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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING
Ändring av landskapslagstiftningen om P.•rsonregister
1997-98

nr 16

FÖRSLAG

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en ändring av landskapslagen om
tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande personregister (57/91).
Genom förslaget bringas lagen om polisens personregister (FFS 509/1995) och förordningen om polisens personregister (FFS 1116/1995) i kraft i landskapet.
Samtidigt förslås en teknisk justering av landskapslagen om allmänna handlingars
offentlighet (72/77)
Avsikten är att lagarna skall träda i kraft så snart som möjligt.

Allmän motivering

ALLMÄN MOTIVERING
1. Gällande bestämmelser
Den 1 januari 1992 trädde landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa
riksförfattningar rörande personregister (57/91), nedan kallad blankettlagen, i kraft i
landskapet. Samtidigt gjordes vissa ändringar av landskapslagen om allmänna handlingars
offentlighet (72/77). Syftet med lagstiftningen var att åstadkomma en ändamålsenlig
reglering av hanteringen av personregister såväl för den privata som den offentliga sektorn.
Bakgrunden till behovet av en ny lagstiftning var dels den datatekniska utvecklingens
ökade möjligheter att snabbt och billigt hantera stora mängder information dels det hot mot
den personliga integriteten och mot det personliga rättsskyddet som informationsanvändningen kunde medföra. Genom blankettlagen blev rikets personregisterlag (FFS 471/1987)
och personregisterförordning (FFS 476/1987) gällande i landskapet även för personregister
som förs inom de rättsområden i den privata-sektorn där landskapet har lagstiftningsbehörighet. Blankettlagen tillämpas däremot inte på personregister som förs av landskapsmyndigheter eller kommunala myndigheter på Åland.
Personregisterlagstiftningens syfte är att skydda människorna mot otillbörligt förfarande vid upprättandet och användningen av databaserade och manuella personregister. Enligt
lagen får personregister föras endast över personer som på grund av ett kund- eller
tjänsteförhållande eller annat jämförbart förhållande har en anknytning till registerförarens
verksamhet och endast uppgifter som behövs för registrets

ändam~l

f'ar registeras. Person-

uppgifter som är av sådan natur att de bör betraktas som känsliga f'ar registreras endast
under de förutsättningar som uppräknas i lagen. Om uppgifter lämnas ut för att användas
för direktreklam eller för därmed jämförbara ändamål krävs i regel att den registerade inte
har förbjudit utlämnande för sådana ändamål och att hans personliga integritet inte
undergrävs. Av lagen följer även rätt för enskilda personer att få insyn i registret, rätt att
förbjuda vissa användning av personuppgifter och rätt att kräva rättelse av oriktiga eller
felaktiga uppgifter. Tillsyn över blankettlagens efterlevnad utövas av dataombudsmannen
och datasekretessnämnden.
. Bestämmelser om personregister för landskapsmyndigheterna eller de kommunala
myndigheterna finns i ett särskilt kapitel (3) i landskapslagen om allmänna handlingars
offentlighet. I kapitlet anges de förutsättningar som skall vara uppfyllda för att personuppgifter som ingår i allmänna handlingar skall få lämnas ut i större mängder, rätten till insyn
i personregister samt möjligheten att åstadkomma rättelse av fel. De begränsningar som
föreskrivs i rikslagstiftning i fråga om rätten till insyn i personregister skall dock även
tillämpas på landskapsmyndigheterna eller de kommunala myndigheterna.
Personregisterlagen och den ovan nämnda ändringen av landskapslagen om allmänna
handlingars offentlighet utformades så att de till sitt innehåll skulle uppfylla dåtida
internationella konventioner däribland Europarådets konvention om skydd för enskilda vid
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automatisk databehandling av personuppgifter (FördrS 36/1992), nedan kallad datasekretesskonventionen. Ålands landsting gav i september 1991 sitt bifall till ikraftträdande på
Åland av lagen om godkännande av vissa bestärrimelser i datasekretesskonventionen till de
delar konventionen föll inom landskapets behörighet (se ÅFS 25/92). Uttryckliga bestämmelser i vissa avseenden skulle trots ändringen av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet komma att saknas, men det i 15a § 1 mom. offentlighetslagen ingående
bestämmelsen om skyldigheten att "iaktta en god registersed" gav dock möjligheter att
utfylla lagstiftningens bestämmelser med instruktioner.
Lagutskottet konstaterade i sitt betänkande nr 31/1990-91 över datasekretesskonventionen att "den landskapslagstiftning som berör personregister inom landskaps- och
kommunalförvaltningen inte på samma detaljnivå som exempelvis i rikslagen och i Sverige
reglerar datasekretessen. Med tanke på den vikt man allmänt fäster vid att den personliga
integriteten skyddas i förhållande till olika personregister finns det därför enligt utskottets
åsikt skäl för landskapsstyrelsen att ytterligare jämföra landskapslagstiftningen med den
aktuella konventionen. En sådan granskning skulle ge vid handen om lagtexten behöver
kompletteras i syfte att tydligare betona integritetsskyddet i samband med databehandling
av personuppgifter samt vilka instruktioner och anvisningar som erfordras ". Enligt
datasekretesskonventionen skall de grundläggande principerna för datasekretess som de
anges i konventionen genomföras i nationell lagstiftning. Med nationell lagtstiftning kunde
enligt lagutskottet jämställas instruktioner eller administrativa föreskrifter. Till lagutskottets betänkande fogades slutligen en hemställningskläm om att landskapsstyrelsen utgående
från bestämmelserna i datasekretesskonventionen skulle granska landskapslagstiftningen
som rör personregister och uppgöra erforderliga anvisningar samt vid behov förslag till
komplettering av lagstiftningen.

