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om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet

Utfärdad i Helsingfors den 19 september 2014

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

3 § 1 mom., den svenska språkdräkten i 9 § 1 mom. och i det inledande stycket i 9 § 3 mom.,
9 § 3 mom. 2 punkten, 19 § 2 mom., 21 §, 28 § 1 mom. 7 punkten samt den finska
språkdräkten i 46 § 2 mom.,

av dem 3 § 1 mom., den svenska språkdräkten i 9 § 1 mom. och i det inledande stycket i 9 §
3 mom. samt 9 § 3 mom. 2 punkten sådana de lyder i lag 1230/2013, 19 § 2 mom. sådant det
lyder i lag 689/2009 samt 28 § 1 mom. 7 punkten sådan den lyder i lag 1182/2013, och

fogas till lagen nya 13 a, 13 b, 20 a och 34 a § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

3 §

Gränsbevakningsväsendets funktionella
informationssystem

Gränsbevakningsväsendets funktionella in-
formationssystem är ett permanent personre-
gister som är avsett för gränsbevakningsvä-
sendets riksomfattande bruk och som förs
med hjälp av automatisk databehandling.
Delregister avsedda för riksomfattande bruk
inom informationssystemet är

1) undersöknings- och handräckningsre-
gistret,

2) registret för tillståndsärenden,
3) registret för övervakningsärenden,

4) gränsbevakningsväsendets register över
personer misstänkta för brott,

5) säkerhetsdataregistret,
6) registret för militärrättsvården,
7) registret för disciplinavgöranden.

— — — — — — — — — — — — —

9 §

Registret för övervakningsärenden

Registret för övervakningsärenden kan
innehålla uppgifter som måste behandlas för
att de åligganden som avses i 1 kap. 1 § 1
mom. i polislagen och som gränsbevaknings-
väsendet har enligt vad som föreskrivs i
gränsbevakningslagen eller någon annanstans
i lag ska kunna utföras.
— — — — — — — — — — — — —

I registret får även andra behövliga uppgif-
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ter som inhämtats för utförande av de i 1 kap.
1 § 1 mom. i polislagen avsedda åligganden
som gränsbevakningsväsendet har enligt vad
som föreskrivs i gränsbevakningslagen eller
någon annanstans i lag registreras enligt föl-
jande:
— — — — — — — — — — — — —

2) bilduppgifter som behövs för identifie-
ring enligt 31 § i gränsbevakningslagen av
personer som ska gripas för förebyggande
eller utredning av brott på vilka kan följa
fängelsestraff eller för väckande av åtal eller
för verkställande av fängelsestraff (uppgifter
för automatisk identifiering),
— — — — — — — — — — — — —

13 a §

Registret för militärrättsvården

Registret för militärrättsvården är ett per-
manent personregister som är avsett för
gränsbevakningsväsendets riksomfattande
bruk. Registret kan innehålla uppgifter som
behöver behandlas för utredning av sådana
brott som avses i 27 § i lagen om militär
disciplin och brottsbekämpning inom för-
svarsmakten (255/2014).

Av de uppgifter som gäller identiteten i
fråga om den som är misstänkt för brott som
utreds inom gränsbevakningsväsendet eller är
föremål för förundersökning som görs av
gränsbevakningsväsendet eller föremål för
tvångsmedel och den som gjort anmälan, den
som uppträder som vittne eller målsägande
eller den som har något annat samband med
ärendet får man i registret lagra sådana upp-
gifter som behövs med tanke på ändamålet
med registret. Sådana uppgifter är personens
namn, födelsedatum, personbeteckning, kön,
modersmål, medborgarskap, avsaknad av
medborgarskap, nationalitet, hemstat, civil-
stånd, födelsestat, födelsehemkommun, hem-
kommun, yrke, militär grad, tjänstgörings-
plats, arbetslivserfarenhet och tidigare an-
ställningar, adress och telefonnummer eller
annan kontaktinformation, uppgift om att
personen avlidit eller dödförklarats och de
uppgifter som behövs för specificering av en
juridisk person.

I registret får även annan information som
erhållits i samband med tillämpningen av la-
gen om militär disciplin och brottsbekämp-

ning inom försvarsmakten och som behövs
för att undersökningsuppdrag enligt 27 § i
den lagen ska kunna utföras, diarieföras och
uppgiftssökning om dem kunna göras inom
gränsbevakningsväsendet, registreras enligt
följande:

1) numret på en anmälan om brott eller en
anmälan om någon annan händelse, tid och
plats för händelsen, anmälningstidpunkten,
brottsbeteckningar och andra beteckningar,
tidpunkten för åtalspreskription av det gröv-
sta brottet, utredande förvaltningsenhet, utre-
darna, undersökningsläget, undersökningsle-
dare, disciplinär förman, de beslut som fattats
för att avsluta ärendet samt uppgift om avgö-
randet i ärendet,

2) uppgifter om tvångsmedel samt om för-
undersökningsfaser,

3) uppgifter om egendom som någon har
förlorat genom brott, eller som har omhän-
dertagits, för att egendomen ska kunna hittas
och återställas till ägaren eller innehavaren,

4) uppgifter om en person, vilka inverkar
på personens egen säkerhet eller på säkerhe-
ten i arbetet inom gränsbevakningsväsendet,

5) uppgifter om andra behövliga beskriv-
ningar, förhållanden och specificeringar som
har samband med gränsbevakningsväsendets
förundersökningsuppdrag, åtgärder och det
inträffade.

Av registret ska framgå vem som har re-
gistrerat en uppgift.

