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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lagstiftning om behandling av personuppgifter vid 
Brottspåföljdsmyndigheten 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 I denna proposition föreslås att det stiftas 
en lag om behandling av personuppgifter vid 
Brottspåföljdmyndigheten. Genom lagen 
upphävs lagen om behandling av personupp-
gifter vid verkställighet av straff. I den nya 
lagen ändras myndighetsnamnen och vissa 
begrepp så som omorganiseringarna av 
brottspåföljdsområdet förutsätter. Dessutom 
görs sådana ändringar av innehållet i och be-
handlingen av registren som har visat sig 
vara behövliga på grund av verksamhetsför-
ändringar som skett inom området och med 
tanke på en ökad smidighet i de praktiska 
uppgifterna. Till dessa ändringar hör bland 
annat möjligheten att registrera den dömdes 
fotografi i identifieringsuppgifterna och de 
klart avgränsade möjligheterna att lämna ut 
och få uppgifter exempelvis i situationer då 
Brottspåföljdsmyndigheten med stöd av la-

gen om förfarandet vid frigivning av lång-
tidsfångar ska utarbeta en bedömning av ris-
ken för våld eller planera och genomföra 
verksamhet som syftar till att minska denna 
risk. I den föreslagna lagen preciseras bland 
annat bestämmelserna om specificering och 
utlämnande av uppgifter som ska antecknas i 
registret i enlighet med vad som krävs enligt 
grundlagen och ställningstaganden från riks-
dagens grundlagsutskott. 

Samtidigt föreslås att hänvisningsbestäm-
melserna ändras i fängelselagen, häktnings-
lagen, lagen om behandling av personuppgif-
ter i polisens verksamhet och lagen om be-
handling av personuppgifter vid gränsbevak-
ningsväsendet. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 oktober 
2015. 
  

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

  
1  Nuläge 

1.1 Beskrivning av nuläget 

I lagen om behandling av personuppgifter 
vid verkställighet av straff är det fråga om 
Brottspåföljdsmyndighetens verkställighets-
verksamhet, och därför gäller lagen inte t.ex. 
myndighetsåtgärder i anslutning till betalning 
och indrivning av böter. Vid ingången av 
2010 trädde en omorganisering av brottspå-
följdsområdet i kraft som innebar att 
Brottspåföljdsverket, Kriminalvårdsväsendet 
och Fångvårdsväsendet slogs samman till en 
myndighet, dvs. Brottspåföljdsmyndigheten. 
Enligt 3 § i lagen om Brottspåföljdsmyndig-
heten (953/2009) har Brottspåföljdsmyndig-
heten till uppgift att övervaka unga förbrytare 
som dömts till villkorligt fängelsestraff, 
verkställa ungdomsstraff, samhällstjänst, 
fängelsestraff, förvandlingsstraff för böter 
och övervaka villkorligt frigivna. Till myn-
dighetens uppgifter hör också verkställighet 
av häktning och annan verkställighet av straff 
enligt vad som bestäms särskilt om dem. 

Brottspåföljdsmyndighetens verkställig-
hetsåtgärder berörde vid ingången av no-
vember 2014 sammanlagt 2 381 fängelse-
fångar, 45 personer som avtjänade förvand-
lingsstraff för böter, 608 häktade, 184 perso-
ner i övervakad frihet på prov, 1 068 perso-
ner i villkorlig frihet under övervakning, 
1 210 personer som utförde samhällstjänst, 
31 personer som utförde övervakningsstraff, 
12 personer som avtjänade ungdomsstraff 
och 768 personer som dömts till övervakning 
av villkorligt fängelse. Det fanns alltså sam-
manlagt 6 307 personer som dömts till en 
straffpåföljd. 

Merparten av personuppgifterna i anslut-
ning till verkställighet av straff är känsliga 
uppgifter enligt 11 § i personuppgiftslagen 
(523/1999). Det är fråga om personuppgifter 
som beskriver en kriminell gärning, straff el-
ler annan påföljd av brott. Verkställigheten 
av straff är förenad med målet att utveckla 
den dömdes sociala beredskap och förebygga 

återfallsbrottslighet. För att man ska kunna 
nå detta mål gäller personuppgifterna också 
bl.a. en persons hälsotillstånd eller vårdåt-
gärder eller därmed jämförbara åtgärder som 
avser honom eller henne samt en persons be-
hov av socialvård eller de socialvårdstjänster, 
stödåtgärder och andra förmåner inom soci-
alvården som han eller hon fått. 

Lagen om behandling av personuppgifter 
vid verkställighet av straff är en speciallag i 
förhållande till lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet (621/1999) och per-
sonuppgiftslagen. I lagen om behandling av 
personuppgifter vid verkställighet av straff 
regleras informationsinnehållet i de person-
register som ingår i Brottspåföljdsverkets, 
numera Brottspåföljdsmyndighetens, central-
förvaltningsenhets informationssystem på 
området för straffverkställighet och princi-
perna för behandling av uppgifterna. Till de 
riksomfattande personregister som regleras i 
lagen hör verkställighetsregistret, övervak-
nings- och verksamhetsregistret, säkerhetsre-
gistret samt det patientregister som förs av en 
verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård 
inom brottpåföljdsområdet. Registren inne-
håller uppgifter om dömda, fångar och intag-
na i straffanstalter. I lagen föreskrivs dessut-
om om det fängelsespecifika ordningsre-
gistret. Personuppgifter om personer som av-
tjänar samhällspåföljder finns i det riksom-
fattande samhällspåföljdsregistret. På de vill-
kor som anges i lagen är det också möjligt att 
samla in uppgifter om utomstående personer 
i besökarregistret, besöksförbudsregistret och 
registret över personer som uträttar ärenden. 
I lagen ingår dessutom bestämmelser om den 
registrerades rättigheter och integritetsskydd 
till den del det är nödvändigt att komplettera 
den allmänna lagens bestämmelser med sär-
skilda omständigheter i anslutning till verk-
ställigheten av straff. Det är t.ex. fråga om 
utlämnande av uppgifter ur personregister 
som hör till området för verkställighet av 
straff, Brottspåföljdsmyndighetens möjlighet 
att få vissa sekretessbelagda uppgifter av 
andra myndigheter, utövande av rätten till in-
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syn och begränsningar av den samt gallring 
av uppgifter ur registren. 

Enligt 13 § i lagen om behandling av per-
sonuppgifter vid verkställighet av straff för 
Fångvårdsväsendets verksamhetsenheter för 
hälso- och sjukvården var sitt patientregister. 
I fråga om förande av patientregister samt ut-
lämnande ur och annan behandling av upp-
gifter i registret gäller vad som föreskrivs i 
18 § och någon annanstans i lag. Enligt 2 § 
1 mom. i statsrådets förordning om Brottspå-
följdsmyndigheten (1108/2009) hör en cen-
tralförvaltningsenhet, tre brottspåföljdsregio-
ner, en verkställighetsenhet och en hälso-
vårdsenhet till Brottspåföljdsmyndigheten. 
Enligt 5 mom. finns vid hälsovårdsenheten 
sjukhus och polikliniker som kan ha verk-
samhetsställen vid olika enheter inom en 
brottspåföljdsregion samt vid behov övriga 
verksamhetsenheter. Vid Brottspåföljdsmyn-
digheten finns det alltså en verksamhetsenhet 
för hälso- och sjukvård och ett patientregis-
ter. 

Enligt 18 § 1 mom. i lagen om behandling 
av personuppgifter vid verkställighet av 
straff kan, utöver vad som föreskrivs någon 
annanstans i lag om utlämnande av uppgifter 
ur patientregistret, en läkare som svarar för 
hälso- och sjukvården för fångar eller en så-
dan yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården som utsetts av läkaren, med 
skriftligt samtycke av en fånge eller den som 
intagits i en straffanstalt informera fängelsets 
direktör eller en tjänsteman som utsetts av di-
rektören om omständigheter med anknytning 
till den berörda personens hälsotillstånd eller 
vård vilka läkaren anser det behövligt att in-
formera om med tanke på personens vård el-
ler bemötande eller för att skydda personens 
egen säkerhet eller för att skydda andra fång-
ars och personalens hälsa och säkerhet. En-
ligt 2 mom. får utan skriftligt samtycke av 
den berörda personen endast sådana uppgif-
ter som avses i 1 mom. och som inte anger 
sjukdomens art eller någon annan detalj om 
personens hälsotillstånd eller vård lämnas ut 
till andra anställda inom fångvårdsväsendet 
än dess yrkesutbildade personer inom hälso- 
och sjukvården. Enligt 3 mom. får en tjäns-
teman som fått uppgifter enligt 1 mom. om 
hälsotillståndet för en fånge eller den som in-
tagits i en straffanstalt lämna dessa uppgifter 

bara till en sådan tjänsteman vid fängelset 
som nödvändigt behöver uppgifterna i tjäns-
ten. 

Särskilda sekretessbestämmelser för hälso- 
och sjukvårdspersonalen finns i lagen om pa-
tientens ställning och rättigheter (785/1992) 
och lagen om yrkesutbildad personal inom 
hälso- och sjukvården (559/1994). Enligt 13 
§ 1 och 2 mom. i lagen om patientens ställ-
ning och rättigheter är uppgifter i journal-
handlingarna sekretessbelagda. En yrkesut-
bildad person inom hälso- och sjukvården el-
ler någon annan som arbetar vid en verksam-
hetsenhet för hälso- och sjukvård eller utför 
uppdrag för den får inte utan patientens 
skriftliga samtycke till utomstående lämna 
sådana uppgifter som ingår i journalhand-
lingarna. Med utomstående avses personer 
som inte vid verksamhetsenheten deltar i 
vården av patienten eller i andra uppgifter i 
samband med vården. 

I lagen om behandling av personuppgifter 
vid verkställighet av straff intogs ett undan-
tag från hemlighållandet av uppgifterna i 
journalhandlingar eftersom det ansågs nöd-
vändigt att det på vissa klart avgränsade vill-
kor ska vara möjligt att lämna ut uppgifter 
om hälsotillståndet för eller vården av en 
fånge eller en intagen i en straffanstalt utan 
skriftligt samtycke av denna person. Det är 
fråga om uppgifter som läkaren anser det be-
hövligt att informera om med tanke på per-
sonens vård eller bemötande eller för att 
skydda personens egen säkerhet eller för att 
skydda andra fångars och personalens hälsa 
och säkerhet. I praktiken har det gällt allvar-
liga smittsamma sjukdomar. En väsentlig be-
gränsning för utlämnandet av uppgifter har 
varit att det endast kan vara fråga om uppgif-
ter som inte anger sjukdomens art eller någon 
annan detalj om personens hälsotillstånd eller 
vård. En läkare som svarar för hälso- och 
sjukvården för fångar eller en sådan yrkesut-
bildad person inom hälso- och sjukvården 
som utsetts av läkaren fattar beslutet om ut-
lämnande av uppgifter. Uppgifterna får en-
dast ges till fängelsets direktör eller en tjäns-
teman som utsetts av direktören. Dessa kan i 
sin tur endast lämna ut uppgifterna till en så-
dan tjänsteman som nödvändigt behöver 
uppgifterna i tjänsten. 
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Vid ingången av 2007 fogades en ny 19 a § 
(1099/2006) till lagen om behandling av per-
sonuppgifter vid verkställighet av straff. En-
ligt paragrafen kan fängelserna trots sekre-
tessbestämmelserna av domstol få uppgifter 
ur rättegångshandlingarna, om uppgifterna 
behövs för genomförande av ett verksam-
hetsprogram som ordnas i fängelset och syf-
tar till att förebygga allvarliga våldsbrott eller 
sexualbrott. Det är fråga om uppgifter som 
behövs vid verkställigheten av fängelsestraff 
för att det ska vara möjligt att nå det mål som 
ställs på verkställigheten i 1 kap. 2 § i fängel-
selagen (767/2005), dvs. att öka fångarnas 
beredskap för ett liv utan brott genom att 
främja deras livshantering och anpassning i 
samhället samt att förhindra brottslighet un-
der strafftiden. Fångvårdsväsendet, sederme-
ra Brottspåföljdsmyndigheten, använder sig 
av verksamhetsprogram som syftar till att 
minska benägenheten att begå brott. Några 
verksamhetsprogram är inriktade på att före-
bygga vissa typer av brott. Till dessa hör t.ex. 
de verksamhetsprogram som är inriktade på 
personer som gjort sig skyldiga till allvarliga 
våldsbrott eller sexualbrott. För att det ska 
vara möjligt att välja ut de personer som kan 
tänkas dra nytta av programmen och för att 
programmen ska kunna genomföras på avsett 
sätt, behövs vissa sådana uppgifter om brottet 
som framgår av de rättegångshandlingar som 
enligt domstolens beslut ska vara sekretess-
belagda. Vid genomförandet av verksam-
hetsprogrammen utgår man från de uppgifter 
som den som är skyldig till ett brott själv 
gett, men om personen förringar eller förne-
kar gärningen kan det vara svårt för handle-
daren att avgöra om uppgifterna är sannings-
enliga. 

Europeiska unionens råd godkände den 
27 november 2008 ett rambeslut om skydd 
av personuppgifter som behandlas inom ra-
men för polissamarbete och straffrättsligt 
samarbete (2008/977/RIF, nedan dataskydds-
rambeslutet). Syftet med rambeslutet är att 
säkerställa en hög skyddsnivå för fysiska 
personers grundläggande fri- och rättigheter, 
särskilt när det gäller deras rätt till privatliv, 
med avseende på behandling av personupp-
gifter inom ramen för polissamarbete och 
straffrättsligt samarbete och samtidigt garan-
tera en allmän säkerhet på hög nivå. Rambe-

slutet innehåller allmänna bestämmelser om 
behandling av personuppgifter samt bestäm-
melser om behandling av känsliga uppgifter, 
rättelse, radering och blockering av uppgif-
ter, skyldigheten att informera den registre-
rade och rätten till insyn. Rambeslutet inne-
håller dessutom bestämmelser om bl.a. sä-
kerställande av uppgifternas kvalitet samt om 
behandlingen och överföringen av uppgifter 
som har erhållits av en annan medlemsstat. 
Rambeslutet har inte någon direkt rättsverkan 
och det genomförs genom den nationella lag-
stiftningen. Även om rambeslutet endast gäl-
ler behandlingen av personuppgifter som 
EU:s medlemsstater överför eller tillhanda-
håller sinsemellan, har Finland beslutat att 
genomföra rambeslutet nationellt även när 
det gäller behandlingen av personuppgifter 
på nationell nivå. 
 
1.2 Bedömning av nuläget 

Lagen om behandling av personuppgifter 
vid verkställighet av straff har fungerat väl. 
De känsliga uppgifter som finns i Brottspå-
följdsmyndighetens personregister har be-
handlats och skyddats på behörigt sätt. Det 
har varit möjligt att garantera de registrerades 
integritetsskydd. Till den del det är nödvän-
digt att kunna avvika från bestämmelserna i 
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet och personuppgiftslagen vid skötseln 
av uppdrag för verkställighet av straff, kan 
denna avvikelse göras med stöd av klart av-
gränsade bestämmelser. De myndigheter som 
övervakar verkställigheten av straff har t.ex. 
knappast alls fått några klagomål som gäller 
behandlingen av personuppgifter. 