2. Förhållandena i riket och Sverige
2.1. Riket
. I riket regleras polisens personregister av personregisterlagen och personregisterförordningen samt av lagen om polisens personregister (FFS 50911995) och förordningen om
polisens personregister (FFS 1116/1995). Genom lagen om polisens personregister
upphävdes förordningen om polisens personregister (FFS 1057I1987) och förordningen om
polisens riksomfattande personregister (FFS 1337/1988). Den nya lagstiftningen om
polisens register tillkom främst på grund av att de gamla bestämmelserna om polisens
personregister inte på alla punkter var tillräckligt omfattande och exakta sett ur bland annat
datasekretesskonventionens synvinkel. Bristfälligheter fanns i fråga om inhämtande och
registering av känsliga uppgifter, de registerades rätt till insyn samt användningen av de
uppgifter som fanns i registren.
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I lagen och förordningen om polisens personregister har man utgått från att den
allmänna personregisterlagstiftningen även skall tillämpas på polisens register. Avvikelser
från detta f'ar ske endast när det är nödvändigt för att säkerställa effektiviteten i polisverksamheten. Undantagen gäller främst inhämtande och registrering av känsliga uppgifter, de
registrerades rätt till insyn samt användningen av de uppgifter som finns i registren. Lagen
om polisens register innehåller bestämmelser om inrättande av personregister, ett register
över misstänkta och skyddspolisens funktionella datasystem, insamling och registering av
uppgifter som inte hänför sig till ett särskilt uppdrag, känsliga uppgifter och genom
avlyssning inhämtade uppgifter, polisens rätt att i form av massutlämnande få uppgifter av
vissa andra myndigheter, den registrerades rätt till insyn, lämnande av uppgifter till
polisen, till vissa andra myndigheter genom teknisk anslutning samt till utländska polismyndigheter, om tillförlitlighetsutlåtanden samt utplånande av uppgifter ur personregister.
I riket är personregisterlagstiftningen som bäst föremål för en revidering för att bland
annat tillgodse europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995
om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter. Den finska regeringen har för avsikt att avlåta en
proposition till totalreform av lagen om polisens personregister till riksdagen under år 1998
(se rp 133/97 rd). Avsikten är även att ersätta nuvarande personregisterlagstiftning med en
ny lagstiftning på området.

2. 2. Sverige
Den allmänna lagen om datasekretess i Sverige är datalagen (SFS 1973:289). Datalagen har ändrats ett flertal gånger sedan den trädde i kraft. Den senaste ändringen gjordes
år 1995. För polisens register finns en egen lag, nämligen lagen om polisregister m.m.
(SFS 1965 :94) (polisregisterlagen).
Datalagen är för närvarande föremål för en omfattande översyn. I april 1997 överlämnade Datalagskommitten i sitt betänkande Integritet - Offentlighet - lnformationsteknik
(SOU 1997:39) till justitieministern Laila Freivalds. Enligt kommittens förslag ersätts den
föråldrade datalagen från år 1973 med en ny persondatalag som genomför EG-direktivet
95/46/EG. Genom den föreslagna persondatalagen skall skyddet för den personliga
integriteten stärkas och moderniseras. Den föreslagna lagen innehåller en uppräkning av de
fall då personuppgifter f'ar behandlas. Det f'ar alltid ske när det finns samtycke från den
registrerade. Annars f'ar det bara ske när det är nödvändigt för vissa angivna ändamål. För
behandling av känsliga uppgifter som t.ex. om hälsa och sexualliv gäller särskilt stränga
regler. En viktig bestämmelse är att den som registreras skall få information om behandlingen av uppgifter. Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den l januari 1999.
Utredningen omfattar inte de särskilda registerförfattningarna, dit bland annat polisregisterlagen hör. Utredarna föreslår därför att särregler i registerförfattningar skall gälla framför
den nya persondatalagen.
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Enligt polisregisterlagen skall innehållet i polisregistret begränsas till uppgifter som
polisen behöver för att kunna förebygga och uppdaga brott samt att fullgöra sin verksamhet
i övrigt (se 2 §).På lagnivå finns inga nännare föreskrifter om registrens användningsändamål eller ändamålsbundenhet. Nännare föreskrifter om innehållet i polisregistret utfärdas
av regeringen eller efter regeringens bemyndigande rikspolisstyrelsen. I polisregisterlagen
finns bestämmelser som medger att uppgifter lämnas ut från ett polisregister. Regleringen
innebär att vissa myndigheter, bland andra Justitiekanslern, Riksdagens ombudsmän och
Rikspolisstyrelsen, har en oinskränkt rätt att :fa utdrag eller upplysningar ur ett polisregister
när de begär det. För andra myndigheter gäller vad regeringen har föreskrivit i förordning
eller bestämt för särskilt fall. Möjligheterna för enskilda att :fa tillgång till uppgifter om sig
själva är enligt dessa bestämmelser mycket begränsade (se 3 §).Avidentifierade uppgifter
får lämnas till den officiella statistiken (9 § första stycket). En enskild person kan ur ett
polisregister :fa uppgifter om en annan person, men det förutsätter att den enskilde skall
göra en "vetenskaplig eller dänned jämförlig undersökning" och att "trygghet kan anses
vara för handen att det ej kommer att missbrukas till men för enskild" (9 §andra stycket).
Även i fråga om utlämnande av av uppgifter har uppgiften att medela nännare föreskrifter
på många punkter delegerats till regeringen eller efter bemyndigande av regeringen till
rikspolisstyrelsen.

