personer 
som olagligen inkommit och vistas i landet 
för utförande av de uppdrag som avses i 
överenskommelsen, 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Uppgifter får lämnas ut för annan använd-
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ning än registrens användningssyfte, om de är 
nödvändiga för att 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) avvärja fara som omedelbart hotar liv el-
ler hälsa eller avvärja en betydande egen-
domsskada, 
— — — — — — — — — — — — — —  

Gränsbevakningsväsendet får till de myn-
digheter som ansvarar för vapentillsynen i en 
annan stat lämna ut uppgifter ur gränsbevak-
ningsväsendets personregister om förvärv, in-
nehav, överföring, införsel och utförsel av 
skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt 
farliga projektiler, om det för vapentillsynen 
är nödvändigt att uppgifterna lämnas ut. 
 
 

ning än registrens användningssyfte, om de 
är nödvändiga för att 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) avvärja en allvarlig fara som omedelbart 
hotar den allmänna säkerheten, 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Gränsbevakningsväsendet får utan hinder 
av sekretessbestämmelserna till de myndig-
heter som ansvarar för vapentillsynen i en 
annan stat lämna ut uppgifter ur gränsbevak-
ningsväsendets personregister om förvärv, 
innehav, överföring, införsel och utförsel av 
skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt 
farliga projektiler, om det för vapentillsynen 
är nödvändigt att uppgifterna lämnas ut. 
 

 
 
 

39 b §

Europeiska unionens informationssystem 
för viseringar  

Gränsbevakningsväsendet har rätt att ge-
nom teknisk anslutning få uppgifter ur Euro-
peiska unionens informationssystem för vi-
seringar för utförande av en uppgift som en-
ligt en lag eller en direkt bindande EU-
rättsakt ankommer på gränsbevakningsvä-
sendet i enlighet med bestämmelserna i artik-
larna 15 och 17—20 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 767/2008 om 
informationssystemet för viseringar (VIS) 
och utbytet mellan medlemsstaterna av upp-
gifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-
förordningen). 

Dessutom har gränsbevakningsväsendet 
rätt att genom teknisk anslutning få uppgifter 
ur Europeiska unionens informationssystem 
för viseringar i syfte att förhindra och utreda 
brott som hör till gränsbevakningsväsendets 
behörighet och som avses i 3 § 2 mom. i la-
gen om utlämning för brott mellan Finland 
och de övriga medlemsstaterna i Europeiska 
unionen (1286/2003), på det sätt som anges i 
rådets beslut 2008/633/RIF om åtkomst till 
informationssystemet för viseringar (VIS) för 
sökningar för medlemsstaternas utsedda 
myndigheter och för Europol i syfte att för-
hindra, upptäcka och utreda terroristbrott 
och andra grova brott. Uppgifterna ska be-
gäras via staben för gränsbevakningsväsen-



 RP 98/2010 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

156 

det. 
 

 
 
 

39 c § 

Eurodacsystemet 

Gränsbevakningsväsendet kan i Eurodac-
systemet lagra fingeravtryck från asylsökan-
de, personer som utan tillstånd överskridit 
den yttre gränsen och personer som befinner 
sig illegalt i landet finns i rådets förordning 
(EG) nr 2725/2000 om inrättande av Euro-
dac för jämförelse av fingeravtryck för en ef-
fektiv tillämpning av Dublinkonventionen. 
Gränsbevakningsväsendet är registeransva-
rigt för de uppgifter som det registrerar. 

 
 
 
 

39 d § 

Vissa internationella informationssystem 

Bestämmelser om Schengens informations-
system och det nationella systemet inom ra-
men för Schengens informationssystem, Eu-
ropols informationssystem samt informa-
tionsbehandling som baserar sig på Prüm-
fördraget finns i polisväsendets personupp-
giftslag. 
 

 
 
 

39 e §

Behandling av uppgifter som erhållits av en 
annan stat eller ett internationellt organ 

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

Om inget annat följer av 1 mom., får 
gränsbevakningsväsendet behandla uppgifter 
som det mottagit för andra ändamål än vad 
uppgifterna lämnades ut för, om uppgifterna 
behövs för att 

1) trygga statens säkerhet, 
2) avvärja allvarlig fara som omedelbart 
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hotar den allmänna säkerheten, 
3) förebygga eller utreda ett brott på vilket 

kan följa fängelse, eller 
4) genomföra ett rättsligt eller administra-

tivt förfarande som har direkt samband med 
åtgärder för att förebygga, utreda eller väcka 
åtal för ett annat brott eller verkställa straff-
rättsliga påföljder. 

