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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en ändring av personregisterlagstiftning

en. Framställningen innehåller förslag till landskapslag om polisens grundregister, en 

ändring av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet (72/77) och ett förslag till 

landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personregister. 

Genom sistnämnda landskapslag upphävs den gällande blankettlagen (57 /91). 

För att skapa en klarare och enhetligare reglering av polisens personregister föreslås 

en revidering av den lagstiftning som reglerar polisens personregister. Nödvändiga 

lagstiftningåtgärder krävs även för att landskapslagstiftningen skall bringas i nivå med 

Europolkonventionen och Schengensamarbetets krav på en tidsenlig lagstiftning. Genom 

förslaget till landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om 

personregister bringas lagen om polisens personregister (FFS 50911995) i kraft i landska

pet. 

I framställningen beaktas dessutom den finska regeringens förslag till personuppgifts

lag. Avsikten är att personuppgiftslagen skall ersätta personregisterlagen (FFS 4 7111987). 

Enligt landskapsstyrelsens förslag blir personuppgiftslagen gällande i landskapet på 

motsvarande sätt som personregisterlagen. 

Avsikten är att de fOreslagna lagarna skall träda i kraft så snart som möjligt. 





Allmän motivering i 

ALLMÄ°N MOTIVERING 

1. Bakgrund 

Den 18 december 1997 överlämnade landskapsstyrelsen en framställning till lagtinget 

med förslag till ändring av landskapslagstiftningen om personregister (nr 16/1997-98). I 

framställningen ingick ett förslag till ändring av landskapslagen om allmänna handlingars 

offentlighet (72177) .och ett förslag till ändring av landskapslagen om tillämpning i 
landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande personregister (57/91). 

Avsikten med förslaget var att anpassa lagstiftningen till den datatekniska utveckling

en inom polisarbetet och skapa ett mer detaljerad reglering av polisens personregister. 

Samtidigt beaktade förslaget de kompensatoriska åtgärder som Schengensamarbetet samt 

Europolkonventionen kräver. 

Landskapsstyrelsen återtog den 22 januari 1998 framställning nr 16/1997-98 med 

förslag till ändring av landskapslagstiftningen om personregister. I mars 1998 tilsattes en 

arbetsgrupp för vidarearbetet med lagförslaget om polisens personregister. De lagförslag 

som ingår i denna framställning baserar sig på de :ilirslag arbetsgruppen tagit fram. 

2. Polisens register i landskapet 

2.1. Allmänt 

Vid landskapets polis förs i dag två parallella personregister (grundregister) dels ett 

manuellt personbladskartotek dels ett adb-baserat personregister. De manuella personblad

skartoteken innehåller uppgifter om ärenden som anhängiggjorts fram till år 1993. Från 

och med år 1993 registeras personuppgifterna i polisens adb-register. 

Vid polisen förs dessutom ett hittegodsregister. Polisen har även tillgång till de 

riksomfattande registren. 

Den registering av personuppgifter som förs vid polisen bygger dels på de bestämmel

ser om personregister som finns i 3a kapitlet landskapslagen om allmänna handlingars 

offentlighet (72/77) dels på sedvana. 

2. 2. Personregister som upprättshålls av polisen i landskapet 

De manuella personbladskartoteken 

I det manuella personregisterkartoteket införs uppgifter om personer som på något sätt 

har varit klienter hos polisen eller föremål för polisens tjänsteåtgärder. Kartoteken 

innehåller uppgifter om bl.a. polisanmälan, polisprotokoll och domstolsutslag. Anteckning

ar i kartoteken görs i den mån polisen tar uppgifter om.vilka fortsatta åtgärder en anmälan 
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har lett till. Kartoteken används dessutom som sökunderlag bl.a. då kopior av förundersök

ningsprotokoll beställs. 

Adb-baserat personregister 

Sedan år 1993 har polisen även ett adb-baserat register över undersöknings- och 

handräckningsärenden. Registret motsvarar det adb-system för undersöknings- och 

handräckningsärenden (RIK.I) som används i övriga Finland. I det adb-baserade registret 

registeras polisanmälningar samt vilka åtgärder eller påföljder dessa har lett till i fråga om 

de anmälningar som gjorts år 1993 eller senare. På motsvarande sätt som personbladskarto

teken används det adb-baserade registret även som sökunderlag i olika sammanhang. 

Det databaserade registret är konstruerat på ett sådant sätt att uppgifter ur registret 

automatiskt utplånas i enlighet med de tidsgränser som anges i lagen och förordningen om 

polisens personregister (FFS 509/1995 och 1116/1995). De utplånade uppgifterna kan 

endast fås fram av registerhållaren, inrikesministeriet. I övrigt bestäms uppbevaringen i 

enlighet med bestämmelserna i arkiv lagstiftningen. 

Vem hos polisen har tillgång till uppgifter ur registren 

Den personal vid polisen som har tillgång till en dataterminal har även möjlighet att 

komma in i det adb-baserade personregistret. Någon begränsning av tillgängligheten till 

vissa enskilda personer finns inte. 

Samtliga nänmda personer har även möjlighet att gå in i registren och ändra på 

uppgifter som förekommer i dem. Vid varje förändring i registren lämnas ett "spår" efter 

den som varit inne i systemen. 

För att komma in i rikssystemen krävs en s.k. användaridentitet. 

2. 3. Riksregister 

Polisen har inte i dag rätt att komma in i t.ex. registret över misstänkta på rikssidan. 

Polisen har avvaktat med tanke på kommande personregisterlagstiftning i landskapet. 

Polisen erhåller dock uppgifter ur bl.a. brottanmälningsregistret på riksidan. Tillstånd 

krävs dock av den lokala registerhållaren i riket. På motsvarande sätt tillhandahåller 

polisen i landskapet uppgifter ur grundregistren till rikspolisen. 
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3. Landskapsstyrelsens förslag 

3.1. Allmänt 

För att erhålla en klarare och enhetligare reglering av polisens personregister, lagfästa 

praxis samt skapa en mer tidsenlig lagreglering föreslås en revidering av den lagstiftning 

som reglerar polisens personregister. Nödvändiga lagstiftningåtgärder krävs även för att 

landskapslagstiftningen skall bringas i nivå med Europolkonventionen och Schengen

sarnmarbets krav på en tidsenlig lagstiftning. 

Landskapsstyrelsen föreslår att en ny landskapslag om polisens grundregister antas. 

Genom lagen erhålls en mer ändamålsenlig reglering av polisens hantering av uppgifter i 

det databaserade grundregistret. 

Dessutom föreslås av att en ny landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av 

riksförfattningar om personregister antas. En ändring av gällande blankettlag (57 /91) skulle 

medföra så omfattande ingrepp i lagen att det av lagtekniska skäl är mer ändamålsenligt att 

en ny blankettlag på området antas att gälla i landskapet. Förslaget medför att den nya 

personuppgiftslagen samt för polismyndighetens del även lagen om polisens personregister 

(FFS 509/1995) blir tillämpliga i landskapet. 

I riksdagen behandlas för närvarande en proposition med förslag till bl.a. en ny 

personuppgiftslag (se kap.3 .2.). Eftersom personuppgiftslagen kommer att ersätta personre

gisterlagen (FFS 471/1987) föreslås personuppgiftslagen även blir tillämplig i landskapet 

inom de rättsområden i den privata sektorn som landskapet fortsättningvis har lagstift

ningsbehörighet över (se kap. 4). Kontrollen av personuppgiftslagens efterlevnad kommer 

såsom hittills att skötas av dataombudsmannen och datasekretessnämnden. 

3.2. Rikets personsuppgiftslag 

EG.:.anpassning 

Förslaget till personuppgiftslag (RP 96/1998) innebär att den gällande allmänna 

lagstiftningen om inhämtande, registrering, användning och utlämnande av personuppgifter 

ändras så att den motsvarar Europaparlamentets och rådets direktiv 95146/EG om skydd 

för ienskilda personer med avseende på behandling'av personuppgifter och om det fria 

flödet av sådana uppgifter, nedan direktivet, och dataskyddskonventionen (FördrS 

36/1992) och andra rekommendationer som givits för olika områden 'På grundval av 

konventionen1• I rikets personuppgiftslag har även reformen av de grundläggande fri- och 

rättigheterna i regeringsformen beaktats. 

1J Sverige har direktivet genomförts genom den nya personuppgifts/agen SFS 1998:204. 
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På grund av direktivet skall de registrerades rätt att ta få tillgång till uppgifter utökas. 

De registeransvariga skall i större utsträckning än tidigare på eget initiativ ge den registre

rade uppgifter bl.a. om för vilka ändamål uppgifter om den registrerade behandlas. 

Syftet med direktivet är förutom att trygga den enskildes grundläggande fri- och 

rättigheter också att genom harmonisering av lagstiftningen trygga personuppgifternas fria 

rörlighet mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen. Direktivet förutsätter också 

reglering av behandlingen av personbeteckning. Utöver de ovan nämnda omständigheterna 

innehåller propositionen i enlighet med förpliktelsen i direktivet en justering av vad som 

definieras som känslig uppgift så att också en uppgift som beskriver eller syftar till att 

beskriva medlemsskap i fackförbund skall anges som känslig uppgift. Regeringens avsikt 

är att lagen skall träda i kraft så snart som möjligt efter att den har antagits och blivit 

stadfäst. Direktivet förutsätter att den nationella lagstiftning i medlemsstaterna som 

genomför direktivet skall träda i kraft senast den 24 oktober 1998. 

Personuppgifts/agens uppbyggnad 

Regleringen i den gällande personregisterlagen utgår från iden om personuppgifternas 

livscykel så, att i lagen föreskrivs särskilt om inhämtande, registrering, användning och 

utlämnande av personuppgifter. BO-direktivet reglerar behandlingen av personuppgifter, 

som omfattar alla de åtgärder som personuppgifterna kan vara föremål för. I likhet med 

direktivet skall i den föreslagna lagen också föreskrivas om behandling av personuppgifter. 

Den föreslagna finska personuppgiftslagen följer till stor del direktivets text och struktur. 

Vissa omstruktureringar har gjorts för att anpassa texten till finsk lag och förvaltningstruk

tur. 

I personuppgiftslagens första kapitel ingår allmänna bestämmelser om lagens syfte och 

tillämpningsområde samt definitioner på centrala begrepp och bestämmelser om tillämp

ning av finsk lag. I 2 kap. föreskrivs om de allmänna principerna för behandling av 

personuppgifter och i 3 kap. om behandling av känsliga uppgifter och behandling av 

personbeteckning. I lagens 4 kap. finns bestämmelser om behandling av personuppgifter 

för särskilda ändamål, såsom forskning, statistikföring, direkt marknadsföring, personma

trikel och släktforskning samt för behandling av kreditupplysningar. I lagens 5 kap. 

föreskrivs om överföring av personuppgifter utanför Europeiska unionen. I 6 kap. ingår 

bestämmelser om den registrerades rättigheter och i 7 kap. om datasekretess och förvaring 

av personuppgifter. I 8 kap. i lagen föreskrivs om anmälan som skall göras till dataom

budsmannen och i 9 kap. om styrningen och tillsynen som gäller behandlingen av person

uppgifter. 
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Blankettförordning 

Enligt blankettlagen (57/91) är personregisterlagen och personregisterförordningen 

gällande i landskapet. Förordningen innehåller bestämmelser på detaljnivå och kan ändras 

relativt ofta. I regeringens proposition till bl.a. ny personuppgiftslag finns ingen förordning 

bifogad. Av motiveringen framgår dock att närmare bestämmelser om verkställigheten av 

lagen torde bli aktuell. De lagändringar som ingår i framställningen är av brådskande natur, 

främst mot bakgrund av de internationella förpliktelserna. Därför förslås på motsvarande 

sätt som i fråga om blankettlagstiftningen om socialvården (101/95, 103/95) att blankettla

gen om personregister ändras så att det blir möjligt att genom en landskapsförordning 

(blankettförordning) anta riksförfattningar, vilka utfärdats med stöd av i blankettlagen 

angivna dkslagar, att gälla i landskapet oförändrade eller med de undantag landskapsstyrel

sen föreskriver. 

4. Lagstiftningsbehörigheten 

Rättsområdet personregister finns inte angivet som ett särskilt lagstiftningsområde i 

självstyrelselagen för Åland (71/91) vid uppdelningen av lagstiftningsbehörigheten mellan 

landskapet och riket. Bestämmelserna om personregister och datasekretess ingår i ett flertal 

lagar. Lagstiftningbehörigheten bör därför bedömas utgående från vilka rättsområden 

ärendet kan beröra. Lagstiftningsbehörigheten i fråga om landskapsstyrelsen och under 

denna lydande myndigheter och inrättningar samt med vissa undantag allmän ordning och 

säkerhet samt nädngsverksamhet tillkommer enligt 18 § 1, 6, 22 punkterna självstyrelsela

gen landskapet. Trots att landskapet genom den nya självstyrelselagen förlorat lagstift;. 

ningsbehörigheten i fråga om arbetsavtal (29 § 1 mom. 6 punkten) måste landskapet med 

beaktande av vad som anförts ovan samt 18 § 27 punkten självstyrelselagen anses ha 

lagstiftningsbehörighet på det rättsområde som regleras genom förslaget. Till den del 

förslaget innehåller bestämmelser som är av rikslagstiftningsnatur kan bestämmelsen intas 

i landskapslag i enlighet med 19 § 3 mom. självstyrelselagen för vinnande av enhetlighet 

och överskådlighet, eftersom bestämmelserna i sak är överensstämmande med motsvaran

de bestämmelser i rikets lag. 

Att förvaltningsuppgifter enligt framställningens tredje lagförslag läggs på riksmyn

digheter i fråga om personuppgiftslagens tillämplighet i landskapet anses inte möta några 

hinder, eftersom dataombudsmannen och datasekretessnämnden enligt gällande blankettlag 

sköter motsvarande tillsynsuppgifter över rättsområdet. Se 2 § blankettlagen. Varken 

Ålandsdelegationen eller Högsta domstolen har haft några anmärkningar mot ett sådant 

arrangem~g .. 

Förslaget tillgodoser även de krav som regeringsformen uppställer i fråga personupp- · 

gifter. Enligt 8 § 1 mom. regeringsformen (änd. FFS 969/1995) skall om skydd för 

personuppgifter stadgas närmare i lag. Enligt grundlagsutskottet avser hänvisningen till 
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skyddet för personuppgifter att lagstiftaren bestämmer om denna rätt, medan detaljerna i 

regleringen blir beroende av lagstiftarens prövning. Grundslagsutskottet framhåller rent 

generellt vikten av att detaljregleringen är exakt (GrUU 8/1995 rd; GrUU 29/1997). 

5. Förslagets verkningar 

Förslaget torde inte medföra några nämnvärda ekonomiska och organisatoriska 

verkningar för landskapet. 

Förslaget har inga kända konsekvenser för miljön eller effekter på jämställdheten 

mellan kvinnor och män. 

DETALJMOTIVERING 

1. Landskaps/ag om polisens grundregister 

1 § Grundregister Bestämmelsen preciserar möjligheten att med hjälp av automatise

rad databehandling föra ett grundregister som sedan år 1993 förts vid polisen. Ibruktagan

det av det databaserade registret för bl.a. undersöknings- och handräckningsärenden har 

gjort, personbladskartoteket överflödigt. Som framgår av övergångsbestämmelserna till 

framställningens tredje lagförslag skall bestämmelserna i rikslagen om polisens personre

gister i enlighet med landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattning

ar om personregister framdeles iakttas på de manuella personbladskartotek som polisen har 

upprättat. 

Med lag eller förordning avses exempelvis landskapslagen om polisverksamheten 

( 10/71 ), förordningen om polisverksamheten och om skötseln av länsmans alllmänna 

förvaltningsuppgifter i landskapet Åland (6/93), förundersökningslagen (FFS 449/1987) 

och tvångsmedelslagen (FFS 450/1987) och förordningen om förundersökning och 

tvångsmedel (FFS 575/1988). 

2 § Ändmål I paragrafen beskrivs ändamålet med registret dvs att ge information om 

sådana uppgifter som behövs i verksamheten för att förebygga, upptäcka och utreda brott 

samt främja den allmänna ordningen och säkerheten . 

.3 § Rätt att få uppgifter ur landskapsregister För att polisen på ett ändamålenligt sett 

skall kunna sköta sin uppgifter föreslås polisen få rätt till information ur de register som 

förs inom landskapsförvaltningen exempelvis från fordonsregistret, körkortregistret, 

fridtidsbåtsregister, fiskebåtsregister, registret för beviljade näringsrätter, registret över 

TV -avgifter, kontrollregistret för ekologisk odling etc. 
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Enligt förslaget skall polisen i varje enskilt fall pröva behovet av information i 

förhållande till den olägenhet det innebär för den registerade att uppgiften lämnas ut. Även 

om polisen har rätt till uppgifter ur ett register i ett ärende bör inte uppgifter begäras om 

ärendet kan avgöras utan vetskap om vad som finns antecknat i registren. Polisen skall 

alltid först pröva om behovet av information kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt. 

4§ Tillämpning av riksbestämmelser Genom förslaget skall bestämmelserna i lagen 

och förordningen om polisens personregister iakttas i tillämpliga delar på det grnndregister 

polisen för till den del bestämmelserna i rikslagstiftningen gäller personregister som är 

avsett för en polisenhets brnk. Paragrafen syftar på bestämmelserna om den registrerades 

rätt till insyn samt utlärnnande,·användning och utplåning av uppgifter ur de grundregister 

polisen för. För exempelvis avlägsnandet av uppgifter ut registret är det närmast 24 f § 

lagen om polisens personregister (änd. FFS 658/1998) som skall iakttas i tillämpliga delar. 

I paragrafen hänvisas även till den personuppgiftslag som för närvarande behandlas i 
riksdagen. Enligt 1 § 1 mom. lagen om polisens personregister är personregisterlagen 

(ersätts enligt regeringspropositionen med personuppgiftslagen) subsidiär i förhållande till 

lagen om polisens personregister. Den nya personuppgiftslagen skall därför även i 

tillämpliga delar tillämpas på hanteringen av polisens grundregister. 