3. Behov av åtgärder och föreslagna åtgärder
Den datatekniska utvecklingen inom polisarbetet har under de senaste åren nått en
punkt där nuvarande lagreglering inte längre kan anses tidsenlig. B.estärnmelserna i 3 kap.
landskapslagen om handlingars offentlighet är rätt knapphändiga. Polisen på Åland
upprätthåller dels egna register dels har polisen tillgång till de riksomfattande polisregistren.
Den finska polisregisterlagstiftningen beaktar förutom datasekretesskonventionen även
de kompensatoriska åtgärder inom Schengensamarbetet samt Europolkonventionen Ufr
Rep. pres. framst. nr 3/1997-98). För att uppdatera den åländska lagstiftningen på detta
område föreslås att personregisterlagen och -förordningen samt lagen och förordningen om
polisens personregister görs tillämpliga i landskapet för polismyndighetens del. Genom
förslaget kommer kontrollen av lagens efterlevnad till sistnämnda del att skötas av
dataombudsmannen och datasekretessnämnden.
I motiven till landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande personregister (framst. nr 41/1989-90) anfördes att "regleringen av
personregister inom den offentliga sektorn inte ordnas på samma sätt som för den privata
verksamheten". Utvecklingen på dataområdet har dock gjort att landskapsstyrelsen
omprövat sin inställning åtminstone för polismyndighetens del. Detta motiveras redan av
att polisen handlägger känsliga uppgifter. Polisens möjlighet att :fa del av såväl rikets
personregister som det internationella samarbetet förutsätter en tidsenlig lagstiftning.
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Åland har redan notifierat direktiv 95/46/EG så som genomfört i landskapet (se Ka23 l-96-17). Till de delar direktivet omfattar rättsområden inom landskapets lagstiftnings behörighet som regleras med stöd av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av
vissa riksförfattningar rörande personregister är rikets genomförande och notifiering av
direktivet gällande även på Åland. Rikslagstiftningen är som ovan påpekats föremål för en
översyn för att anpassas till EG-direktivet.
Trots att en proposition med förslag till totalreform av rikslagstiftningen om polisens
personregister torde avlåtas till riksdagen under år 1998, där gällande lagstiftning kan
komma ersättas med en ny lagstiftning på området, anser landskapsstyrelsen att det finns
ett behov att så fort som möjligt få den gällande rikslagstiftningen om polisens personregister i kraft i landskapet även inom de rättsområden i polisens verksamhet där landskapet
har lagstiftningsbehörighet. Landskapsstyrelsen kommer att bevaka personregisterreformen
i riket och vid behov återkomma med en ny framställning i ärendet.
Vid den översyn av polislagstiftningen som för närvarande pågår överväger landskapsstyrelsen att utöka polisdelegationens uppgifter till att omfatta även ett allmänt övervakande av polisens personregister i landskapet.

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 tillkommer enligt 18 § 1 och 6 punkten självstyrelselagen landskapet. Y1ed
beaktande av detta samt 18 § 27 punkten självstyrelselagen måste landskapet 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 motsvarande bestämmelser i rikets lag.
Att förvaltningsuppgifter läggs på riksmyndigheter anses inte möta några hinder. På
motsvarande sätt handhar dataombudsmannen och datasekretessnärnnden enligt gällande
blankettlag tillsynsuppgifter över rättsområden som landskapet har lagstiftningsbehörighet
över. V arken Ålandsdelegationen eller Högsta domstolen har haft några anmärkningar mot
ett sådant arrangemang.
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5. Förslagets ekonomiska och organisatoriska verkningar
Förslaget torde inte medföra några nämnvärda ekonomiska och organisatoriska
verkningar för landskapet.
Genom förslaget överförs dock tillsynen över polisens personregister till den del det
faller inom landskapets behörighet från landskapsstyrelsen till dataombudsmannen och
datasekretessnämnden.

DETALJMOTIVERING
1. Landskaps/ag om ändring av landskaps/agen om allmänna handlingars offentlighet
Genom förslaget anpassas lagen till den föreslagna ändringen av landskapslagen om
tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande personregister, enligt
vilken personregisterlagstiftningen samt lagen och förordningen om polisens personregister
blir tillämplig även på landskapets polisförvaltning.

2. Landskaps/ag om ändring av landskaps/agen om tillämpning i landskapet Afand av
vissa riksförfattningar rörande personregister
1 § Enligt förslaget blir personregisterlagen och -förordningen samt lagen och förordningen om polisens personregister tillämpliga även på landskapets polisförvaltning.

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lagar.

lagtext

1.
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LANDSKAP SLAG
om ändring av landskapslagen om
allmänna handlingars offentlighet

I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen den 19 juli 1977 om
allmänna handlingars offentlighet (72177) en ny 15d § som följer:
15d §
Bestämmelserna i detta kapitel skall inte tillämpas på polismyndighetens personregister. Om polismyndighetens personregister stadgas särskilt.

Denna lag träder i kraft den

2.