I den gällande lagen om behandling av per-
sonuppgifter vid verkställighet av straff mot-
svarar myndighetsnamnen inom brottspå-
följdsområdet inte den organisation som in-
fördes vid ingången av 2010 då Brottspå-
följdsverket, Kriminalvårdsväsendet och 
Fångvårdsväsendet slog samman till 
Brottspåföljdsmyndigheten. Vissa åtgärder 
som i samma sammanhang vidtogs i syfte att 
förenhetliga verkställigheten av samhällspå-
följder och fängelsestraff har inte heller be-
aktats i denna lag. Dessutom används vissa 
begrepp inte längre, t.ex. begreppet straffan-
stalt. 
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Registerhelheten och registrens informa-
tionsinnehåll i enlighet med den gällande la-
gen motsvarar i huvudsak de nuvarande 
funktionella kraven. Vissa innehållsmässiga 
preciseringar behövs dock med tanke på den 
praktiska verksamheten. Innehållet i sam-
hällspåföljdsregistret behöver preciseras. Av 
säkerhetsskäl har det funnits ett behov av att 
kunna ta och lagra ett fotografi av den dömde 
i de uppgifter för specificering som berör 
hela informationssystemet. Det register över 
personer som uträttar ärenden, som innehål-
ler uppgifter om personer som regelbundet 
besöker ett fängelse, har visat sig vara onö-
digt. Här avses t.ex. leverantörer och företrä-
dare för privata aktörer som leder funktioner 
för fångarna. En eventuell registrering av 
uppgifter om dem regleras i vilket fall som 
helst av personuppgiftslagen. Ordningsregis-
ter har också visat sig vara onödigt. 

I verksamheten i anslutning till verkställig-
het av straff betonas allt tydligare de effekt-
mål som ställts på verkställigheten. Ett straff 
ska verkställas så att den dömdes sociala be-
redskap blir bättre och så att nya brott före-
byggs. För att nå dessa krävande mål måste 
Brottspåföljdsmyndigheten ha ett nära sam-
arbete med andra myndigheter och med 
andra aktörer som strävar efter att förbättra 
den dömdes liv. Detta förutsätter också in-
formationsutbyte som ska genomföras i en-
lighet med lag och på ett väl avgränsat sätt. I 
den praktiska verksamheten har det fram-
kommit vissa behov av att utvidga informa-
tionsgången. Det är t.ex. fråga om att till-
gången till sådana uppgifter från socialvår-
den som behövs vid verkställigheten av fäng-
elsestraff ska vara lika omfattande som vid 
verkställigheten av samhällspåföljder. 

I lagen borde införas även preciseringar 
och utlämnande av de uppgifter som ska an-
tecknas i registret på det sätt som krävs enligt 
grundlagen och ställningstaganden av riksda-
gens grundlagsutskott. 

Vissa begränsningar av utlämnandet och 
erhållandet av uppgifter i patientregistren har 
ansetts problematiska med tanke på den prak-
tiska verksamheten. Behov av att utvidga ut-
lämnandet av uppgifter ur Brottspåföljds-
myndighetens patientregister har framkom-
mit speciellt i sådana situationer då vissa 
andra tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndig-

heten än yrkesutbildade personer inom hälso- 
och sjukvården behöver uppgifter ur patient-
registret för bedömning av den risk för våld 
som avses i 1 § 2 mom. i lagen om förfaran-
det vid frigivning av långtidsfångar 
(781/2005) och för planering och genomfö-
rande av den verksamhet som ordnas med 
stöd av den. Detta behov av uppgifter liknar 
det som anges i 18 § i den gällande lagen 
närmast i fråga om möjligheten att lämna ut 
uppgifter om smittsamma sjukdomar. För 
bedömning av den risk för våld som avses i 
1 § 2 mom. i lagen om förfarandet vid frigiv-
ning av långtidsfångar och för planering och 
genomförande av den verksamhet som ord-
nas med stöd av den behöver Brottspåföljds-
myndighetens hälsovårdsenhet likaså uppgif-
ter av andra verksamhetsenheter för hälso- 
och sjukvård, såsom av ett psykiatriskt sjuk-
hus som utfört en undersökning av sinnestill-
ståndet. Riksdagens lagutskott har i sitt be-
tänkande (LaUB 35/2010 rd) med anledning 
av regeringens proposition med förslag till 
ändring av lagar som har samband med orga-
nisationsreformen på brottspåföljdsområdet 
fäst uppmärksamhet vid säkerställandet av 
den rätt att få uppgifter som anges i detta 
stycke. 

Det dataskyddsrambeslut som Europeiska 
unionens råd godkänt förutsätter bl.a. preci-
seringar av bestämmelserna om ansvaret för 
uppgifternas riktighet samt av bestämmelser-
na om kontroll, rättelse, radering och blocke-
ring av uppgifter. 
 
2  Målsättning och de v ikt igaste  

förslagen 

Målet med förslaget är att uppdatera lagen 
om behandling av personuppgifter vid verk-
ställighet av straff med avseende på den för-
ändrade organisationen inom brottspåföljds-
området och de förenhetligade verksamhets-
sätten. Vidare är målet att göra de precise-
ringar av innehållet i registren och behand-
lingen av personuppgifter som har visat sig 
vara nödvändiga i den praktiska verksamhe-
ten. Målet är att också beakta det ökade be-
hovet av myndighetssamarbete inom den of-
fentliga förvaltningen. Detta förutsätter att 
bestämmelserna om informationsutbyte änd-
ras så att de överensstämmer med samarbets-
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förpliktelserna. Detta ska dock ske på ett 
klart avgränsat sätt. I synnerhet brottspå-
följdsområdets mål att inverka på återfalls-
brottsligheten förutsätter att man i allt större 
grad sätter sig in i den dömdes livssituation 
och förbättrar den dömdes beredskap för ett 
liv utan brott. De olika myndigheterna ska 
samarbeta kring detta under den tid straffet 
avtjänas, men också före och efter detta. 

Kraven på skydd för integriteten har ökat. 
De internationella förpliktelserna innehåller 
allt specifikare krav på dataskyddet. Här är 
det bl.a. fråga om en precisering av bestäm-
melserna om kontroll, rättelse, gallring och 
skydd av uppgifter. 

För att nå ovan nämnda mål ska i lagstift-
ningen göras de korrigeringar och ändringar 
som omorganiseringen av brottspåföljdsom-
rådet och verksamhetsförändringarna förut-
sätter. Eftersom myndighetsnamnen inom 
brottspåföljdsområdet har ändrats gäller de 
förslagna ändringarna nästan alla paragrafer i 
lagen. De ändringsförslag som gäller innehål-
let i registren och behandlingen av person-
uppgifter förutsätter dessutom att ordnings-
följden på vissa paragrafer och moment änd-
ras. Under de ca 11 år som lagen har varit i 
kraft har den ändrats sju gånger, och dessa 
ändringar har i viss mån inverkat på lagens 
systematik. För att lagen ska vara tydlig och 
systematisk efter de föreslagna ändringarna, 
föreslås det att en ny lag utfärdas. 

Propositionen innehåller följande centrala 
förslag. Myndighetsnamnen inom brottspå-
följdsområdet ändras i enlighet med den nu-
varande organisationen så att namnet 
Brottspåföljdsmyndigheten används i lagen. 
Likaså ändras det slopade begreppet straffan-
stalt till begreppet enhet vid Brottspåföljds-
myndigheten. Av säkerhetsskäl tas i lagen in 
en möjlighet att ta och i ett register lagra ett 
fotografi av den person som avtjänar ett 
straff. Bestämmelserna om behandling av 
personuppgifter i anslutning till verkställig-
het av samhällspåföljder och fängelsestraff 
förenhetligas bl.a. när det gäller tillgången 
till uppgifter från andra myndigheter. 

I propositionen föreslås vissa utvidgade be-
stämmelser om behandlingen av uppgifter i 
patientregistret. I anslutning till bedömning-
en av den risk för våld som avses i 1 § 
2 mom. i lagen om förfarandet vid frigivning 

av långtidsfångar samt planeringen och ge-
nomförandet av den verksamhet som ordnas 
med stöd av den görs det möjligt att lämna ut 
uppgifter till vissa andra tjänstemän vid 
Brottspåföljdsmyndigheten än yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården på 
samma villkor och med samma förfarande 
som enligt den gällande lagen tillämpas när-
mast i fråga om allvarliga smittsamma sjuk-
domar. Med tanke på den ovan nämnda be-
dömningen av risken för våld och ordnandet 
av den verksamhet som syftar till att inverka 
på den föreslås att Brottspåföljdsmyndighe-
tens hälsovårdsenhet ska ha rätt att få uppgif-
ter även av andra hälso- och sjukvårdsenhe-
ter. 

I propositionen föreslås också preciserade 
bestämmelser om den registrerades rätt att 
rätta, gallra och skydda uppgifter samt preci-
seringar av de regelbundna kontrollerna av 
uppgifterna. 

Lagens namn ändras till lag om behandling 
av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyn-
digheten. 
 
3  Proposit ionens konsekvenser 

Propositionen har inga betydande ekono-
miska konsekvenser. Vid Brottspåföljdsmyn-
digheten pågår ett projekt för att förnya in-
formationssystemen på så sätt att de informa-
tionssystem som gäller fångar och personer 
som avtjänar samhällspåföljder slås samman. 
Sammanslagningen torde ske inom 3–4 år. I 
samband med den blir t.ex. gallringen av 
uppgifter ur registren mera automatiserad än 
för närvarande. 

Propositionen har inga betydande konse-
kvenser för myndigheternas verksamhet. Den 
organisation som infördes inom brottspå-
följdsområdet 2010 har befäst sin verksamhet 
både internt och i förhållande till de centrala 
samarbetsmyndigheterna. I propositionen 
preciseras och uppdateras informationsutby-
tet mellan myndigheterna till den del detta 
har visat sig vara nödvändigt i det praktiska 
arbetet. Detta snarare underlättar myndighe-
ternas verksamhet än orsakar mera besvär el-
ler kostnader. De förslag som gäller utläm-
nande och erhållande av uppgifter i patient-
registret har vissa konsekvenser. De yrkesut-
bildade personerna inom hälso- och sjukvår-
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den måste i högre grad än tidigare avgöra be-
gäran om uppgifter och bearbeta de uppgifter 
som lämnas ut ur patientregistret så att sjuk-
domens art eller någon annan detalj om per-
sonens hälsotillstånd eller vård inte framgår 
av dem och så att uppgifterna är till nytta vid 
bedömningen av risken för våld och vid pla-
neringen och genomförandet av verksam-
hetsprogram som syftar till att inverka på 
våldsamt beteende. De föreslagna utvidg-
ningarna är dock antalsmässigt få. 
 
4  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid justitiemini-
steriet. Beredningen har gjorts i samarbete 
med Brottspåföljdsmyndigheten, social- och 
hälsovårdsministeriet samt Tillstånds- och 
tillsynsverket för social- och hälsovården. 

Utlåtanden om propositionen begärdes av 
justitieministeriets lagberedningsavdelning 
och justitieförvaltningsavdelning, Riksåkla-
garämbetet, Riksfogdeämbetet, Brottspå-
följdsmyndighetens centralförvaltningsenhet, 
Brottspåföljdsmyndighetens verkställighets-
enhet, Brottspåföljdsmyndighetens hälso-
vårdsenhet, Södra Finlands, Västra Finlands 
och Östra och Norra Finlands brottspåföljds-
region, Rättsregistercentralen, dataombuds-
mannens byrå, inrikesministeriet, staben för 
gränsbevakningsväsendet, Polisstyrelsen, 
Migrationsverket, försvarsministeriet, Tullen, 
social- och hälsovårdsministeriet, Tillstånds- 
och tillsynsverket för social- och hälsovården 
och Folkpensionsanstalten. 

Utlåtanden lämnades in av 20 remissin-
stanser. Ett sammandrag av utlåtandena har 
gjorts. I utlåtandena ansågs propositionen 
vara motiverad. Propositionen har ändrats i 
enlighet med vissa detaljerade ändringsför-
slag i utlåtandena. Samtliga framförda om-
ständigheter har dock inte beaktats i proposi-
tionen. Sådana är bl.a. frågor om förunder-
sökningsmyndigheternas erhållande av vissa 
uppgifter, med andra ord föreslås det inte i 
propositionen att en direkt teknisk anslutning 
tas i bruk för besökarregistret och säkerhets-
registret. 

Regeringen lämnade i februari 2012 en 
proposition till riksdagen med förslag till lag-
stiftning om behandling av personuppgifter 
vid Brottspåföljdsmyndigheten (RP 2/2012 
rd). Regeringen återtog propositionen på 
grund av behovet av fortsatt beredning. 
Riksdagens grundlagsutskott samt social- och 
hälsovårdsutskottet lämnade då sitt utlåtande 
(GrUU 19/2012 rd och ShUU 17/2012 rd) 
om saken. Dessa utlåtanden har beaktats vid 
beredningen. 
 
5  Samband med andra proposit io-

ner 

Propositionen behöver samordnas med re-
geringens propositioner till riksdagen med 
förslag till ändring av lagstiftningen om 
fängelse och häktning (RP 45/2014 rd) och 
förslag till lagstiftning om verkställighet av 
samhällspåföljder (RP 215/2014 rd). 
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

1.1 Lag om behandling av personuppgif-
ter vid Brottspåföljdsmyndigheten 

Lagens namn är lag om behandling av per-
sonuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten. 
Namnet på den gällande lagen är lag om be-
handling av personuppgifter vid verkställig-
het av straff. Verkställigheten av straff gäller 
till största delen bötesstraff, och den före-
slagna lagen gäller inte verkställighet av des-
sa annat än i fråga om förvandlingsstraff för 
böter. Förvandlingsstraff för böter är ett 
ovillkorligt fängelsestraff, varför de bestäm-
melser som gäller fängelsestraff i den gällan-
de och den nu föreslagna lagen gäller även 
förvandlingsstraff för böter. När det gäller 
villkorligt fängelsestraff gäller lagen endast 
övervakning som dömts ut som tilläggsstraff 
till villkorligt fängelse som ålagts unga, ef-
tersom ett villkorligt fängelsestraff som ut-
dömts utan övervakning inte kräver verkstäl-
lighetsåtgärder. I lagen är det fråga om be-
handlingen av personuppgifter vid verkstäl-
lighet av straff vid Brottspåföljdsmyndighe-
ten. Lagen gäller även den verkställighet av 
häktning som Brottspåföljdsmyndigheten ut-
för samt Brottspåföljdsmyndighetens åtgär-
der och den behandling av personuppgifter 
som krävs i dem för utredning i fråga om 
förutsättningarna för utdömande av påföljd 
eller beredning av verkställighet av en på-
följd. 
 