5 § Tillsynsmyndighet Landskapsstyrelsen förslås fortsättningsvis vara tillsynsmyndig

het för de grundregister polisen för, dock med stöd av annan lagstiftning 

6 § Landskapsförordning Om det finns behov, utöver de bestämmelser som blir 

tillämpliga på registren rrted stöd av 4 §,kan en närmare reglering göras i landskapsförord

ning. Hur landskapsstyrelsens tillsyn skall verkställas kan även regleras närmare i land

skapsförordning. 

7 § lh'aftträdande Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt. Enligt bestämmel

sen lämnas ikraftträdelsedatumet öppet för landskapsstyrelsen att fatta besluta om i 

enlighet med 20 § 3 mont självstyrelselagen. 

Grundregistret skall överensstämma med lagens bestämmelser inom tre månader efter 

det att lagen trätt f kraft. Den föreslagna övergångstiden om tre månader förefaller skälig 

eftersom grundregistret redan i dag huvudsakligen följer de principer som nu på ett mer 

detaljerat sätt kommer till uttryck i lagtext. 

2. Landskaps/ag 'om ändring av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet 

Genom 'förslaget anpassas lagen till den föreslagna nya landskapslagen om tillämpning 

i landskapet Åland av riksförfattningar om personregister, enligt vilken personuppgiftsla

gen och lagen om polisens personregister blir tillämplig även på landskapets polisförvalt-
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nmg. 

De nya bestämmelserna om polisens personregister skall enbart tillämpas på de 

· personregister Gfr 1 § 2 mom. lagen om polisens personregister) polisen måste föra för att 

sköta sina föreskrivna åligganden. I fråga om exempelvis personalregister, ekonomiska 

register och andra motsvarande register som inrättats enbart för polisens interna förvaltning 

skall 3a kap. landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet fortsättningsvis gälla. 

3. Landskapslag om tillämpning i landskapet Aland av riksförfattningar om personregister 

1 § Tillämpningsområde Eftersom de ändringar som föreslås genomförda i land

skapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande personre

gister är så omfattande föreslår landskapsstyrelsen att en helt ny landskapslag antas att 

gälla i landskapet; 

Som redogjorts för i den allmänna motiveringen föreslås lagen om polisens personre

gister bli tillämplig i landskapet som en blankettlag. I somras överlämnade den finska 

regeringen en proposition med förslag till en ny personuppgiftslag till riksdagen (RP 

96/1998). Genom personuppgiftslagen upphävs personregisterlagen. Regeringens avsikt är 

att den nya personuppgiftslagen skall träda i kraft så fort som möjligt efter att den antagits 

och blivit stadfäst. Genom personsuppgiftslagen harmoniseras lagstiftningen med direktiv 

95/46/EG som skall vara genomfört i medlemsstaterna senast den 24 oktober 1998. 

Landskapsstyrelsen föreslår att den nya personuppgiftslagen även görs tillämplig 

landskapet. 

2 § Hänvisningar Paragrafen innehåller en sedvanlig hänvisning till motsvarande 

· landskapslagstiftning. 

3 § Tillsyn På motsvarande sätt såsom enligt gällande landskapslag om tillämpning i 

landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande personregister föreslås dataombuds

mannen och datasekretessnämnden utöva tillsyn över den registrering som förs inom 

näringslivet till de delar landskapet fortsättningsvis har behörighet. 

Tillsynen över landskapets polis och dess register föreslås fortsättningvis såsom enligt 

landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet utövas av landskapsstyrelsen. 

4 § Landskapsförordning Enligt förslaget intas en bestämmelse genom vilken lagtinget 

till landskapsstyrelsen delegerar rätten att i landskapsförordning göra riksförfattningar på 

lägre nivå än lag tillämpliga i landskapet. Avsikten är att tillämpligheten i landskapet av 

förordningen om polisens personregister (FFS 1116/1995) och den personuppgiftsförord

ning som torde utfärdas med stöd av den nya personuppgiftslagen förslås flyttat till en 

landskapsförordning (blankettförordning). 
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5 § lkraftträdelse- och övergångsbestämmelse Genom ändringen av landskapslagen 

om allmänna handlingars offentlighet och genom landskapslagen om tillämpning i 

landskapet Åland av riksförfattningar om personregister blir sistnämnda landskapslag 

tillämplig på alla personregister utöver grundregistret som polisen för. De manuella 

personbladskartoteken skall överensstämma med den föreslagna ändringen av blankettla

gen inom tre månader efter det att landskapslagen trätt i kraft. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lagar. 
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LANDSKAP SLAG 
om polisens grundregister 

I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs: 

1 § 
Grundregister 

Polisen vid landskapet Ålands polisdistrikt kan med hjälp av automatiserad databe

handling föra ett grundregister med uppgifter om brottsanmälningar, i anslutning till 

anmälan vidtagna årgärder eller annat som polisen behöver för att fullgöra sina åligganden 

enligt lag eller förordning. 

2§ 

Andamål 

Grundregistret skall föras för att förebygga, upptäcka och utreda brott samt främja den 

allmänna ordningen och säkerheten. 

3 § 

Rätt att få uppgifter ur landskapsregister 

För att sköta sina åligganden och föra ett grundregister har polisen rätt att få den 

information den behöver ur de register landskapsstyrelsen och under denna lydande 

myndigheter eller inrättningar för. 

Polisens behov av information skall i varje särskilt fall prövas i förhållande till den 

olägenhet det innebär för den registrerade att uppgiften lämnas ut. 

4§ 

Tillämpning av riksbestämmelser 

Lagen den 7 april 1995 om polisens personregister (FFS 509/1995) och förordningen 

den 15 september 1995 om polisens personregister (FFS 1116/1995) samt personuppgifts

lagen den 199 (FFS /199 ) skall i tillämpliga delar med de avvikelser som anges 

i denna lag iakttas på det grundregister polisen för till den del bestämmelserna gäller 

personregister avsedda för en polisenhets bruk. 

5 § 
Tillsynsmyndighet 

Tillsyn över denna lag utövas av landskapsstyrelsen. 
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6§ 

Landskapsförordning 

11 

Landskapsstyrelsen kan genom landskapsförordning meddela nälmare bestämmelser 

om vilka uppgifter grnndregistret skall innehålla samt om tillsynen av registret. 

Denna lag träder i kraft den 

7§ 

Ikraftträdande 

Polisen skall se tiU att det grnndregister som polisen fört innan denna lag trätt i kraft 

överensstämmer med denna lag inom tre månader från lagens ikraftträdande. 

2. LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapslagen om 

allmänna handlingars offentlighet 

I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen den 19 juli 1977 om 

allmänna handlingars offentlighet (72/77) en ny l 5d § som följer: 

15d § 

Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillälnpas på polismyndighetens personregis

ter. Om polismyndighetens personregister finns särskilda bestämmelser i landskaps lagen 

om polisens grundregister ( I ) och i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland 

av riksförfattningar om personregister ( I ). 

Denna lag träder i kraft den 
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3. 

Ändrad personregisterlagstiftning 

LANDSKAP SLAG 
om tillämpning i landskapet Åland av 

riksförfattningar om personregister 

I enlighet med lagtingets beslut stadgas: 

1 § 

Tillämpningsområde 

I syfte att skydda den personliga integriteten och att skapa en god registersed samt för 

att sköta de uppgifter polisen har enligt landskapslagen om polisverksamheten (10/71) 

skall följande riksförfattningar äga tillämpning i landskapet Åland, om inte annat följer av 

denna lag eller särskilda bestämmelser: 

1) personuppgiftslagen den 199 (FFS /199 ) samt 

2) lagen den 7 april 1995 om polisens personregister (FFS 509/1995). 

Denna lag tillämpas inte på personregister som andra myndigheter, än polismyndighe

ten, eller andra organ som omfattas av landskapslagen om allmänna handlingars offentlig

het (72/77) upprätthåller vid handhavandet av uppgifter inom landskapsförvaltningen och 

den kommunala själ vstyrelseförvaltningen. 

Ändring av de i 1 mom. angivna lagarna gäller i landskapet från det att de träder i kraft 

i riket, om inte annat följer av denna lag eller annan landskapslag. 

2§ 

Hänvisningar 

Hänvisas i de i 1 § 1 mom. nämnda författningarna till bestämmelser i rikslagstiftning

en skall hänvisningarna avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen. 

3 § 

Tillsyn 

Tillsyn över denna lag i fråga om personuppgiftslagens tillämplighet i landskapet 

utövas av dataombudsmannen och datasekretessnämnden i enlighet med personuppgiftsla

gen. 

Tillsyn över denna lag i fråga om polisens personregister som faller under landskapets 

behörighet utövas av landskapsstyrelsen. 

4§ 

Landskapsförordning 

Landskapsstyrelsen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning 

besluta att författningar som utfärdats med stöd av de lagar som avses i 1 § 1 mom. skall 

tillämpas i landskapet Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsstyrelsen 

föreskriver. 
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Nännare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas 

vid behov genom landskapsförordning. 

5 § 

lkraftträdelse- och övergångsbestämmelse 

Denna lag träder i kraft 
Genom denna lag upphävs landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa 

riksförfattningar rörande personregister (57/91). 

Polisen skall se till att de manuella personbladskartotek polisen upprättat med stöd av 

landskapslagen om allmänna handlingar (72/77) överenstämmer med denna lag inom tre 

månader från lagens ikraftträdande. 

Mariehamn den 29 oktober 1998 

Lantråd Roger Jansson 

Föredragande ledamot Roger Nordlund 





2. 

Bilaga 

LANDSKAPS LAG 
om ändring av landskapslagen om 

allmänna handlingars offentlighet 

I 

I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen den 19 juli 1977 om 

allmänna handlingars offentlighet (72/77) en ny l 5d § som följer: 

Gällande lydelse 

(Ny paragraf) 

Föreslagen lydelse 

15d § 

Bestämmelserna i detta kapitel 

skall inte tillämpas på polismyndighe

tens personregister. Om polismyndig

hetens personregister finns särskilda 

bestämmelser i landskapslagen om po

lisens grundregister ( I ) och i land

skapslagen om tillämpning i landska

pet Åland av riksförfattningar om per

sonregister ( I ). 

Denna lag träder i kraft den 
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1. 
Personuppgifts I ag 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

l kap. 

Allmänna bestämmelser 

I § 

Lagens syfte 

Syftet med denna Jag är att genomföra de 
grundläggande fri- och rättigheter som tryg
gar skyddet av privatlivet samt övriga 
grundläggande fri- och rättigheter som tryg
gar skyddet av den personliga integriteten 
vid behandling av personuppgifter samt att 
främja utvecklandet och iakttagandet av god 
informationshantering. 

2§ 

Tillämpningsområde 

Vid behandling av personuppgifter iakttas 
vad som bestäms i denna Jag, .<:>m inte annat 
bestäms någon annanstans i fag .. 

Denna lag tiJlämpas på automatisk behand
ling av personuppgifter samt ~å ann~n be
handling av personuppgifter da personupp
gifterna utgör ett personregister eller är av
sedda att utgöra ett personregister eller en 
del av ett sådant. 

Denna lag gäller inte behandling av per
sonuppgifter som en . fysisk person utför 
uteslutande för personliga eUer därmed jäm
förbara sedvanliga privata syften. 

Denna lag tillämpas inte på personregister 
som innehåller enbart i massmedierna publi
cerat material som sådant. 

I fråga om behandling av personuppgifter 
för redaktionella samt konstnärliga elJer lit
terära syften gäller i tillämpliga delar endast 
1-4 och 32 §, 39 § 3 mom., 40 § 1 och 3 
mom., 42 §, 44 § 2 punkten, 45-47 §, 48 § 
2 mom. samt 50 och 51 §, om annat inte 
följer av 17 §. 

3 § 

Definitioner 

l denna lag avses med 
1) personuppgifter.alla slags anteckningar 

som beskriver en individ eller dennes egen
skaper eller levnad$förhållanden som kan 
hänföras till en bestämd fysisk person eller 
till hans familj eller 1någon som lever i ge
mensamt hushall med honom, 

2) behandling av personuppgifter insam
ling, registrering, orga,lliseting, användning, 
översändande, utlämnande, la~ring, ändring, 
samkörning, blockering, utplaning och för
störing av personuppgifter samt andra åtgär
der som vidtas i fraga om personuppgifterna, 

3) personregister en datamängd som inne
håller personuppgifter och som består av 
anteckningar som hör sallimaii på grund av 
sitt användningsändamål, och som helt eller 
delvis behandlas med automatisk databe
handling eller har ordnats som ett kartotek, 
en förteckning eller på ett annat motsvaran
de sätt så, att information om en bestämd 
person kan erhåHas med lätthet och utan 
oskäliga kostnader, 

4) registeransvarig en eller flera personer, 
sammanslutningar, inrättningar eller stiftelser 
för vilkas bruk ett personregister inrättas och 
vilka har rätt att förfoga över registret eller 
vilka enligt lag ålagts skyldighet att föra 
register, 

5) registrerad den som en personuppgift 
gäller, 

6) tredje man andra personer, sammanslut
ningar, inrättningar eller stiftelser än den 
registrerade, den registeransvarige, register
föraren eJler den som behandlar personupp
gifter för de två sistnämndas räkning, 

7) samtycke varje slag av frivillig,' särskild 
och informerad viljeyttring genom vilken 
den regjstrerade godtar behandling av per
. sonuppgi(ter som gäller honom, 

8) personkreditupplysningar personuppgif
ter som är avsedda att användas vid bedöm-
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ning av en enskild fysisk persons ekono
miska ställning, förmaga att svara för sina 
förbindelser eller pålitlighet, samt med 

9) kreditupplysningsregister ett register 
som innehåller personkreditupplysningar. 

4 § 

Tillämpning av finsk lag 

Denna lag tillämpas på behandling av per
sonuppgifter vid den registeransvariges verk
samhetsställe som är. beläget inom finskt 
territorium eller i övrigt står under finsk ju
risdiktion. 

Denna lag tillämpas också då den register
ansvarige inte har 'något verksamhetsställe 
inom den Europeiska unionens medlemssta
ters territorium, men den registeransvarige 
vid behandlingen av personuppgifter använ
der anordningar som är belägna i Finland 
även för annat än endast för översändande 
av upp~ifter via ~etta områ~e. J?.en re~is~e
ransvange skall da utse en foretradare 1 Fin
land. 

2 kap. 

Allmänna principer för behandlingen av 
personuppgifter 

5 § 

A ktsamhetsplikt 

Den registeransvarige skall behandla per
sonuppgifterna i. enlighet med lag samt iakt
ta aktsamhet och god informationshantering 
och även i övrigt fötfära så att skyddet av 
~~n registre~ades pri':~t!iv eller andra grund
laggande fn- och ratt1gheter som tryggar· 
skyddet för den personliga integriteten inte 
begränsas utan en i lag angiven grund. Sam-· 
ma skyldighet har den som i egenskap av 
självständig näringsidkare eller företagare 
handlar för den registeransvariges räkning. 

6 §. 

Planering av behandlingen av 
personuppgifter 

Behandlingen av personuppgifter skall 
vara sakligt motiverad med hänsyn till den · 
registeransvariges verksamhet. De ändamål 

för vilka personuppgifter behandlas samt den 
hos vilken personuppgifter i regel samlas in 
och till vilken personuppgifter i regel lämnas 
ut, skall anges innan personuppgifter börjar 
insaml~. eller organiseras som ett personre
gister. Andamålet med behandlingen skall 
preciseras så att det framgår för vilka av den 
registerånsvariges funktioner personuppgif
terna behandlas. 

7 § 

Ä ndamålsbundenhet 

Personuppgifter får användas eller i övrigt 
behandlas endast på ett sätt som inte strider 
mot de ändamål med behandlingen som av
ses i 6 §. Senare behandling av personupp
gifter för historisk forskning eller för veten
skapliga eller statistiska syften anses inte stå 
i strid med de ursprungliga ändamålen. 

8 § 

A llmännaförntsättningar för en behandling 

Personuppgifter får behandlas endast ... 
1) med den registrerades entydiga sam

tycke, 
2) på uppdrag av den registrerade eller för 

att fullgöra ett sådant avtal i yilket den regi
strerade är part eller för att vidta åtgärder på 
begäran av den registrerade innan ett sådant 

· avtal ingås, · · · . 
3) om behandlingen i ett enskilt fall är 

nödvändig för att skydda den registrerades 
vitala intressen, 

4) om det bestämts om behandlingen i lag 
eller om behandlingen föranleds av en upp
gift eller förpliktelse som anvisas den regis

. teransvarige i lag eller som påförts . honom 
med stöd av lag, 

5) om den registrerade på grund av ett 
kund-, eller tjänstgöringsförhållande, ett 
medlemskap eller något annat därmed jäm
förbart förhållande har en saklig anknyt
ning till den registeransvariges verksamhet 
(anknytningskrav), · 

6) om det är fråga om upp~ifter om kun
der hos eller arbetstagare vid en koncern 
eller någon annan ekonomisk sammanslut
ning och dessa upp~ifter behandlas inom 
nämnda sa01manslutnmg, 

7) om behandlingen behövs för betalnings
tjärist, databehandling eller andra därmed 
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jämförbara~·uppgifter .som utförs på ,uppdrag 
av den reg1steransvange, 

8) om det är fråga om en allmänt tillgäng
lig uppgift s'om b~skriver en persons ställ
nin&, uppgifter ocl(s~ötseln av dessa uppgif
ter mom ett offenthgt samfund eller mom 
näringslivet och· d.~ssa uppgifter behandlas 
för att garantera rättigheter och intressen hos 
den registeransvarige . eller en sådan tredje 
man till vilken uppgifterna lämnas ut, eller 

9) om datasekretessnämnden för behand
lingen beviljat ett tillstånd som avses i 43 § 
1 mom. 

Personuppgifter ka~ lältiuas ut med stöd 
av 1 mom. 5 punktenendast om. personupp
gifter lämnas ut son1 en· sedvanlig del av 
verksamheten förutsatt. att syftet, för vilket 
upP.giftema lämnas pt .inte strider mot ända
malet med behandlmgen och att den regi
strerade kan antas känria till att personupp
gifter lämnas ut på detta sätt. 

Om utlämnande av uppg~fter ur myndig
heters personregister gäller vad som före
skrivs om offentlighet för myndigheternas 
handlingar. 