13 b §

Registret för disciplinavgöranden

Registret för disciplinavgöranden är ett
riksomfattande permanent personregister som
förvaltas av gränsbevakningsväsendet. Re-
gistret för disciplinavgöranden upprätthålls
för registrering och övervakning av avgöran-
dena i disciplinärenden som påförs i ett mili-
tärdisciplinförfarande, för utredning av tidi-
gare disciplinbeslut och för upprätthållande
av brotts- och påföljdsstatistik samt för re-
gistrering av avgörandena i ärenden som be-
handlats som militära rättegångsärenden vid
domstol, inklusive disciplinstraff. Från regist-
ret kan behövliga uppgifter flyttas över till
värnpliktsregistret i enlighet med vad som i
värnpliktslagen föreskrivs om detta.
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I registret för disciplinavgöranden registre-
ras uppgifter om avgöranden som fattats i ett
disciplinärt förfarande samt om ärenden som
åklagare och domstolar har behandlat som ett
militärt rättegångsärende, uppgifter om avgö-
randen som åklagaren fattat i ett militärt rät-
tegångsärende samt om avgöranden i ett dis-
ciplinärt förfarande. Som uppgifter om avgö-
randena registreras namnet på den myndighet
som behandlat ärendet, identifikationsuppgif-
ter om ärendet och avgörandet, avgörandet
eller uppgift om slutresultatet i ärendet samt
uppgift om huruvida avgörandet vunnit laga
kraft.

I fråga om ett avgörande i ett disciplinärt
förfarande registreras utöver de uppgifter
som avses i 2 mom. också de uppgifter som
avses i 53 § i lagen om militär disciplin och
brottsbekämpning inom försvarsmakten samt

1) när en part har delgetts beslutet,
2) uppgift om huruvida ändring har sökts

och om beslut som har fattats med anledning
av detta,

3) granskningsanteckningar och åtgärder
som tillsynen över det disciplinära förfaran-
det har föranlett,

4) uppgifter om verkställigheten av påfölj-
den.

I registret registreras en person som avses i
1 § i lagen om militär disciplin och brottsbe-
kämpning inom försvarsmakten och som i ett
militärdisciplinförfarande varit misstänkt för
ett brott. Av de uppgifter som gäller en re-
gistrerad persons identitet får i registret infö-
ras personens namn, personbeteckning, kön,
modersmål, medborgarskap, hemkommun
och adress.

19 §

Uppgifter om personer i fordon som passerar
den yttre gränsen

— — — — — — — — — — — — —
Föraren av ett fordon som anländer till

eller avgår från Finland och passerar den
yttre gränsen ska till gränskontrollmyndighe-
ten vid in- respektive utresestället lämna upp-
gifter om personerna i fordonet. Befälhavaren
för ett fartyg eller luftfartyg samt ägaren eller
innehavaren av ett tåg eller något annat tra-
fikmedel eller dennes företrädare ska till
gränskontrollmyndigheten vid in- eller utre-

sestället lämna en passagerar- och besätt-
ningsförteckning eller i övrigt uppgifter om
trafikmedlets personal och passagerare samt
övriga personer i trafikmedlet (passagerar-
och besättningsförteckning), om inte uppgif-
terna redan har lämnats med stöd av 20 eller
20 a §. Uppgifterna kan lämnas genom tek-
nisk anslutning.
— — — — — — — — — — — — —

20 a §

Transportörers skyldighet att lämna
uppgifter om passagerare och besättning

i fartygs- och tågtrafik

En fysisk eller juridisk person som bedri-
ver yrkesmässig transport av personer eller
varor sjövägen eller per järnväg ska lämna de
uppgifter om passagerare och besättning som
avses i 19 § 2 och 3 mom. till gränskontroll-
myndigheten före ankomsten till gränskon-
trollen.

I tågtrafik ska uppgifterna lämnas senast
när tåget har avgått från den sista station där
passagerare stigit ombord på tåget. På skyl-
digheten att i fartygstrafik lämna förhands-
uppgifter tillämpas bestämmelserna i ko-
dexen om Schengengränserna samt andra be-
stämmelser och föreskrifter.

21 §

Påföljder för transportörer

Bestämmelser om den påföljdsavgift för
åsidosättande av skyldigheten enligt 20 och
20 a § som tas ut hos en transportör finns i
179 § i utlänningslagen.

28 §

Utlämnande av uppgifter till andra
myndigheter

Trots sekretessbestämmelserna får gräns-
bevakningsväsendet lämna ut behövliga upp-
gifter ur sina personregister genom teknisk
anslutning eller som en datamängd enligt föl-
jande:
— — — — — — — — — — — — —

7) till huvudstaben för förebyggande, av-
slöjande och utredning av brott som avses i

3751/2014



lagen om militär disciplin och brottsbekämp-
ning inom försvarsmakten, för i säkerhetsut-
redningslagen (726/2014) avsedda säkerhets-
utredningar och till den som ansvarar för
värnpliktsregistret för i 96 § 1 mom. 7 punk-
ten i värnpliktslagen avsedda uppdrag,
— — — — — — — — — — — — —

34 a §

Utplåning av uppgifter i registret för
militärrättsvården och registret för

disciplinavgöranden

På utplåning av uppgifter i registret för
militärrättsvården och registret för disciplin-

avgöranden tillämpas vad som i 115 och
120 § i lagen om militär disciplin och brotts-
bekämpning inom försvarsmakten föreskrivs
om utplåning av motsvarande uppgifter i för-
svarsmaktens informationssystem för militär-
rättsvården och register för disciplinavgöran-
den.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
Lagens 20 a § tillämpas dock inte förrän sex
månader har förflutit från lagens ikraftträ-
dande.

Gränsbevakningsväsendets funktionella in-
formationssystem ska vara sådant som denna
lag föreskriver inom fyra år från lagens
ikraftträdande.

Helsingfors den 19 september 2014

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister Päivi Räsänen
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