LANDSKAPSLAG
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland
av vissa riksförfattningar rörande personregister
I enlighet med lagtingets beslut

ändras 1 § 1 och 2 mom. landskapslagen den 15 augusti 1991 om tillämpning i
landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande personregister (57/91) och lagens
rubrik samt
fogas till lagen en ny la§ som följer:

LANDSKAPSLAG
om tillämpning i landskapet Åland av
riksförfattningar om personregister
1§

I syfte att skydda den personliga integriteten och att skapa en god registersed skall
följande riksförfattningar äga tillämpning i landskapet Åland, om inte annat följer av denna
lag eller särskilda bestämmelser:
1) personregisterlagen den 30 april 1987 (FFS 4 7111987),
2) personregisterförordningen den 30 april 1987 (FFS 476/1987),
3) lagen den 7 april 1995 om polisens personregister (FFS 50911995) samt
4) förordningen den 15 september 1995 om polisens personregister (FFS 1116/1995).
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Denna lag tillämpas inte på personregister som andra myndigheter, än polismyndigheten, eller andra organ som omfattas av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet (72177) upprätthåller vid handhavandet av uppgifter inom landskapsförvaltningen och
den kommunala självstyrelseförvaltningen.

la§
Hänvisas i de i 1 § 1 mom. nämnda författningarna till bestämmelser i rikslagstiftningen skall hänvisningarna avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

Denna lag träder i kraft den

Marieharnn den 18 december 1997

Lantråd

Roger Jansson

Föredragande ledamot

Roger Nordlund

Bilaga

I

LANDSKAP SLAG

1.

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 15d § som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
15d §

Bestämmelserna i detta kapitel
skall inte tillämpas på polismyndighetens personregister. Om polismyndighetens personregister stadgas särskilt.

(ny)

Denna lag träder i kraft den

LANDSKAPS LAG

2.

om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland
av vissa riksförfattningar rörande personregister
I enlighet med lagtingets beslut

ändras 1 § 1 och 2 mom. landskapslagen den 15 augusti 1991 om tillämpning i
landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande personregister (57/91) och lagens
rubrik samt

fogas till lagen en ny la§ som följer:

LANDSKAPSLAG
om tillämpning i landskapet Åland av
riksförfattningar om personregister
Gällande lydelse
1§
I syfte att skydda den personliga integ-

Bilaga

Il

riteten och att skapa en god registersed
skall följande riksförfattningar äga tilllämpning i landskapet Åland, om inte
annat följer av denna lag eller särskilda
bestämmelser:
1) personregisterlagen (FFS 471/87)
samt
2) personregisterförordningen (FFS
476/87).

Denna lag tillämpas inte på personregister som myndigheter eller andra organ
som omfattas av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet (72177)
upprätthåller vid handhavandet av uppgifter inom landskapsförvaltningen och
den kommunala självstyrelseförvaltningen.

(ny)
Föreslagen lydelse
1§
I syfte att skydda den personliga integ-

riteten och att skapa en god registersed
skall följande riksförfattningar äga tilllämpning i landskapet Åland, om inte
annat följer av denna lag eller särskilda
bestämmelser:
1) personregisterlagen den 30 april
1987 (FFS 471/1987),
2) personregisterförordningen den 30

Bilaga

april 1987 (FFS 476/1987),
3) lagen den 7 april 1995 om polisens personregister (FFS 509/1995)
samt
4) förordningen den 15 september
1995 om polisens personregister (FFS
1116/1995).
Denna lag tillämpas inte på personregister som andra myndigheter, än polismyndigheten, eller andra organ som omfattas av landskapslagen om allmänna
handlingars offentlighet (72/77) upprätthåller vid handhavandet av uppgifter
inom landskapsförvaltningen och den
kommunala självstyrelseförvaltningen.

la§
Hänvisas i de i 1 § 1 mom. nämnda
författningarna till bestämmelser i rikslagstiftningen skall hänvisningarna
avse motsvarande bestämmelser
landskapslagstiftningen.

Denna lag träder i kraft den

III

...
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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
I§

Lagens tillämpningsområde
På polisens personregister som har inrättats
för skötseln av de uppgifter som avses i I §
polislagen (493/95) tillämpas personregisterlagen (471187), om inte något annat stadgas i
denna lag.
Personregister som avses i 1 mom. är registret över misstänkta och skyddspolisens funktionella datasystem samt de register som inrättats enligt 2 kap.

2§
Registret över misstänkta
Registret över misstänkta är ett permanent
personregister som är avsett för polisens riksomfattande 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 eller
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 21/94

misstänkta förs av centralkriminalpolisen
under tillsyn av polisens högsta ledning. Registret över misstänkta får användas av polispersonal som förordnats till observationsuppgifter.

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 skyddspolisens funktionella datasystem får inhämtas och
i registret införas uppgifter som behövs för
förebyggande eller utredning av förehavanden
eller brott som äventyrar rätts- och samhällsordningen eller statens säkerhet.
Skyddspolisen är registeransvarig för skyddspolisens funktionella datasystem.

2 kap.
Inrättande av personregister
4§

Inrättande av personregister
Andra personregister än de som avses i 2 och
3 §§ kan, beroende på användningsändamålet,
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 används.
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 stadgas genom förordning. Om registret över misstänkta stadgas i 2 §.
Om inrättande av ett temporärt eller manuellt 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 ifrågavarande polisenhet, som också är registeransvarig. Om skyddspolisens funktionella datasystem 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, registerbeskrivning och registeranmälan
För inrättande av ett personregister enligt 5 §
2 mom. eller sådana personregister enligt 6 eller
7 § som förs med hjälp av automatisk databehandling krävs ett skriftligt beslut.
Över registret över misstänkta och skyddspolisens funktionella datasystem samt över
personregister enligt 5 § och sådana personregister enligt 6 och 7 §§ som förs med hjälp av
automatisk databehandling skall en registerbeskrivning enligt 10 § personregisterlagen uppgöras.
Om inrättande eller väsentlig ändring av ett
personregister som avses i I mom. skall dataombudsmannen 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 I §
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 §.