Bestämmelser om behandling av känsliga 
uppgifter och personbeteckningar finns i 3 
kap. Bestämmelser om behandling av per
sonuppgifter för särskilda ändamål finns i 4 
kap. 

9 § 

Principer gällande uppgifternas arl 

De personuppgifter· som behandlas skall 
vara behövliga med hänsyn till det angivna 
ändamålet med behandlingen av personupp
gifter (relevanskrav). 

Den registeransvarig.e skall se till att orik
tiga, . oful~ständiga eller förål.drade pe.i:so~
uppg1 fter mte behandlas.(felfnhefs~~).· Nar 
den registeransvariges skyldigheter bedöms, 
skall avseende fästas vid ändamålet med 
behandlingen av personuppgifter samt vid 
den betydelse behandlingen har för den 
registrerades integritetsskydd. 

10 § 

Registerbeskrivning 

Den registeransvarige skall uppgöra en 
registerbeskrivning över personregistret, av 

vilken skall framgå 
1) den registeransvariges och vid behov 

d~nnes företrädares namn och kontaktupp
g1fter, 
. . 2) ,ändamålet med behandlingen av person
uppgifter, 
~) en beskrivning av gruppen eller grup

perna av registrerade och de uppgifter eller 
uppgiftskategorier som är förkmppade med 
dessa, 

4) för vilket ändamål och tiJI vem uppgif
ter i regel lämnas ut och huruvida uppgifter 
översänds till stater utanför Europeiska unio
nen eller Europeiska ekonomiska samarbets
området, samt 

5) hur skyddet av registret har ordnats. 
Den registeransvarige skall hålla register

beskrivningen allmänt tillgänglig. Från den
na skyldighet kan göras undantag, om det är 
nödvändigt med hänsyn 1till statens säkerhet, 
försvaret eller den allmänna ordningen och 
säkerheten el!er för förebyg~ande eller ut
redande av brott eller för ttllsynsuppgifter 
som anknyter till beskattningen eller den 
offentliga ekonomin. 

3 kap. 

Känsliga uppgifter och personbeteckning 

11 § 

Förbud mot behandling av känsliga 
uppgifter 

Behandling av känsliga personuppgifter är 
förbjuden. Med känsliga uppgifter avses per
sonuppgifter som beskriver eller vilkas syfte 
är att beskriva 

1) ras eller etniskt ursprung, 
2) någons samhälleliga eller politiska upp

fattning. eller religiösa övertygelse eller med
lemskap i en fackförening, 

3) en brottslig gärning eller ett straff eller 
en annan påföljd för ett brott, 

4) någons hälsotillstånd,· sjukdom eller 
handikapp eller vårdåtgärder eller därmed 
jämförbara åtgärder som gäller honom, 

5) någons ::;..;xuella inriktning eller beteen-
de, eller , 

6) någons behov av socialvård eller de 
socialvårdstjänster, stödåtgärder och andra 
förmåner inom socialvården som någon er
hållit. 
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12 § 

Undantag fran förbudet mot behandling. av 
känsliga uppgifter '':1 · 

Vad som bestäms i 11 §, utgör inte hinder 
för 

I) sådan behandling av uppgifter som den 
registrerade 'har gett sitt uttryckliga samtycke 
till, 

2) behandling av sådana uppgifter om nå
gons samhälleliga eller politiska uppfattning 
eller religiösa övertygelse eller medlemsskap 
i en fackförening som den registrerade själv 
offentliggjort, 

3) sådan behandling av uppgifter som be
hövs för att skydda den registrerades eller 
någon annan persons vitala intressen, ifall 
den registrerade är förhindrad att ge sitt 
samtycke, 

4) sådan ·behandling av uppgifter som be
hövs för att uppgöra, framställa, försvara 
eller avgörä rättsliga anspråk, 

5) sådan behandling av uppgifter som har 
reglerats i lag eller som föranleds av en upp
gift som direkt har ålagts den registeransva
rige, 

6) behandling av upp~ifter för historisk 
eller vetenskaplig forskning eller för statis
tikföring, 

7) behandling av uppgifter som gäller reli
giös övertygelse eller politisk eller samhälle
lig uppfattning i den verksamhet som före
ningar eller sammanslutningar som repre
senterar sådana övertygelser eller uppfatt
ningar bedriver, om uppgifterna gäller med
lemmarna i dessa föreningar eller samman
slutningar eller personer som har regelbund
na kontakter till dem och dessa har samband 
med föreningarnas. eller sammanslutningar
nas syften och uppgifterna inte lämnas ut till 
tredje man utan den registrerades samtycke, 

8) behandling av uppgifter som gäller 
medlemskap i fackförbund i den verksamhet 
som bedrivs av fackföreningar eller förbund 
som bildas av dessa orn uppgifterna gäller 
medlemmarna i dessa organisationer eller 
personer som har regelbundna kontakter till 
organisationerna och dessa har samband med 
organisationernas syften och uppgifterna inte 
lämnas ut till tredje man utan den registrera
des samtycke, 

9) sådan behandling av uppgifter som gäl
ler medlemskap i ett fackförbund som be
hövs för att den registeransvarige skall kun
na iaktta sina särskilda rättigheter och skyl-

digheter inom arbetsrättens område, 
10). att en verksamhetsenhet inom hälso

vården eller en yrkesutbildad person inofo 
hälsovården behandlar . uppgifter som de i 
denna verksamhet erhållit om den registrera
des hälsotillstånd, sjukdom eller handikapp 
eller de vårdåtgärder som gäller honom eller 
andra uppgifter som är nödvändiga för vår-
den- av den registrerade; · 

11) att en försäkringsanstalt behandlar 
uppgifter som är nödvändiga för att utreda 
anstaltens ansvar och som anstalten i försäk
ringsverksamheten erhållit om den försäkra
des och ersättningssökandens hälsotillstånd, 
sjukdom eller handikapp eller de vårdåtgär
der som gäller honom eller andra därmed 
jämförbara åt~ärder eller sådana uppgifter 
om en brottshg gärning som en försäkrad, 
den· som ansöker om ersättning eller den 
som orsakat en skada· har förövat och ·om 
straff eller annan påföljd för brottet, 

12) att en socialvårdsmyndighet eller nå
gon .annan myndighet som beviljar sociala 
fömiåner, en anstalt eller en privat socialser
viceproducent behandlar uppgifter som myn
digheten, anstalten eller serviceproducenten i 
sin verksamhet har erhållit om den registre
rades behov av socialvård eller socialvårds
tjänster, stödåtgärder eller andra förmåner 
inom socialvården Som beviljats den regi
strerade eller andra uppgifter som är behöv
liga för vården av den registrerade, eller 

13) sådan behandling av uppgifter för vil
ken datasekretessnämnden har gett ett i 43 § 
2 mom. avsett tillstånd. 

13 § 

Behandling av personbeteckning 

En personbeteckning får behandlas med 
den registrerades entydiga samtyck{( eller när 
behandlingen regleras i lag. Dessutom får en 
personbeteckning behandlas,' om det är nöd
vändigt- att entydigt individualisera den regi
strerade 

I} för att utföra en i lag angiven uppgift, 
2) för att uppfylla den' registrerades eller 

den registeransvariges · rättigheter och skyl
digheter, eller 

3) för historisk eller vetenskaplig forsk
ning eller för statistikförin~. 

En personbeteckning far behandlas vid 
kreditgivning eiler indrivning av fordringar, 
i försäkrings-, kreditinstituts-, uthyrnings-, 
och utlåningsverksamhet, kreditupplysnings-
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verksamhet, inom hälsovården, vid genom
förandet av socialvården och övrigt social
skydd eller i ärenden som gäller tjänste-, 
arbets-, och andra anställningsförhållanden ... 
och intressen som har samband med dessa. 

Utöver vad som i 1 och 2 mom. bestäms 
om behandling av personbeteckning får en 
personbeteckning lämnas ut för sådan data
behandling som sker för uppdatering av ad
:ressuppgifter eller i syfte att undvika mång
faldig postning, om mottagaren redan har 
ti Il gång till personbeteckningen. 

Den registeransvarige skall se till att per
~;onbeteckningen inte onödigt antecknas i 
handlingar som skrivs ut på basis av person
registret. 

4 kap. 

Behandling av personuppgifter för särskilda 
ändamål 

14 § 

Forskning 

Personuppgifter får behandlas för historisk 
eller vetenskaplig forskning på andra grun
der än de som nämns i 8 § 1 mom., om 

1) forskningen inte kan bedrivas utan upp
gifter med hjälp av vilka personer kan indi
vidualiseras och det på grund av det stora 
antalet uppgifter, uppgifternas ålder eller av 
någon annan sådan orsak inte är möjligt att 
inhämta samtycke av de registrerade, 

2) användningen av personregistret grun
das på en tillbörlig forskningsplan och det 
finns en ansvarig ledare eller en grupp som 
ansvarar för forskningen, 

3) personregistret används och ur regis~ret 
lämnas ut uppgifter enbart för historisk eller 
vetenskaplig forskning och verksamheten 
även i övrigt bedrivs så ·~tt uppgifter om 
bestämda personer inte röjs för utomstående, 
och 

4) personregistret utplånas eller överförs 
till arkivering eller uppgifterna i registret ges 
en sådan ändrad form att den som uppgifter
na hänför sig till inte kan identifieras efter 
att personuppgifterna inte längre behövs för 
att bedriva forskningen eller för att säker
ställa riktigheten av dess resultat. 

Vad som bestäms i 1 mom. 3 punkten 
tillämpas inte, om det förfarande som avses 
i nämnda punkt med hänsyn till åldern och 

firten av de uppgifter som registrerats i per
sonregistret är uppenbart onödigt med avse
ende på de registrerades integritetsskydd. 
· Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas i 
kompletterande syfte när behandlingen grun
dar sig på 8 § 1 mom. 

15 § 

Statistik 

Personuppgifter får behandlas för statistis
ka syften pa andra grunder än de som nämns 
i 8 § 1 mom., om 

1) statistiken inte kan uppgöras ell~r det 
informationsbehov som ligger till grund för 
den inte kan:tillgodoses utan att personupp
gifter används, .: " 

2) uppgörandet av statistik hör till deri 
registeransvariges verksamhetsområde, och 

3) registret används enbart för statistiska 
syften och uppgifter inte lämnas ur registret 
på ett sådant sätt att de kan hänföras till nå
gon bestämd person, ifall inte uppgifterna 
lämnas ut för officiell statistik. 

16 § 

Myndigheternas planerings- och 
utredningsuppgif ter 

En myndighet kan för planerings- och ut
redningsuppgifter på andra grunder än de 
som nämns i 8 § 1 mom. samla in och regi
strera personuppgifter i ett . personregister 
som myndigheten upprätthåller en viss ·tid 
med iakttagande i tillämpliga delar av vad 
som bestäms i 14 §. 

17 § 

Personmatrikel 

I ett personre~ister som förs för en person
matrikel får pa andra grunder än de som 
nämns i 8 § 1 mom .. samlas in och registre
ras uppgifter som med avseende på registrets 
syfte behövs för att individQaljsera den regi
strerade och dennes make samt den registre
rades bfim och föräldrar,. liksom information 
om den förenande faktor för de registrerade 
som utgör grund för personmatrikeln och 
därmed förknippade uppgifter samt kontakt-
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uppgifter för tagande av kontakt, om inte 
den registrerade har förbjudit insamling och 
registrering av uppgifter som gäller honom 
själv. · 

Med en personmatrikel avses en publika
tion där en förenande faktor för de registre
rade utgörs av ett visst yrke eller viss utbild- · 
ning, medlemskap i ett arbetskollektiv eller 
någon annan sammanslutning eller ställning 
eiler prestationer inom kulturen, idrotten, 
näringslivet eller inom någon annan sektor 
av samhällslivet eller någon annan med des
sa jämförbar omständighet. 

För ett personmatrikelregister som avses 
ovan i 1 mom. får ur ett personregister läm
nas ut sådana uppgifter som den registeran
svarige enligt 1 mom. har rätt att samla in 
och registrera T ett sådant register, om inte 
den registrerade har förbjudit utlämnande av 
dessa uppgifter. 

18 § 

Släktforskning 

I ett personregister som förs för släktforsk
ning far på andra grunder än de som nämns 
i 8 § 1 mom. samlas in och registreras upp
gifter som med avseende på registrets syfte 
behövs för att individualisera en person som 
hör till en släkt och dennes make liksom 
övriga personuppgifter som behövs för släkt
forskningen samt kontaktuppgifter för tagan
de av kontakt, om inte den registrerade har 
förbjudit insamling och registrering av upp
gifter som gäller honom själv. 

För ett släktforskningsregister som avses 
ovan i 1 mom. får ur ett personregister läm
nas ut sådana uppgifter som den registeran
svarige enligt 1 mom. har rätt att samla in 
och registrera i ett sådant register, om inte 
den registrerade har förbjudit utlämnande av 
dessa uppgifter. 

19 § 

Direkt marknadsföring och andra 
adresserade försändelser 

I ett personregister som används för di
rektreklam, distansförsäljning eller annan 
direkt marknadsföring, opinions- och mark
nadsundersökningar eller andra därmed jäm
förba_ra adressera~e försänd~lser får person
uppgifter samlas m och re~1streras pa andra 
grunder än de som nämns 1 8 § 1 mom., om 

inte den registrerade har förbjudit sådan in
samling och registrering av personuppgifter 
sam Lom 

I) personregistret används för en på för
hand individualiserad och kortvarig mark
nadsföringsåtgärd eller annan åtgärd som 
avses i detta moment och det inte på grund 
av sitt innehåll äventyrar de registrerades 
integritetsskydd, 

2) personregistret innehåller uppgift enbart 
om den registrerades namn, titel eller yrke, 
ålder, kön och modersmål, en identifierings
uppgift som kan hänföras till honom samt 
kontaktuppgifter för tagande av kontakt, el
ler 

3) personregistret innehåller uppgift om 
den registrerades uppgifter eller ställning 
inom näringslivet eller i ett offentligt upp
drag och det används till att sända informa
tion som ansluter sig till hans arbete. 

För ett ändamål som nämns ovan i 1 
mom. får ur ett personre~ister lämnas ut el
ler som grund för. ett stickprov vid utläm
nande av uppgifter användas uppgifter som 
avses i 1 mom. 2 punkten, om inte den regi
strerade har förbjudit utlämnande av uppgif.. 
tema och om det är uppenbart att den regi·· 
strerade känner till att personuppgifter läm
nas ut på detta sätt. 

20 § 

Behandling av personkreditupplysningar 

Den som bedriver kreditupplysningsverk
samhet får i ett kreditupplysningsregister 
utöver en persons namn och kontaktuppgif
ter registrera information om en sådan för
summelse att betala eller prestera något 

1) som har konstaterats genom en laga
kraftvunnen dom, genom en tredskodom, vid 
en förrättning av en utsökningsmyndighet 
eller genom en protest av en växel som den 
registrerade har accepterat eller till följd av 
vilken den registrerade vid .• utmätning har 
konstaterats vara medellös, 

2) som har lett till att konkursansökan har 
lämnats in, 

3) som den registrerade har erkänt genom 
ett skriftligt meddelande till borgenären, el
ler 

4) som medför att säljaren vid avbetal
ningsköp enligt lagen om avbeta!ningsköp 
(91/1966) har rätt att återta det sålda före
målet eller att en kreditgivare enligt konsu-



RP 96/1998 rd 89 

mentskyddslagen (38/1978) har rätt att häva 
något annat konsumtionskreditavtal. 

Information som avses ovan i 1 mom. 4 
punkten får registreras endast om det i kon
sumtionskreditavtalet har omnämnts i vilka 
situationer försummelse av en betalning eller 
en prestation kan bff registrerad i ett, kre
di tupplysningsregister. En förutsättning är 
dessutom att borgenän~n minst 21 dagar före 
registreringen av uppgifterna har sänt gälde
nären en skriftlig betalningsuppmaning med 
en påminnelse om möjligheten att registrera 
betalningsstörningen i ett kreditupplysnings
register och att betalningen har fördröjts mer 
än 60 dagar räknat från den ursprungliga be
talningsdag som anges i betalningsuppma
ningen. 

I ett kreditupplysningsregister får också 
registreras uppgift om anteckningar i skuld
saneringsregister som avses 'i 87 § lagen om 
skuldsanering för privatpersoner (5711993) 
och uppgift om omyndigförklaring och för
ordnande av god man för skötseln av den 
omyndigförklarades ekonomiska angelägen
heter samt på den registrerades begäran regi
streras uppgift om att en sådan betalning 
som avses i 1 mom. har erlagts och uppgift 
om kreditförbud som den registrerade själv 
gett upplysning om. 

Personkredituppgifter får lämnas ut endast 
till en registeransvarig som bedriver kre
ditupplysningsverksamhet samt den som be
höver information för beviljande eller över
vakning av kredit eller annat därmed jämför
bart syfte. 

21 § 

Utplåning av uppgifter ur 
kreditupplysningsregister 

Uppgifter som anges i 20 § 1 mom. 1-4 
punkten utplånas ur kreditupplysningsregis-
ter enligt följande: · 

1) uppgifter som avses i 1 punkten fyra år 
efter att betalningsstörningen har konstate
rats i enlighet med 1 punkten, 

2) uppgifter som avses i 2 punkten fem år 
efter att konkuriv~nsökan har Jämnats in, 

3) uppgifter som avses i 3 punkten senast 
två år efter att betalningsstörningen har er
känts, 

4) uppgifter som avses i 4 punkten senast 
två år efter att betalningsstörnmgen har regi
strerats. 

380225U 

5 kap. 

Öve:rsändande av personuppgifter till stater 
utanför Europeiska unionen 

22 § 

A llmänna f örntsättningar 

Personuppgifter får översändas till stater 
utanför Europeiska unionens medlemsstaters 
territorium eller Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet endast om staten i fråga 
tryggar en tillräcklig dataskyddsnivå. 

Vid bedömningen av huruvida dataskydds
nivån är tillräcklig, skall hänsyn tas till upp
gifternas art, den planerade behandlingens 
syfte och längd, ursprungslandet och det 
slutliga målet, de allmänna och bransch
specifika rättsregler och uppförandekodexar 
som är gällande i landet 1 fråga samt de 
skyddsåtgärder som skall iakttas. 