Uppgifter som fåtts från en medlemsstat i 
Europeiska unionen får dock inte lämnas vi-
dare till stater som inte hör till Europeiska 
unionen eller internationella organ utan 
samtycke från den medlemsstat som lämnat 
ut uppgifterna, förutom om utlämnandet av 
uppgifterna är nödvändigt för finska statens 
eller en annan stats allmänna säkerhet eller 
för att förhindra ett omedelbart och allvarligt 
hot mot Finlands väsentliga intressen och det 
inte går att få samtycke i tid. Uppgifterna får 
lämnas ut endast om staten eller det interna-
tionella organet i fråga garanterar en till-
räcklig dataskyddsnivå. Den medlemsstat 
som lämnat ut uppgifterna ska omedelbart 
informeras om att uppgifterna lämnats vida-
re. 

Gränsbevakningsväsendet ska på begäran 
informera den stat eller det internationella 
organ som lämnat ut uppgifterna om hur 
gränsbevakningsväsendet behandlar de ut-
lämnade uppgifterna. Om personuppgifter 
har överlåtits utan begäran, ska gränsbevak-
ningsväsendet utan dröjsmål granska om 
uppgifterna behövs för det ändamål för vilket 
de överlåtits. 

 
 
 
 
 
 

41 § 

Utövande av rätten till insyn 

I fråga om utövande av rätten till insyn till-
lämpas 26 och 28 § i personuppgiftslagen. 
Den registeransvarige eller en förvaltnings-
enhet som förordnats av den registeransvarige 
lämnar ut uppgifterna för utövande av insyn. 
Den registeransvarige skall anvisa ett tillräck-
ligt antal personer för utövandet av rätten till 
insyn och utlämnandet av uppgifter i sam-

4 kap. 

Den registrerades rättigheter 

41 § 

Rätt till insyn 

Bestämmelser om utövande av rätten till 
insyn tillämpas 26 och 28 § finns i person-
uppgiftslagen. Den registeransvarige eller en 
förvaltningsenhet som förordnats av den re-
gisteransvarige lämnar ut uppgifterna för ut-
övande av insyn. Den registeransvarige ska 
anvisa ett tillräckligt antal personer för ut-
övandet av rätten till insyn och utlämnandet 
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band därmed. 
 

av uppgifter i samband därmed. 
En registrerad som vill utöva sin rätt till 

insyn ska framställa en personlig begäran 
om detta till den registeransvarige eller nå-
gon annan myndighet som har rätt att lämna 
ut uppgifter på gränsbevakningsväsendets 
vägnar samt styrka sin identitet. 

 
 
 

42 § 

Insynsförfarandet 

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

Rätten till insyn gäller över huvud taget inte 
1) uppgifterna i gränsbevakningsväsendets 

register över personer misstänkta för brott, 
2) uppgifterna i säkerhetsdataregistret, 
3) andra uppgifter om klassificering, över-

vakning och tillvägagångssätt i fråga om en 
person eller gärning som har registrerats i 
gränsbevakningsväsendets personregister. 

Dataombudsmannen kan på begäran av den 
registrerade kontrollera att de uppgifter om 
den registrerade som avses i 2 mom. är lagen-
liga. I fråga om inskränkningar i rätten till in-
syn gäller dessutom vad som föreskrivs i 27 § 
i personuppgiftslagen. 
 

42 § 

Inskränkningar i rätten till insyn 

 
 
 
 
 
 
Rätten till insyn gäller inte 
1) uppgifterna i gränsbevakningsväsendets 

register över personer misstänkta för brott, 
2) uppgifterna i säkerhetsdataregistret, 
3) andra uppgifter om klassificering, ob-

servation och tillvägagångssätt i fråga om en 
person eller gärning som har registrerats i 
gränsbevakningsväsendets personregister. 

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

 
 
 

43 § 

Utlämnande av uppgifter till gränsbevak-
ningsväsendet genom teknisk anslutning 

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

43 § 

Utlämnande av uppgifter till gränsbevak-
ningsväsendet genom teknisk anslutning 

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

——— 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
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Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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3. 

 
 

Lag 

om ändring av 5 och 6 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som 
hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och under-
rättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlems-

stater och om tillämpning av rambeslutet 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för 

lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de 
brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning 
av rambeslutet 26/2009 5 § 3 mom. och 6 § 3 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

5 § 

Utlämnande av information och underrättel-
ser på begäran 

— — — — — — — — — — — — — —  
På beslutsfattande som gäller utlämnande 

av information och underrättelser tillämpas 
vad som bestäms i 20 och 47 a § i lagen om 
behandling av personuppgifter i polisens 
verksamhet, 26 a § i tullagen, 29 § i lagen om 
behandling av personuppgifter vid gränsbe-
vakningsväsendet samt någon annanstans i 
lag. 