11 §
Känsliga uppgifter
Uppgifter som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten
personregisterlagen får inhämtas för och registreras i polisens personregister när de behövs
med tanke på det ändamål som registret
används för.
Uppgifter som avses i 6 § 2 mom. I, 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 registreras i ett personregister när det är nödvändigt
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för tryggande av den registrerades egen säkerhet eller polisens skydd i arbetet.
12 §

Uppgifter som erhållits 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 förhindrande 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.
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1) ur befolkningsdatasystemet uppgifter om
personers namn, personbeteckningar, adresser
och död,
2) ur justitieministeriets datasystem uppgifter om sådana beslut av åklagare enligt vilka
det i saken inte är fråga om ett brott eller inte
finns bevis för brott, domstolarnas lagakraftvunna avgöranden genom vilka åtal har förkastats, böter som inte har kunnat indrivas och
personer som efterlysts av justitieministeriet,
3) ur datasystemet för vägtrafiken uppgifter
som gäller motorfordon som polisen spanar
efter,
4) ur utrikesministeriets datasystem uppgifter om beviljade pass och visum samt uppehålls- och arbetstillstånd, samt
5) ur försvarsmaktens datasystem uppgifter
om värnpliktiga som har uteblivit från uppbåd.
14 §

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 uppgifter om brottmål som är eller har varit
föremål för åtalsprövning, utfärdade strafforder, brottmål som är anhängiga vid domstol,
utdömda bötesstraff och om personer som
avtjänar eller har avtjänat fängelsestraff; om
erhållande av uppgifter ur straffregistret stadgas dock i straffregisterlagen (770/93),
2) ur utrikesministeriets datasystem uppgifter angående beslut om visum, uppehålls- eller
arbetstillstånd,
3) ur utlänningscentralens datasystem uppgifter som behövs vid behandlingen av ärenden
som avses i utlänningslagen (378/91) och vid
tillsvnen över att utlänningslagen iakttas,
4) ur länsstyrelsernas datasystem för trafiktillstånd uppgifter som behövs vid övervakningen av tillståndspliktig trafik,
5) ur Finlans Banks finansinspektions datasystem 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

Registrering av uppgifter genom direkt
anslutning
I polisens personregister kan genom direkt
anslutning
1) justitieministeriet och fångvårdsmyndigheterna införa efterlysningsuppgifter som hänför sig till verkställighet av straff, samt
2) tull- och gränsbevakningsmyndigheterna
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
1) registret över misstänkta,
2) skyddspolisens funktionella datasystem,
eller
3) sådana klassificeringsuppgifter eller uppgifter 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 1 mom. är
lagenliga.

för skötseln· av den uppgift för vilken informationen har inhämtats och registrerats.
Uppgifterna får också lämnas ut genom
teknisk anslutning.

16 §

l./tövande av rätten 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 uppgifter ur personregister som är avsedda för
polisens riksomfattande bruk och den registeransvarige 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 sådant
ändamål för vilket uppgifterna har inhämtats och
registrerats

En polisenhet och den som hör till polispersonalen 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 1 § 1 mom. polisl~gen, 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 egendomsskada, eller
3) för förebyggande eller utredning av ett
brott på vilket kan följa fängelse.
En polisenhet och den som hör till polispersonalen 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
nämns i I§ 2 mom. polislagen, om det behövs

18 §

Utlämnande av uppgifter till polisen för andra
ändamål

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) för 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 fängelse,
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 beviljande eller giltighet av ett tillstånd, när
tillståndet enligt gällande stadganden är beroende av sökandens eller tillståndshavarens tillförlitlighet, lämplighet eller någon annan sådan
egenskap, och bedömningen av egenskapen
förutsätter uppgifter som hänför sig till sökandens eller tillståndshavarens hälsotillstånd,
bruk av rusmedel, brottslighet eller våldsamma
uppträdande.
Uppgifter ur registret över 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 I mom. 5 punkten.
Uppgifter ur personregistren får lämnas ut
även för statistikföring i samband med polisens
forsknings- och planeringsverksamhet. Uppgifter får också lämnas ut för polisens utbildningsverksamhet, om det är nödvändigt för att
genomföra utbildningen.
19 §

Utlämnande av uppgifter till andra än polisen

Ur polisens personregister får polisen genom
teknisk anslutning lämna ut behövliga uppgifter till
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1) utrikesministeriet och Finlands beskickningar för beviljande av pass, visum och
uppehålls- eller arbetstillstånd
2) gränsbevaknings- och tullmyndigheterna
för bevakning av landets gränser och gränsområden, övervakning av utlandstrafiken, förebyggande och utredning av tullbrott och för
övervakning av personers inresa och utresa,
3) domstolar och åklagarmyndigheter för
följande av efterlysningar, fångvårdsmyndigheter för följande av efterlysningar av fångar
samt till justitieministeriet och militärmyndigheterna för följande av dessas egna efterlysningar,
4) domstolar och åklagarmyndigheter för
behandling av ärenden som gäller skjutvapen,
5) utlänningscentralen för behandling av
ärenden som gälkr finskt medborgarskap, utanningars inresa till landet, vistelse och arbete
i landet samt flyktingar och asyl, samt till
6) fordonsförvaltningen för upprätthållande
av fordonsregistret inom datasystemet för vägtrafiken.