23 § 

Grnnder för undantag 

När de i 22 § nämnda förutsättningarna 
inte upp fy Ils, kan personuppgifter likväl 
översändas; om 

1) den registrerade har gett sitt entydiga 
samtycke till översändandet, 

2) översändandet behövs på basis av upp
drag av den registrerade eller för att fullgöra 
ett . avtal mel!an den re~istrer~de och den 

· reg1steransvange eller pa begaran av den 
registrerade för att genomföra de åtgärder 
som föregår avtalet, 

3) översändandet behövs för att ingå eller 
fullgöra ett sådant avtal mellan den registe
ransvarige och efl'tredje man som överens
stämmer med,den registrerades intresse, 

4) översändandet: behövs för att skydda 
den registrerades vitala intressen, 

5) översändandet behövs eller krävs i lag 
för att säkerställa ett viktigt allmänt intresse 
eller för att upp~öra, framföra, försvara eller 
avgöra ett rättshgt anspråk, 

6) översändandet sker från ett register i 
fråga om vilket rätten att på allmänna eller 
särskilda grunder erhålla information har 
reglerats särskilt eller 

7) den registeransvange genom avtalsklau
suler eller på något annat sätt ger tillräckliga 
garantier för skyddet av individernas person
liga integritet och rättigheter. 



' 

.'I 

I ., 
I 

i 
' ., ,. 

!' 
F 
: 

; .. 

90 RP 96/1998 rd 

6 kap. 

Den registrerades rättigheter 

Inf omiation om behandling av uppgifter 

Den registeransvarige skall vid insamling 
av personuppgifter se till att den registrerade 
kan ftyppgift om den registeransvarige och 
vid behov om dennes representant, ändamå
let med behandlingen av personuppgifterna 
samt för vilket ändamål och till vem uppgif
ter i regel lämnas ut, liksom om de uppgifter 
som behövs för att utöva den registrerades 
rättigheter vid behandlingen av personupp
gifter. Uppgifterna skall ges då personupp
gifter samlas in och registreras, eller om 
uppgifterna samlas in hos någon annan än 
den registrerade själv och avsikten är att 
lämna ut UJ?pgifterna, senast då uppgifterna 
för första gangen lämnas ut. 

Undantag från den anmälningsplikt som 
anges i 1 mom. får göras 

1) om den registrerade redan har erhållit 
dessa uppgifter, 

2) om det är nödvändigt på grund av sta
tens säkerhet, försvaret eller den allmänna 
ordningen och säkerheten, för att förebygga 
eller utreda brott eller för en tillsynsuppgift 
som har samband med beskattningen eller 
den offentliga ekonomin, eller 

3) då uppgifter samlas in hos någon annan 
än den registrerade själv, om det är omöjligt 
att ge uppgifter till den registrerade eller 
detta kräver oskäligt besvär eller orsakar 
väsentlig skada eller olägenhet för den regi
strerade eller för ändamålet med behandling
en av uppgifterna och de uppgifter som regi
streras mte används till sådant beslutsfattan
de som gäller den registrerade eller om in
samling, registrering · eller utlämnande ut
tryckligen har reglerats i lag. 

25 § 

lnf omiation om behandling av uppgifter i 
vissafaU 

Den registeransvarige skall underrätta den 
registrerade om de uppgifter gällande denne 
som ingår i ett kreditupplysningsregister 
samt om de uppgifter som avses i 24 § gäl
lande den registeransvarige och behandling
en av uppgifter, när den första anteckningen 

om den registrerade har gjorts i kreditupp
lysningsregistret i enlighet med 20 §. 

. Den som förvärvat personkreditupplys
mngar om den registrerade för att användas 
vid sådant beslutsfattande som gäller den 
registrerade, skall underrätta denne om an
vändning~n av personkreditupplysningarna 
vid beslutsfattandet samt om i vilket register 
kreditupplysningarna ingår och när de. har 
förvärvats, ifall vägran att bevilja en kredit 
eller något annat beslut till den registrerades 
nackdel beror på de erhållna personkredit-
upplysningarna. · 

I direktreklam, distansförsäljning och i 
annan direkt marknadsföring samt i förfrå
gan vid marknads- och opinionsundersök
ning och andra därmed jämförbara adresse
rade försändelser som avses ovan i 19 § 1 
mom. 1 - 3 punkten, för vilken någons 
namn och kontaktuppgifter har förvärvats ur 
ett personregister, skall i fråga o.ni detta per
sonregister uppges dess benämning samt den 
registeransvange och hans kontaktuppgifter. 
Vid telefonförsäljning skall motsvarande 
uppgifter ges på begäran. 

26 § 

Rätt till insyn 

Var och en har utan hinder av sekretessbe
stämmelserna rätt att, sedan han meddelat de 
fakta som behövs för att söka enuppgift, få 
veta vilka uppgifter om honom som har re
gistrerats i ett personregister eller att regist
ret inte innehåller uppgifter om honom. Den 
registeransvarige skall samtidigt ge den regi
strerade information om vilka normala källor 
som används för registret samt för vilket 
ändamål registeruppgifterna används och i 
regel lämnas ut. Da det är fråga om ett så
dant automatiserat beslut som avses i 31 §, 
har den registrerade rätt att också få infor
mation om verksamhetsprincipema för den 
automatiska behandlingen av uppgifter. 

En registeransvarig som bedriver kre
ditupplysningsverksamhet skall på den re
gistrerades begäran lämna uppgifter om till 
vem eller för vilket ändarna! personkredit
upplysningar om honom har lämnats ut un
der de senaste sex månaderna samt av vem 
uppgifterna om honom har erhållits eller om 
uppgifternas ursprung. 

Den registeransvarige får uppbära en er
sättning för lämnande av denna information 
endast om det har förflutit mindre än ett år 
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sedan den registrerade senast fick kontrollera 
uppgifterna i registret. Ersättningen skall 
vara skälig, och den får inte översti!?a de 
direkta kostnaderna för utlämnande av mfor
mationen. 

27 § 

Inskränkningar i rätten till insyn 

Rätt till insyn enligt 26 § finns inte om 
1) informationen kan skada statens säker

het, försvaret eller den allmänna ordningen 
och säkerheten eller försvåra förebyggande 
eller utredning av brott, 

2) informationen kan medföra allvarlig 
fara för den registrerades hälsa eller vård 
eller för någon annans rättigheter, . 

3) de personuppgifter som ingår i registret 
används uteslutande för historisk eller veten
skaplig forskning eller statistiskföring, eller 

4) de personuppgifter som ingår i registret 
används för tillsyns- och kontrolluppgifter 
och vägran att lämna information är nödvän
dig för att trygga ett viktigt ekonomiskt 
eller finansielJt intresse för Finland eller Eu
ropeiska unionen. 

Om endast en del av de uppgifter som gäl
ler den registrerade är sådana att de enligt 1 
mom. inte omfattas av rätten till insyn, har 
den registrerade rätt att få veta vilka övriga 
uppgifter som registrerats om honom. 

28 § 

Utövande av rätten till insyn 

Den som önskar kontrollera uppgifter om 
sig själv på det sätt som avses i 26 §, skall 
begära detta i en egenhändigt undertecknad 
eller på ett därmed jämförbart sätt bestyrkt 
handling eller begära detta personligen hos 
den registeransvarige. 

Den registeransvarige skall utan obefogat 
dröjsmål ge den registrerade tillfälle att ta 
del av de uppgifter som avses i 26 § eller på 
begäran lämna uppgifterna skriftligen. Upp
gifterna skall lämnas i begriplig form. Om 
den registeransvarige vägrar lämna uppgif
terna, skall han ge ett skriftligt intyg om 
detta. I intyget skall också skälen till att in
syn har förvägrats nämnas. Om den register
ansvarige inte inom tre månader efter att 
begäran framställts har gett den registrerade 
ett skriftligt svar, jämställs detta med att 

insyn har förvägrats. Den registrerade kan 
föra saken till dataombudsmannen för be
handling. 

Den som vill veta vilka uppgifter om ho
nom som har registrerats i ett personregister 
som förs av en hälsovårdsmyndighet eller 
hälsovårdsinrättning, en läkare eller tandlä
kare eller annan yrkesutbildad person inom 
hälsovården och som innehåller personupp
gifter angående hälsotillstånd eller sjukdom, 
skall framställa begäran om utövande av sin 
rätt till insyn til1 en läkare eller till någon 
annan yrkesutbildad person inom hälsovår
den som ser till att uppgifterna samlas in 
med den registrerades samtycke och som 
lämnar den registrerade uppgifter om anteck
ningarna i registret. Angående förfarandet 
vid utövandet av rätten till insyn eller för
vägrande av insyn gäller vad som anges i 2 
mom. 

29 § 

Rättelse av en uppgift 

Den registeransvarige skall utan obefogat 
dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande av 
den registrerade rätta, utplåna eller komplet
tera en personuppgift som ingår i ett person~ 
register och som med hänsyn till ändamålet 
med behandlingen är oriktig, onödig, brist
fällifa eller föråldrad. Den registeransvarige 
skal även förhindra att en sådan uppgift 
sprids om uppgiften kan äventyra den regi
strerades integritetsskydd eller hans rättig
heter. 

Om den registeransvarige inte godkänner 
den registrerades yrkande på rättelse av fel, 
skal1 han ge ett skriftligt mtyg om detta. I 
intyget skall också skälen till att yrkandet 
inte har godkänts nämnas. Den registrerade 
kan föra saken till dataombudsmannen för 
behandling. 

Den registeransvarige skall om rättelsen 
underrätta den till vilken han har lämnat ut 
eller av vilken han har fått den oriktiga per
sonuppgiften. ~nmälningsskyl~ighet förelig
ger dock inte; om anmälan är omöjlig att 
göra eller kräver oskäligt besvär. 

30 § 

Förbuds rätt 

Den registrerade har rätt att förbjuda den 
registeransvarige att behandla uppgifter som 



" :• 

.J 
:~ . , 
' ·,• 

I ., ... ., 
:: 

:~ 
J, 

l 

92 RP 96/1998 rd 

gäller honom själv för direktreklam, distans
försäljning och annan direkt marknadsföring 
samt för marknads- och opinionsundersök
ningar liksom även för personmatriklar och 
släktforskning. 

31 § 

A utomatiserade beslut 

Beslut genom vilka en bedömning görs av 
vissa egenskaper hos den registrerade, vilka 
enbart grundas på automatiserad behandling 
av personuppgifter och som har rättsliga 
följder för den registrerade eller som annars 
märkbart påverkar honom, är tillåtna endast 
om 

l) detta har reglerats i lag, eller 
2) beslutet fattas i samband med att ett 

avtal ingås eller fullgörs, under förutsättning 
att skyddet för den registrerades rättigheter 
säkerställs eller den registrerades begäran 
om ingående eller fullgörande av ett avtal 
uppfylls genom beslutet. 

7 kap. 

Datasäkerhet och förvaring av 
personuppgifter 

32 § 

Skydd av uppgifterna 

Den registeransvarige skall genomföra de 
tekniska och organisatoriska åtgärder som 
behövs för att skydda personuppgifterna mot 
obehörig åtkomst och mot utplåning, änd
ring, utlämnande och översändande som sker 
i misstag eller i strid med lag eller mot an
nan olaglig behandling. Vid genomförandet 
av åt~ärdema skall hänsyn tas till de tiIJ
gänghga tekniska möjligheterna, kostnaderna 
som orsakas av åtgärderna, uppgifternas art, 
mängd och ålder samt vilken betydelse be
handlingen av uppgifterna har med avseende 
på intregritetsskyddet. 

Den som i egenskap av självständig nä
ringsidkare handlar för .den registeransvari
ges räkning, skall innan behandlingen av 
uppgifter inleds ge den registeransvarige 
tillbörliga förbindelser och i övrigt tillräckli
ga garantier för att personuppgifterna skyd
das på det sätt som avses i 1 mom. 

33 § 

Tystnadsplikt 

Den som vid utförandet av åtgärder som 
har samband med behandlingen av person
uppgifter har fått kännedom om något som 
gäller en annan persons egenskaper, person
liga förhållanden eller ekonomiska ställning, 

· får inte i strid med denna lag för tredje man 
röja de uppgifter som han på detta sätt har 
erhållit. · 

34 § 

Utplåning av personregister 

Om ett personregister inte längre behövs 
för den registeransvariges verksamhet, skall 
registret utplånas, om det inte särskilt be
stäms att de registrerade uppgifterna skall 
bevaras eller om registret inte skall arkiveras 
på det sätt som avses i 35 §. 

35 § 

A 1*ivering av personuppgifter 

Om användning och skydd av personregis
ter som har överlåtits till arkivverket eller ett 
därmed jämförbart arkiv samt om utlämnan
de av uppgifter som finns i sådana register 
gäller vad som särskilt bestäms. Då person
uppgifter lämnas ur privata personregister 
skall arkivverket eller ett därmed jämförbart 
arkiv dock beakta vad som i denna lag be
stäms om behandling och utlämnande av 
personuppgifter, om inte detta med hänsyn 
till de registrerade uppgifternas ålder och art 
är uppenbart obehövligt för de registrerades 
integritetsskydd. 

Ett personregister som är betydelsefullt för 
vetenskaplig forskning eller av någon annan 
orsak kan överföras för att arkiveras av en 
högskola eller en sådan inrättning eller myn
dighet till vars uppgifter det enligt lag hör 
att bedriva forskning om riksarkivet har 
beviljat den tillstånd till arkivering. Riksar
kivet kan bevilja en sammanslutning, en stif
telse och en inrättning tillstånd att arkivera 
personregister som har tillkommit i deras 
egen verksamhet och som uppfyller ovan 
nämnda villkor. Riksarkivet skall i sitt till
ståndsbeslut ge föreskrifter om hur skyddet 
av registren skall ordnas och om hur an-
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vändningen av personuppgifter skall över- fri- och rättigheter. 
vakas. 

Riksarkivet skall, innan ett sådant tillstånd 37 § 
som avses i 2 mom. beviljas, bereda data-
ombudsmannen tillfälle att ge utlåtande. Hur en anmälan skaU göras 

8 kap. 

Anmälan till dataombudsmannen 

36 § 

A nmälningsplikt 

Den registeransvarige skall underrätta 
dataombudsmannen om automatisk behand
ling av personuppgifter genom att till denne 
sända en registerbeskrivning. 

Dessutom skall den registeransvarige un
derrätta dataombudsmannen om 

1) att personuppgifter översänds till stater 
utanför Europeiska unionens medlemsstaters 
territorium eller Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, om uppgifterna översänds 
på de grunder som avses i 22 § eller 23 § 6 
eller 7 punkten och om översändandet inte 
har föreskrivits i lag, samt om 

2) ibruktagande av ett sådant system för 
automatiserade beslut som avses i 31 §. 

Den som bedriver kreditupplysningsverk
samhet eller den som i form av näring be
driver inkasseringsverksamhet eller utför marlmads-
eller opinionsundersö)rningar eller för någon 

annans räkning utför tjänster som gäller va1 
av och lämplighet i fråga om personal eller 
utför databehandlingsuppgifter, och som i 
denna verksamhet använder el ler behandlar 
personregister och uppgifter som registrerats 
där, är skyldig ati g()ra en. anmälan om sin 
verksamhet till dataombudsmannen. 

Ovan i 1 mom. avsedd anmälningsplikt 
föreligger inte, om behandlingen av person
uppgifter grundar sig på 8 § 1 mom. 1-3 
punkten, på 4 punkten när behandlingen reg
leras i lag, på kund- eller anställningsförhål
lande eller medlemskap som avses i 5 punk
ten eller på 6 eller 9 punkten eller 12 § 
1-4 punkten, på 5 punkten, när behandling
en regleras i lag, eller på 7-10, 12 eller 13 
punkten eller på 13-18 eller 20 §. Från 
anmälningsskyldigheten kan dessutom göras 
undantag i den ordning som bestäms genom 
förordning, om det är uppenbart att be
handlin~en av personuppgifter inte kränker 
den reg1strerades integritetsskydd eller hans 

Av en anmälan som avses i 36 § 2 mom. 
1 punkten skall förutom de uppgifter som 
ingår i re~isterbeskrivningen framgå vilka 
slags uppgifter som översänds och hur över
sändandet sker. 

Av en ai;imälan som avses i 36 § 2 mom. 
2 punkten skall förutom de uppgifter som 
nämns i registerbesktjvningen framgå vilken 
logik syste111et anv~föder sig av. 

Av en anmälan som avses i 36 § 3 mom. 
skall framgå näringsidkarens namn, verk
samh~tsområ~e, hemort och kontaktuppgif
ter, vilka persoriregjster som ~nvänds i verk
s~mheten och v~llca slags, uppgifter de inne
haller, hur uppgifter eventuellt lämnas ut ur 
registren och hur länge de registrerade upp
g!ftema bevaras, hur skyddet av personre
gistren har ordnats och hur användningen av 
personregistren övervakas. 

Anmälan skall göras i tillräckligt god tid, 
dock senast 30 dagar innan de personuppgif
ter som avses bli införda i personregistret 
samlas in och registreras eller någon annan 
åtgärd som medför anmälningsplikt vidtas. 

9 kap. 

Styrning och övervakning av behandlingen 
av personuppgifter 

38 § 

Datasekretessmyndighetema 

Dataombudsmannen ger anvisningar och 
råd gällande behandling av personuppgifter 
samt överyakar behandlingen av personupp
gifter, s.å (ltt syftena i denna lag nås och har 
beslutanderä,tt i enlighet med vad som be
stäms i denna lag. 

Datasekretessnämnden behandlar frågor 
som gäller behandling av personuppgifter 
och som med avseende på lagens tillämp
ningsområde är prjncipiellt viktiga och har 
beslutanderätt i dafasekretessfrågor i enlighet 
med vad som bestäms i denna lag. 

Datasekretessmyndighetema kan utöva de 
befogenheter som avses i detta kapitel också 
då denna lag enligt 4 § inte tillämpas på 
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behandlingen av personuppgifter. Datasekre
tessmyndigheterna samarbetar med datasek
-retessmyndigheterna i Europeiska unionens 
övriga medlemsstater och ger vid behov 
handräckning. 