1 kap. Allmänna bestämmelser 

1 §. Lagens tillämpningsområde. Lagen in-
nehåller bestämmelser om förande av sådana 
personregister som behövs för skötseln av 
uppdrag vid verkställighet av straff och andra 
uppdrag som hör till Brottspåföljdsmyndig-
heten samt om annan behandling av person-
uppgifter. Jämfört med den gällande lagen 
ändras myndighetsnamnen på det sätt som 
den omorganisering av brottspåföljdsområdet 
som trädde i kraft vid ingången av 2010 för-
utsätter. Detta innebär att namnet Brottspå-

följdsmyndigheten används i stället för 
Brottspåföljdsverket, Kriminalvårdsväsendet 
och Fångvårdsväsendet. Dessutom görs en 
del ändringar som anknyter till förändringar i 
Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet. Av-
sikten med dessa är att förbättra den behöriga 
behandlingen av registren. Det är t.ex. fråga 
om mer detaljerade bestämmelser än i dags-
läget om de uppgifter som ska antecknas i 
registret samt vissa ändringar som anknyter 
till behandlingen av sekretessbelagda uppgif-
ter närmast inom social- och hälsovården. I 
lagen införs även t.ex. preciseringar av de 
uppgifter som ska antecknas i registret på det 
sätt som krävs enligt grundlagen och ställ-
ningstaganden av riksdagens grundlagsut-
skott. 

Enligt 3 § i lagen om Brottspåföljdsmyn-
digheten (953/2009) har Brottspåföljdsmyn-
digheten till uppgift att övervaka unga för-
brytare som dömts till villkorligt fängelse-
straff, verkställa ungdomsstraff, samhälls-
tjänst, fängelsestraff, förvandlingsstraff för 
böter och övervaka villkorligt frigivna. Till 
myndighetens uppgifter hör också verkstäl-
lighet av häktning och annan verkställighet 
av straff enligt vad som bestäms särskilt om 
dem. Enligt 5 § i den lag om övervaknings-
straff (330/2011) som trädde i kraft vid in-
gången av november 2011 sköter Brottspå-
följdsmyndigheten och utmätningsmännen 
verkställigheten av övervakningsstraff. Re-
geringen har lämnat en proposition till riks-
dagen med förslag till lagstiftning om verk-
ställighet av samhällspåföljder (RP 215/2014 
rd). Den föreslagna lagen innehåller bestäm-
melser om övriga samhällspåföljder än de 
som gäller verkställighet av övervakad frihet 
på prov. 

I enlighet med den gällande lagen ska det i 
den andra meningen i 1 § föreskrivas om den 
nu föreslagna lagens ställning som special-
lag. Enligt bestämmelsen ska, om inte något 
annat föreskrivs i denna lag, på hemlighål-
lande och utlämnande av personuppgifter till-
lämpas lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet samt på annan behandling av 
personuppgifter personuppgiftslagen. Dessa 
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lagar tillämpas som allmänna lagar bl.a. på 
sekretessen för uppgifterna och utlämnandet 
av dem till andra myndigheter och aktörer 
samt till den registrerade själv. 

2 §. Definitioner. I paragrafens 1 punkt de-
finieras begreppet brottsmisstänkt. För det 
mesta är det fråga om brottsmisstänkta för 
vilka det övervägs samhällstjänst eller över-
vakningsstraff. Med brottsmisstänkt avses 
även en ung person för vilken en påföljdsut-
redning utarbetas i enlighet med lagen om ut-
redning av unga brottsmisstänktas situation 
(633/2010). Vid övervägande av förutsätt-
ningarna för utdömande av dessa påföljder 
utarbetar Brottspåföljdsmyndigheten en ut-
redning. Det är nödvändigt att de uppgifter 
som ingår i utredningen lagras i ett register. 
Det kan även vara fråga om ett utlåtande, en 
utredning, plan eller en annan åtgärd som fö-
regått en annan dom, såsom förberedelser i 
fråga om inledande av övervakning av vill-
korligt fängelse. 

Definitionerna av dömd och fånge i 2 och 3 
punkten i förslaget, dvs. definitionerna av 
dömd och fånge, kvarstår oförändrade. 

I 3 punkten i den gällande lagen definieras 
intagen i straffanstalt. I de nya författningar-
na om fängelse och häktning som trädde i 
kraft vid ingången av oktober 2006 frångicks 
dock begreppet straffanstalt. Detta innebär att 
begreppet straffanstalt inte heller ska använ-
das i den nu föreslagna lagen. Det motsva-
rande begreppet i 2 § 4 punkten är intagen i 
en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, med 
vilket avses en person som häktats eller i öv-
rigt med stöd av lag intagits i fängelse eller i 
en annan enhet vid Brottspåföljdsmyndighe-
ten. För det mesta är det fråga om häktade. 
Det kan också vara fråga om personer som 
avses 17 kap. 37 § i rättegångsbalken och 
som vägrat avlägga vittnesed eller försäkran 
eller vägrat avge vittnesmål och därför är 
häktade. Enligt 4 § 2 mom. i lagen om 
Brottspåföljdsmyndigheten delas landet in i 
regioner för Brottspåföljdsmyndighetens 
verksamhet. I regionerna finns det enheter 
som består av fängelser, enheter för sam-
hällspåföljder och övriga enheter som svarar 
för straffverkställighet och verkställighet av 
häktning. Det kan också finnas ett bedöm-
ningscentrum och enheter som svarar för 
gemensamma uppgifter i regionen. Med en 

annan enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten 
kan t.ex. avses en enhet som fokuserar på 
verksamhet under fångarnas frigivningsfas. 

Till begreppet besökare i 5 punkten fogas 
en situation där en person besöker inte bara 
en fånge utan också en intagen i en enhet vid 
Brottspåföljdsmyndigheten. På samma sätt 
som i 4 punkten ändras definitionen av en ut-
omstående i 6 punkten på så sätt att begrep-
pet intagen i straffanstalt ändras till intagen i 
en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten. I 
definitionen av den som avtjänar samhällspå-
följd i 7 punkten görs i fråga om villkorligt 
fängelse en precisering i förhållande till den 
gällande lagen såtillvida att det uttryckligen 
ska vara fråga om en ung förbrytare som 
dömts till övervakning av villkorligt fängel-
se. Punkten utökas med personer som avtjä-
nar det övervakningsstraff som infördes vid 
ingången av november 2011 och personer 
som försatts i sådan övervakad frihet på prov 
som avses i 2 c kap. 8 § i strafflagen 
(34/1889) samt en sådan person som place-
rats i övervakad frihet på prov som avses i 
lagen om övervakad frihet på prov 
(629/2013). 
 
2 kap. Brottspåföljdsmyndighetens 

personregister 

3 §. Brottspåföljdsmyndighetens riksomfat-
tande personregister. Den föreslagna lagens 
3 § har i huvudsak samma innehåll som mot-
svarande bestämmelse i den gällande lagen. I 
1 mom. beaktas den nuvarande, enhetliga or-
ganisationen inom brottspåföljdsområdet. I 1 
mom. slopas dessutom omnämnandet av den 
automatiska databehandlingen som onödigt. 
Skillnaden mellan begreppen informations-
system och personregister klargörs genom att 
det särskilt konstateras att Brottspåföljds-
myndighetens centralförvaltningsenhet har 
till uppgift att dels förvalta informationssy-
stemet och dels vara registeransvarig för per-
sonregistren. Brottspåföljdsmyndighetens pa-
tientregister hör till Brottspåföljdsmyndighe-
ten informationssystem, men Brottspåföljds-
myndighetens hälsovårdsenhet är registeran-
svarig för det. 

Som en följd av omorganiseringen av 
brottspåföljdsområdet slås 3 § 2 och 3 mom. 
i den gällande lagen samman. I 2 mom. i den 
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föreslagna paragrafen förtecknas de person-
register som ingår i Brottspåföljdsmyndighe-
tens informationssystem. Dessa register är 
verkställighetsregistret, samhällspåföljdsre-
gistret, övervaknings- och verksamhetsre-
gistret, säkerhetsregistret samt Brottspå-
följdsmyndighetens patientregister. Registren 
är de samma som i den gällande lagstiftning-
en, med tillägg för Brottspåföljdsmyndighe-
tens patientregister, som ingår i Brottspå-
följdsmyndigheten informationssystem. 

De personregister som ingår i Brottspå-
följdsmyndighetens informationssystem och 
som räknas upp i 3 § 2 mom. innehåller upp-
gifter om brottsmisstänkta, dömda, fångar, 
intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndig-
heten och dem som avtjänar samhällspåfölj-
der enligt vad som föreskrivs i lagen. 

Förslaget till 3 § 3 mom. innehåller en be-
stämmelse om att det i Brottspåföljdsmyn-
dighetens datasystem ska ingå ett besökarre-
gister över besökare som avses i 2 § 5 punk-
ten. Till den del en besökare har meddelats 
besöksförbud enligt 13 kap. 10 § i fängelse-
lagen eller 9 kap. 8 § i häktningslagen 
(768/2005) registreras uppgifterna enligt gäl-
lande lag i besöksförbudsregistret. I det prak-
tiska arbetet har det konstaterats att det vore 
mer ändamålsenligt att uppgifterna om be-
söksförbud finns i besökarregistret och inte i 
ett eget separat register. En koncentrering av 
uppgifterna om besökare till ett register är 
både med tanke på behandlingen av uppgif-
terna och på registerhelheten ett bättre sy-
stem än det nuvarande. 

Den gällande lagens register över personer 
som uträttar ärenden föreslås bli slopat efter-
som det i praktiken inte har funnits något be-
hov av ett sådant register. Ursprungligen var 
det tänkt att t.ex. leverantörer och utomstå-
ende arrangörer, såsom ledare i AA-grupper, 
skulle registreras i registret över personer 
som uträttar ärenden. Till den del Brottspå-
följdsmyndigheten har behov av att registrera 
uppgifter om personer som regelbundet be-
söker ett fängelse tillämpas personuppgifts-
lagen. 

4 §. Uppgifter för specificering. Som upp-
gifter som behövs för specificering av en 
dömd, fånge, intagen i en enhet vid Brottspå-
följdsmyndigheten och den som avtjänar 
samhällspåföljd införs i de personregister 

som ingår i Brottspåföljdsmyndighetens in-
formationssystem den registrerades namn, 
personbeteckning, kön, modersmål, medbor-
garskap, hemkommun och adress samt even-
tuella signalement. Uppgifterna för specifice-
ring kan införas i de register som nämns i 3 § 
2 mom. också i fråga om en person för vilken 
det utarbetas en utredning, en plan eller ett 
utlåtande för utdömande eller verkställighet 
av en påföljd. Därmed fogas en bestämmelse 
till slutet av 1 mom., enligt vilken uppgifter 
för specificering får lagras även om brotts-
misstänkta. Detta är nödvändigt så att de 
uppgifter som behövs för att Brottspåföljds-
myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter 
finns i registret i de situationer som konstate-
ras i motiveringarna till definitionsbestäm-
melserna i 2 § 1 mom. Det kan t.ex. vara frå-
ga om den påföljdsutredning som avses i la-
gen om utredning av unga brottsmisstänktas 
situation eller utredning av förutsättningarna 
för utdömande av samhällstjänst eller över-
vakningsstraff. I jämförelse med den gällan-
de lagstiftningen är bestämmelsen mer exakt. 

Enligt 2 mom. i den föreslagna paragrafen 
ska det vara möjligt att ta ett fotografi av en 
fånge, en intagen i en enhet vid Brottspå-
följdsmyndigheten, den som avtjänar över-
vakningsstraff eller den som försatts i över-
vakad frihet på prov, vilka registrerats i ett 
register som nämns i 3 § 2 mom., och att lag-
ra fotografiet i personens uppgifter för speci-
ficering. Behovet av att ta och lagra ett foto-
grafi har att göra med säkerhetsaspekter. I ett 
fängelse måste det snabbt gå att säkerställa 
en viss persons identitet. Det samma gäller 
samhällspåföljder, om det i verkställigheten 
av dem ingår en möjlighet att vidta övervak-
ningsåtgärder inom den dömdes egen livs-
miljö, såsom i hans eller hennes hem. Om en 
tjänsteman från Brottspåföljdsmyndigheten 
t.ex. besöker ett hem som tillhör en person 
som avtjänar övervakningsstraff, måste tjäns-
temannen kunna försäkra sig om att den per-
son som påträffas är just den person som av-
tjänar övervakningsstraffet. På samma sätt 
måste det t.ex. vid besök på sysselsättnings-
platsen för en person som försatts i överva-
kad frihet på prov gå att säkerställa att det är 
fråga om den person som avtjänar påföljden i 
fråga. 
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Som uppgifter och sökidentifikation som 
behövs för specificering av en registrerad in-
förs i Brottspåföljdsmyndighetens besökarre-
gister, som nämns i 3 § 3 mom., den registre-
rades namn och personbeteckning. Bestäm-
melsen motsvarar den gällande lagstiftning-
en. 

I den gällande lagens 4 § finns ett 3 mom. 
som gäller ansvaret för att uppgifterna i ett 
register är riktiga. Enligt förslaget ska denna 
bestämmelse flyttas till början av 3 kap., som 
gäller principerna för behandling av uppgif-
ter, så att den blir 11 § i lagförslaget. 

5 §. Verkställighetsregistret. Verkställig-
hetsregistret innehåller basuppgifter om alla 
straff som avses i denna lag. Därför föreslås 
det att verkställighetsregistrets och samhälls-
påföljdsregistrets inbördes ordning ska änd-
ras i jämförelse med den gällande lagen, i 
vilken 5 § gäller samhällspåföljdsregistret 
och 6 § verkställighetsregistret. 

I den föreslagna paragrafens inledande 
stycke görs den ändring som krävs till följd 
av att begreppet enhet vid Brottspåföljds-
myndigheten tas i bruk. I det inledande 
stycket beaktas dessutom att verkställighets-
registret också innehåller basuppgifter som 
behövs för verkställigheten och som gäller 
personer som avtjänar samhällspåföljder. 

Enligt 1 punkten finns uppgifter om brott 
och domar i verkställighetsregistret. Be-
stämmelsen överensstämmer med den gäl-
lande lagstiftningen. Den föreslagna 2 punk-
ten gäller uppgifter om när verkställigheten 
av straff eller häktning har inletts och avslu-
tats och överensstämmer med gällande lag-
stiftning. Uppgifter om disciplinära förseel-
ser och deras påföljder liksom begränsningar 
i fråga om avskildhet och begränsning av 
kontakter vid häktning är i praktiken inte 
knutna till den s.k. formella verkställigheten, 
varför bestämmelser om dem hör till 7 § om 
datainnehållet i övervaknings- och verksam-
hetsregistret. 

Det föreslagna 2 mom. gäller andra uppgif-
ter som är nödvändiga för verkställighet av 
samhällspåföljder, fängelsestraff och häkt-
ning. I punkten sammanförs 6 § 3 och 
6 punkten i den gällande lagen. 