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
kriminal polisorganisationen
(1.C.P.0.- Interpol) eller till polismyndigheter i
länder som är medlemmar i internationella
kriminalpolisorganisationen eller till andra sådana myndigheter i dylika länder vilka har till
uppgift att trygga rätts- och samhällsordningen, upprätthålla allmän ordning och säkerhet
eller förebygga brott och föra brott till åtalsprövning.
Polisen har rätt att lämna ut uppgifter ur
polisens personregister till myndigheter enligt 1
mom. i stater som inte är medlemmar i
internationella k::::-11inalpolisorganisationen, om
uppgifterna behövs
1) för tryggande av statens säkerhet,
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 § 1 mom. person5 450301AJ59

registerlagen ·får uppgifter som avses i mom.
också lämnas ut genom teknisk anslutning.
Angående utlämnande av uppgifter till utlandet 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 riksomfattande bruk som sker genom teknisk anslutning fattas av centralkriminalpolisen enligt
anvisningar som polisens högsta ledning meddelar. 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 registrerade beaktas arten av de uppgifter som skall
lämnas ut samt de internationella fördrag som
är förpliktande för Finland och de internationella rekommendationer som Finland har godkänt.
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 § 1 mom. polislagen får av polisen användas
för skötseln av andra uppgifter enligt 18 §.
Under samma förutsättningar får information
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 informationen har inhämtats och registrerats.

23 §
Utlåtanden om tillförlitlighet

Polisen har rält 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 företagshemligheter som kunde äventyra statens säkerhet eller
ett betydande allmänt eller enskilt intresse om
de röjs olovligen.
När utlåtanden enligt 1 mom. ges får dock
uppgifter ur registret över misstänkta eller
uppgifter enligt I 0 § ur de register som avses i
8 § inte användas.
I de fall som avses i l mom. har polisen
också rätt att lämna andra uppgifter ur polisens 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.

tig får bevaras, om det är nödvändigt för att
trygga rättigheter som tillkommer någon annan
part eller en person som hör till polispersonalen. 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§
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den I oktober 1995.
Genom denna lag upphävs förordningen den
18 december 1987 om polisens personregister
(I 056/87) och förordningen den 29 december
1988 om polisens riksomfattande personregister
(1337/88) jämte ändringar.

27 §
Övergångsstadganden

6 kap.
Särskilda stadganden
24§
Utplåning av uppgifter i personregister
En uppgift som har konstaterats vara felak-

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.

Helsingfors den 7 april 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister Mauri Pekkarinen
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Förordning
om polisens personregister
Given i Helsingfors den 15 september 1995

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 5 § 1 mom., 24 § 2 mom. och 25 § lagen
den 7 april 1995 om polisens personregister (509/95):

Allmänna stadganden

2 kap.
Permanenta riksomfattande personregister som
förs med automatisk databehandling

1§

2§

Registerbeskrivning

Datasystemet för polisärenden

Utöver de uppgifter som anges i· 6 § personregisterförordningen (476/87) skall av registerbeskrivningen framgå
1) namn och tjänsteställning 1 fråga om den
som ansvarar för registerärenden,
2) var de personuppgifter som registreras i
regel inhämtas,
3) vart registrerade personuppgifter i regel
lämnas ut,
4) hur registerbeskrivningen hålls tillgänglig,
samt
5) den tid registeruppgifterna sparas.

I databasen inom det permanenta datasystemet för polisärenden, som är avsett för
polisens riksomfattande bruk och förs med
automatisk databehandling, och i datasystemets separata delregister får information som
behövs för skötseln av de uppgifter som anges
i 1 § 1 mom. polislagen (493/95) registreras
enligt följande:
1) för sambruk av datasystemet och i dess
separata delregister, av de uppgifter som gäller
identiteten i fråga om en person som är
misstänkt för brott eller är föremål för förun-

1 kap.

450301A
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dersökning, polisundersökning eller tvångsmedel, personens namn, personbeteckning, kön,
modersmål, nationalitet, hemort, adress och
polisdistrikt, uppgifterna i en utländsk persons
resedokument samt sådana uppgifter om personen som påverkar hans egen säkerhet eller
polisens säkerhet i arbetet,
2) ur undersöknings- och handräckningssystemen, i fråga om personer som är misstänkta
för brott, brottsanmälans nummer, gärningsdagen, brottsbeteckning samt tidpunkten för
åtalspreskription (brottsanmälningsindex),
3) i fråga om personer som är efterlysta eller
som har meddelats reseförbud orsaken till
åtgärden, de begärda åtgärderna, den myndighet som handlar efterlysningen, preskription av
efterlysningen och tilläggsuppgifter som behövs
vid övervakningen av efterlysningar (efterlysningsregister),
4) i fråga om försvunna personer, sådana
uppgifter som behövs för att de skall kunna
hittas och i fråga om okända avlidna sådana
uppgifter som behövs för att de skall kunna
identifieras (iden tifieringsregister ),
5) i fråga om egendom som någon har
förlorat genom brott, som har omhändertagits
av polisen, som har förkommit eller innehafts
av en försvunnen person, uppgifter som behövs
för att egendomen skall kunna återställas till
dess ägare eller för utredning av ett fall då
någon har försvunnit (egendomsregister),
6) i fråga om personer som har gripits,
anhållits eller häktats med stöd av förundersökningslagen
(449/87),
tvångsmedelslagen
(450/87), polislagen eller stadganden som kan
jämställas med stadgandena i tvångsmedelslagen, de uppgifter som anges i 22 § förordningen
om förundersökning och tvångsmedel, uppgifter som hänför sig till brottsanmälningar och
gripande samt i enskilda fall uppgifter som
påverkar säkerheten vid förvaring av den som
har förlorat· sin frihet (register över anhållna),
7) i fråga om personer som misstänks för
brott, signalement enligt 6 kap. 4 § tvångsmedelslagen, videobilder på en person och spår
efter en pebons skor, uppgifter som hänför sig
till ett brott som misstänks ha skett samt
centralkriminalpolisens uppgifter som gäller
registrering samt klassificering av en person
(signalemen tsregister ),
8) i fråga om brott som misstänks ha skett,
anmälningsuppgifter som baserar sig på anmälan om brott och undersökningsprotokoll, uppgifter om målsäganden, uppgifter om den som