39 § 

Datasekretessmyndighetemas rätt att erhåUa 
inf onnation och utöva tillsyn 

Dataombudsmannen har utan hinder av 
sekretessbestämmelserna rätt att erhålla in
formation om de personuppgifter som är 
föremål för behandling samt all den infor
mation som behövs för att övervaka att be
handlingen av personuppgifter sker i enlig
het med lag. Datasekretessnämnden har mot
svarande rätt i de ärenden som den behand
lar. 

Dataombudsmannen har rätt att inspektera 
personregister och att anlita sakkunniga vid 
tillsynen. Dataombudsmannen och de sak
kunniga äger för inspektionen tillträde till 
lokaliteter som den registeransvarige och 
den som handlar på hans uppdrag har i sin 
besittning och i vilka personuppgifter be
handlas eller personregister förs. De skall 
även få tillgång till sådana upplysningar och 
apparater som behövs för inspektionen. En 
inspektion skall utföras så att den inte i onö
dan vållar den registeransvarige olägenhet 
eller kostnader. 

I fråga om sådan behandling som avses 
ovan i 2 § 5 mom. övervakar dataombuds
mannen att skyldigheten att skydda uppgif
terna enligt 32 § iakttas. Dataombudsman
nen har rätt att i detta syfte erhålla behöv
liga uppgifter om skyddet av registren. 

40 § 

Dataombudsmannens åtgärder 

Dataombudsmannen skall främja god in
formationshantering samt genom anvisningar 
och råd sträva till att ett lagstridigt förfaran
de inte fortgår eller upprepas. Vid behov 
skall dataombudsmannen överföra saken till 
datasekretessnämnden för avgörande eller 
anmäla ärendet för åtal. 

Dataombudsmannen skall avgöra ett ären
de, som den registrerade med stöd av 28 och 
29 § fört till denne för behandling. Dataom
budsmannen kan bestämma att den register-

ansvarige skall se till att den registrerades 
rätt till insyn tillgodoses eller att en uppgift 
rättas. 

Dataombudsmannen kan utfärda närmare 
anvisningar om hur personuppgifter skall 
skyddas mot olaglig behandling. 

41 § 

Hörande av dataombudsmannen 

Myndigheterna skall bereda dataombuds
mannen tillfälle att bli hörd vid beredningen 
av reformer av sådan lagstiftning eller för
valtning som gäller skydd av någons fri- och 
rättigheter vid behandlingen (lV personupp-
~ft~ ' 

Innan allmänna åklagaren väcker åtal för 
ett förfarande som står i strid med denna lag 
skall han höra dataombudsmannen. Domsto
len skall vid behandlingen av ett sådant mål 
bereda dataombudsmannen tillfälle att bli 
hörd. 

42 § 

Branschspecifika upp/ örandekodexar 

De registeransvariga eller sammanslutning
ar som representerar dem kan utarbeta 
branschspecifika uppförandekodexar för 
tillämpningen av denna lag och för främjan
det av god informationshantering, samt läm
na de förslag de uppgjort till dataombuds
mannen. Dataombudsmannen kan granska 
att uppförandekodexarna överensstämmer 
med denna lag och med övriga bestämmel
ser som påverkar behandlingen av person
uppgifter. 

43 § 

Datasekretessnämndens befogenhet att 
bevilja tillstånd 

Datasekretessnämnden kan bevilja ett så
dant tillstånd som avses i 8 § 1 mom. 9 
punkten för behandling av personuppgifter, 
om behandlingen behövs för att i andra än 
enskilda fa]l skydda den registrerades vitala 
intressen eller för att utföra en uppgift som 
gäller ett allmänt intresse eller för att utöva 
sådan offentlig makt som innehas av den 
registeransvarige eller av tredje man till vil
ken uppgifterna lämnas ut. Tillstånd kan 
också beviljas för att genomdriva ett berätti-
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gat intresse hos den registeransvarige eller 
tredje man till vilken uppgifterna lämnas ut, 
under förutsättning att sådan behandling av 
uppgifter inte äventyrar någons integritets
skydd och rättigheter. 

Av skäl som gäller ett viktigt allmänt in
tresse kan datasekretessnämnden bevilja ett 
sådant tillstånd som avses i 12 § 13 punkten 
för behandling av känsliga uppgifter. 

Ett tillstånd kan beviljas för viss tid eller 
tillsvidare och till detta skall fogas föreskrif
ter som behövs för att skydda den tegistrera
des personliga integritet. Föreskrifterna kan 
på ansökan av dataombudsmannen eller den 
som fått tillstånd ändras eller kompletteras, 
om detta behövs på grund av förändrade 
förhållanden. 

44 § 

Datasekretessnämndens föreskrifter 

Datasekretessnämnden kan på ansökan av 
dataombudsmannen 

1) förbjuda sådan behandling av person
uppgifter som strider mot denna lag eller de 
bestämmelser och föreskrifter som utfärdats 
med stöd av den, 

2) förplikta den som saken ~äller att i and
ra ärenden än de som avses t 40 § 2 mom. 
inom utsatt tid rätta det som har utförts i 
strid med lag eller som har försummats, 

3) bestämma att registerverksamheten skall 
upphöra, om de lagstridiga åtgärderna eller 
försu·mmelsema väsentligen äventyrar den 
registrerades integritetsskydd eller hans in
tressen eller rättigheter, om det inte bestämts 
om registret i lag, samt 

4) återkalla ett tillstånd som avses i 43 §, 
då förutsättningar för beviljande av tillstånd 
inte längre föreligger eJler den registeransva
rige handlar i strid med tillståndet eller före
skrifter som fogats till det. 

45 § 

Ä ndringssökande 

I beslut som dataombudsmannen fattat 
med stöd av 40 § 2 mom. och datasekretess
nämnden fattat med stöd av 43 och 44 § får 
ändring sökas genom besvär, med iakttagan
de av vad som bestäms i förvaltningspro
cesslagen (586/1996). Dataombudsmannen 

får söka ändring i beslut som datasekretess
nämnden fattat med stöd av 43 §. 

I datasekretessnämndens beslut kan före
skrivas att beslutet trots att ändring har sökts 
skall iakttas om inte besvärsmyndigheten 
bestämmer annat. 

46 § 

Vite 

Dataombudsmannen kan förelägga vite för 
att förstärka skyldigheten att lämna informa
tion enligt 39 § 1 och 3 mom. och beslut 
som fattats med stöd av 40 § 2 mom. och 
datasekretessnämnden för att förstärka skyl
digheten att lämna uppgifter enligt 39 § 1 
mom. och beslut som fattats med stöd av 44 
§, på det sätt som anges i viteslagen 
(1113/1990). 

10 kap. 

Särskilda bestämmelser 

47 § 

Skadeståndsskyldig het 

Den registeransvarige är skyldig att ersätta 
den ekonomiska skada eller annan skada 
som tillfogats den registrerade eller en annan 
person av att personuppgifter har behandlats 
1 strid med denna lag. 

I fråga om skadeståndsskyldighet gäller i 
övrigt vad som bestäms i 2 kap. 2 och 3 §, 
3 kap. 4 och 6 § samt 4, 6 och 7 kap. ska
destandslagen (412/1974). 

48 § 

Straffbestämmelser 

Om straff för personregisterbrott bestäms i 
38 kap. 9 § strafflagen och om straff för 
dataintrång i personregister i 38 kap. 8 § 
strafflagen. Straff för brott mot den tystnads
plikt som avses i 33 § utdöms enligt 38 kap. 
1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen 
skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen 
eller strängare straff för den bestäms på nå
got annat ställe i lag. 
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Den som i strid med denna lag uppsåtligen 
eller av grov oaktsamhet 

1) försummar att iaktta vad som bestäms 
om angivande av· ändamålet med behand
lingen av personuppgifter, ·uppgörande av 
registerbeskrivning, lämnande av upplys
ningar om behandlingen av uppgifter, rättel
se av en uppgift i ett personregister, rätten 
att förbjuda behandling av personuppgifter 
eller om anmälning_av uppgifter till dataom
budsmannen, 

2) lämnar en datasekretessmyndighet en 
oriktig eller vilseledande upplysning i ett 
ärende som gäller behandling av personupp
gifter, 

3) bryter mot bestämmelserna om skydd 
av personuppgifter och om utplåning av per
sonregister eller 

4) bryter mot lagakraftvunna föreskrifter 
som datsekretessnämnden givit med stöd av 
43 § 3 mom. 

och därmed äventyrar den registrerades 
integritetsskydd eller hans rättigheter skall, 
om inte strängare straff för gärningen be
stäms i annan lag, för personregisteif örseelse 
dömas till böter. 

49 § 

Nännare bestämmelser 

Närmare bestämmelser om verkställigheten 
av denna lag utfärdas genom förordning. 

11 kap. 

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser 

50 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
Genom denna lag upphävs personregister

lagen av den 30 april 1987 (471/1987) jämte 
ändringar. Bestämmelserna om definitioner 
på massutlämnande och känsliga stickprov i 
den upphävda lagen tillämpas alltjämt till 
och med den 24 oktober 2001 till de delar 
som det hänvisas till dem i annan lagstift
niqg. 

Atgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

51 § 

Övergångsbestämmelser 

Sådan behandling av personuppgifter som 
har råbörjats innan denna lag träder i kraft 
skal motsvara kraven enligt denna lag se
nast den 24 oktober 2001. 

Om det i annan lagstiftning hänvisas tiH 
den personregisterlag som har upphävts ge
nom denna lag eller till bestämmelser i 
nämnda lag skall hänvisningen anses gälla 
denna lag eller motsvarande bestämmelser i 
denna lag. 
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Lag 
om polisens personregister 

Given i Helsingfors den 7 april 1995 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

I kap. 

Allmänna stadganden 

l § 

Lagens tilllimpningsomrdde 

På polisens personregister som har inrättats 
för skötseln av de uppgifter som avses i 1 § 
polislagen (493/95) tillämpas personregister
lagen (471187), om inte något annat stadgas i 
denna lag. 

Personregister som avses i 1 mom. är regi~ 
stret över misstänkta och skyddspolisens funk
tionella datasystem samt de register som inrät
tats enligt 2 kap. 

2§ 

Registret över misstlinkta 

Registret över misstänkta är ett permanent 
personregister som är avsett för polisens riks
omfattande bruk och som förs med hjälp av 
automatisk databehandling. 

För registret över misstänkta får inhämtas 
och i registret införas uppgifter som behövs för 
förebyggande och utredning av brott och som 
gäller personer som skäligen kan misstänkas 

1) begå eller ha begått ett brott på vilket kan 
följa fängelse eUer 

2) medverka eller ha medverkat till ett brott 
på vilket kan följa fängelse i mer än sex 
månader. 

Polisens högsta ledning är registeransvarig 
för registret över misstänkta. Registret över 

RP 39/94 
FvUB 21194 

misstänkta förs av centralkriminalpolisen 
under tillsyn av polisens högsta ledning. Re~ 
gistret över misstänkta får användas av polis
personal som förordnats till observationsupp
gifter. 

3§ 

Skyddspolisens funktionella datasystem 

Skyddspolisens funktionella datasystem är 
ett permanent personregister som är avsett för 
skyddspolisens bruk och som förs med hjälp av 
automatisk databehandling. För skyddspoli
sens funktionella datasystem får inhämtas och 
i registret införas uppgifter som behövs för 
förebyggande eller utredning av förehavanden 
eller brott som äventyrar rätts- och samhälls
ordningen eller statens säkerhet. 

Skyddspolisen är registeransvarig för skydds
polisens funktionella datasystem. 

2 kap. 

Inrättande av personregister 

4§ 

Jnrlittande av personregister 

Andra personregister än de som avses i 2 och 
3 §§ kan, beroende på användnings~ndamålet, 
inrättas 

1) för polisens riksomfattande bruk, 
2) för flera än en polisenhets bruk, 
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3) för en polisenhets bruk, 
4) för att användas av en person som hör till 

polispersonalen eller av en arbetsgrupp som 
består av flera sådana personer. 

I beslutet om inrättande av personregistret 
skall framgå för vilket ändamål registret an
vänds. 

5§ 

Personregister avsedda för polisens 
riksomfattande bruk 

Om bestående personregister som är avsedda 
för polisens riksomfattande bruk och som förs 
med hjälp av automatisk databehandling stad
gas genom förordning. Om registret över miss
tänkta stadgas i 2 §. 

Om inrättande av ett temporärt eller manu
ellt personregister som är avsett för polisens 
riksomfattande bruk beslutar polisens högsta 
ledning. 

Polisens högsta ledning är registeransvarig 
för personregister som är avsedda för polisens 
riksomfattande bruk. Centralkriminalpolisen 
skall föra registren under tillsyn av polisens 
högsta ledning. 

6§ 

Personregister avsedda för flera polisenheters 
bruk 

Om inrättande av ett personregister som är 
avsett. för flera polisenheters bruk beslutar den 
polisenhet som ansvarar för verksamheten. 
Polisenheten är också registeransvarig. 

7§ 

Personregister avsedda för en polisenhets bruk 

Om inrättande av ett personregister som är 
avsett för en polisenhets bruk beslutar ifråga
varande polisenhet, som också är registeran
svarig. Om skyddspolisens funktionella data
system stadgas i 3 §. 

8§ 

Personregister avsedda för en persons eller en 
arbetsgrupps bruk 

Om inrättande av ett personregister som är 
avsett att användas av en person som hör till 
polispersonalen eller av en arbetsgrupp som 
består av sådana personer beslutar den medlem 
av polispersonalen som ansvarar för uppgiften. 
Denne är också registeransvarig. 

9§ 

Beslut om inrättande av register, register
beskrivning och registeranmälan 

För inrättande av ett personregister enligt 5 § 
2 mom. eller sådana personregister enligt 6 eller 
7 § som förs med hjälp av automatisk data
behandling krävs ett skriftligt beslut. 

Över registret över misstänkta och skydds
polisens funktionella datasystem samt över 
personregister enligt 5 § och sådana personre
gister enligt 6 och 7 §§ som förs med hjälp av 
automatisk databehandling skall en register
beskrivning enligt 10 § personregisterlagen upp
göras. 

Om inrättande eller väsentlig ändring av ett 
personregister som avses i 1 mom. skall data
ombudsmannen underrättas senast en månad 
innan registret inrättas eller ändras. 

3 kap. 

Inhämtande och registrering av uppgifter 

10 § 

Uppgifter som inte hänför sig till ett visst 
uppdrag 

Information som erhållits i samband med ett 
visst uppdrag som ankommer på polisen och 
vilka behövs för att de uppgifter som avses i 1 § 
1 mom. polislagen skall kunna skötas, men 
vilka inte hänför sig till uppdraget i fråga, får 
endast inhämtas för eller registreras i register 
enligt 2 och 3 §§ samt i tillfälliga register enligt 
8 §. 

Il § 

Känsliga uppgifter 

Uppgifter som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten 
personregisterlagen får inhämtas för och regi
streras i polisens personregister när de behövs 
med tanke på det ändamål som registret 
används för. 

Uppgifter som avses i 6 § 2 mom. 1, 2 eller 
4-6 punkten personregisterlagen får inhämtas 
för och registreras i polisens personregister 
endast när det är nödvändigt för att ett visst 
uppdrag som ankommer på polisen skall kunna 
fullgöras. Uppgifter som avses i nämnda 4 
punkt får dessutom inhämtas för och registre~ 
ras i ett personregister när det är nödvändigt 

I 

I 
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för tryggande av den registrerades egen säker
het eller polisens skydd i arbetet. 

12 § 

Uppgifter som erhdllits genom avlyssning 

Om en uppgift som har erhållits genom 
teknisk avlyssning som avses i polislagen inte 
hänför sig till ett brott eller om den hänför sig 
till något annat brott än det för vars förhind
rande eller avbrytande avlyssningen sker, får 
uppgiften inte införas i ett personregister, 
såvida inte uppgiften gäller ett brott för vars 
förhindrande eller avbrytande avlyssning får 
ske. 

Om införande i personregister av uppgifter 
som erhållits genom teleavlyssning eller hemlig 
teknisk avlyssning enligt tvångsmedelslagen 
( 450/87) stadgas i tvångsmedelslagen. 

13 § 

Polisens rätt till uppgifter ur vissa register 

Polisen har rätt att så som stadgas i 2 och 3 
mom. ur vissa register få information som den 
behöver för att sköta sina uppgifter och föra 
sina personregister. 

Polisen har rätt att enligt avtal med den 
registeransvarige genom teknisk anslutning få 

1) ur justitieförvaltningens datasystem upp
gifter om brottmål som är eller har varit 
föremål för åtalsprövning, utfärdade straffor
der, brottmål som är anhängiga vid domstol, 
utdömda bötesstraff och om personer som 
avtjänar eller har avtjänat fängelsestraff; om 
erhållande av uppgifter ur straff registret stad
gas dock i straff registerlagen (770/93), 

2) ur utrikesministeriets datasystem uppgif
ter angående beslut om visum, uppehålls- eller 
arbetstillstånd, 

3) ur utlänningscentralens datasystem upp
gifter som behövs vid behandlingen av ärenden 
som avses i utlänningslagen (378/91) och vid 
tillsynen över att utlänningslagen iakttas, 

4) ur länsstyrelsernas datasystem för trafik
tillstånd uppgifter som behövs vid övervak
ningen av tillståndspliktig trafik, 

5) ur Finlans Banks finansinspektions data
system uppgifter som behövs för förebyggande 
och utredning av penningtvätt, samt 

6) ur befolkningsdatasystemet uppgifter om 
personers namn, personbeteckningar, adresser 
och om personers död. 

Polisen har rätt att i maskinläsbar form få 

1) ur befolkningsdatasystemet uppgifter öm 
personers namn, personbeteckningar, adresser 
och död, 

2) ur justitieministeriets datasystem uppgif
ter om sådana beslut av åklagare enligt vilka 
det i saken inte är fråga om ett brott eller inte 
finns bevis för brott, dpmstolarnas lagakraft
vunna avgöranden genom vilka åtal har för
kastats, böter som inte har kunnat indrivas och 
personer som efterlysts av justhieministeriet, 

3) ur datasystemet för vägtrafiken uppgifter 
som gäller motorfordon som polisen spanar 
efter, 

4) ur utrikesministeriets datasystem uppgif
ter om beviljade pass och visum samt uppe
hålls- och arbetstillstånd, samt 

5) ur försvarsmaktens datasystem uppgifter 
om värnpliktiga som har uteblivit från uppbåd. 