6 §. Samhällspåföljdsregistret. I enlighet 
med den gällande lagstiftningen gäller para-
grafen de uppgifter som behövs för utdö-

mande och verkställighet av samhällspåfölj-
der. Utgångspunkten är att de uppgifter som 
registreras ska vara sådana uppgifter som en-
ligt den lagstiftning som gäller verkställighet 
av samhällspåföljderna i fråga behövs vid 
prövningen av förutsättningarna för att döma 
ut samhällspåföljder samt vid verkställighe-
ten av samhällspåföljder. När det är fråga om 
en samhällspåföljd som dömts ut av en dom-
stol (övervakning av villkorligt straff, ung-
domsstraff, samhällstjänst och övervaknings-
straff) ska domstolen ha tillgång till en än-
damålsenlig utredning av förutsättningarna 
för utdömande av samhällspåföljden. En så-
dan utredning är t.ex. den lämplighetsutred-
ning som Brottspåföljdsmyndigheten utarbe-
tar om den misstänktes beredskap att utföra 
samhällstjänst som förutsätter ett visst mått 
av självständighet. Verkställigheten av sam-
hällspåföljder är förenad med en skriftlig 
plan som är ett centralt dokument för verk-
ställigheten. Med stöd av planen får både den 
dömde och den övervakare som har hand om 
den praktiska verkställigheten detaljerad in-
formation om innehållet i verkställigheten av 
påföljden i fråga. Dessa aspekter tas upp i 6 § 
1 mom. och i det inledande stycket i 6 § 
2 mom. 

Paragrafens 1 mom. gäller uppgifter som är 
nödvändiga när en domstol prövar om det är 
möjligt att döma den som är misstänkt för ett 
brott till samhällspåföljd och vilken sam-
hällspåföljd som kan komma i fråga. De 
uppgifter som registreras med stöd av denna 
bestämmelse ska finnas i den utredning eller 
den plan som Brottspåföljdsmyndigheten ut-
arbetar med stöd av bestämmelserna om 
verkställighet av samhällspåföljden i fråga. 
Detta innebär att samhällspåföljdsregistret 
kommer att innehålla uppgifter som hänför 
sig till påföljdsutredningar och planer för 
strafftiden samt andra förberedande åtgärder 
och utlåtanden som genomförts och lämnats 
för utdömande av samhällspåföljder. Till 
dessa hör t.ex. uppgifter om en ung persons 
sociala situation och behov av stödåtgärder 
enligt 5 § i lagen om utredning av unga 
brottsmisstänktas situation samt de före-
skrivna uppgifterna om olika samhällspåfölj-
der, bl.a. uppgifter om den misstänktes per-
sonliga förhållanden och vilja att avtjäna 
samhällspåföljd, uppgifter om kontakterna 
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mellan övervakaren och den dömde och om 
de uppgifter och program som främjar den 
ungas sociala funktionsförmåga samt uppgif-
ter om de övriga förutsättningarna för utdö-
mande av samhällspåföljd. Brottspåföljds-
myndighetens beslut om att placera en fånge 
som avtjänar ett ovillkorligt fängelsestraff i 
övervakad frihet på prov baserar sig på en 
liknande utredning och prövning. 

Förslagets 6 § 2 mom. gäller sådana upp-
gifter som gäller verkställigheten av en sam-
hällspåföljd som har tagits in i planen för på-
följden i fråga och som hänför sig till iaktta-
gandet av planen samt eventuella brott mot 
skyldigheterna i lagen och planen. I reger-
ingens proposition till lagstiftning om verk-
ställigheten av samhällspåföljder föreslås de-
taljerade bestämmelser om innehållet i pla-
nen för strafftiden. På samma sätt föreskrivs 
detaljerat i 14 § i lagen om övervakad frihet 
på prov vad verkställighetsplanen för friheten 
på prov ska innehålla. De uppgifter som av-
ses i 6 § 2 mom. är 

1) innehållet i och villkoren för planen för 
strafftiden för övervakning av villkorligt 
fängelse, den övervakades brott mot skyldig-
heterna och brottspåföljderna samt andra 
uppgifter som hänför sig till övervakningen,  

2) innehållet i och villkoren för planen för 
strafftiden för ungdomsstraff, brott mot skyl-
digheterna av den som dömts till ungdoms-
straff och brottspåföljderna samt andra upp-
gifter som hänför sig till verkställigheten,  

3) innehållet i och villkoren för planen för 
strafftiden för samhällstjänst, brott mot skyl-
digheterna och brottspåföljderna samt andra 
uppgifter som hänför sig till verkställigheten,  

4) innehållet i och villkoren för planen för 
strafftiden för övervakningsstraff, den döm-
des uppgift med stöd av 8 § 2 mom. i lagen 
om övervakningsstraff om sådana läkemedel 
som den dömde använder och som ger posi-
tivt resultat i drogtest, brott mot skyldighe-
terna och brottspåföljderna samt övriga upp-
gifter som är nödvändiga för att verkställa 
och övervaka övervakningsstraff,  

5) innehållet i och villkoren för planen för 
strafftiden för övervakad frihet på prov, den 
dömdes uppgift med stöd av 17 § 1 mom. 4 
punkten i lagen om övervakad frihet på prov 
om läkemedel som den dömde använder och 
som ger positivt resultat i drogtest, brott mot 

skyldigheterna och brottspåföljderna samt 
andra uppgifter som hänför sig till detta, samt  

6) innehållet i och villkoren för planen för 
strafftiden för villkorligt frigivna, brott mot 
skyldigheterna och brottspåföljderna samt 
andra uppgifter som hänför sig till övervak-
ningen. 

Dessutom ska momentet innehålla en be-
stämmelse med stöd av vilken det är möjligt 
att registrera andra uppgifter än sådana som 
nämns i 1–6 punkten och som är nödvändiga 
för verkställigheten av samhällspåföljder. 

Det föreslagna 3 mom. gäller de uppgifter 
från socialvården som behövs vid utredning-
en av förutsättningarna för utdömande av 
samhällspåföljd samt vid beredningen av 
verkställigheten och verkställigheten av den. 
Bestämmelsen är nödvändig för att göra be-
handlingen av uppgifterna från den social-
vård som ges vid verkställigheten av straffet 
klarare. Syftet med Brottspåföljdsmyndighe-
tens verksamhet är att ordna funktioner till 
stöd för en livsstil utan brott. I detta har soci-
alvården eller arbete som nära anknyter till 
den stor betydelse. För att arbetet ska kunna 
skötas som sig bör ska behandlingen av de 
personuppgifter som gäller socialvård ordnas 
på ett behörigt sätt. Med tanke på detta ingår 
i samhällspåföljdsregistret ett klientregister 
för socialvård som innehåller uppgifter som 
har samband med de uppgifter som avses i 1 
och 2 mom. om behovet av socialvård för 
brottsmisstänkta eller personer som avtjänar 
samhällspåföljder och om socialvårdstjänster, 
stödåtgärder eller andra förmåner inom soci-
alvården som dessa får. Bestämmelser om 
sekretessplikten när det gäller uppgifter som 
ingår i det klientregister för socialvård som 
avses ovan och om behandling av övriga 
uppgifter finns i lagen om klientens ställning 
och rättigheter inom socialvården 
(812/2000). 

I fråga om behandlingen av uppgifter före-
slås alltså en hänvisning till lagen om klien-
tens ställning och rättigheter inom socialvår-
den i den sista meningen i 3 mom. De yrkes-
utbildade inom socialvården vet förutsätt-
ningarna för lämnande av uppgifter och övrig 
behandling av personuppgifter enligt den 
lagstiftning som gäller dem. Det väsentliga är 
att bestämmelserna i lagen om klientens 
ställning och rättigheter inom socialvården 
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tillämpas på de uppgifter som ansamlas vid 
den socialvård som ges vid Brottspåföljds-
myndigheten och som lagras i Brottspå-
följdsmyndighetens register och behandlas 
där. I lagen om klientens ställning och rättig-
heter inom socialvården ingår bl.a. betydande 
specialbestämmelser som gäller lämnande av 
uppgifter. I 13 § 2 mom. 1 punkten föreslås 
en bestämmelse om begränsning av behand-
lingen av uppgifterna i klientregistret för so-
cialvård, dvs. uppgifterna i registret får be-
handlas endast av de personer som deltar i 
uppgifter inom socialvården. Det finns ingen 
hänvisning i lagen om klientens ställning och 
rättigheter inom socialvården enligt vilken 
bestämmelserna redan då skulle ha omfattat 
den socialvård som ges vid Brottspåföljds-
myndigheten. I fråga om den socialvård som 
ges vid Brottspåföljdsmyndigheten har situa-
tionen därmed varit oklar och den har med-
fört svårigheter vid behandlingen av de kli-
entuppgifter inom socialvården som ansam-
las och som behövs vid Brottspåföljdsmyn-
digheten. Den ändring som nu föreslås är en 
tillfällig lösning för att tillsvidare göra situa-
tionen mer klar än för närvarande. 

Enligt 6 § 4 mom. kan uppgifterna om 
brottsmisstänkta eller dem som avtjänar 
samhällspåföljder innehålla uppgifter som är 
nödvändiga för behandling av de frågor som 
avses i 1–3 mom. och som gäller även andra 
personer än brottsmisstänkta och dem som 
avtjänar samhällspåföljder. En bestämmelse 
med motsvarande innehåll finns i den gällan-
de lagens 7 § 2 mom. som gäller uppgifterna 
i övervaknings- och verksamhetsregistret. 
Uppgifterna i fråga är nödvändiga för att reda 
ut den misstänktes eller den dömdes sociala 
situation samt för att ordna de funktioner 
som genomförs under straffets verkställig-
hetstid och som syftar till att förbättra den 
sociala funktionsförmågan. Det är t.ex. fråga 
om uppgifter som en misstänkt eller dömd 
lämnat om familjen, kontaktpersoner på ar-
bets- eller studieplatsen eller när övervak-
ningsstraff verkställs, om de personer som 
bor i samma bostad som den dömde. När det 
gäller uppgifter i anknytning till påförande 
eller verkställande av samhällspåföljd för en 
minderårig person kan även person- och kon-
taktuppgifterna för hans eller hennes vård-
nadshavare ingå i uppgifterna. 

7 §. Övervaknings- och verksamhetsre-
gistret. Övervaknings- och verksamhetsre-
gistret innehåller uppgifter som behövs för 
upprätthållandet av anstaltsordningen samt 
för övervakningen av fångar och intagna i en 
enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten och för 
deras deltagande i verksamheten. Enligt pa-
ragrafens 1 mom. gäller uppgifterna i över-
vaknings- och verksamhetsregistret placer-
ing, ordnande av övervakning, upprätthållan-
de av säkerheten, fullgörande av skyldighe-
ten att delta och deltagande i annan verksam-
het samt ekonomiska förmåner som anknyter 
till detta, utbildning, arbetserfarenhet, social 
situation, bedömning av arbets- och funk-
tionsförmågan, planen för strafftiden, andra 
bedömningar och planer som gjorts för pla-
cering i en viss verksamhet, kontakter utan-
för en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, 
förberedelse för frigivning och frigivnings-
planen, disciplinära förseelser och påföljder, 
rymning och otillåten avvikelse från öppen 
anstalt, brott mot villkoren för tillstånd att 
avlägsna sig, mot tillstånd till studier och till-
stånd till civilt arbete samt brott mot villko-
ren för placering i en anstalt utanför en enhet 
vid Brottspåföljdsmyndigheten. Bestämmel-
sen har i huvudsak samma innehåll som mot-
svarande bestämmelse i den gällande lagen. I 
den gällande lagen har uppgifter om discipli-
nära förseelser och deras påföljder samt om-
ständigheter i anknytning till verkställande 
av häktning definierats att ingå i verkställig-
hetsregistret, men karaktären av dessa upp-
gifter är sådan att de hör till övervaknings- 
och verksamhetsregistret. Till exempel av-
skildhet och begränsning av kontakter vid 
häktning hör till uppgifterna i 1, 2 och 6 
punkterna i det föreslagna 7 § 1 mom. 

I paragrafen föreslås ett nytt 2 mom. som 
med tanke på registrets användningsändamål 
gäller behövliga uppgifter om fångar och in-
tagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndighe-
ten när det gäller vissa beslut som fattats med 
stöd av fängelselagen eller häktningslagen. 
Sådana beslut gäller placering i fängelse och 
inom fängelset, förflyttning från ett fängelse 
till ett annat, deltagande i verksamhet, för-
vägran att delta i fritidsverksamhet, brevväx-
ling, telefonsamtal, besök och övriga kontak-
ter utanför fängelset, tillstånd att avlägsna 
sig, disciplin, granskning av fångar samt sä-
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kerhetsåtgärder och användning av maktme-
del. Enligt det föreslagna 2 mom. ska även 
uppgifter i fråga om anmälningar om hot mot 
personalen och uppgifter om övriga excep-
tionella situationer registreras. I sig ska upp-
gifterna i 2 mom. registreras med stöd av de 
olika punkterna i 1 mom., men Brottspå-
följdsmyndighetens centralförvaltningsenhet 
har ansett att en precisering i fråga om infö-
rande av besluten i registret är viktig. En sär-
skild fråga är antecknandet av grunderna för 
de beslut som nämns i momentet i registret. 
Vid registrering av uppgifter enligt de olika 
punkterna i 1 mom. är de närmast fråga om 
att uppgiften om slutsatsen i ett beslut införs i 
registret, t.ex. att en fånge har beviljats till-
stånd att avlägsna sig för en viss tid. Grun-
derna för ett avslag på tillstånd att avlägsna 
sig ska inte antecknas tydligt på basis av 1 
mom. Därmed ska grunderna registreras med 
stöd av 2 mom. I grunderna för beslutet kan 
ingå uppgifter som enligt 11 § 2 mom. 1 
punkten i lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet står utanför partsoffentlig-
heten. Enligt den nämnda bestämmelsen har 
en part inte rätt att ta del av en handling när 
utlämnande av uppgifter ur handlingen skulle 
strida mot ett synnerligen viktigt allmänt in-
tresse, ett barns intresse eller ett annat syn-
nerligen viktigt enskilt intresse. 

Det föreslås ett nytt 3 mom. om registre-
ring av de uppgifter som gäller socialvård. 
Som det tidigare har konstaterats i fråga om 
samhällspåföljdsregistret är bestämmelsen 
nödvändig för att göra behandlingen av upp-
gifterna från den socialvård som ges vid 
verkställigheten av straffet klarare. När det 
gäller verkställighet av fängelsestraff och 
häktning är det i princip fråga om uppgifter 
som införs i övervaknings- och verksamhets-
registret. Förfarandet i dagsläget är sådant att 
till den del det är fråga om socialvård som 
ges i enlighet med lagen om klientens ställ-
ning och rättigheter inom socialvården regi-
streras uppgifterna i övervaknings- och verk-
samhetsregistret så att endast yrkesutbildade 
inom socialvården kan se dem, om inte den 
registrerade har gett sitt samtycke till att de 
får behandlas på bredare basis. På samma sätt 
som i fråga om behandlingen av uppgifterna i 
samhällspåföljdsregistret ingår det även en 
hänvisning till lagen om klientens ställning 

och rättigheter inom socialvården i den sista 
meningen i momentet. 

