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635/2019
Lag
om ändring av 131 § i utlänningslagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i utlänningslagen (301/2004) 131 § 2–4 mom., av dem 131 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 631/2011, som följer:
131 §
Upptagande av signalement
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
De i 1 mom. avsedda signalementen införs i ett register som polisen för. Uppgifterna
ska hållas åtskilda från signalementen för personer som är misstänkta för brott och från de
fingeravtryck som i enlighet med 3 b § i lagen om utlänningsregistret (1270/1997) förs in
i utlänningsregistret och som tas för ansökan om uppehållstillstånd, uppehållstillståndskort eller uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlemmar. Uppgifterna raderas
med iakttagande av 34 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
(616/2019).
Fingeravtrycksuppgifter som avses i 1 mom. får jämföras med fingeravtrycksuppgifter
som för de ändamål med behandlingen som föreskrivs i 5 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet har registrerats med stöd av denna paragraf samt med
fingeravtrycksuppgifter som registrerats i det delregister för ansökningsärenden och delregister för främlingspass och resedokument för flykting som avses i 3 § i lagen om utlänningsregistret, vilka ingår i det utlänningsregister som avses i den lagen. Dessutom får
fingeravtrycksuppgifter som förs in i registret, för kontroll av inreseförutsättningarna,
jämföras med fingeravtryck som ingår i signalementsuppgifter enligt tvångsmedelslagen
(806/2011) och som avses i 6 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, när de redan registrerade fingeravtrycksuppgifterna har samband med ett brott för
vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst ett år.
Personuppgifter som avses i 1 mom. kan trots sekretessbestämmelserna, för identifiering av en utlänning, lämnas ut till en utländsk myndighet med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), lagen om behandling
av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten
(1054/2018) och lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet.
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Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.
Helsingfors den 10 maj 2019
Republikens President
Sauli Niinistö
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