14 § 

Registrering av uppgifter genom direkt 
anslutning 

I polisens personregister kan genom direkt 
anslutning 

1) justitieministeriet och fångvårdsmyndig
heterna införa efterlysningsuppgifter som hän
för sig till verkställighet av straff, samt 

2) tull- och gränsbevakningsmyndighetema 
införa uppgifter om personer som har efterlysts 
av tull- eller gränsbevakningsmyndigheterna, 
uppgifter om viseringspliktiga utlänningar, 
uppgifter som gäller utlänningars identitet och 
signalement samt uppgifter som behövs för 
förebyggande och utredning av narkotikabrott. 

4 kap. 

Den registrerades rätt till insyn 

15 § 

Begränsningar av rätten till insyn 

Utöver vad 12 § personregisterlagen stadgar 
finns sådan rätt till insyn som avses i lagens 
11 § inte heller i fråga om 

l) registret över misstänkta, 
2) skyddspolisens funktionella datasystem, 

eller 
3) sådana klassificeringsuppgifter eller upp

gifter om tillvägagångssätt som ingår i polisens 
övriga register och som gäller personer eller 
gärningar.· 

Dataombudsmannen kan på den registrera-
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des begäran kontrollera att de uppgifter om 
den registrerade som avses i l mom. är 
lagenliga. 

16 § 

Utövande av rlitten till insyn 

I fråga om utövande av rätten till insyn 
tillämpas 11 och 14 §§personregisterlagen, om 
inte något annat följer av 2 eller 3 mom. 

För kontroll ger centralkriminalpolisen upp
gifter ur personregister som är avsedda f<>r 
polisens riksomfattande bruk och den register
ansvarige ur övriga personregister. Uppgifterna 
kan också ges av någon annan polisenhet enligt 
vad den registeransvarige bestämmer. 

Vid utövande av rätten till insyn skall den 
registrerade personligen hos polisen framföra 
en begäran som· avser detta och styrka sin 
identitet. 

5 kap. 

Utlämnande och användning av uppgifter 

17 § 

Utlämnande av uppgifter till polisen för sddant 
tindamdl för vilket uppgifterna har inhlimtats och 

registrerats 

En polisenhet och den som hör till polisper
sonalen har rätt att till en annan polisenhet 
eller till en person som hör till polispersonalen 
lämna information ur ett personregister som 
har inrättats för skötseln av de uppgifter som 
avses i l § l mom. polislagen, om det behövs 
för skötseln av dessa uppgifter. 

Uppgifter som avses i 10 § får dock lämnas 
ut endast när det behövs 

1) för tryggande av statens säkerhet, 
2) för avvärjande av fara som omedelbart 

hotar liv eller hälsa eller av betydande egen
domsskada, eller 

3) för förebyggande eller utredning av ett 
brott på vilket kan följa flingelse. 

En polisenhet och den som hör till polisper
sonalen har rätt att till en annan polisenhet 
eJler till en person som hör till polispersonalen 
lämna information ur ett personreg1ster som 
har inrättats för skötseln av de uppgifter som 
nämns i l § 2 mom. polislagen, om det behövs 

för skötseln av den uppgift för vilken informa
tionen har inhämtats och registrerats. 

Uppgifterna får också lämnas ut genom 
teknisk anslutning. 

18 § 

Utllimnande av uppgifter till polisen f<Jr andra 
tindamdl 

Utöver vad 17 § stadgar får en polisenhet och 
den som hör till ;polispersonalen lämna ut 
uppgifter ur ett personregister till en annan 
polisenhet eller till en person som hör till 
polispersonalen, om uppgifterna behövs 

1) f<>r tryggande av statens säkerhet, 
2) för avvärjande av fara som omedelbart 

hotar liv eller hälsa eller av en betydande 
egendomsskada, eller 

3) för förebyggande eller utredning av ett 
brott på vilket kan följa flingelse, 

4) för utredning av identitet i samband med 
ett visst uppdrag som ankommer på polisen 
och som nödvändigt kräver att någons identitet 
styrks, eller 

5) för beslut eller utlåtande som gäller be
viljande eller giltighet av ett tillstånd, när 
tillståndet enligt gällande stadganden är bero
ende av sökandens eller tillståndshavarens till
förlitlighet, lämplighet eller någon annan sådan 
egenskap, och bedömningen av egenskapen 
förutsätter uppgifter som hänför sig till sökan
dens eller tillståndshavarens hälsotillstånd, 
bruk av rusmedel, brottslighet eller våldsamma 
uppträdande. 

Uppgifter ur registret över misstänkta, ur 
skyddspolisens funktionella datasystem och 
uppgifter enligt 10 § ur de register som avses i 
8 § får dock inte lämnas ut för de ändamål som 
nämns i I mom. 5 punkten. 

Uppgifter ur personregistren får lämnas ut 
även för statistikföring i samband med polisens 
forsknings- och planeringsverksamhet. Uppgif
ter får också lämnas ut för polisens utbild
ningsverksamhet, om det är nödvändigt för att 
genomföra utbildningen. 

19 § 

Utlämnande av uppgifter till andra lin polisen 

Ur polisens personregister får polisen genom 
teknisk anslutning lämna ut behövliga uppgif
ter till 
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1) utrikesministeriet och Finlands beskick
ningar för beviljande av pass, visum och 
uppehålls- eller arbetstillstånd 

2) gränsbevaknings- och tullmyndigheterna 
för bevakning av landets gränser och gränsom
råden, övervakning av utlandstrafiken, före
byggande och utredning av tullbrott och för 
övervakning av personers inresa och utresa, 

3) domstolar och åklagarmyndigheter för 
följande av efterlysningar, fångvårdsmyndighe
ter för följande av efterlysningar av fångar 
samt till justitieministeriet och militärmyndig
heterna för följande av dessas egna efterlys
ningar, 

4) domstolar och åklagarmyndigheter för 
behandling av ärenden som gäller skjutvapen, 

5) utlänningscentralen för behandling av 
ärenden som gäller finskt medborgarskap, ut
länningars inresa till landet, vistelse och arbete 
i landet samt flyktingar och asyl, samt till 

6) fordonsförvaltningen för upprätthållande 
av fordonsregistret inom datasystemet för väg
trafiken. 

20§ 

Utlämnande av uppgifter till utlandet 

Polisen har under de förutsättningar som 
anges i 17 § 1-3 mom. och 18 §rätt att lämna 
ut uppgifter ur polisens personregister till 
internationella kriminalpolisorganisationen 
(I.C.P.0.- Interpol) eller till polismyndigheter i 
länder som är medlemmar i internationella 
kriminalpolisorganisationen eller till andra så
dana myndigheter i dylika länder vilka har till 
uppgift att trygga rätts- och samhällsordning
en, upprätthålla allmän ordning och säkerhet 
eller förebygga brott och föra brott till åtals
prövning. 

Polisen har rätt att lämna ut uppgifter ur 
polisens personregister till myndigheter enligt 1 
mom. i stater som inte är medlemmar i 
internationella kriminalpolisorganisationen, om 
uppgifterna behövs 

1) för tryggande av statens sii ler het, 
2) för avvärjande av en fara som omedelbart 

hotar liv eller hälsa eller av en betydande 
egendomsskada, eller 

3) för förebyggande eller utredning av ett 
brott för vilket, om det hade begåtts i Finland, 
fängelsestraff skulle kunna utdömas. 

Till stater som avses i 22 § l mom. person-

s 450301N59 

registerlagen får uppgifter som avses i 1 mom. 
också lämnas ut genom teknisk anslutning. 

Angående utlämnande av uppgifter till ut
landet gäller dessutom vad som särskilt stadgas 
eller vad som bestäms i internationella fördrag 
som är förpliktande för Finland. 

21 § 

Beslut om utlämnande av uppgifter 

Beslut om utlämnande av information ur 
polisens personregister fattas av en person som 
hör till polispersonalen och som har förordnats 
att sköta denna uppgift. 

Beslut om sådant utlämnande av uppgifter 
ur personregister avsedda för polisens riksom
fattande bruk som sker genom teknisk anslut
ning fattas av centralkriminalpolisen enligt 
anvisningar som polisens högsta ledning med
delar. Beslut om utlämnande av uppgifter ur 
andra personregister genom teknisk anslutning 
fattas av den registeransvarige. 

Beslut om sådant utlämnande till utlandet av 
uppgifter ur personregister avsedda för polisens 
riksomfattande bruk som sker genom teknisk 
anslutning fattas av polisens högsta ledning. 

När beslut om utlämnande fattas skall för 
tryggande av datasekretessen för den registre
rade beaktas arten av de uppgifter som skall 
lämnas ut samt de internationella fördrag som 
är förpliktande för Finland och de internatio
nella rekommendationer som Finland har god
känt. 

22§ 

Användning av uppgifter för annat ändamål än 
det för vilket uppgifterna inhämtats och 

registrerats 

Information ur ett personregister som har 
inrättats för skötseln av uppgifter som avses i 
1 § l mom. polislagen får av polisen användas 
för skötseln av andra uppgifter enligt 18 §. 
Under samma förutsättningar får infonnation 
ur ett personregister som har inrättats för 
skötseln av polisens uppgifter enligt 1 § 2 mom. 
polislagen användas av polisen för skötseln av 
en annan uppgift än den för vilken informa·· 
tionen har inhämtats och registrerats. 

23 § 

Utlåtanden om tillförlitlighet 

Polisen har räct att i behövlig omfattning 
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använda uppgifter ur polisens personregister 
när utlåtanden ges om 

1) tillförlitligheten hos den som sökt en 
tjänst enligt 7 §statstjänstemannalagen (750/94) 
eller som har utnämnts till en sådan tjänst, 
samt om 

2) en persons tillförlitlighet när det är fråga 
om skötseln av en uppgift som ger tillträde till 
statshemligheter eller sådana. företagshemlighe
ter som kunde äventyra statens säkerhet eller 
ett betydande allmänt eller enskilt intresse om 

röjs olovligen. , 
När utlåtanden enligt 1 rri.om. ges får dock 

uppgifter ur registret över· misstänkta eller 
uppgifter enligt 10 § ur de register som avses i 
8 § inte användas. 

I de fall som avses i 1 mom. har polisen 
också rätt att lämna andra uppgifter ur poli
sens personregister än sådana som avses i 2 
mom., om det är nödvändigt med tanke på det 
syfte för vilket utlåtandet ges. 

Den registrerade har rätt att få veta om ett 
utlåtande enligt 1 mom. 1 punkten har getts 
om honom, och han skall underrättas om att 
ett utlåtande enligt 1 mom. 2 punkten har 
begärts eller givits, om inte detta uppenbart 
äventyrar statens säkerhet. 

6 kap. 

Särskilda stadganden 

24§ 

Utplåning av uppgifter i personregister 

En uppgift som har konstaterats vara felak-

Helsingfors den 7 april 1995 

tig får bevaras, om det är nödvändigt för att 
trygga rättigheter som tillkommer någon annan 
part eller en person som hör till polispersona
len. En sådan uppgift får användas endast i 
syfte att trygga dessa rättigheter. 

Stadganden om den tid registrerade uppgifter 
skall bevaras utfärdas genom förordning. 

25 § 

Närmare stadganden 

Närmare stadganden om verkställigheten av 
denna lag utfärdas genom förordning. 

7 kap. 

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden 

26§ 

Ikrafttrtidande 

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1995. 
Genom denna lag upphävs förordningen den 

18 december 1987 om polisens personregister 
(1056/87) och förordningen den 29 december 
1988 om polisens riksomfattande personregister 
(1337/88) jämte ändringar. 

27 § 

Övergångsstadganden 

Den registeransvarige skall se till att det 
personregister som han för överensstämmer 
med denna lag och med stöd av den utfärdad 
förordning inom två år efter att denna lag har 
trätt i kraft. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Inrikesminister M auri Pekkarinen 
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Lag 
om ändring av 13 § lagen om polisens personregister 

Given i Helsingfors den 19 december 1997 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 13 § 2 mom. 1 punkten lagen den 7 april 1995 om polisens personregister 

(509/1995) som följer: 

13 § 

Polisens rätt till uppgifter ur vissa register 

Polisen har rätt att enligt avtal med den 
registeransvarige genom teknisk anslutning 
få 

1) ur justitieförvaltningens datasystem 
uppgifter om brottmål som är eller har varit 

Helsingfors den 19 december 1997 

föremål för åtalsprövning, utfärdade straffor
der, näringsförbud, brottmål som är anhän
giga vid domstol, utdömda bötesstraff och 
om personer som avtjänar eller har avtjänat 
fängelsestraff; om erhållande av uppgifter ur 
straffregistret bestäms dock i straffregisterla
gen (770/1993), 

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998. 

Republikens President 

RP 198/1996 
LaUB 1511997 
RSv 195/1997 

MARTTI AHTISAARI 

Justitieminister Kari Häkämies 
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Lag 
om ändring av 19 och 20 § lagen om polisens personregister 

Given i Helsingfors den 9 januari 1998 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 7 april 1995 om polisens personregister (509/1995) 19 § 4 punkten 

samt 
fogas till 20 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer: 

19 § 

Utlämnande av uppgifter till andra än 
polisen 

Ur polisens personregister får polisen ge
nom teknisk anslutning lämna ut behövliga 
uppgifter till 

4) domstolar och åklagarmyndigheter för 
behandling av ärenden som gäller skjutva
pen, vapendelar, patroner eller särskilt farli
ga projektiler, 

Helsingfors den 9 januari 1998 

20 § 

Utlämnande av uppgifter till utlandet 

Polisen har rätt att till de myndigheter som 
ansvarar för vapentillsynen i en annan stat 
lämna ut sådana uppgifter ur polisens per
sonregister som gäller förvärv, innehav, 
överföring, införsel och utförsel av skjutva
pen, vapendelar, patroner och särskilt farliga 
projektiler, om det är nödvändigt för vapen
tillsynen att uppgifterna lämnas ut. 

Denna lag träder i kraft den l mars 1998. 

Republikens President 

RP 183/1997 
FvUB 29/1997 
RSv 236/1997 

MARTTI AHTISAARI 

Inrikesminister Jan-Erik Enestam 
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Lag 
om ändring av lagen om polisens personregister 

Given i Helsingfors den 9 januari 1998 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 7 april 1995 om polisens personregister (509/1995) 24 § 2 mom., 
ändras 1 § 2 mom., 2 §, 4 § 1 mom., 5 § 1 mom., 13 § 2 moln. 2-4 och 6 punkten, 15 §, 

17 § 2 och 4 mom., 18 § 2 mom., 19 §, 23 § l, 2 och 4 mom., rubriken för 6 kap., rubriker
na för 24 och 25 § samt 

fog_ as till lagen nya 1 a, 1 b, 9 a. och I~. a §, till 14 § ett nytt 2 mom., ~ill lagen ~n ny 16 
a §, till 17 § ett nytt 4 mom~, 'varvid det andrade 4 mom. bhr 5 mom., till 20 §, sadan den 
lyder delvis ändrad i lag 3/1998, nya 5 och 6 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 7 
morn., till lagen nya 24 a-. 24 e §, före 25 § en ny rubrik för 6 a kap, och till 25 § ett nytt 
2 mom. som följer: 

1 § 

Lagens tillämpningsområde 

Personregister som avses i I mom. är da
tasystemet för polisärenden, datasystemet för 
rorvaltningsärenden, datasystemet för miss
tänkta och skyddspolisens funktionella data
system samt de register som inrättats enligt 
2 kap. 

I a § 

Datasystemet for polisärenden 

Datasystemet för polisärenden är avsett för 
polisens riksomfattande bruk och förs med 
automatisk databehandling. 

Delregister inom datasystemet för polis
ärenden är 

I) brottsanmälningsindex, 
2) undersöknings- och handräckningssyste

met, 
3) undersöknings- och handräckningssyste-

mets arkivindex, 
4) efterlxsningsregistret, 
5) identrfieringsregistret, 
6) egendomsregistret, 
7) registret över anhållna, 
8) signalementsregistret, 

RP 133/1997 
FvUB 30/1997 

9) registret över tillvägagångssätt, 
10) registret över efterspanade motorfor

don samt 
11) registret för förmedling av meddelan

den. 
För databasen inom datasystemet ror polis

ärenden och dess separata delregister får för 
sambruk av datasystemet inhämtas och i 
dem registreras personupygifter som behövs 
för skötseln av de uppgifter som anges i l § 
1 mom. polislagen. Närmare bestämmelser 
om uppgifter som registreras i datasystemet 
meddelas genom förordning. 

I b § 

Datasystemet for förvaltningsärenden 

Datasystemet för förvaltningsärenden är av
sett för polisens riksomfattande bruk och 
förs med automatisk databehandling. 

Delregister inom datasystemet för förvalt-
ningsärenden är 

I) vapentillståndsre$istret, 
2) identitetskortsreg1stret, 
3) passregistret, 
4) kontrollkortsregistret, 
5) registret för identifiering av utlänningar, 
6) väktarregistret samt 
7) ordningsmannaregistret. 
För databasen inom datasystemet för för-

~ RSv 237/1997 
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valtningsärenden och i dess separata delre
gister får för sambruk av datasystemet in
hämtas och i dem registreras personuppgifter 
som behövs för skötseln av de uppgifter som 
anges i I § 2 mom. polislagen. Närmare be
stämmelser om de uppgifter som registreras 
i datasystemet meddelas genom förordning. 

2§ 

Datasystemet for misstänkta 

Datasystemet för misstänkta är ett perma
nent personregister som är avsett för poli
sens riksomfattande bruk och som förs med 
hjälp av automatisk databehandling. 

Datasystemet för misstänkta har följande 
delregister: 

l) registret över misstänkta, samt 
2) Europolregistret. 
För registret över misstänkta får inhämtas 

och i registret införas uppgifter som behövs 
för förebyggande och utredning av brott och 
som gäller personer som skäligen kan miss
tänkas 

l) begå eller ha begått ett brott på vilket 
kan följa fängelse eller 

2) medverka eller ha medverkat till ett 
brott på vilket kan !olja fängelse i mer än 
sex månader. 