Enligt 4 mom. kan det i uppgifterna om 
fångar och intagna i en enhet vid Brottspå-
följdsmyndigheten även ingå sådana uppgif-
ter som är nödvändiga för behandlingen av 
de frågor som avses i 1—3 mom. samt för 
upprätthållande av anstaltsordningen och sä-
kerheten och som gäller nära anhöriga till 
fångar eller intagna i en enhet vid Brottspå-
följdsmyndigheten eller andra personer. Så-
dana uppgifter är t.ex. de uppgifter som en 
fånge lämnat om sina närmaste anhöriga eller 
kontaktuppgifter till den civila arbetsplatsen. 
Bestämmelsen överensstämmer i huvudsak 
med den gällande lagen. 

8 §. Säkerhetsregistret. Enligt förslaget till 
8 § 1 mom. ska säkerhetsregistret innehålla 
uppgifter som behövs för förebyggande och 
utredande av kriminalitet som äger rum i 
fängelset, organiseras från fängelset eller ut-
övas under fängelsetiden samt för upprätthål-
lande av anstaltssäkerheten och som gäller 
personer som kan misstänkas göra sig skyl-
diga eller ha gjort sig skyldiga till ett brott 
som kan leda till fängelse, eller medverka el-
ler ha medverkat till ett brott som kan leda 
till fängelse i mer än sex månader. Bestäm-
melsen överensstämmer med den gällande 
lagstiftningen. 

Riksdagens grundlagsutskott har i sitt utlå-
tande (GrUU 19/2012 rd) förutsatt att be-
stämmelserna om datainnehållet i säkerhets-
registret ska vara detaljerade och uttömman-
de. I det föreslagna 2 mom. finns en detalje-
rad förteckning över de uppgifter som ska 
registreras i säkerhetsregistret. Det är fråga 
om uppgifter som inte har införts i något an-
nat register i Brottspåföljdsmyndighetens in-
formationssystem, såsom i övervaknings- 
och verksamhetsregistret. Nödvändiga upp-
gifter med tanke på användningsändamålet 
för säkerhetsregistret har ansetts vara uppgif-
ter om grunden för observationen, adress, 
brevväxling, besök, telefonsamtal och övriga 
uppgifter om teleförbindelser, otillåtna före-
mål och ämnen, konton, transaktioner, hän-
delser i fängelset, tips om att någon gjort sig 
skyldig till brott eller om händelser som 
äventyrar säkerheten i fängelset eller övriga 
uppgifter om säkerheten, uppgifter om före-
tag, samfund eller en andra organisationer 
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som anknyter till den registrerade, uppgifter 
om kriminella organisationer, personliga re-
lationer och fordon. Dessa uppgifter är nöd-
vändiga med tanke på användningsändamålet 
för säkerhetsregistret eftersom de på ett vä-
sentligt sätt anknyter till det som i paragrafen 
avses med förebyggande och utredande av 
kriminalitet samt tryggande av anstaltssäker-
heten. 

Enligt 3 mom. kan säkerhetsregistret inne-
hålla uppgifter också om andra exceptionella 
händelser i fängelset än sådana som avses i 1 
mom. och som äventyrar säkerheten samt om 
personer som har samband med sådana hän-
delser. I de fall som avses i momentet är det 
t.ex. fråga om sådana uppgifter som inte kan 
kopplas till en viss person. Eftersom syftet 
med säkerhetsregistret är att säkerställa an-
staltssäkerheten ska det också vara möjligt att 
i registret lagra uppgifter om andra personer 
än fångar och intagna i en enhet vid Brottspå-
följdsmyndigheten. Riksdagens grundlagsut-
skott har ansett att det i paragrafen ska ingå 
ett omnämnande om att uppgifter om andra 
personer än fångar och dem som intagits i en 
enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten får lag-
ras i registret om det med fog kan misstänkas 
att personen gör sig skyldig till brott eller 
äventyrar fängelsets säkerhet. Bestämmelsen 
ingår som sista mening i 3 mom. 

I det nya 4 mom. föreslås att det i säker-
hetsregistret ska antecknas hur tillförlitlig 
den uppgift som ska lagras i registret är. 
Riksdagens justitieombudsman har krävt en 
sådan bestämmelse. I slutet av 26 § krävs det 
att när en uppgift lämnas ut från säkerhetsre-
gistret ska det uppges hur tillförlitlig den är. 

9 §. Besökarregistret. Enligt förslaget till 
9 § ska för upprätthållande av anstaltsord-
ningen och säkerheten föras ett besökarregis-
ter över personer som lovligen besöker fång-
ar och intagna i en enhet vid Brottspåföljds-
myndigheten. I besökarregistret registreras 
uppgifter om besökarens namn och personbe-
teckning, vem besökaren kommer för att träf-
fa samt tidpunkten för besöket. Det ska fin-
nas mycket starka skäl för att registrera upp-
gifter om andra än fångar och intagna i en 
enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten. Med 
tanke på anstaltssäkerheten och ordningen 
måste Brottspåföljdsmyndigheten kunna 
övervaka hur utomstående personer rör sig i 

fängelset och på fängelseområdet. Av denna 
orsak har det ansetts motiverat att föra ett be-
sökarregister. Den föreslagna paragrafen har 
i huvudsak samma innehåll som motsvarande 
bestämmelse i den gällande lagen. Det före-
slås dock att 3 punkten i den gällande lagen 
ska slopas. Enligt punkten kan andra uppgif-
ter som hänför sig till besöket samlas in för 
besökarregistret. I motiveringen till bestäm-
melsen anges en förteckning över varor som 
en besökare medför till en fånge som ett ex-
empel på sådana uppgifter. Bestämmelsen fö-
reslås bli slopad eftersom andra väsentliga 
uppgifter som eventuellt hänför sig till besö-
ket än de uppgifter som anges i förslagets 1–
3 mom. ska införas i andra register, såsom i 
övervaknings- och verksamhetsregistret. 

Bestämmelserna i 10 § i den gällande lagen 
gäller besöksförbudsregistret. I det praktiska 
arbetet har det konstaterats att ett system med 
eventuella besöksförbud i samband med be-
sökarregistret skulle vara bättre än det nuva-
rande. Därmed föreslås det i 9 § 4 punkten att 
uppgifter om besöksförbud enligt 13 kap. 
10 § i fängelselagen eller 9 kap. 8 § i häkt-
ningslagen och innehållet i och grunden för 
detta samt hur länge förbudet är i kraft ingår i 
besökarregistret. Den föreslagna bestämmel-
sen motsvarar i huvudsak den gällande lag-
stiftningen. I den andra meningen i paragra-
fen föreslås en precisering av de uppgifter 
som specificerar en person som har medde-
lats besöksförbud. Dessa är namn och per-
sonbeteckning. Det är motiverat att använda 
personbeteckningen eftersom en person mås-
te kunna specificeras på ett entydigt sätt vid 
besöksförbud. 

10 §. Brottspåföljdsmyndighetens patient-
register. Riksdagens grundlagsutskott har an-
sett att det i den bestämmelse om Brottspå-
följdsmyndigheten patientregister som hänvi-
sar till lagen om patientens ställning och rät-
tigheter bör införas ett konstaterande om de 
uppgifter som lagras i patientregistret och de-
ras sekretess. I lagen ska det även finnas be-
stämmelser om andra regleringsobjekt som 
grundlagsutskottet anser vara viktiga för 
skyddet av personuppgifter. Riksdagens so-
cial- och hälsovårdsutskott har sett det som 
viktigt att samma bestämmelser om behand-
ling av och sekretess för patientuppgifter som 
allmänt gäller inom sjuk- och hälsovården 
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också gäller för journalhandlingarna i 
Brottspåföljdsmyndighetens patientregister. 
Med tanke på patienternas och de hälso- och 
sjukvårdsanställdas rättssäkerhet är det än-
damålsenligt att de anställda följer samma 
förpliktande bestämmelser som i arbetet i öv-
rigt, bl.a. patientlagens bestämmelser och de 
tillämpningsanvisningar som meddelats med 
stöd av dem. Med beaktande av dessa om-
ständigheter har social- och hälsovårdsut-
skottet föreslagit formuleringen i 10 §. 
 
3 kap. Principer för behandling av 

uppgifter 

11 §. Ansvar för uppgifternas riktighet. En-
ligt förslaget till 11 § svarar den registeran-
svarige, dvs. Brottspåföljdsmyndighetens 
centralförvaltningsenhet och för patientre-
gistrets del Brottspåföljdsmyndighetens häl-
sovårdsenhet samt den enhet vid Brottspå-
följdsmyndigheten, som har antecknat en 
uppgift i ett register för att en uppgift som 
har införts i ett register är riktig. En bestäm-
melse med motsvarande innehåll finns i 4 § 
3 mom. i den gällande lagen. Det faller sig 
naturligare att denna fråga regleras i 3 kap., 
som gäller principer för behandling av upp-
gifter, än i den paragraf som gäller uppgifter 
för specificering. 

12 §. Behandling av känsliga uppgifter. I 
11 § i personuppgiftslagen förbjuds behand-
ling av känsliga uppgifter. Som känsliga 
uppgifter uppfattas bl.a. uppgifter om krimi-
nella gärningar som någon gjort sig skyldig 
till och påföljder av dem, hälsotillstånd och 
vårdåtgärder samt behov av social vård och 
sociala tjänster. Vid behandlingen av person-
uppgifter i anslutning till verkställighet av 
straff har man i den gällande lagstiftningen 
gjort ett undantag i fråga om vissa uppgifts-
helheter som i personuppgiftslagen klassifi-
ceras som känsliga. Undantaget har ansetts 
möjligt eftersom det är fråga om uppgifter 
som är centrala med tanke på straffverkstäl-
ligheten. 

Enligt förslaget till 12 § 1 mom. får för 
personregister som avses i denna lag samlas 
in och i dem registreras personuppgifter vars 
syfte är att i fråga om en brottsmisstänkt, en 
dömd, en fånge, en intagen i en enhet vid 
Brottspåföljdsmyndigheten eller en person 

som avtjänar samhällspåföljd beskriva hans 
eller hennes kriminella gärning, straff eller 
annan påföljd för brott, hälsotillstånd, sjuk-
dom eller handikapp eller vårdåtgärder eller 
därmed jämförbara åtgärder som avser ho-
nom eller henne eller behov av socialvård el-
ler de socialvårdstjänster, stödåtgärder eller 
andra förmåner inom socialvården som han 
eller hon fått. 

Enligt 2 mom. kan i enskilda fall med den 
registrerades uttryckliga samtycke även 
andra känsliga uppgifter än de som avses i 
1 mom. samlas in och registreras, om uppgif-
terna är nödvändiga med tanke på registrets 
användningsändamål. Med samtycke avses i 
3 § 7 punkten i personuppgiftslagen varje 
slag av frivillig, särskild och på information 
baserad viljeyttring genom vilken den regi-
strerade godtar behandling av personuppgif-
ter som gäller honom eller henne. Ett sådant 
samtycke kan också återkallas, varvid grun-
den för registreringen upphör och de uppgif-
ter som lagrats i registret med stöd av sam-
tycket ska gallras ur registret. 

I den gällande lagen finns det bestämmel-
ser med samma innehåll. De föreslagna änd-
ringarna gäller endast en uppdatering av tre 
begrepp, dvs. brottsmisstänkt, enhet vid 
Brottspåföljdsmyndigheten och den som av-
tjänar samhällspåföljd. 

13 §. Behörighet att behandla uppgifter. 
Brottspåföljdsmyndighetens personregister 
innehåller känsliga och sekretessbelagda 
uppgifter. Därför är det nödvändigt att så 
noggrant som möjligt avgränsa de personer 
som kan behandla uppgifterna i registren. I 
förslaget till 13 § 1 mom. finns en grundläg-
gande bestämmelse om behandlingen av 
uppgifter. Enligt den har tjänstemännen vid 
Brottspåföljdsmyndigheten rätt att behandla 
uppgifter i Brottspåföljdsmyndighetens per-
sonregister i den utsträckning som de behö-
ver det för att sköta sina tjänsteuppdrag. Be-
stämmelsen har samma innehåll som motsva-
rande bestämmelse i den gällande lagen. I 
bestämmelsen görs endast den ändring av 
myndighetsnamnet som omorganiseringen av 
brottspåföljdsområdet förutsätter. 

Det föreslagna 2 mom. gäller de register 
vars behandling som förutom enligt den 
grundläggande bestämmelsen i 1 mom. är 
särskilt begränsad. Uppgifterna i det klient-
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register för socialvård som ingår i samhälls-
påföljdsregistret och övervaknings- och verk-
samhetsregistret behandlas endast av perso-
ner som deltar i skötseln av uppgifter inom 
socialvården. Begränsningen av behandling-
en av uppgifter som gäller socialvård har be-
handlats i motiveringarna ovan i samband 
med 6 § 3 mom. och 7 § 3 mom. På de upp-
gifter som ansamlas i socialvården och som 
lagras i det register för den socialvård som 
ges vid Brottspåföljdsmyndigheten och som 
behandlas där, tillämpas lagen om klientens 
ställning och rättigheter inom socialvården. 
Därmed ska specialbestämmelserna om sek-
retess, tystnadsplikt och utlämnande av sek-
retessbelagda uppgifter i 3 kap. i den nämnda 
lagen tillämpas även i den lag som nu före-
slås. Säkerhetsregistret är ett register som in-
nehåller uppgifter om exceptionella händel-
ser. Eftersom de uppgifter som lagrats där är 
av särskilt känslig natur får de behandlas en-
dast av sådana tjänstemän vid Brottspå-
följdsmyndigheten som särskilt utsetts av 
Brottspåföljdsmyndighetens centralförvalt-
ningsenhet. Uppgifterna i Brottspåföljds-
myndighetens patientregister får behandlas 
endast vid Brottspåföljdsmyndighetens häl-
sovårdsenhet eller av personer som på upp-
drag av enheten deltar i vården av patienten 
eller i anknytande uppgifter. Bestämmelsen 
är konsekvent med bestämmelsen om sekre-
tessbelagda uppgifter i journalhandlingar i 
13 § i lagen om patientens ställning och rät-
tigheter. Social- och hälsovårdsministeriet 
har gett ut en anvisning för upprättande och 
hantering av journalhandlingar (social- och 
hälsovårdsministeriets publikationer 2012:4). 
De gäller även de journalhandlingar som 
upprättas och hanteras vid Brottspåföljds-
myndigheten. 

14–23 §. Utlämnande av uppgifter till vissa 
myndigheter ur verkställighetsregistret, sam-
hällspåföljdsregistret samt övervaknings- 
och verksamhetsregistret. De med tanke på 
Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet cen-
trala register som uppgifter utlämnas från i 
nuläget, och som det även i fortsättningen är 
nödvändigt att göra, är verkställighetsre-
gistret, samhällspåföljdsregistret samt över-
vaknings- och verksamhetsregistret. 

