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Lag
om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019)

29 §, 39 § 2 mom. och 43 §,
ändras 3, 18, 26 och 27 §, 42 § 1 mom. 2 punkten och 60 § och
fogas till 1 § ett nytt 3 mom. och till 31 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1250/2020,

ett nytt 5 mom. som följer:

1 §

Tillämpningsområde

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Denna lag innehåller dessutom bestämmelser om åtkomst till uppgifter ur vissa europe-

iska informationssystem för förebyggande, avslöjande och utredning av terroristbrott och
allvarliga brott.

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) SIS-förordningarna Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1860 om

användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborga-
re som vistas olagligt i medlemsstaterna, Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2018/1861 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem
(SIS) på området in- och utresekontroller, om ändring av konventionen om tillämpning av
Schengenavtalet och om ändring och upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006 samt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1862 om inrättande, drift och an-
vändning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straff-
rättsligt samarbete, om ändring och upphävande av rådets beslut 2007/533/RIF och om
upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 och kom-
missionens beslut 2010/261/EU,

2) Schengens informationssystem systemet SIS enligt SIS-förordningarna,
3) det nationella systemet inom Schengens informationssystem systemet N.SIS enligt

SIS-förordningarna,
4) Europolförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 om

Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersät-
tande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF,
2009/936/RIF och 2009/968/RIF,
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5) Eurodacförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013
om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av
förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken med-
lemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tred-
jelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när
medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med
Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning
(EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av
stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa,

6) VIS-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 om
informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgif-
ter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen),

7) VIS-beslutet rådets beslut 2008/633/RIF om åtkomst till informationssystemet för
viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol
i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott.

18 §

Rätt att få uppgifter ur vissa europeiska informationssystem för förebyggande, avslöjande 
och utredning av terroristbrott och allvarliga brott

Vid centralkriminalpolisen, skyddspolisen och Tullen finns de centrala åtkomstpunkter
som avses i artikel 3.3 i VIS-beslutet för åtkomst till uppgifter i informationssystemet för
viseringar för förebyggande, avslöjande och utredning av följande brott:

1) i 34 a kap. 1, 1 a, 2–4, 4 a–4 c, 5 och 5 a–5 d § i strafflagen avsedda terroristbrott,
2) i 3 § 2 mom. i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlems-

staterna i Europeiska unionen (1286/2003) avsedda brott.
Vid centralkriminalpolisen finns den nationella åtkomstpunkt som avses i artikel 3.2 i

Eurodacförordningen för framställningar om jämförelser av uppgifter om fingeravtryck
med Eurodacuppgifter för förebyggande, avslöjande och utredning av följande brott:

1) i 34 a kap. 1, 1 a, 2–4, 4 a–4 c, 5 och 5 a–5 d § i strafflagen avsedda terroristbrott,
2) sådana i 3 § 2 mom. i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga

medlemsstaterna i Europeiska unionen avsedda brott för vilka det strängaste föreskrivna
straffet är fängelse i minst tre år.

Centralkriminalpolisen är dessutom den kontrollmyndighet som avses i artikel 6.1 i Eu-
rodacförordningen.

26 §

Utlämnande av personuppgifter ur det nationella systemet inom Schengens 
informationssystem

Polisen får trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter ur det nationella systemet
inom Schengens informationssystem till skyddspolisen, Gränsbevakningsväsendet,
Tullen, Försvarsmakten, åklagare, Migrationsverket, Transport- och kommunikationsver-
ket, Nödcentralsverket, utrikesministeriet samt en finsk beskickning med iakttagande av
bestämmelserna i SIS-förordningarna.

27 §

Utlämnande av personuppgifter till Europeiska unionens gemensamma 
informationssystem

Polisen får trots sekretessbestämmelserna lämna ut personuppgifter som avses i 5–8, 11
och 12 § till
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1) Schengens informationssystem,
2) det i Eurodacförordningen avsedda Eurodacsystemet,
3) det i VIS-förordningen avsedda informationssystemet för viseringar.
Uppgifterna ska lämnas ut med iakttagande av bestämmelserna i SIS-förordningarna

och i de förordningar som nämns i 1 mom.
Centralkriminalpolisen är det Sirenekontor som avses i SIS-förordningarna.

31 §

Övrigt utlämnande av personuppgifter till utlandet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Internationella avtal som är bindande för Finland ska följas vid utlämnande av uppgif-

ter. Internationellt samarbete och informationsutbyte är förbjudet om det finns grundad
anledning att misstänka att en person på grund av samarbetet eller utlämnandet av uppgif-
ter riskerar dödsstraff, tortyr, någon annan behandling som kränker människovärdet, för-
följelse, godtyckligt frihetsberövande eller orättvis rättegång.

42 §

Inskränkningar i rätten till insyn

Med avvikelse från 23 § i dataskyddslagen avseende brottmål gäller rätten till insyn inte
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

2) personuppgifter som gäller diskreta kontroller, undersökningskontroller och särskil-
da kontroller i det nationella systemet inom Schengens informationssystem,

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

60 §

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som avses i 2 kap. och för det nationella
systemet inom Schengens informationssystem och i SIS-förordningarna avsedd N.SIS-
byrå är Polisstyrelsen.

————
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.
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