För Europolregistret får inhämtas och i 
registret införas i 3 mom. avsedda uppgifter 
om personer för förebyggande och utredning 
av brott som hör till Europeiska polisbyråns 
behörie;het. 

Registret över misstänkta får genom tek
nisk anslutning användas av polispersonal 
som förordnats till observationsuppg1fter. 

4 § 

Inrättande av personriigi;ter 

Andra personregister än de som avses i 
l a, 1 b, 2 och 3 § kan, beroende på an
vändningsändamålet, inrättas för 

l) polisens riksomfattande bruk, 
2) flera än en polisenhets bruk, 
3) en polisenhets bruk eller för 
4) att användas av en person som hör till 

polispersonalen eller en arbetsgrupp som 
består av flera sådana personer. 

5 § 

Personregister avsedda för polisens 
riksomfattande bruk 

l.' 

Om bestående personregister som är av
sedda för polisens riksomfattande bruk och 
som förs med hjälp av automatisk databe
handling bestäms i l kap. 

9 a § 

Uppgifter i polisens andra permanenta 
personregister 

I andra än de i l a § avsedda personregis
ter som polisen inrättat med tanke på förun
dersökningar, polisutredningar samt upprätt
hållande av den allmänna ordningen och 
säkerheten får inhämtas och registreras in
formation som behövs för skötseln av upp
gifter enligt 1 § l mom. polislagen. 

För andra än de i 1 b § avsedda perma
nenta personre~istren som polisen inrät
tat med tanke pa behandling av förvaltnings
ärenden får inhämtas och registreras infor
mation som behövs för skötseln av uppgifter 
enligt 1 § 2 mom. polislagen. 

13 § 

Polisens rätt till uppgifter ur vissa register 

Polisen har rätt att enligt avtal med den 
registeransvarige genom teknisk anslutning 
fä 

2) ur utrikesministeriets datasystem upp
gifter angående beslut om visum, uppehålls
eller arbetstillstånd, 

3) ur utlänningsverkets datasystem uppgif
ter som behövs vid behandlingen av ärenden 
som avses i utlänningslagen (378/1991) och 
vid tillsynen över att utlänningslagen iakttas, 

4) ur länsstyrelsernas datasystem för tra
fiktillstånd uppgifter som behövs vid över
vakningen av tillståndspliktig trafik, 

6) ur befolkningsdatasystemet de uppgifter 
som avses i 4 och 5 § befolkningsdatalagen 
(507/1993). 
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13 a § 

Polisens rätt att få uppgifter ur Europeiska 
polisbyråns datoriserade informationssystem 

För förebyggande och utredning av. brotts
lighet som hör till Europeiska polisbyråns 
behöri~het samt andra allvarliga former av 
brottslighet har polisen rätt att få informa
tion ur Europeiska polisbyråns datoriserade 
informationssystem. 

Informationen skall inhämta.s genom cen
tralkriminalpolisens förmedling. Central
kriminalpolisen får också inhämta informa
tion genom teknisk anslutning. 

14 § 

Registrering av uppgifter genom direkt 
anslutnmg 

Tull- och gränsbevakningsmyndigheterna 
samt undersökningsavdelningen av försvars
maktens huvudstab får genom direkt anslut
nin~ registrera upp~ifter om . personer i ett 
register som avses 1 2 § 2 mom. 2 punkten 
för förebyggande och utredning av brottslig
het som hör till Europeiska polisbyråns be
hörighet. 

15 § 

Begräns.,ningar av riitten till insyn 

Utöver vad 12 § personregisterla~en be
stämmer finns sådan rätt som avses 1 lagens 
11 § inte heller i fråga om 

1) datasystemet för misstänkta, 
2) skyddspolisens funktionella datasystem, 

eller 
3) sådana klassificeringsuppgifter, observa

tionsuppgifter eller uppgifter om tillväga
gångssätt som ingår i polisens övriga regis
ter och som gäller personer eller gärningar. 

Dataombudsmannen kan på den registrera
des begäran kontrollera att de uppgifter om 
den registrerade som avses i l mom; · är lag
enliga. Dataombudsmannen har också tätt att 
fa tillgång till det Europolregister som avses 
i 2 § 2 mom. 2 punkten, för att se till att 
registreringen och användningen av person
uppgifterna i datasystemet samt överföringen 
av uppgifterna till Europeiska polisbyrån 
sker lagenligt och så att individens rättighe
ter inte kränks. 

5 480301/1 

16 a § 

Utövande av rätt till insyn i Europeiska 
polisbyråns datoriserade informationssystem 

För utövande av insyn ger Europeiska po
lisbyrån avgiftsfritt information ur det da
toriserade informationssystem som har inrät
tats för skötseln av byråns uppgifter. Begä
ran skall framställas till polisen, som utan 
dröjsmål skall föra ärendet till behandling av 
Europeiska polisbyrån. Polisen skall infor
mera den som har framställt begäran om att 
Europeiska polisbyrån kommer att sända sitt 
svar direkt till honom. 

Envar har rätt att avgiftsfritt be dataom
budsmannen kontrollera att centralkriminal
polisen har förfarit lagligt när den har regi
strerat information om honom i Europeiska 
polisbyråns datoriserade informationssystem 
och förmedlat denna till Europeiska polis
byrån samt att informationen används på ett 
lagligt sätt. 

Envar har dessutom rätt att begära att Eu
ropeiska polisbyråns gemensamma tillsyns
myndighet skall kontrollera att Europeiska 
polisbyrån inhämtar, registrerar, behandlar 
och använder hans personuppgifter på ett 
lagligt och riktigt sätt. Begäran skall fram
ställas till dataombudsmannen eller polisen, 
som utan dröjsmål skall föra ärendet till be
handling av Europeiska polisbyråns gemen
samma tillsynsmyndighet. 

En begäran om insyn enligt 1 mom. och 
en begäran om kontroll enligt 3 mom. skall 
framställas personligen hos polisen, varvid 
den som framställer begäran samtidigt skall 
styrka sin identitet. 

17 § 

Utlämnande av uppgifter till polisen för 
sådant ändamål for vilket uppgifterna har 

inhämtats och registrerats 

Uppgifter som avses i lO § får dock läm
nas ut endast när det, behövs för 

l) tryggande av statens säkerhet, 
2) avvärjande av fara som omedelbart ho

tar liv eller hälsa eller av betydande egen
domsskada, 

3) förebyggande eller utrednjng av ett 
brott på vilket kan följa fängelse, eller för 

4) förebyggande och utredning av brotts
lighet som hör till Europeiska polisbyråns 
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behörighet samt andra allvarliga former av 
brottslighet. 

Centralkriminalpolisen har rätt att ur Euro
peiska polisbyråns datoriserade informations
system till en polisenhet eller den som hör 
till polispersonalen lämna ut uppgifter för 
förebyggande och utrednin$ av brottslighet 
som hör till Europeiska pohsbyråns behörig
het samt andra allvarliga former av brottslig
het. 

Uppgifterna får också lämnas ut genom 
teknisk anslutning, med undantag för de 
uppgifter som avses i 4 mom. 

18 § 

Utlämnande av uppgifter till polisen för 
andra ändamål 

Uppgifter ur datasystemet för misstänkta, 
ur skyddspolisens funktionella datasystem 
och uppgifter enligt l 0 § ur de register som 
avses i 8 § får dock inte lämnas ut för de 
ändamål som nämns i l mom. 5 punkten. 
Uppgifter ur Europolregistret inom datasys
temet för misstänkta får inte heller lämnas ut 
för ändamål som nämns i l mom. 4 punk
ten. 

19 § 

Utlämnande av upP.gifter till andra än 
polisen 

JJr polisens personregister får polisen $e
nom teknisk anslutning lämna ut behövliga 
uppgifter till 

l) utrikesministeriet och Finlands beskick
ningar för beviljande av pass, visum och 
uppehålls- eller arbetstillstånd, 

2) gränsbevaknings- och tullmyndigheterna 
för bevakning av landets gränser och gräns
områden, övervakning av utlandstrafiken, 
förebyggande och utredning av tullbrott och 
för övervakning av personers inresa och ut
resa, 

3) domstolar och åklagarmyndigheter för 
följande av efterlysningar, fångvårdsmyndig
heter för föyande av efterlysningar av fångar 
samt till justitieministeriet och militärmyn
digheterna för följande av dessas egna efter
lysningar, 

4) domstolar och åklagarmyndigheter för 
behandling av ärenden som gäller skjutva
pen, vapendelar, patroner eller särskilt farli
ga projektiler, 

5) utlänningsverket för behandling av 
ärenden som gäller finskt medborgarskap, 
utlänningars inresa till landet, vistelse och 
arbete i landet samt flyktingar och asyl, 

6) Fordonsförvaltningscentralen för upp
rätthållande av fordonsregistret inom data
systemet för vägtrafiken, 

7) en tjänsteman som har sådana särskilda 
befogenheter som avses i 8 § polislagen, för 
utförande av uppgifter som avses i l § po
lislagen, enligt vad som bestäms i 17 och 
18 §, samt 

8) gränsbevaknings- och tullmyndigheter 
samt undersökningsavdelningen av försvars
maktens huvudstab för förebyggande och 
utredning av brottslighet som hör till Euro
peiska polisbyråns behörighet samt andra 
allvarliga former av brottslighet. 

Centralkriminalpolisen har rätt att till 
gränsbevaknings- och tullmyndigheter samt 
undersökningasavdelningen av försvars
maktens huvudstab lämna ut uppgifter ur 
Europeiska polisbyråns datoriserade informa
tionssystem för förebyggande och utredning 
av brottslighet som hör till Europeiska polis
byråns behörighet samt andra allvarliga for
mer av brottslighet. Uppgifterna får dock 
i~te lämnas ut direkt genom teknisk anslut
ning. 

20 § 

Utlämnande av uppgifter till utlandet 

För förebyggande och utredning av brotts
lighet som hör till Europeiska polisbyråns 
behörighet har polisen rätt att lämna ut upp
gifter ur polisens personregister till Euro
peiska pohsbyrån och till de nationella enhe
terna i Europeiska polisbyråns medlemsstater 
samt för registrering i Europeiska polisby
råns datoriserade informationssystem. Upp
gifterna skall lämnas genom centralkriminal
polisens förmedling. Centralkriminalpolisen 
får lämna uppgifter till Europeiska polisby
råns informationssystem också genom tek
nisk anslutning. 

Polisen har rätt att till Europeiska polisby
rån och Europeiska unionens organ och Eu
ropeiska gemenskapernas ämbetsverk och 
institutioner ge utlåtanden om tillförlitlighet, 
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med iakttagande i tillämpliga delar av vad 
23 § l mom. 2 punkten bestämmer om ·för
utsättningar för att ge utlåtande och av vad 
2-4 mom. bestämmer om det förfarande 
som skall iakttas när utlåtanden ges. 

23 § 

Utlåtanden om tillförlitlighet 

Polisen har rätt att i behövlig omfattning 
använda uppgifter ur polisens personregister 
när utlåtanden ges om 

1) tillförlitligheten hos den som sökt en 
tjänst enligt 7 § statstjänstemannalagen 
(750/1994) eller som har utnämnts till en 
sådan tjänst, 

2) en persons tillförlitlighet när det är frå
ga om skötseln av en uppgift som ger tillträ
de till statshemligheter eller sådana företags
hemligheter eller informationer som kunde 
äventyra statens säkerhet eller ett betydande 
allmänt intresse eller ett betydande enskilt 
ekonomiskt intresse om de röjs olovligen, 
eller 

3) en persons tillförlitlighet att fii tillträde 
till en plats som är av betydelse för statens 
säkerhet, ett betydande allmänt intresse eller 
ett betydande enskilt ekonomiskt intresse. 

När utlåtanden enligt 1 mom. ges tär dock 
uppgifter ur datasystemet för misstänkta el
ler uppgifter enligt 10 § ur de register som 
avses i 8 § inte användas. 

Den registrerade har rätt att få veta om ett 
utlåtande enligt 1 mom. I punkten har getts 
om honom, och han skall underrättas om att 
ett utlåtande enligt I mom. 2-3 punkten 
har begärts eller givits, om inte detta uppen
bart äventyrar statens säkerhet. 

6 kap. 

Utplåning av uppgifter ur personregister 

24 § 

Utplåning av uppgift som konstaterats vara 
felaktig 

24 a § 

Utplåning av uppgifter i datasystemet för 
misstänkta 

i 

Ur databasen inom datasystemet för miss
tänkta och ur dess separata delregister skall 
uppgifter utplånas .enh~t ~?ljande:0 0 I) ur reg1Stret,for.m1sstänkta da 10 ar har 
förf!'Jtit sedan den sista uppgiften infördes 
samt 

2) ur Europolregistret när de inte längre är 
nödvändiga för att den euror,eiska polisbyrån 
skall kunna fullgöra sina aligganden. Nöd-· 
vändigheten att fortfarande bevara uppgifter 
i Europolregistret undersöks senast tre ar efter 
att de infördes i registret eller deras 
nödvändighet senast kontrollerades. Den nya 
kontrollen .. antecknas.. Om persom~ppgifter 
som har Iamnats ut till den europeiska po
lisbyråns datoriserade informationssystem 
utplånas ur Europolregistret skall den euro
peiska polisbyrån underrättas om detta. 

24 b § 

Utplåning av uppgifter ur skyddspolisens 
funktionella datasystem 

Uppgifter som gäller en person skall utplå
nas ur skyddspolisens f;UnktioneUa datasys
tem då 25 år har förflutit sedan den sista 
uppgiften infördes. Utlåtanden om tillförlit-· 
lighet utplånas dock då 10 år har förflutit 
sedan de gavs. 

24 c § 

Utplåning av uppgifter ur datasystemet for 
polisärenden 

Ur databasen inom datasystemet för polis
ärenden och de separata delregistren skall 
uppgifter utplånas enligt följande: 

I) ur brottsanmälnihgsindexet då ett år har 
förflutit sedan åtalsrätten för det misstänkta 
brottet preskriberades; . 

2) ur undersöknings-. och handräcknings
systemet brottsanmälningsuppgifter då ett år 
har förflutit sedan åtalsrätten ·för det miss
tänkta brottet preskriberades och övriga an
mälningsuppgifter då fem år har förflutit 
sedan anmälningen registrerades, 

3) ur arkivindex inom undersöknings- och 
handräckningssystemet då 50 år har förflutit 
sedan anmälningen registrerades, 



I 
1 

36 Nr4 

4) ur efterlysningsregistret då tre år har 
förflutit sedan efterlysningen återkallades, 

5) ur identifieringsregistret då ett år har 
förflutit sedan en person påträffades eller en 
okänd avliden identifierades, om det inte 
finns grundad anledning att alltjämt bevara 
uppgifterna, . 

6) ur egendomsregistret då ett år har för
flutit sedan egendomen återställdes till inne
havaren, såldes på auktion eller förstördes, 
dock senast då 10 år har förflutit sedan den 
sista uppgiften antecknades, om det inte 
finns grundad· anledning att alltjämt bevara 
uppgifterna, . 

7) ur registret över anhållna då l 0 år har 
förflutit sedan den sista uppgiften anteckna
des, 

8) ur signalementsregistret och registret 
över tillvägagångssätt 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. förundersök
ningslagen (449/1987) beslutade avstå från 
åtgärder för att väcka åtal mot den som gjort 
sig skyldig till ett brott, 

c) sedan åtalsrätten för det misstänkta 
brottet preskriberats då förundersökningen 
har visat att ingen kan åtalas, 

d) sedan den registeransvarige tätt känne
dom om åklagarens beslut enligt vilket det i 
saken inte är fråga om ett brott eller inte 
finns bevis på brott, eller 

e) sedan ett åtal som väckts mot den regi
strerade förkastats genom en domstols la
gakraftvunna avgörande, 

9) ur registret över efterspanade motorfor
don då ett år har förflutit sedan efterlys
ningen återkallades eller senast då lO år har 
förflutit sedan efterlysningen antecknades, 
om det inte finns grundad anledning att allt
jämt bevara uppgifterna, samt 

10) ur registret för förmedling av medde
landen då två år har förflutit sedan medde
landet har förmedlats. 

Anteckningar om personer under 15 år 
skall utplånas ur datasystemet när ett år har 
förflutit sedan den registrerade fyllde 18 år. 
Uppgifterna skall dock inte utplånas på den
na grund, om någon av anteckningarna gäl
ler en brottslig gärning, för vilken inte före
skrivs något annat straff än fängelse eller 
om nya anteckningar om en registrerad som 
vid registreringen var yngre än 15 år införs 
innan han har. fyllt 18 år. 

Personuppgifter utplånas inte på de grun-

der som anges i l och 2 mom., om det till 
dem har fogats uppgifter som hänför sig till 
en persons egen säkerhet eller polisens sä
kerhet i arbetet. 

Alla uppgifter om en person skall dock 
utplånas ur datasystemet senast ett år efter 
den registrerades död. 

24 d § 

Utplåning av uppgifter ur datasystemet för 
förvaltnings ärenden · 

Ur databasen inom datasystemet för för
valtningsärenden och dess separata delregis
ter skall uppgifter utplånas enligt följande: 

I) ur identitetskorts-, pass-, väktar- och 
ordningsmannaregistret uppgifterna om till
stånd då l 0 år har förflutit sedan utgången 
av tillståndets giltighetstid samt uppgifter 
om avslag på ansökan, uppgifter om återkal
lelse, hinder och anmärknmgar samt uppgif
ter om utlåtanden, då l 0 år har förflutit se
dan ansökan avslogs, anteckning gjordes om 
återkallelse, hinder eller anmärkning eller 
utlåtande gavs, 

2) ur kontrollkortsregistret då fem år har 
förflutit sedan uppgiften infördes, samt 

3) ur registret för identifiering av utlän
ningar då l 0 år har förflutit sedan registre
rin~en eller då ett år har förflutit sedan den 
registrerade beviljades finskt medborgarskap. 

Alla uppgifter om en person skall dock 
utplånas ur datasystemet senast ett år efter 
den registrerades död. 

