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Muu asiaMnrovvvvom ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten Utgiven i Helsingfors den 13 april 2021
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Lag
om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndig-

heten

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten

(1069/2015) 24 § 1 mom.,
ändras 8 §, 14 § 1 och 2 mom. samt 20, 21 och 26 §, samt
fogas till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 17/2016, nya 5 och 6 mom., till lagen

en ny 29 a § och till 34 §, sådan paragrafens svenska språkdräkt lyder delvis ändrad i lag
1059/2018, ett nytt 7 mom. som följer:

7 §

Övervaknings- och verksamhetsregistret

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Övervaknings- och verksamhetsregistret innehåller också sådana uppgifter om händel-

ser och personer som på grund av omständigheterna eller en persons uppträdande med fog
kan bedömas vara av betydelse med tanke på upprätthållandet av anstaltsordningen och
anstaltssäkerheten. Uppgifterna kan också innehålla upptagningar som hänför sig till över-
vakning enligt 16 kap. 1 a § i fängelselagen, om upptagningarna är nödvändiga för upp-
rätthållandet av anstaltsordningen och anstaltssäkerheten.

När uppgifter registreras ska de om möjligt åtföljas av en bedömning av uppgifternas
tillförlitlighet och riktighet.

8 §

Säkerhetsregistret

Säkerhetsregistret innehåller sådana uppgifter som hänför sig till förhindrandet av brott
som begås under fängelsestraff eller till upprätthållandet av anstaltssäkerheten och vilka
gäller fångar och intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten som med fog kan miss-
tänkas göra sig skyldiga till brott för vilka det strängaste straffet enligt lag är fängelse.

Registret kan också innehålla uppgifter om exceptionella händelser i fängelset som
äventyrar säkerheten.

Säkerhetsregistret kan utöver de uppgifter för specificering av en person som avses i 4 §
också innehålla följande uppgifter som hänför sig till misstankar enligt 1 mom. och hän-
delser enligt 2 mom.:

1) uppgifter som hänför sig till övervakning av användningen av betalkort enligt 9 kap.
3 a § i fängelselagen och 5 kap. 3 a § i häktningslagen,
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2) uppgifter som hänför sig till brevväxling, besök, telefonsamtal, användning av inter-
net och andra teleförbindelser enligt 12 och 13 kap. i fängelselagen och i 8 och 9 kap. i
häktningslagen,

3) uppgifter som hänför sig till granskning enligt 16 och 17 kap. i fängelselagen och 11
och 12 kap. i häktningslagen,

4) uppgifter som erhållits vid övervakning enligt 16 kap. 1 och 1 a § i fängelselagen,
5) sådana uppgifter som kan kopplas till den registrerade och som Brottspåföljdsmyn-

digheten fått ur andra myndigheters register,
6) tips av andra myndigheter eller enskilda.
Brottspåföljdsmyndigheten får behandla sådana uppgifter som avses i 1, 2 och 5 punk-

ten och som är nödvändiga med tanke på registrets användningsändamål och som gäller
någon annan än en intagen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, om personen med
fog kan misstänkas göra sig skyldig till brott för vilka det strängaste straffet enligt lag är
fängelse eller med fog kan misstänkas äventyra säkerheten i fängelset.

Grunden för registrering av en person i säkerhetsregistret ska antecknas.
När uppgifter registreras ska de om möjligt åtföljas av en bedömning av uppgiftsläm-

narens tillförlitlighet och uppgifternas riktighet.

3 kap.

Principer för behandling av uppgifter

14 §

Utlämnande av uppgifter till polisen, Migrationsverket och förläggningar

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och nå-
gon annanstans i lag får Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna på be-
gäran och också på eget initiativ till polisen lämna ut följande specificerade uppgifter om
brottsmisstänkta, dömda, fångar, intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten och
personer som avtjänar en samhällspåföljd, om uppgifterna behövs för förhindrande, avslö-
jande, utredning eller överlämnande för åtalsprövning av brott, gripande av en efterlyst
person eller för ett sådant tillstånd eller godkännande från polisen som förutsätter att per-
sonen i fråga är tillförlitlig:

1) de uppgifter för specificering som avses i 4 § 1 och 2 mom.,
2) ur verkställighetsregistret uppgifter om brott och domar, uppgifter om behovet av

avskildhet och begränsningar av kontakterna för en häktad och om andra särskilda före-
skrifter som gäller den häktade samt om när verkställigheten av straff eller häktning har
inletts och avslutats,

3) ur samhällspåföljdsregistret uppgifter om innehållet i och villkoren för den plan som
utarbetats för verkställighet av samhällspåföljd och om brott mot verkställighetsvillkoren
som personer som avtjänar samhällspåföljd gjort sig skyldiga till,

4) ur övervaknings- och verksamhetsregistret uppgifter om placering vid Brottspå-
följdsmyndigheten av en fånge och en intagen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten,
kontakter utanför en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, rymning och otillåten avvikel-
se från öppen anstalt, brott mot villkoren för tillstånd att avlägsna sig, mot tillstånd till stu-
dier och tillstånd till civilt arbete samt om brott mot villkoren för placering i en anstalt ut-
anför en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten.