5 § 

Utlämnande av information och underrättel-
ser på begäran 

— — — — — — — — — — — — — —  
På beslutsfattande som gäller utlämnande 

av information och underrättelser tillämpas 
vad som bestäms i 20 § i lagen om behand-
ling av personuppgifter i polisens verksam-
het, 26 a § i tullagen, 29 § i lagen om be-
handling av personuppgifter vid gränsbevak-
ningsväsendet samt någon annanstans i lag.  

 
 

6 § 

Utlämnande av information och underrättel-
ser på eget initiativ 

— — — — — — — — — — — — — —  
På beslutsfattande som gäller utlämnande 

av information och underrättelser tillämpas 
vad som bestäms i 20 och 47 a § i lagen om 
behandling av personuppgifter i polisens 
verksamhet, 26 a § i tullagen, 29 § i lagen om 
behandling av personuppgifter vid gränsbe-
vakningsväsendet samt någon annanstans i 
lag. 

6 § 

Utlämnande av information och underrättel-
ser på eget initiativ 

— — — — — — — — — — — — — —  
På beslutsfattande som gäller utlämnande 

av information och underrättelser tillämpas 
vad som bestäms i 20 § i lagen om behand-
ling av personuppgifter i polisens verksam-
het, 26 a § i tullagen, 29 § i lagen om be-
handling av personuppgifter vid gränsbevak-
ningsväsendet samt någon annanstans i lag. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den 20 . 
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Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
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4. 

 

Lag 

om ändring av lotterilagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om lotterilagen 1047/2001 en ny 42 a § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 
 

42 a §  

Tillsynsregister över lotterier 

För skötseln av tillstånds- och tillsynsupp-
gifter som avses i denna lag ska polisen föra 
register över anmälningar, tillståndsansök-
ningar, tillstånd, återkallande av tillstånd, 
redovisningar och om dem som gjort anmä-
lan samt om sökande och tillståndshavare, 
om dem som i praktiken anordnar lotterier, 
om kontrollåtgärder samt om åtgärder som 
hänför sig till förbud och vitesförfarande. 

Bestämmelser om register som förs av poli-
sen finns i lagen om behandling av person-
uppgifter i polisens verksamhet (761/2003). 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
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5. 

 
 
 

Lag 

om ändring av 23 och 37 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av fi-
nansiering av terrorism 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terro-

rism 503/2008 23 § 6 mom. och 37 § 1 mom. samt 
fogas till 37 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

23 §  

Skyldighet att rapportera om tvivelaktiga af-
färstransaktioner 

— — — — — — — — — — — — — —  
Närmare bestämmelser om det exaktare in-

nehållet i anmälningarna utfördas genom för-
ordning av statsrådet. 
 

23 §  

Skyldighet att rapportera om tvivelaktiga af-
färstransaktioner 

— — — — — — — — — — — — — —  
Närmare bestämmelser om anmälningarnas 

exaktare innehåll och form utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 
 
 

 
37 § 

Rätten att få, använda och lämna ut uppgifter 

Utan hinder av vad som bestäms om hem-
lighållande av uppgifter om affärs- och yr-
keshemligheter eller uppgifter om en enskild 
persons, sammanslutnings eller stiftelses eko-
nomiska förhållanden eller ekonomiska ställ-
ning, har centralen för utredning av penning-
tvätt rätt att av myndigheter, av sammanslut-
ningar som har ålagts en offentlig uppgift och 
av rapporteringsskyldiga avgiftsfritt få upp-
gifter och handlingar som behövs för förhind-
rande och utredning av penningtvätt och av 
finansiering av terrorism. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

37 § 

Rätt att få, använda och lämna ut uppgifter 

Utan hinder av vad som bestäms om hem-
lighållande av uppgifter om affärs- och yr-
keshemligheter eller uppgifter om en enskild 
persons, sammanslutnings eller stiftelses 
ekonomiska förhållanden, ekonomiska ställ-
ning eller beskattningsuppgifter, har centra-
len för utredning av penningtvätt rätt att av 
myndigheter, av sammanslutningar som har 
ålagts en offentlig uppgift och av rapporte-
ringsskyldiga avgiftsfritt få uppgifter och 
handlingar som behövs för förhindrande och 
utredning av penningtvätt och av finansiering 
av terrorism. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Uppgifter som avses i 1 och 3 mom. får 
lämnas ut som en datamängd eller genom 
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 teknisk anslutning till centralen för utredning 
av penningtvätt. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

——— 
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