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Lag
om ändring av 9 kap. i tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 9 kap. i tvångsmedelslagen (806/2011) en ny 3 a § som följer:

9 kap.

Tvångsmedel i samband med särskilda undersökningsmetoder

3 a §

Tagande av fingeravtryck för ändamål som anges i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/816 om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av 

medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och 
statslösa personer (Ecris-TCN) för att komplettera det europeiska informationssystemet 
för utbyte av uppgifter ur kriminalregister och om ändring av förordning (EU) 2018/1726

Av en person som inte är medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen, av en
statslös person och av en person vars medborgarskap är okänt ska fingeravtryck tas för än-
damål som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/816 om inrättan-
de av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om
fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN) för att
komplettera det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregis-
ter och om ändring av förordning (EU) 2018/1726, om personen genom en lagakraftvun-
nen dom har dömts till ett fängelsestraff i minst sex månader, om inte fingeravtryck har
tagits redan vid förundersökningen av brottet.

Fingeravtryck får tas av en polisman eller en tjänsteman som avses i 3 § 3 mom.
En person som avses i 1 mom. är skyldig att på kallelse infinna sig på det närmaste

lämpliga verksamhetsställe som den polisman som har utfärdat kallelsen föreslår. I kallel-
sen ska uppges grunden för utfärdandet.

Om en person som avses i 1 mom. utan godtagbar orsak underlåter att lyda kallelsen,
får han eller hon hämtas till verksamhetsstället.

En polisman som hör till befälet beslutar om hämtning. Den som ska hämtas ska ges ett
skriftligt förordnande om hämtningen. Om det på grund av ärendets brådskande natur inte
finns något skriftligt förordnande, ska den som hämtas i samband med gripandet informe-
ras om förordnandet och de omständigheter som ligger till grund för det.

Fingeravtryck kan tas också när den som avses i 1 mom. avtjänar straff för ett brott i ett
fängelse eller på grund av sitt sinnestillstånd inte har dömts till straff och vårdas på sin-
nessjukhus.
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75/2023  
För utförande av de uppgifter som anges i 1 § 1 mom. i polislagen registreras fingerav-
tryck i polisens personregister. Bestämmelser om radering av fingeravtryck ur registret
finns i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019).

————
Denna lag träder i kraft den 1 februari 2023.

Helsingfors den 19 januari 2023
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