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och nå-
gon annanstans i lag får Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna till po-
lisen och Migrationsverket lämna ut följande specificerade uppgifter om brottsmisstänkta,
dömda, fångar, intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten och personer som avtjä-
nar en samhällspåföljd, om uppgifterna behövs för behandling av ett ärende som gäller
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vistelse i landet, internationellt skydd, avlägsnande ur landet, medborgarskap eller med-
delande eller återkallande av inreseförbud:

1) ur verkställighetsregistret uppgifter om brott och domar samt när verkställigheten av
straff eller häktning har inletts och avslutats,

2) ur samhällspåföljdsregistret uppgifter om brott mot verkställighetsvillkoren som
personer som avtjänar samhällspåföljd gjort sig skyldiga till,

3) ur övervaknings- och verksamhetsregistret uppgifter om placering vid Brottspå-
följdsmyndigheten av fångar och intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, rym-
ning och otillåten avvikelse från öppen anstalt, brott mot villkoren för tillstånd att avlägsna
sig, mot tillstånd till studier och tillstånd till civilt arbete samt om brott mot villkoren för
placering i en anstalt utanför en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

20 §

Utlämnande av uppgifter till Tullen

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och nå-
gon annanstans i lag får Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna på be-
gäran och också på eget initiativ till Tullen lämna ut följande uppgifter om brottsmisstänk-
ta, dömda, fångar, intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten och personer som av-
tjänar en samhällspåföljd, om uppgifterna behövs för förhindrande, avslöjande, utredning
eller överlämnande för åtalsprövning av brott:

1) de uppgifter för specificering som avses i 4 § 1 och 2 mom.,
2) ur verkställighetsregistret uppgifter om brott och domar samt om när verkställighet-

en av straff eller häktning har inletts och avslutats,
3) ur samhällspåföljdsregistret uppgifter om innehållet i och villkoren för den plan som

utarbetats för verkställighet av samhällspåföljd och om brott mot verkställighetsvillkoren
som personer som avtjänar samhällspåföljd gjort sig skyldiga till,

4) ur övervaknings- och verksamhetsregistret uppgifter om placering vid Brottspå-
följdsmyndigheten av en fånge och en intagen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten,
kontakter utanför en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, rymning och otillåten avvikel-
se från öppen anstalt, brott mot villkoren för tillstånd att avlägsna sig, mot tillstånd till stu-
dier och tillstånd till civilt arbete samt om brott mot villkoren för placering i en anstalt ut-
anför en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten.

21 §

Utlämnande av uppgifter till Gränsbevakningsväsendet

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och nå-
gon annanstans i lag får Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna på be-
gäran och också på eget initiativ till Gränsbevakningsväsendet lämna ut följande uppgifter
om brottsmisstänkta, dömda, fångar, intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten
och personer som avtjänar en samhällspåföljd, om uppgifterna behövs för gränsbevak-
ning, för att avlägsna en person ur landet, för att personer ska kunna påträffas eller för för-
hindrande, avslöjande, utredning eller överlämnande för åtalsprövning av brott eller för ett
sådant tillstånd eller godkännande från Gränsbevakningsväsendet som förutsätter att per-
sonen i fråga är tillförlitlig:

1) de uppgifter för specificering som avses i 4 § 1 och 2 mom.,
2) ur verkställighetsregistret uppgifter om brott och domar samt om när verkställighet-

en av straff eller häktning har inletts och avslutats,
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3) ur samhällspåföljdsregistret uppgifter om innehållet i och villkoren för den plan som
utarbetats för verkställighet av samhällspåföljd och om brott mot verkställighetsvillkoren
som personer som avtjänar samhällspåföljd gjort sig skyldiga till,

4) ur övervaknings- och verksamhetsregistret uppgifter om placering vid Brottspå-
följdsmyndigheten av en fånge och en intagen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten,
kontakter utanför en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, rymning och otillåten avvikel-
se från öppen anstalt, brott mot villkoren för tillstånd att avlägsna sig, mot tillstånd till stu-
dier och tillstånd till civilt arbete samt om brott mot villkoren för placering i en anstalt ut-
anför en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten.

26 §

Utlämnande av uppgifter ur säkerhetsregistret

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och nå-
gon annanstans i lag får Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna på be-
gäran och också på eget initiativ lämna ut sådana uppgifter i säkerhetsregistret till polisen,
huvudstaben, Tullen och Gränsbevakningsväsendet som är nödvändiga för ändamål som
motsvarar säkerhetsregistrets användningsändamål. När en uppgift lämnas ut ska det upp-
ges hur tillförlitlig den är.

Beslut om utlämnande av uppgifter fattas av den personuppgiftsansvarige eller en av
denne förordnad tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten.

29 a §

Rätt att få uppgifter av betaltjänstleverantörer

Brottspåföljdsmyndigheten har trots sekretessbestämmelserna rätt att av betaltjänstle-
verantörer som beviljar betalkort eller som förmedlar betalningar få de uppgifter som är
nödvändiga för fullgörandet av de uppgifter i anslutning till användningen av betalkort
godkända av Brottspåföljdsmyndigheten som anges i 9 kap. 3 och 4 § i fängelselagen och
5 kap. 3 och 4 § i häktningslagen och för den övervakning av betalningstransaktioner med
betalkort som avses i 9 kap. 3 a § i fängelselagen och 5 kap. 3 a § i häktningslagen.

Det som i 1 mom. föreskrivs om rätten att få uppgifter tillämpas också på utländska be-
taltjänstleverantörer som tillhandahåller betaltjänster i Finland.

34 §

Granskning av uppgifter och gallring av uppgifter ur register

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Upptagningar från teknisk övervakning ska förstöras senast en månad efter det att upp-

tagningen har upphört, om inte det är nödvändigt att bevara upptagningarna för ett ända-
mål som avses i 7 eller 8 §.

————
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.
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