misstänks för brott, uppgifter som gäller individualisering· av brott och beskrivning av händelseförloppet, uppgifter om egendom som har
åtkommits genom brott, uppgifter som beskriver klassificeringen av gärningsmannen, händelsen eller gärningen samt uppgifter som
behövs för sammanlänkning och teknisk undersökning av brott (register över tillvägagångssätt),
9) identifieringsuppgifter som gäller motorfordon och registreringsskyltar som tillgripits
eller efterspanas av någon annan orsak, personuppgifter på personer som är efterspanade
eller är föremål för observation och rör sig med
motorfordon samt uppgifter som behövs för att
egendomen skall kunna återställas till ägaren
(register över efterspanade motorfordon), samt
l 0) uppgifter som skall införas i andra
register och om vilka det är skäl att särskilt
informera på grund av att saken är brådskande, att det är fråga om en farosituation eller för
att brott skall kunna förebyggas eller på grund
av skäl som har samband med utredningen
(register för förmedling av meddelanden).
3 §

Datasystemet för förvaltningsärenden
I databasen inom det permanenta datasystemet för förvaltningsärenden, vilket är avsett
för polisens riksomfattande bruk och förs med
automatisk databehandling, samt i datasystemets separata delregister får information som
behövs för skötseln av de uppgifter som anges
i I § 2 mom. polislagen registreras enligt följande:
1) för sambruk av datasystemet och i dess
separata delregister, av de uppgifter som gäller
en persons identitet, dennes namn, personbeteckning, kön, modersmål, medborgerskap, födelseort, hemort, den kommun där personen
bor, adress och polisdistrikt samt uppgifterna i
en utlännings resedokument,
2) för skötseln av polisens tillståndsförvaltnings- och övervakningsuppgifter som hänför
sig till skjutvapen och avses i förordningen
angående skjutvapen och skjutförnödenheter
(34/33), uppgifter om beviljade vapentillstånd,
vapentillstånd som har förnyats eller förfallit,
parallelltillstånd och tillverkningstillstånd, uppgifter om ansökningar som har avslagits, uppgifter om återkallande av tillstånd, uppgifter
om hinder och anmärkningar, uppgifter om
väsentlig ändring av ett vapen för vilket till-
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stånd har beviljats, uppgifter om försäljning av
ett vapen till en vapenaffär samt uppgifter om
omhändertagande av vapen. Om den som
ansöker om tillstånd är en sammanslutning,
registreras sammanslutningens namn, affärseller samfundssignum eller tekniska kännetecken, samfundskod, språk, hemort och postadress samt de ansvariga personernas personuppgifter (va pentillståndsregister ),
3) för konstaterande av identitet de uppgifter
som enligt förordningen om identitetskort
(867 /90) skall antecknas i identitetskort samt
fotografi av en person (identitetskortsregister),
4) för skötseln av polisens tillståndsförvaltnings- och övervakningsuppgifter som hänför
sig till pass och avses i passlagen (642/86),
uppgifter om beviljade pass eller andra resedokument som har utfärdats av en finsk myndighet, uppgifter om passansökningar som har
avslagits, indragning av pass, hinder mot utfärdande av pass och utlåtanden som har givits
till utrikesministeriet med tanke på pass som
skall utfärdas utomlands, uppgifter om anmärkningar som hänför sig till ett ärende som
gäller pass samt fotografi av en person (passregister),
5) i fråga om utlänningar som avses i artikel
2 och 3 i överenskommelsen om upphävande
av passkontrollen vid de internordiska gränserna (FördS 10/58), för övervakning av utlänningarnas inresa till landet, vistelse i landet och
utresa uppgifterna i en utlännings pass, visum
och kontrollkort, giltighetstiden för uppehållstillstånd, uppgifter om det fordon som har
använts för inresan, uppgifter i fråga om
medföljande personer, uppgift om eventuell
fotografering av passet, uppgifter samt adress i
Finland i fråga om den som inbjudit utlänningen (kontrollkortsregister),
6) i fråga om utlänningar enligt 53 a §
utlänningslagen (378/91) som anländer till Finland, för_ konstaterande av identiteten samt för
övervakning av utlänningars inresa till landet,
vistelse i landet och utresa, uppgifterna i en
utlännings resedokument, fingeravtryck, fotografi av personen samt övriga si;;;·1alement
(register för identifiering av utlänningar),
7) uppgifter som för en väktare som avses i
1 § förordningen
om
bevakningsföretag
(743/83) har antecknats i det väktarkort som
avses i förordningens 12 § samt fotografi av
personen (väktarregister), samt
8) uppgifter som för en ordningsman som
avses i 10 § förordningen om offentliga nöjes-
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tillställningar (687 /68) har antecknats i det
ordningsmannakort som avses i förordningens
11 § 3 mom. samt fotografi av personen (ordningsmannaregister).
3 kap.

Utplåning av uppgifter
4§
Utplåning av uppgifter ur registret över
misstänkta
Uppgifter som gäller en person skall utplånas ur registret över misstänkta då 10 år har
förflutit sedan den sista uppgiften har införts.

5§
Utplåning av uppgifter ur skyddspolisens
funktionella datasystem
Uppgifter som gäller en person skall utplånas ur skyddspolisens funktionella datasystem
då 25 år har förflutit sedan den sista uppgiften
har införts.

