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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan poliisilain (493/1995) 35 § ja 36 §:n 3 momentti seuraavasti:
35 §
Tietojen saanti viranomaiselta
Poliisilla on oikeus saada viranomaiselta ja
julkista tehtävää hoitamaan asetetulta yhteisöltä virkatehtävän suorittamiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjat maksutta ja salassapitovelvollisuuden estämättä, jollei sellaisen tiedon tai asiakirjan antamista poliisille tai tietojen käyttöä todisteena ole laissa kielletty tai
rajoitettu.
Poliisilla on sen estämättä, mitä tietojen
salassapidosta säädetään, oikeus perustellusta
pyynnöstä saada viranomaiselta sellaisia luvanhaltijan terveydentilaan, päihteiden käyttöön ja väkivaltaiseen käyttäytymiseen liittyviä tietoja, jotka ovat välttämättömiä ajo-oikeuden tai muun sellaisen luvan voimassaolon harkitsemiseksi, jos on syytä epäillä,
että luvanhaltija ei enää täytä luvan saannin
edellytyksiä.
Poliisilla on oikeus salassapitovelvollisuuden estämättä saada ampuma-aselain mukaisen luvan hakijan ja haltijan sekä hyväksynnän saajaksi haettavan ja hyväksynnän saa-
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neen henkilön henkilökohtaisen sopivuuden
arviointia varten välttämättömiä tietoja asevelvollisen palveluksesta ja palveluskelpoisuudesta sekä henkilön päihteiden käyttöön
ja väkivaltaiseen käyttäytymiseen liittyvistä
seikoista. Poliisilla on lisäksi oikeus saada
salassapitovelvollisuuden estämättä luvan
haltijaa tai hyväksynnän saanutta henkilöä
koskevia sellaisia terveystietoja, jotka ovat
välttämättömiä 5 momentissa tarkoitettujen
edellytysten tai ehtojen täyttymisen arvioimiseksi.
Päätöksen salassa pidettävien tietojen
hankkimisesta 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa tekee päällystöön kuuluva
poliisimies.
Poliisi saa käyttää 2 ja 3 momentin perusteella saatuja salassa pidettäviä tietoja vain
luvanhakijan tai -haltijan taikka hyväksynnän
saajaksi esitettävän tai sen saaneen luotettavuuden tai sopivuuden, luvan tai hyväksynnän voimassaolon muun edellytyksen taikka
lupaan tai hyväksyntään sisältyvän ehdon
täyttymisen arvioimiseksi.
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36 §
Tietojen saanti yksityiseltä yhteisöltä tai
henkilöltä

— — — — — — — — — — — — —
Poliisilla on oikeus saada tietoja lupahallintoa varten yksityiseltä yhteisöltä ja henki-

löltä siten kuin 35 §:n 2—5 momentissa säädetään.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 13 päivänä kesäkuuta 2011.
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