Riksdagen grundlagsutskott har ansett att 
det i bestämmelserna angående utlämnande 

av uppgifter förutom en specificering av mot-
tagarna och användningsändamålet för upp-
gifterna ska finnas exakta bestämmelser om 
uppgifternas materiella innehåll. För att möta 
detta krav har det exakta innehållet i de upp-
gifter som varje myndighet behöver specifi-
cerats per register i 14—23 §. Behovet i frå-
ga om uppgiftsinnehållet har verifierats hos 
de aktuella myndigheterna så att det uppgifts-
innehåll som ingår i förslaget är sådant att det 
motsvarar de uppgifter som myndigheterna 
behöver i sitt arbete och så att inte uppgifter 
utlämnas till myndigheterna annat än för des-
sa användningsändamål. På grund av kravet 
på exakthet i lagstiftningen finns bestämmel-
serna om de olika myndigheterna i egna pa-
ragrafer. Därmed blir antalet paragrafer i frå-
ga om utlämnande av uppgifter många, 
sammanlagt tio. Genom bestämmelser i olika 
paragrafer eftersträvas också klarhet i fråga 
om att varje enskild myndighets möjlighet att 
få uppgifter ska vara så lätt att konstatera 
som möjligt. I varje paragraf bestäms från 
vilket register, vilka uppgifter och för vilket 
användningsändamål Brottspåföljdsmyndig-
heten trots sekretessbestämmelserna får läm-
na ut uppgifter. 

De myndigheter som behöver uppgifter ur 
Brottspåföljdsmyndigheten verkställighetsre-
gister, samhällspåföljdsregister samt över-
vaknings- och verksamhetsregister är sådana 
myndigheter som själv centralt har att göra 
med brottsmisstänkta och dömda samt perso-
ner som avtjänar straff. I nuvarande system 
är dessa myndigheter polisen, Migrations-
verket, Rättsregistercentralen, utsöknings-
myndigheterna, stämningsmännen, åklagar-
na, domstolarna, Tullen, Gränsbevakningsvä-
sendet, de militära myndigheterna samt 
Folkpensionsanstalten. Samma myndigheter 
kommer att behöva uppgifter ur Brottspå-
följdsmyndighetens register även i fortsätt-
ningen. 

Det föreslås att ett sådant fotografi som 
lagrats i registret som avses i 4 § 2 mom. av 
en fånge, en intagen i en enhet vid Brottspå-
följdsmyndigheten, den som avtjänar över-
vakningsstraff eller den som försatts i över-
vakad frihet på prov får lämnas till förunder-
sökningsmyndigheterna, dvs. polisen, Tullen 
och Gränsbevakningsväsendet. Detta anses 
som viktigt eftersom förundersökningsmyn-
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digheterna efter det att påföljden har avtjä-
nats kan ha behov av ett nytaget fotografi av 
personen. Behovet kan anknyta t.ex. till gri-
pandet av en efterlyst person. 

Utlämnande av uppgifter ur Brottspå-
följdsmyndighetens personregister på det sätt 
som avses i 14—23 § gäller endast utläm-
nande till finländska myndigheter. Sådana 
uppgifter till t.ex. utländska polismyndighe-
ter som de behöver t.ex. för att förhindra, av-
slöja och utreda brott utlämnas via polismyn-
digheterna i Finland. Polismyndigheten får 
lämna ut uppgifterna i fråga med stöd av 30 § 
i lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet. Enligt bestämmelsen kan en 
myndighet, utöver vad som särskilt bestäms i 
lag, lämna ut uppgifter ur en sekretessbelagd 
handling till en utländsk myndighet eller ett 
internationellt organ, om samarbetet mellan 
den utländska och den finska myndigheten 
regleras i en för Finland bindande internatio-
nell överenskommelse eller föreskrivs i en 
rättsakt som är bindande för Finland och om 
uppgifter ur handlingen enligt denna lag kan 
lämnas ut till den finska myndigheten som 
bedriver samarbetet. 

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott 
har uppmanat till att undvika överlappande 
bestämmelser när det gäller bestämmelserna 
om utlämnande av uppgifter och att i det syf-
tet kontrollera om de myndigheter som 
nämns i de aktuella bestämmelserna redan i 
detta nu på basis av någon annan lag har rätt 
att få de avsedda uppgifterna av Brottspå-
följdsmyndigheten. Enligt justitieministeriets 
och Brottspåföljdsmyndighetens åsikt är det 
mer tydligt om bestämmelserna om utläm-
nande av uppgifter i så stor omfattning som 
möjligt ingår i lagen om behandling av per-
sonuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten, 
i stället för att bestämmelserna delvis ingår i 
de lagar som gäller dem som har rätt att få 
uppgifterna och delvis i den nu föreslagna 
lagen. Den lösning man gått in för i den gäl-
lande lagen, att bestämmelser om utlämnande 
av Brottspåföljdsmyndigheten uppgifter finns 
i lagen för det egna området, har konstaterats 
fungera bra både när det gäller Brottspå-
följdsmyndigheten som den aktör som läm-
nar ut uppgifterna och de aktörer som har rätt 
att få uppgifterna; de särskilda bestämmel-
serna om utlämnande av uppgifter inom 

brottspåföljdsområdet har varit klart uppräk-
nade enligt användningsändamål. En annan 
central lag när det gäller utlämnande av upp-
gifter är lagen om behandling av personupp-
gifter i polisens verksamhet (761/2003). 

24 §. Förfarandet för utlämning av uppgif-
ter i fall som avses i 14—23 §. I den före-
slagna 24 § ingår bestämmelser om vissa för-
faranden för utlämnande av uppgifter som 
sker med stöd av bestämmelserna i 14—23 §. 
Enligt 1 mom. får uppgifterna i fråga lämnas 
till mottagaren genom teknisk anslutning el-
ler på något annat elektroniskt sätt. Det är 
fråga om en sådan art av behovet av uppgif-
ter för de myndigheter som konstaterats i de 
ovan nämnda paragraferna, att utlämnande 
med hjälp av teknisk anslutning har varit 
möjlig redan enligt gällande lagstiftning. 
Som exempel kan nämnas polisens behov av 
att vid brottsutredning kontrollera om en per-
son har varit i fängelse vid den tidpunkt när 
ett brott har begåtts, en stämningsmans be-
hov av att kontrollera en persons vistelseort 
eller Folkpensionsanstaltens behov av att 
kontrollera om avtjänande av fängelsestraff 
utgör hinder för att personen ska få en even-
tuell förmån. Jämfört med gällande lagstift-
ning införs i bestämmelsen möjligheten att 
lämna ut uppgifterna i fråga även på något 
annat elektroniskt sätt än med hjälp av tek-
nisk anslutning. Med detta avses en data-
mängd som hänger samman med en viss 
sökning och som består av ett flertal enskilda 
uppgifter. En sådan är t.ex. en helhet av data 
som valts ut i informationssystemet med 
hjälp av ett program och för vilken sökning-
en har skett automatiskt enligt på förhand 
angivna sökvillkor. 

Enligt 2 mom. fattas av den registeransva-
rige om utlämnande av uppgifter som avses i 
14—23 § eller en av denne utsedd tjänsteman 
vid Brottspåföljdsmyndigheten. Bestämmel-
sen motsvarar den gällande lagstiftningen. 

25 §. Utlämnande av uppgifter om verk-
ställighet av samhällspåföljder till enskilda. 
Verkställigheten av samhällspåföljder är för-
enad med funktioner som det är möjligt eller 
nödvändigt att skaffa från privata aktörer. 
Samhällspåföljder verkställs inom den döm-
des egen livsmiljö, och därför ordnas även 
funktionerna och tjänsterna delvis genom åt-
gärder som vidtas av privata aktörer. En sär-
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skild sådan privat aktör är tjänstgöringsstället 
för samhällstjänst. En behörig verkställighet 
kan i dessa fall förutsätta att den som ordnar 
funktionen får sekretessbelagda uppgifter av 
Brottspåföljdsmyndigheten. Det kan t.ex. 
gälla uppgifter om samhällspåföljdens längd. 
I 25 § föreslås alltså en bestämmelse enligt 
vilken Brottspåföljdsmyndigheten, utöver 
vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i 
myndigheternas verksamhet och någon an-
nanstans i lag, trots sekretessbestämmelserna 
kan lämna ut uppgifter som är nödvändiga 
för verkställigheten till en privat sam-
manslutning, stiftelse och juridisk person 
som sköter verkställighet av samhällspåfölj-
der. 

Utgångspunkten ska vara att den privata 
aktör som deltar i ordnandet av funktionerna 
ska få de uppgifter den behöver av den 
brottsmisstänkte eller dömde själv, men i 
synnerhet t.ex. tjänstgöringsstället för sam-
hällstjänst kan på grund av ett brott mot 
tjänstgöringsvillkoren hamna i en situation 
där det är nödvändigt att få uppgifterna direkt 
från Brottspåföljdsmyndigheten. Vid verk-
ställigheten av ett fängelsestraff finns det inte 
något motsvarande behov av att lämna ut 
uppgifter från Brottspåföljdsmyndigheten till 
en privat aktör som vid verkställigheten av 
samhällspåföljder, eftersom ett fängelsestraff 
i huvudsak verkställs i ett fängelse. Till den 
del privata aktörer utanför fängelset behöver 
uppgifter ska uppgifterna lämnas ut av fång-
en själv eller med hans eller hennes uttryck-
liga samtycke. 

Den som lämnar ut uppgifter ska säkerstäl-
la att mottagaren är medveten om tystnads-
plikten och förbudet mot utnyttjande enligt 
23 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myn-
digheternas verksamhet, tystnadsplikten en-
ligt 33 § i personuppgiftslagen och innehållet 
i andra bestämmelser som tryggar skyddet 
för den personliga integriteten. 

26 §. Utlämnande av uppgifter ur säker-
hetsregistret. Säkerhetsregistret innehåller 
uppgifter om exceptionella och allvarliga 
händelser och om misstankar som hänför sig 
till dem. Därför är utlämnandet av uppgifter 
ur säkerhetsregistret strikt reglerat i den gäl-
lande lagen. I den föreslagna 26 § görs en 
ändring av namnet Brottspåföljdsmyndighe-
ten och en språklig ändring i den finska 

språkdräkten som innebär att en onödig upp-
repning av ordet säkerhetsregister stryks. 

Enligt 26 § kan, utöver vad som föreskrivs 
i lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet och någon annanstans i lag, upp-
gifter i Brottspåföljdsmyndighetens säker-
hetsregister trots sekretessbestämmelserna 
lämnas ut till polisen, huvudstabens under-
sökningsavdelning, Tullen och gränsbevak-
ningsväsendet. Riksdagens grundlagsutskott 
har ansett att rätten att lämna ut uppgifter 
måste antingen kopplas ihop med nödvän-
dighetskravet eller så måste uppgiftsinnehål-
let preciseras och krav ställas på att uppgif-
terna är behövliga. På grund av detta lyfts ni-
vån för utlämnande av uppgifter i 26 § till att 
gälla sådana uppgifter från säkerhetsregistret 
som är nödvändiga för ändamål som motsva-
rar säkerhetsregistrets användningsändamål. 
Sista meningen i paragrafen förutsätter att 
uppgifternas tillförlitlighetsgrad anges. Detta 
kan ske t.ex. enligt skalan okontrollerad – 
sannolik – säker. 

27 §. Utlämnande av uppgifter ur Brottspå-
följdsmyndighetens patientregister. Bestäm-
melser om hemlighållandet av och villkoren 
för utlämnande av hälso- och sjukvårdsupp-
gifter finns i huvudsak i lagen om patientens 
ställning och rättigheter och lagen om yrkes-
utbildad personal inom hälso- och sjukvår-
den. Utgångspunkten är att uppgifter som in-
går i journalhandlingarna inte får lämnas ut 
till utomstående utan skriftligt samtycke av 
patienten. Med utomstående avses personer 
som inte deltar i vården av patienten eller i 
anslutande uppgifter i den aktuella verksam-
hetsenheten för hälso- och sjukvård. 

När den gällande lagen om behandling av 
personuppgifter vid verkställighet av straff 
stiftades ansågs det motiverat att det delvis 
och på vissa väl avgränsade villkor ska vara 
möjligt att frångå det strikta hemlighållandet 
och kravet på patientens skriftliga samtycke 
till utlämnande av uppgifter när det gäller 
vissa allvarliga smittsamma sjukdomar. I det-
ta syfte stiftades en bestämmelse med stöd av 
vilken det utan skriftligt samtycke av den be-
rörda personen endast får lämnas ut sådana 
uppgifter som avses i 1 och 2 mom. och som 
inte anger sjukdomens art eller någon annan 
detalj om personens hälsotillstånd eller vård 
till andra anställda vid Brottspåföljdsmyn-
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digheten än dess yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården. 

Den föreslagna 27 § är helt ny i jämförelse 
med gällande lagstiftning. En absolut huvud-
regel vid utlämnande av uppgifter ur patient-
registret är den registrerades skriftliga sam-
tycke för erhållande och utlämnande av upp-
gifter. I praktiken har man även gjort på detta 
sätt. I det praktiska arbetet när det gäller 
verkställighet är förfarandet med patientens 
skriftliga samtycke dock inte alltid tillräck-
ligt för att lämna ut uppgifter. Även riksda-
gens justitieombudsman har påmint om att 
Europeiska domstolen för de mänskliga rät-
tigheterna har ålagt myndigheterna ett stort 
ansvar när det gäller övervakningen av en 
självmordsbenägen fånge. Justitieombuds-
mannen har ställt frågan hurudan lagstiftning 
som är berättigad för att dels garantera sekre-
tessen och dels försäkra sig om skyddet av 
fångarnas och fängelsepersonalens hälsa och 
säkerhet. 

Vid utarbetandet av den aktuella bestäm-
melsen har man strävat till en så jämlik situa-
tion som möjligt vid övervägandet av dels 
sekretessen för hälso- och sjukvårdsuppgif-
terna och dels tryggandet av hälsan och sä-
kerheten för den registrerade och andra per-
soner under exceptionella och slutna förhål-
landen. För att säkerställa detta beslutar en 
läkare som svarar för hälso- och sjukvården 
för fångar och intagna i en enhet vid 
Brottspåföljdsmyndigheten eller i ett enskilt 
fall enligt läkarens instruktion en annan yr-
kesutbildad person inom hälso- och sjukvår-
den om utlämnade av uppgifter. Nivån för ut-
lämnande av uppgifter höjdes till nödvändiga 
uppgifter med beaktande av ställningstagan-
dena av riksdagens grundlagsutskott och so-
cial- och hälsovårdsutskottet. I enlighet med 
utskottens utlåtanden är den aktör som tar 
emot uppgifterna noggrant specificerad. 

Bestämmelsen i 1 mom. 1 punkten är i frå-
ga om utlämnande av uppgifter för praktiska 
behov en form av grundläggande bestämmel-
se. Med hjälp av den tryggas utlämnandet av 
uppgifter i situationer där det i fråga om upp-
gifter som gäller en fånge eller intagen i en 
enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten i fråga 
om risk för våld, självmord eller smittsam 
sjukdom och som är nödvändiga för att 
skydda personens liv, hälsa eller säkerhet el-

ler för att förhindra att andra personers liv, 
hälsa eller säkerhet äventyras. De uppgifter 
som avses här kan lämnas till direktören för 
bedömningscentrumet eller fängelsedirektö-
ren eller en tjänsteman vid Brottspåföljds-
myndigheten som utsetts av någondera av 
dem. Det föreslås att till mottagarna enligt 
gällande lagstiftning fogas vid sidan av fäng-
elsedirektören dessutom direktören för be-
dömningscentrumet. Detta motsvarar 
Brottspåföljdsmyndighetens nutida organisa-
tion. Det behov av uppgifter som här avses 
för direktören för bedömningscentrumet är 
likartat som för fängelsedirektören, han eller 
hon leder ju en enhet där det fattas väsentliga 
beslut om och utarbetas planer för bl.a. an-
vändningen av strafftiden och placeringen av 
fången. 