24 e § 

Utplåning av uppgifter ur övriga permanen
ta personregister 

Ur andra personregister inrättade för för
undersöknings- och polisutredningsändamål 
samt för upprätthållande av allmän ordning 
och säkerhet än datasystemen för polisären
den enligt l a § skall uppgifter utplånas en
ligt följande: 

1) ur register som har inrättats för polisens 
riksomfattande bruk och som förs manuellt, 
då ett år har förflutit sedan den registrerades 
död, 

2) ur personregister som har inrättats för 
en eller flera polisenheters bruk, då 10 år 
har förflutit sedan den gärning, åtgärd eller 
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händelse som föranledde registreringen an
tecknades, samt 

3) ur permanenta personregister som har 
inrättats för att användas av en person som 
hör till polispersonalen eller av en arbets
grupp som består av sådana personer, när 
uppgiften har konstaterats vara onödig med 
tanke på registrets användningsändamål. 

Ur registren i l mom. skall uppgifter dock 
utplånas då ett år har förflutit 

I) sedan förundersökningen avslutades, då 
förundersökningen har visat att inget brott 
har begåtts, 

2) sedan förundersökningsmyndigheten 
med stöd av 2 § 2 mom. förundersök
ningslagen beslutade avstå från åtgärder för 
att väcka åtal mot den som gjort sig skyldig 
till ett brott, 

3) sedan åtalsrätten för det misstänkta 
brottet preskriberades, då förundersökningen 
har visat att ingen kan åtalas, 

4) sedan den registeransvari~e fick känne
dom om åklagarens beslut enhgt vilket det i 
saken inte är fråga om ett brott eller inte 
finns bevis t>å brott, eller 

5) sedan atal som har väckts mot den re
gistrerade förkastades genom en domstols 
lagakraftvunna avgörande. 

Personuppgifter utplånas inte på de grun
der som anges i 1 mom. 2 ocli 3 punkten 
samt 2 mom., om till dem har fogats sådana 

Helsingfors den 9 januari 1998 

uppgifter som gäller en ·persons egen säker
het eller polisen säkerhet i arbetet. 

Ur andra personregister som har inrättats 
för behandling av förvaltningsärenden än ur 
datasystemet för förvaltningsärenden enligt 
1 b § skall uppgifter utplånas ett år efter den 
registrerades död. 

6 a kap. 

Särskilda bestämmelser 

25 § 

Närmare stadganden, föreskrifter och 
anvisningar 

Polisens högsta ledning kan meddela när
mare föreskrifter och anvisningar om hur 
åtgärder skall vidtas som enligt denna lag 
eller stadganden som har meddelats med 
stöd av den ankommer på polisen. Polisens 
högsta ledning fastställer de formulär som 
skall användas vid dessa åtgärder. 

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt 
som bestäms genom förordning. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Inrikesminister Jan-Erik Enestam 
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Lag 
om upphävande av 13 § 2 mom. 5 punkten lagen om polisens personregister 

Given i Helsingfors den 30 januari 1998 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

I § 2§ 
Genom denna lag upphävs 13 § 2 mom. 5 

punkten lagen den 7 april 1995 om polisens 
personregister ( 509/1995). 

Denna lag träder i kraft den l mars 1998. 

Helsingfors den 30 januari 1998 

RP 158/1997 
FvUB 26/1997 
RSv 221/1997 

Rådets direktiv 91 /308/EEG 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Minister Jouni Backman 
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Lag om ändring av la_gcn om polisens personregister ...................................... . 
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Nr 658 

Lag 
om ändring av lagen om polisens personregister 

Given i Helsingfors den 21 augusti 1998 

Sidan 
1811 

1816 

1819 

1822 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 7 april 1995 om polisens personregister (509/1995) rubriken för I § 

samt 1 § 2 mom., 4 § l mom., lO §, 15 § l mom., 19 § I mom. och 23 § 2 mom., 
av dessa lagrum l § 2 mom., 4 § l mom., 15 § I mom., 19 § 1 mom. och 23 § 2 mom. 

sådana de lyder i lag 4/ 1998, samt 
fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 4/1998, ett nytt 3 mom., till la

gen nya 3 a och 3 b §, till 11 § ett nytt 3 mom., till lagen en ny 13 b §, till 14 §, sådan den 
lyder delvis ändrad i nämnda lag 4/1998, ett nytt 3 mom., till lagen en ny 16 b §, till 19 §, 
sådan den lyder i nämnda lag 4/1998, ett nytt 3 mom., till 20 §, sådan den lyder delvis änd
rad i lag 3/1998 och nämnda lag 4/1998, ett nytt 7 mom., varvid det nuvarande 7 mom. blir 
8 mom., till 22 § ett nytt 2 mom., till 24 §, i stället för det 2 mom. som upphävts genom 
nämnda lag 4/1998, ett nytt 2 mom., till lagen en ny 24 e §, varvid den nuvarande 24 e § 

;~~ blir 24 f §, som följer: 

l § 

Lagens tillämpningsområde och 
definitioner 

Personregister som avses i l mom. är da
tasystemet för polisärenden, datasystemet för 
förvaltningsärenden, datasystemet för miss
tänkta, skyddspolisens funktionella datasys
tem, den centrala databasen i Schengens in
formationssystem och Schengens nationella 

RP 22/1998 
FvUB 3/1998 
RSv 50/1998 

83-1998 

informationssystem samt de register som 
inrättats enligt 2 kap. 

I denna lag avses med 
l) Schengenkonventionen konventionen 

om tillämpning av Schengenavtalet om grad
vis avskaffande av kontroller vid de gemen
samma gränserna, 

2) Schengenstat de avtalsslutande parterna 
i Schengenkonventionen samt Island och 
Norge, 

3) behöriga Schengenmyndigheter polisen, 
gränsbevakningsväsendet, tullverket, utlän-

480301 
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ningsverket, utrikesministeriet, Finlands di
plomatiska beskickningar och sådana konsu
lat som förestås av en utsänd konsul samt, 
om utrikesministeriet har beviljat en namn
given finsk medborgare som tjänstgör där 
fullmakt att bevilja visum och uppehållstill
stånd, Finlands andra beskickningar, 

4) Schengens informationssystem ett infor
mationssystem som inrättats och upprätthålls 
gemensamt av Schengc11staterna och som 
består av en nationell del på varje avtalsslu
tande parts territorium och en teknisk stöd
funktion, 

5) den centrala databasen i Schengens in
formationssystem en databas som finns hos 
den tekniska stödfunktionen och som inne
håller de uppgifter som Schengenstaternas 
behöriga myndigheter har lämnat om perso
ner och föremål. 

3a§ 

Den centrala databasen i Schengens 
informations system 

Den centrala databasen i Schengens infor
mationssystem är ett pennanent personregis
ter som är avsett för Schengenstatemas be
höriga myndigheter och som förs med auto
matisk databehandling. 

För den centrala databasen i Schengens 
informationssystem får Schengenstatemas 
behöriga myndigheter inhämta och överlåta 
för registrering och för vidareöverlåtelse till 
Schengenstatemas nationella enheter sådana 
uppgifter som anges i artiklarna 94-100 i 
Schengenkonventionen, om syftet är att be
vara allmän ordning och säkerhet, inbegripet 
statens säkerhet, eller att tillämpa Schengen
konventionens bestämmelser om personers 
rörlighet. . 

Den centrala databasen i Schengens infor
mationssystem förs för Finlands del av poli
sens högsta ledning i fråga om de uppgifter 
som den överför. 

3b§ 

Schengens nationella informationssystem 

Schengens nationella informationssystem 
är ett permanent personregister som är avsett 
för polisens riksomfattande bruk och som 
förs med automatisk databehandling. 

Schengens nationella informationssystem 
har följande delregister: 

I) Schengenregistret för förfrågningar, och 
2) Schengenregistret för registreringar. 
I Schengenregistret för förfrågningar införs 

i syfte att bevara allmän ordning och säker
het, inbegripet statens säkerhet, och till
lämpa Schengenkonventionens bestämmelser 
om personers rörlighet de uppgifter ur den i 
3 a § 2 mom. avsedda centrala databasen 
som införts i den. 

För Schengenregistret för registreringar får 
behöriga Schengenmyndigheter inhämta och 
i registret införa sådana uppgifter som be
hövs för de ändamål som anges i artiklarna 
95-100 i Schengenkonventionen, om syftet 
är att bevara allmän ordning och säkerhet 
inbegripet statens säkerhet, eller att tillämp~ 
Schengenkonventionens bestämmelser om 
personers rörlighet. 

4§ 

Inrättande av personregister 

Andra personregister än de som avses i 
I a, I b, 2, 3, 3 a och 3 b § kan, beroende 
på användningsändamålet, inrättas Il för polisens riksomfattande bruk, 

2 för flera än en polisenhets bruk, 
3 för en polisenhets bruk eller 
4 för att användas av en person som hör 

till polispersonalen eller en arbetsgrupp som 
består av flera sådana personer. 

10 § 

Uppgifter som inte hänför sig till ett visst 
uppdrag 

Information som erhållits i samband med 
ett visst uppdrag som ankommer på polisen 
och vilken behövs för att de uppgifter som 
avses i l § I mom. polislagen skall kunna 
skötas, men vilken inte hänför sig till upp
draget i fråga, får endast inhämtas för 
eller registreras i register enligt 2, 3, 3 a och 
3 b § samt i tillfälliga register enligt 8 §. 

11 § 

Känsliga uppgifter 

Uppgifter som avses i 6 § 2 mom. l, 2 
och 4--6 punkten personregisterlagen får 
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likväl inte inhämtas för eller registreras i de 
personregister som avses i 3 a och 3 b §. 

13 b § 

Polisens rätt att få uppgifter ur den centrala 
databasen i Schengens informationssystem 

För att bevara allmän ordning och säker
het, inbegripet statens säkerhet, samt för att 
tillämpa Schengenkonventionens bestämmel
ser om personers rörlighet och kunna föra 
det i 3 b § 2 mom. I punkten avsedda 
Schengenregistret för förfrågningar har poli
sen rätt att få uppgifter ur den centrala data
basen i Schengens informationssystem. Den 
tekniska stödfunktionen kan överföra uppgif
terna ur den centrala databasen i Schengens 
informationssystem till Schengenregistret för 
förfrågningar genom teknisk anslutning eller 
i maskinläsbar form. 

14 § 

Registrering av uppgifter genom direkt 
anslutning 

I syfte att bevara allmän ordning och sä
kerhet, inbegripet statens säkerhet, och till
lämpa Schengenkonventionens bestämmelser 
om personers rörlighet kan behöriga Scheng
enmyndigheter i det i 3 b § 2 mom. 2 punk
ten avsedda Schengenregistret för registre
ringar införa de uppgifter som behövs för de 
ändamål som anges i artiklarna 95--100 i 
Schengenkonventionen. 

15 § 

Begränsningar av rätten till insyn 

Utöver vad 12 § personregisterla$en be
stämmer finns sådan rätt som avses t lagens 
11 § inte heller i fråga om 

l) datasystemet för misstänkta, 
2) skyddspolisens funktionella datasystem, 
3) Schengens nationella informationssys

tem i sådana fall som avses i artikel 109.2 i 
Schen~enkonventionen, eller 

4) sadana klassificeringsuppgifter, observa
tionsuppgifter eller uppgifter om tillväga
gångssätt som ingår i polisens övriga per
sonregister och som gäller personer eller 
gärningar. 

16 b § 

Utövande av rätt till insyn i den centrala 
databasen i Schengens informationssystem 

Envar har rätt att begära att den gemen
samma tillsynsmyndighet som inrättats för 
att utöva tillsyn över den tekniska stödfunk
tionen kontrollerar att .. h~ns,. personuppgifter 
inhämtas, registreras, behandlas och används 
på ett lagligt och riktigt · sij.tt · i den centrala 
databasen i Schengens informationssystem. 
Begäran om detta skall framställas till data
ombudsmannen eller polisen. En begäran om 
kontroll som framställts för polisen skall av 
denna utan dröjsmål överföras till dataom
budsmannen. 

En i 1 mom. avsedd begäran om kontroll 
som framställs för polisen skall framställas 
personligen hos polisen, och den som fram
ställer begäran skall samtidigt styrka sin 
identitet. 

19 § 

Utlämnande av uppgifter till andra an 
polisen 

Ur polisens personregister, med undantag 
för Schengens nationella irtformationssystem 
som avses i 3 b §, får polisen genom teknisk 
anslutning lämna ut behövliga uppgifter till 

l) utrikesministeriet och Finlands beskick
ningar för beviljande av pass, visum och 
uppehålls- eller arbetstillstånd, 

2) gränsbevaknings,.. och tullmyndigheterna 
för bevakning av landets gränser och gräns
områden, övervakning av utlandstrafiken, 
förebyggande och utredning av tullbrott och 
för övervakning av personers inresa och ut
resa, 

3) domstolar och åklagarmyndigheter för 
följande av efterlysningar, fångvårdsmyndig
heter för följande av efterlysningar av fångar 
samt till justitieministeriet ··.och militärmyn .. 
digheterna för följande av dessas egna efter
lysningar, 

4) domstolar och åklagarttiyndigheter för 
behandling av ärenden som gäller skjutva
pen, vapendelar, patroner eller särskilt farli-
ga projektiler, · 

5) utlänningsverket för behandling av 
ärenden som gäller finskt medborgarskap, 
utlänningars inresa till· landet, vistelse och 
arbete i landet samt flyktingar och asyl, 

6) Fordonsförvaltningscentralen för upp-
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rätthållande av fordonsregistret inom data
systemet för vägtrafiken, 

7) en tjänsteman som har sådana särskilda 
befogenheter som avses i 8 § polislagen, för 
utförande av uppgifter som avses i l § 
polislagen, enligt vad som bestäms i 17 och 
18 §, samt 

8) gränsbevaknings- och tullmyndigheter 
samt undersökningsavdelningen av försvars
maktens huvudstab för förebyggande och 
utredning av brottslighet som hör till Euro
peiska polisbyråns behörighet samt andra 
allvarliga former av brottslighet. 

Ur Schengens nationella informationssys
tem som avses i 3 b § får polisen genom 
teknisk anslutning lämna uppgifter till be
höriga Schengenmyndigheter för de ändamål 
som anges i artiklarna 95-100 i Schengen
konventionen. Polisen får lämna uppgifter ur 
registret till behöriga Schengenmyndigheter 
även för andra ändamål än det för vilket 
uppgifterna har inhämtats och registrerats, 
om det är nödvändigt för att avvärja ett all
varligt hot mot den allmänna ordningen och 
säkerheten eller av allvarliga orsaker i an
slutning till statens säkerhet eller för att hind
ra ett allvarligt brott, förutsatt att den 
Schengenstats behöri~a myndighet som har 
överfört uppgifterna till den centrala databa
sen i Schengens informationssystem i förväg 
har gett sitt samtycke till detta. I registret 
införd information om utlänningar som med
delats inreseförbud får polisen lämna ut till 
behöriga Schen~enmyndi$heter för skötseln 
av uppgifter enhgt utlännmgslagen. 

20 § 

Utlämnande av uppgifter till utlandet 

Polisen har rätt att till Schengenstaternas 
behöriga myndigheter och för registrering i 
den centrala databasen i Schengens informa
tionssystem lämna ut uppgifter som avses i 
artikel 94 i Schengenkonventionen, om upp
gifterna behövs för ändamål som anges i 
artiklarna 95-100 i Schengenkonventionen. 
Uppgifterna skall lämnas ut genom central
kriminalpolisen. Centralkriminalpolisen får 
lämna ut uppgifterna även genom teknisk 
anslutning eller i maskinläsbar form. 

22 § 

Användning av uppg{fter for annat ändamål 
än det för vilket uppgifterna inhämtats och 

registrerats 

Polisen får använda uppgifter ur Scheng
ens nationella informationssystem som avses 
i 3 b § även för andra ändamål än det för 
vilket uppgifterna har inhämtats och registre
rats, om det är nödvändigt för att avvärja ett 
allvarligt hot mot den allmänna ordningen 
och säkerheten eller av allvarliga orsaker i 
anslutning till statens säkerhet eller för att 
hindra ett allvarligt brott, förutsatt att den 
Schengenstats behöri~a myndighet som har 
överfört uppgifterna till den centrala databa
sen i Schengens informationssystem i förväg 
har gett sitt samtycke till detta. Dessutom 
har polisen rätt att använda i registret införd 
information om utlänningar som meddelats 
inreseförbud, om informationen behövs för 
skötseln av polisens uppgifter enligt utlän·· 
ningslagen. 

23 § 

Utlåtanden om tillförlitlighet 

När utlåtanden enligt I mom. ges far dock 
uppgifter ur de register som avses i 2, 3 a 
och 3 b § eller uppgifter enligt l 0 § ur de 
register som avses 1 8 § inte användas. 

24 § 

Uppgift som konstaterats vara felaktig 

En uppgift som har konstaterats vara fel
aktig får likväl inte bevaras i de register som 
avses i 3 a och 3 b §. 

24 e § 

Utplåning av uppgifter ur den centrala 
databasen i Schengens informationssystem 

och ur Schengens nationella 
informationssystem 

Personuppgifter som behöriga Schengen
myndigheter lämnat till register som avses i 
3 a § och 3 b § 2 mom. l punkten samt per-
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sonuppgifter som de registrerat i det register 
som avses i 3 b § 2 mom. 2 punkten för att 
en person skall kunna påträffas, utplånas när 
upP.giftema inte längre behövs för det ända
mal för vilket de lämnats. Nödvändigheten 
att fortfarande bevara uppgifterna undersöks 
senast tre år efter att de infördes eller deras 
nödvändighet senast kontrollerades. Den nya 
kontrollen antecknas. Nödvändigheten att 
bevara uppgifter som införts för åtgärder 
enligt artikel 99 i Schengenkonventio~en 
undersöks dock senast ett år efter att de m
fördes. 

Helsingfors den 21 augusti 1998 

Uppgifter om identitetsbevis och registre
rade sedlar utplånas fem år efter att de in
fördes, uppgifter om motorfordon, släpvag
nar och husvagnar tre år efter att de infördes 
och andra än i 1 mom. nämnda uppgifter tio 
år efter att de infördes. 

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt 
som bestäms genom förordning. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Inrikesminister Jan-Erik Enestam 