6§
Utplåning av uppgifter ur datasystemet
för polisärenden
Ur det datasystem för polisärenden som
avses i 2 § skall uppgifterna utplånas enligt
följande:
I) ur brottsanmälningsindexet då ett år har
förflutit sedan åtalsrätten för det misstänkta
brottet har preskriberats,
2) ur efterlysningsregistret då tre år har
förflutit sedan efterlysningen har återkallats,
3) ur identifieringsregistret då ett år har
förflutit sedan en person har påträffats eller en
okänd avliden har identifierats,
4) ur egendomsregistret då ett år har förflutit
sedan egendomen har återställts till innehavaren, sålts på auktion eller förstörts, dock senast
då 10 år har förflutit sedan uppgiften antecknades, om det inte finns grundad anledning att
alltjämt bevara uppgifterna,
5) ur registret över anhållna då 10 år har
förflutit sedan den sista uppgiften har antecknats,
6) ur signalementsregistret och registret över
tillvägagångssätt då ett år har förflutit sedan
den registeransvarige har fått kännedom om
åklagarens beslut enligt vilket det i saken inte
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är fråga om ett brott eller inte finns bevis på
brott eller sedan åtal som har väckts mot den
registrerade har förkastats genom en domstols
lagakraftvunna avgörande,
7) ur registret över efterspanade motorfordon då ett år har förflutit sedan efterlysningen
har återkallats, dock senast då 10 år har
förflutit sedan efterlysningen har antecknats,
om det inte finns grundad anledning att alltjämt bevara uppgifterna, samt
8) ur registret för förmedling av meddelanden då två år har förflutit sedan meddelandet
har förmedlats.
Uppgifter som gäller personer under 15 år
skall utplånas ur datasystemet då ett år har
förflutit sedan den registrerade har fyllt 18 år.
Uppgifterna skall dock inte utplånas på denna
grund, om någon av anteckningarna gäller en
brottslig gärning för vilken inte stadgas annat
straff än fängelse eller om nya anteckningar
angående en registrerad som vid registreringen
har varit yngre än 15 år införs innan han har
fyllt 18 år.
Personuppgifter utplånas inte på de grunder
som anges i I och 2 mom., om det till de
uppgifter som gäller en person har fogats
sådana uppgifter om honom som hänför sig till
hans egen säkerhet eller polisens säkerhet i
arbetet.
Alla uppgifter om en person skall dock
utplånas ur datasystemet senast då ett år har
förflutit sedan den registrerades död.

7§
Utplåning av uppgifter ur drztasystemet för
förvaltningsärenden

Ur det datasystem för förvaltningsärenden
som avses i 3 §skall uppgifterna utplånas enligt
följande:
I) ur vapentillståndsregistret, identitetskortsregistret, passregistret, ordningsmannaregistret
och väktarregistret uppgifterna om tillstånd då
I 0 år har förflutit sedan tillståndets giltighetstid
har löpt ut samt uppgifter om avslag på
ansökan, antecknir; om uppgifter om hinder
och anmärkningar eller om avgivande av utlåtande då I 0 år har förflutit sedan ansökan
avslogs, anteckning gjordes om hinders- eller
anmärkningsuppgifter eller utlåtande avgavs,
2) ur kontrollkortsregistret då fem år har
förflutit sedan uppgiften infördes, samt
3) ur registret för identifiering av utlänningar, då I 0 år har förflutit sedan registreringen

eller då ett år har förflutit sedan den registrerade har fått finskt medborgerskap.
Alla uppgifter om en person skall dock
utplånas ur datasystemet senast då ett år har
förflutit sedan den registrerades död.

8§
Utplåning av uppgifter ur övriga permanenta
personregister

Ur andra personregister som har inrättats för
förundersökning, polisutredning samt för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet än
sådana datasystem för polisärenden som avses
i 2 § skall uppgifterna utplånas enligt följande:
I) 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 I 0 år har
förflutit sedan den gärning, åtgärd eller händelse som föranlett registreringen har antecknats; ur undersC>knings- och handräckningssystemet uppgifterna om brottsanmälan, då ett år
har förflutit sedan åtalsrätten har preskriberats
och andra anmälningsuppgifter då fem år har
förflutit sedan anmälan registrerades samt ur
undersöknings- och handräckningssystemets
arkivindex då 50 år har förflutit sedan anmälan
registrerades, samt
3) ur permanenta personregister som har
inrättats för att användas av en person som hör
till polispersonalen eller av en arbetsgrupp som
består av sådana personer, när uppgiften har
konstaterats vara onödig med tanke på registrets användningsändamål eller då ett år har
förflutit sedan den registeransvarige har fått
vetskap om åklagarens beslut enligt vilket det i
saken inte är fråga om ett brott samt i övrigt
ett år sedan rätten att väcka åtal för brottet har
preskriberats.
Ur andra personregister som har inrättats för
behandlingen av förvaltningsärenden än ur det
datasystem för förvaltningsärenden som avses i
3 § utplånas uppgifterna då ett år har förflutit
sedan den registrerades död.
4 kap.
Särskilda stadganden

9§
Utlåtanden om tillförlitlighet

Skyddspolisen ger sådana utlåtanden om
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tillförlitlighet som avses i 23 § lagen om polisens personregister (509/95).
10 §

Närmare bestämmelser
Närmare föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning meddelas av polisens högsta
ledning.
Den registeransvarige kan meddela närmare
föreskrifter om ett register.
Polisens högsta ledning meddelar närmare

föreskrifter om de uppgifter som skall anges i
de meddelanden som skall ges till personregister som har inrättats för polisens riksomfattande bruk samt fastställer de formulär som
behövs.

11 §
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1
oktober 1995.

Helsingfors den 15 september 1995
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