I 1 mom. 2 punkten ingår en bestämmelse 
enligt vilken det till direktören för bedöm-
ningscentrumet eller fängelsedirektören eller 
en tjänsteman som utsetts av någondera av 
dem att svara för sådana funktioner får ut-
lämnas uppgifter som gäller arbets- och funk-
tionsförmåga och som är nödvändiga med 
tanke på placeringen av en person i verksam-
het. I den föreslagna bestämmelsen är det 
närmast fråga om en bedömning huruvida en 
person är arbets- eller funktionsförmögen el-
ler arbets- eller funktionsoförmögen eller om 
en omständighet som begränsar personens 
arbets- eller funktionsförmåga, t.ex. omnäm-
nande att personen inte får lyfta tunga före-
mål. Det är alltså inte fråga om att uppge en 
diagnos eller någon annan detaljerad patient-
uppgift. I första hand är det fråga om att 
trygga arbetssäkerheten och att undvika häl-
soskador. Brottspåföljdsmyndigheten har an-
sett det som viktigt att det finns en tydlig be-
stämmelse om detta i lagen. 

Enligt villkoren i inledningsfrasen i 
1 mom. får uppgifter som lagrats i patientre-
gistret enligt 3 punkten utlämnas till en tjäns-
teman vid Brottspåföljdsmyndighetens cen-
tralförvaltningsenhet i vars tjänsteuppgifter 
ingår behandling av ärenden i fråga om såda-
na fångar som avses i 1 § 2 mom. i lagen om 
förfarandet vid frigivning av långtidsfångar 
en bedömning av risken för våld och en far-
lighetsbedömning för behandlingen av ären-
det samt till direktören för bedömningscent-
ret eller fängelsedirektören eller en tjänste-
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man som utsetts av någondera av dem att 
svara för funktionerna, för planeringen och 
förverkligandet av den verksamhet som ord-
nas med stöd av den bedömda risken för våld 
ett skriftligt utlåtande om slutsatserna av far-
lighetsbedömningen samt till direktören för 
bedömningscentret eller fängelsedirektören 
eller en tjänsteman som utsetts av någondera 
av dem att svara för funktionerna, för plane-
ringen och förverkligandet av den verksam-
het som ordnas med stöd av den bedömda 
risken för våld ett skriftligt utlåtande om 
slutsatserna av en bedömning av risken för 
våld och en farlighetsbedömning. Vid över-
vägandet av om en långtidsfånge ska friges 
ska bedömningen av risken för våld och far-
lighetsbedömningen i fråga om personen stå 
till förfogande när ärendet behandlas. 
Brottspåföljdsmyndighetens centralförvalt-
ningsenhet ska för egen del vid behandlingen 
av ärendet ta ställning till om den förordar 
frigivningen av fången eller inte. Bedöm-
ningen av risken för våld och åtgärder som 
planeras och genomförs för att minska risken 
kräver grundlig kännedom om den aktuella 
personens situation. Uppgifterna om hälso- 
och sjukvård är väsentliga i detta. Undanta-
get från sekretessen för hälso- och sjukvårds-
personalen kan i dessa fall motiveras med 
strävan att trygga den allmänna säkerheten i 
samhället. De omständigheter som gäller 
allmän säkerhet beaktas både vid prövningen 
av frigivning av en person som eventuellt på 
nytt kommer att göra sig skyldig till vålds-
brott och vid planeringen och genomförandet 
av den verksamhet som sker för att minska 
risken. Riksdagens lagutskott har i sitt betän-
kande (LaUB 35/2010 rd) med anledning av 
regeringens proposition med förslag till änd-
ring av lagar som har samband med organisa-
tionsreformen på brottspåföljdsområdet fäst 
uppmärksamhet vid att säkerställandet av den 
rätt att få uppgifter som avses i denna punkt 
regleras på tillbörligt sätt i den nu föreslagna 
lagen. Trots satt det i lagen ingår en möjlig-
het till undantag från sekretessen är utgångs-
punkten även i denna punkt ett skriftligt sam-
tycke av patienten eller den undersökte för 
att de uppgifter som fåtts vid undersökningen 
ska kunna lämnas till den tjänsteman som av-
ses i bestämmelsen. Det kan konstateras att 
när en läkare påbörjar en sådan bedömning 

som avses här ska läkaren enligt bestämmel-
serna i lagen om patientens ställning och rät-
tigheter berätta för den som undersöks huru-
dan undersökning det är fråga om. I enlighet 
med de bestämmelser och anvisningar som 
gäller behandlingen av hälso- och sjukvårds-
uppgifter ska läkaren även berätta hur och för 
vad de uppgifter som fåtts vid undersökning-
en lämnas ut och hur de behandlas i övrigt. 

I det föreslagna 2 mom. begränsas innehål-
let, i enlighet med gällande lag, i de uppgifter 
som utlämnas med stöd av denna paragraf så 
att utan den registrerades skriftliga samtycke 
får endast sådana uppgifter som avses i 
1 mom. 1 och 2 punkten och som inte anger 
sjukdomens art eller någon annan detalj om 
personens hälsotillstånd eller vård röjas för 
andra anställda inom Brottspåföljdsmyndig-
heten än dess yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården. Det är fråga om ytt-
randen av yrkesutbildade personer inom häl-
so- och sjukvården som med stöd av sin egen 
yrkesskicklighet redogör t.ex. för dem som 
arbetar i styrnings- och övervakningsuppgif-
ter med personen i fråga om personens smitt-
samma sjukdom eller självdestruktivitet. Ytt-
randet kan t.ex. vara att undvika en viss sorts 
kontakt med personen eller att mycket fre-
kvent besöka personen. 

I 3 mom. finns en bestämmelse med stöd 
av vilken sådana uppgifter som avses i 1 
mom. 3 punkten också får lämnas ut om ett 
sådant utlåtande på basis av en undersökning 
av sinnestillståndet hos en svarande i brott-
mål som avses i 17 kap. 45 § i rättegångsbal-
ken till den del utlåtandet tar ställning till om 
den åtalade ska anses vara synnerligen farlig 
för någon annans liv, hälsa eller frihet. 

Vid utformningen av paragrafen har strä-
van varit största möjliga exakta avgränsning 
med målsättningen att skyddet för patient-
uppgifterna är så bra som möjligt och att om 
den registrerade inte gett sitt samtycke till ut-
lämnandet av uppgifterna kan undantag göras 
endast vid verkställighet av fängelsestraff el-
ler häktning, bedömning av risken för våld 
när det gäller en långtidsfånge eller när pla-
neringen eller genomförandet av funktioner 
kräver det. 

28 §. Rätt att få uppgifter av andra myn-
digheter och uppgiftsskyldiga. I paragrafen 
ingår en detaljerad förteckning över de myn-
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digheter av vilka och för hurudana syften 
Brottspåföljdsmyndigheten kan få sekretess-
belagda uppgifter. I huvudsak motsvarar den 
föreslagna paragrafen den gällande lagstift-
ningen. Utöver vad som föreskrivs någon an-
nanstans i lag och trots sekretessbestämmel-
serna har Brottspåföljdsmyndigheten rätt att 
av andra myndigheter få uppgifter vilka gäll-
er en brottsmisstänkt, en dömd, en fånge, en 
intagen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndig-
heten och en person som avtjänar samhälls-
påföljd och vilka behövs för verkställighet av 
straff eller häktning eller för skötseln av nå-
gon annan uppgift som hör till Brottspå-
följdsmyndigheten enligt vad som anges i 
förteckningen med sju punkter. 

Förslaget i 28 § 1 mom. 1 och 2 punkten 
motsvarar i huvudsak den gällande lagstift-
ningen. Med stöd av dem är det möjligt att ur 
det i justitieförvaltningens riksomfattande in-
formationssystem ingående registret över av-
göranden och meddelanden om avgöranden 
få uppgift om meddelandet av ett avgörande 
som gäller personen i fråga och att ur befolk-
ningsdatasystemet få uppgifter om personens 
namn, personbeteckning, medborgarskap, 
hemkommun, adress och död samt andra 
uppgifter som behövs för skötseln av de upp-
gifter som Brottspåföljdsmyndigheten har. I 
1 mom. 2 punkten införs eller preciseras rät-
ten för Brottspåföljdsmyndigheten att ur be-
folkningsdatasystemet även få uppgifter om 
personens intressebevakning samt hans eller 
hennes minderåriga barn och vårdnad, boen-
de och umgängesrätt i fråga om dem. Dessa 
uppgifter är nödvändiga för Brottspåföljds-
myndigheten t.ex. med tanke på underhålls-
bidrag som ska innehållas från lön eller ar-
rangemang i fråga om umgängesrätt. 

I förslaget till 1 mom. 3 punkten görs de 
tillägg som i praktiken konstaterats vara nöd-
vändiga i anslutning till utlåtanden och ut-
redningar vid utdömandet av påföljder samt i 
verkställighetsuppdrag. Enligt den gällande 
lagen är det ur datasystemet för polisärenden 
möjligt att få uppgifter om personer i efter-
lysningsregistret samt ur registret över an-
hållna uppgifter för att klargöra personens 
vistelseort. Beredningen och verkställigheten 
av påföljder är dock numera förenade med 
flera sådana omständigheter som kräver upp-
gifter som finns hos polisen för att de ska 

kunna utredas eller konstateras. Enligt den 
föreslagna bestämmelsen ska det vara möjligt 
att ur polisens personregister få uppgifter för 
utlåtandet till domstol om förutsättningarna 
för utdömande av samhällspåföljder, för 
verkställigheten av samhällspåföljder, för 
uppföljning av efterlysningar och besöksför-
bud som gäller dömda, för placering av häk-
tade och fångar, för internationell senare-
läggning av verkställigheten och förhindran-
de av kriminalitet som äger rum i häktet eller 
fängelset samt för behandling av tillstånds-
ärenden i anslutning till verkställigheten av 
påföljder och för övervakning av att till-
ståndsvillkoren iakttas. Den föreslagna ut-
vidgningen till att gälla polisens samtliga 
personregister överensstämmer med 19 § 1 
mom. 12 punkten i lagen om behandling av 
personuppgifter i polisens verksamhet. 

Bestämmelserna om erhållande av uppgif-
ter i 1 mom. 4—7 punkten överensstämmer 
med bestämmelserna i den gällande lagen. 
Med stöd av dem är det möjligt att ur det i 
justitieförvaltningens riksomfattande infor-
mationssystem ingående rikssystemet för be-
handling av diarie- och ärendehanterings-
uppgifter få uppgifter om vilket skede ett 
åtalsärende som gäller personen befinner sig 
i, ur utsökningens informationssystem få 
uppgifter om i vilket skede ett verkställig-
hetsärende som gäller personen är samt av 
Migrationsverket få uppgifter om uppehålls-
ärenden, ärenden som gäller avlägsnande ur 
landet och verkställighet av beslut om av-
lägsnande ur landet samt inreseförbud och 
förbudets längd i fråga om en utlänning som 
är eller varit antecknad i utlänningsregistret 
och är eller varit intagen i en enhet vid 
Brottspåföljdsmyndigheten. Dessa uppgifter 
lämnas i praktiken också ut av polisen och 
gränsbevakningsväsendet och därför fogas de 
till bestämmelsen. Enligt momentets 7 punkt 
kan Brottspåföljdsmyndigheten för skötseln 
av sina uppgifter få uppgifter ur värnpliktsre-
gistret om fullgörande av värnplikt. Detta har 
betydelse i synnerhet för verkställigheten av 
samhällspåföljder. 

I det föreslagna nya 2 mom. ingår en exakt 
och noggrant avgränsad bestämmelse om 
vilka aktörer som har skyldighet att lämna 
uppgifter som anknyter till social- och hälso-
vård till Brottspåföljdsmyndigheten. Det är 
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endast fråga om nödvändiga uppgifter och 
endast för de uppgifter som föreskrivs genom 
lag. Utgångspunkten för att lämna ut och få 
uppgifter inom social- och hälsovården är 
den registrerades skriftliga samtycke, varför 
den största delen av de uppgifter som 
Brottspåföljdsmyndigheten behöver t.ex. i 
arbetet med att minska återfall i brott fås ut-
tryckligen med den registrerades samtycke. 
Utgångspunkten är att uppgifter om social- 
och hälsovård inte bör lämnas ut utan perso-
nens skriftliga samtycke för sådan verksam-
het där deltagandet baserar sig på personens 
samtycke. I utkastet till bestämmelse har be-
aktats social- och hälsovårdsutskottet konsta-
terande att det är viktigt att de kommunala 
myndigheterna får en tillräckligt detaljerad 
och motiverad begäran om uppgifter för att 
de ska kunna göra en korrekt bedömning av 
om kriterierna är uppfyllda. I 1 och 2 punk-
ten säkerställs att uppgifter fås för att kart-
lägga den brottsmisstänktes situation, utarbe-
ta det utlåtande som förutsätts för behand-
lingen av brottmålet och för planering av in-
nehållet i verkställigheten av påföljden. De 
uppgifter om socialvård i fråga om brotts-
misstänkta, t.ex. uppgifter om socialvård för 
bedömning av lämpligheten för samhällspå-
följd, som fåtts på detta sätt och lagrats i re-
gistret kan användas även i påföljdens verk-
ställighetsskede. Det finns skäl att ytterligare 
betona att det överlämnande av uppgifter 
som avses i lagen begränsas enbart till de 
uppgifter som uttryckligen anges i lagen. 
Uppgift om t.ex. hälso- och sjukvårdstjänster 
som en brottsmisstänkt har anlitat betyder 
inte att den som begär uppgiften får uppgifter 
ur den aktuella personens patientregister av 
kommunens verksamhetsenhet för hälso- och 
sjukvård.  

I 28 § 3 mom. föreskrivs på samma sätt 
som i den gällande lagen om möjligheten att 
använda teknisk anslutning på så sätt de upp-
gifter som avses i 1 och 2 mom. kan lämnas 
genom teknisk anslutning så som särskilt av-
talas med den registeransvarige. 

29 §. Rätt att få uppgifter av domstol och 
av verksamhetsenheter för hälso- och sjuk-
vård utanför Brottspåföljdsmyndigheten. I 
förslaget till 29 § 1 mom. föreskrivs i enlig-
het med den gällande lagen att utöver vad 
som bestäms någon annanstans i lag har 

Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbe-
stämmelserna rätt att av domstol få uppgifter 
ur rättegångshandlingarna i fråga om en 
fånge som gjort sig skyldig till allvarliga 
våldsbrott eller sexualbrott, om uppgifterna 
behövs när det i samband med utarbetandet 
av en plan för strafftiden enligt fängelselagen 
bedöms om fången behöver delta i ett verk-
samhetsprogram som ordnas i fängelset och 
syftar till att förebygga återfall i brott, när det 
väljs ut vilka fångar som ska delta i pro-
grammet eller när programmet verkställs. 

I förslaget till 2 mom. föreskrivs i enlighet 
med den gällande lagen att i fråga om de 
handlingar som avses i 1 mom. ska den myn-
dighet som lämnar ut handlingarna innan de 
lämnas ut, ur handlingarna gallra eller i dem 
med andra slags identifierare ersätta sådana 
uppgifter på basis av vilka en part eller någon 
annan som har del i saken kan identifieras. 
Den dömdes identifieringsuppgifter och upp-
gifter om andra parters ålder, kön och släkt-
skapsförhållande till den dömde får dock inte 
gallras ur. Bestämmelsen har motiverats med 
att Brottspåföljdsmyndigheten behöver upp-
gifterna för att kunna nå sitt mål att inverka 
på återfallsbrottsligheten. För att effektmålet 
ska kunna uppnås förutsätts det i synnerhet i 
fråga om personer som gjort sig skyldiga till 
allvarliga våldsbrott eller sexualbrott uppgif-
ter om faktorer som inverkar på personens 
brottslighet. I huvudsak kommer dessa saker 
fram vid de diskussioner som förs med den 
dömde, men i synnerhet när det är fråga om 
allvarliga brott är den dömdes beskrivning av 
de orsaker som ledde till brottet inte nödvän-
digtvis i samtliga fall lika tillförlitlig som det 
som framgår av rättegångshandlingarna. Be-
stämmelsen ska alltså alltjämt betraktas som 
ändamålsenlig och nödvändig. 

I 29 § föreslås ett nytt 3 mom. i vilket 
Brottspåföljdsmyndighetens rätt att få upp-
gifter utvidgas så att utöver vad som före-
skrivs någon annanstans i lag har Brottspå-
följdsmyndighetens hälsovårdsenhet trots 
sekretessbestämmelserna rätt att av andra 
verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård 
få uppgifter i patientregistret för bedömning 
av den risk för våld i fråga om en fånge som 
avses i 1 § 2 mom. i lagen om förfarandet vid 
frigivning av långtidsfångar och för lämnan-
de av utlåtande i ärendet samt för planering 
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och genomförande av verksamhet på basis av 
bedömningen. Brottspåföljdsmyndighetens 
hälsovårdsenhet får i enlighet med de krav 
som föreskrivs i lag hälso- och sjukvårds-
uppgifter av andra hälso- och sjukvårdsenhe-
ter och uppgifterna får användas för att pla-
nera och genomföra den verksamhet som 
ordnas med stöd av den bedömda risken för 
våld vid Brottspåföljdsmyndighetens enheter. 
Funktionerna planeras eller genomförs alltså 
inte i hälsovårdsenheten. Uppgifterna fås en-
dast genom hälsovårdsenhetens förmedling 
och enheten lämnar dem vidare om de krav 
som ställs i lagen uppfylls. Möjligheten att få 
dessa uppgifter är nödvändig så de yrkesut-
bildade personer inom hälso- och sjukvården 
vid Brottspåföljdsmyndigheten som har till 
uppgift att i tjänsten bedöma risken för våld 
och möjligheten att med verksamhetspro-
gram som eventuellt påverkar denna risk 
minska den dömdes våldsamma beteende kan 
få de uppgifter som behövs för bedömningen. 
Det är t.ex. fråga om patientuppgifter som 
samlats in vid mentalsjukhus eller andra 
verksamhetsenheter för den psykiatriska häl-
so- och sjukvården. I slutet av momentet fö-
reslås en precisering enligt vilken det med 
uppgifterna ovan också avses uppgifter från 
en undersökning av sinnestillståndet hos en 
svarande i brottmål enligt 17 kap. 45 § i rät-
tegångsbalken och det utlåtande som baserar 
sig på den. Utlåtande om sinnestillstånd be-
gärs av Institutet för hälsa och välfärd, efter-
som det mest täckande arkivet över utlåtan-
den om sinnestillstånd finns där. 

Enligt förslaget till 29 § 3 mom. kan dessa 
uppgifter alltså endast lämnas ut till Brottspå-
följdsmyndighetens hälsovårdsenhet. Möj-
ligheten för tjänstemännen vid hälsovårdsen-
heten att lämna ut uppgifter till andra tjäns-
temän vid Brottspåföljdsmyndigheten ska re-
gleras i förslaget till 27 §. Tillgången till 
uppgifter i anslutning till ordnandet och ge-
nomförandet av funktioner som syftar till att 
bedöma och minska risken för våld föreslås 
bli tryggad genom bestämmelsen i 27 § 1 
mom. 3 punkten. Utlämnandet av uppgifter 
utan patientens skriftliga samtycke är väl av-
gränsat. 

I 4 mom. föreskrivs i enlighet med den gäl-
lande lagen att endast de tjänstemän vid 
Brottspåföljdsmyndigheten som nödvändigt 

behöver handlingar som erhållits med stöd av 
denna paragraf för att utföra sina i 1 eller 3 
mom. nämnda uppgifter får hantera hand-
lingarna. Handlingarna ska förstöras så snart 
de inte längre behövs för de syften som anges 
i momentet. 
 
4 kap. Den registrerades rättigheter 

30 §. Information om behandling av upp-
gifter. I enlighet med den gällande lagen fö-
reskrivs i den första meningen i 30 § att den 
registeransvarige så som bestäms i person-
uppgiftslagen ska informera den registrerade 
om behandlingen av uppgifter. Enligt 24 § i 
personuppgiftslagen ska den registeransvari-
ge se till att den registrerade kan få uppgifter 
bl.a. om ändamålet med behandlingen av 
personuppgifterna. På vissa villkor är det 
möjligt att göra undantag från informations-
plikten. Undantag från informationsplikten 
får t.ex. göras om det är nödvändigt på grund 
av den allmänna ordningen och säkerheten 
eller för att förebygga eller utreda brott. Den 
andra meningen i förslaget till 30 § innehål-
ler en bestämmelse som överensstämmer 
med den gällande lagen och där möjligheten 
till undantag från informationsplikten, om det 
är nödvändigt för upprätthållande av ord-
ningen och säkerheten i en enhet vid 
Brottspåföljdsmyndigheten, föreskrivs nog-
grannare än i personuppgiftslagen. 

31 §. Inskränkningar i rätten till insyn. Be-
stämmelser om rätten till insyn finns i 26 § i 
personuppgiftslagen. Var och en har trots 
sekretessbestämmelserna rätt att, sedan han 
eller hon meddelat de fakta som behövs för 
att söka en uppgift, få veta vilka uppgifter 
om honom eller henne som har registrerats i 
ett personregister eller att registret inte inne-
håller uppgifter om honom eller henne. Den 
registeransvarige ska samtidigt ge den regi-
strerade information om vilka källor som i 
regel används för registret samt för vilket än-
damål registeruppgifterna används och i re-
gel lämnas ut. I personuppgiftslagens 27 § 
bestäms om inskränkningar i rätten till insyn. 
Rätt till insyn finns bl.a. inte om informatio-
nen kan skada den allmänna ordningen och 
säkerheten eller försvåra förebyggande eller 
utredning av brott, eller om informationen 
kan medföra allvarlig fara för den registrera-
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des hälsa eller vård eller för någon annans 
rättigheter. 

Verkställigheten av straff är ibland förenad 
med situationer där utövandet av rätten till 
insyn enligt personuppgiftslagen kan äventy-
ra ordningen eller säkerheten. Till den del 
bestämmelserna i personuppgiftslagen om in-
skränkningar av rätten till insyn inte är till-
räckliga, finns det en bestämmelse om in-
skränkning av rätten till insyn i den gällande 
lagen om behandling av personuppgifter vid 
verkställighet av straff. En bestämmelse med 
motsvarande innehåll är nödvändig också i 
den nu föreslagna lagen. Enligt förslaget till 
31 § 1 mom. kan alltså, utöver vad som före-
skrivs i personuppgiftslagen, den registrera-
des rätt till insyn begränsas om utövande av 
rätten till insyn på sannolika grunder kan 
leda till ett allvarligt hot mot ordningen och 
säkerheten i en enhet vid Brottspåföljdsmyn-
digheten eller mot säkerheten för personalen 
vid Brottspåföljdsmyndigheten eller för nå-
gon annan person. Den registrerade har inte 
rätt till insyn i uppgifter i säkerhetsregistret. 
Säkerhetsregistrets syfte och art är uttryckli-
gen sådana att det är fråga om uppgifter som 
allvarligt hotar säkerheten och ordningen. 
Erhållande av sådana uppgifter till följd av 
att rätten till insyn utövats skulle sannolikt 
utgöra ett allvarligt hot mot ordningen och 
säkerheten i en enhet vid Brottspåföljdsmyn-
digheten eller för säkerheten för Brottspå-
följdsmyndighetens personal eller andra per-
soner. 

I förslaget till 31 § 2 mom. ingår en be-
stämmelse som överensstämmer med den 
gällande lagen och enligt vilken dataom-
budsmannen på begäran av en registrerad kan 
kontrollera att de uppgifter om den registre-
rade som avses i 1 mom. är lagenliga. På det-
ta sätt säkerställs att det är möjligt att kon-
trollera att uppgifterna i registren är lagenli-
ga, trots inskränkningarna i den registrerades 
rätt till insyn. Det är fråga om den registrera-
des rätt till insyn som dataombudsmannen 
använder sig av på den registrerades vägnar, 
eftersom det i lagen föreskrivs om inskränk-
ningar i den registrerades rätt till insyn. 

32 §. Utövande av rätten till insyn. Enligt 
28 § i personuppgiftslagen kan en registrerad 
utöva sin rätt till insyn genom att begära det-
ta i en egenhändigt undertecknad eller på ett 

därmed jämförbart sätt bestyrkt handling el-
ler begära detta personligen hos den register-
ansvarige. I den nu föreslagna lagen ska det i 
analogi med den gällande lagen finnas en 
strängare bestämmelse om utövande av rätten 
till insyn än den bestämmelse som finns i 
personuppgiftslagen. Enligt bestämmelsen 
ska den registrerade personligen kontrollera 
sina uppgifter vid den enhet vid Brottspå-
följdsmyndigheten som den registeransvarige 
anvisar. En egenhändigt undertecknad hand-
ling med begäran räcker alltså inte. Begäran 
om insyn ska visas upp vid den enhet vid 
Brottspåföljdsmyndigheten som registeran-
svarige, dvs. Brottspåföljdsmyndighetens 
centralförvaltningsenhet, anvisar eftersom 
det inte finns möjligheter att vid centralför-
valtningsenheten trygga de säkerhetsarran-
gemang som krävs vid utövandet av rätten 
till insyn. Enligt bestämmelsen ska registre-
rade styrka sin identitet när begäran om insyn 
framställs. En sådan rätt till insyn som utövas 
endast personligen har ansetts och anses fort-
farande nödvändig för ett det så bra så möj-
ligt ska gå att förhindra att känsliga uppgifter 
i Brottspåföljdsmyndighetens register ham-
nar hos utomstående. Enligt den sista me-
ningen i paragrafen ger den enhet vid 
Brottspåföljdsmyndigheten som avses ovan 
den registrerade tillfälle att kontrollera de 
uppgifter som han eller hon har rätt till insyn 
i, i enlighet med vad den registeransvarige 
bestämmer. Med stöd av denna bestämmelse 
har registerföraren möjlighet att t.ex. låta bli 
att lämna en utskrift eller något annat skrift-
ligt dokument av de uppgifter som ska kon-
trolleras. Ur synvinkeln för det praktiska ar-
betet har detta ansetts vara viktigt, eftersom 
sådana utskrifter kan vara problematiska med 
tanke på säkerheten i fängelset. En fånge kan 
t.ex. utsättas för påtryckningar eller utpress-
ning antingen på grund av de omständigheter 
som framgår av utskriften eller för att skaffa 
en utskrift över omständigheter som ingår i 
fångens partsoffentlighet. 

 33 §. Bevaring av uppgifter som konstate-
rats vara oriktiga. Enligt artikel 4 i EU:s da-
taskyddsrambeslut ska personuppgifter inte 
raderas utan blockeras, om det finns skälig 
grund att anta att en radering skulle kunna 
påverka den registrerades legitima intressen. 
Med blockering avses i rambeslutet marke-
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ring av lagrade personuppgifter med syftet att 
begränsa behandlingen av dessa i framtiden. 
Behovet av att skydda legitima intressen ska 
sträcka sig inte bara till den registrerade utan 
också till andra parter och Brottspåföljds-
myndighetens personal. I förslaget till 33 § 1 
mom. sägs att oberoende av personuppgifts-
lagens bestämmelser om rättelse av oriktiga 
uppgifter i ett register får en oriktig uppgift 
bevaras i samband med den rättade uppgif-
ten, om det är nödvändigt för att trygga rät-
tigheterna för den registrerade, någon annan 
part eller en anställd vid Brottspåföljdsmyn-
digheten. En sådan uppgift får användas en-
dast för att trygga nämnda rättigheter. 

Enligt förslaget till 33 § 2 mom. ska en i 1 
mom. avsedd uppgift som konstaterats vara 
oriktig gallras ur genast när den inte längre 
behövs för att trygga rättigheterna, dock se-
nast då fem år har förflutit sedan den före-
skrivna tiden för gallring av uppgiften gått ut. 

 
5 kap. Datasäkerhet och bevaring av 

uppgifter 

34 §. Granskning av uppgifter och gallring 
av uppgifter ur register. Med tanke på den 
registrerades rättsskydd och tillförlitligheten 
hos den registeransvariges uppgifter och 
verksamhet är det nödvändigt att uppgifter-
nas nödvändighet och riktighet kontrolleras 
med jämna mellanrum, att onödiga uppgifter 
gallras ur och att oriktiga uppgifter rättas el-
ler gallras ur. I förslaget till 34 § 1 mom. för-
utsätts att uppgifterna genast ska gallras ur 
när de inte längre behövs. Dessutom finns det 
ovillkorliga gallringstider för olika uppgifts-
typer. Bestämmelsen överensstämmer med 
25 § 1 mom. i den gällande lagen. Uppgifter-
na om en person gallras ur Brottspåföljds-
myndighetens personregister när de inte 
längre behövs för registrets användningsän-
damål, dock senast enligt följande:  

1) ur verkställighetsregistret tio år efter att 
personen senast frigavs från en enhet vid 
Brottspåföljdsmyndigheten eller slutförde av-
tjänandet av en samhällspåföljd,  

2) ur samhällspåföljdsregistret tio år efter 
att personen senast slutförde avtjänandet av 
en samhällspåföljd,  

3) ur övervaknings- och verksamhetsre-
gistret tio år efter att personen senast frigavs 
från en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten,  

4) ur säkerhetsregistret tio år efter den sista 
anteckningen, samt  

5) ur besökarregistret fem år efter tidpunk-
ten för besöket, en uppgift i fråga om besöks-
förbud dock fem år efter förbudet upphörde. 

Det har inte framkommit något behov av 
att ändra ovan nämnda tider för gallring av 
uppgifterna. Bestämmelser om kontroll och 
gallring av uppgifter i patientregistret finns i 
lagen om patientens ställning och rättigheter 
samt i social- och hälsovårdsministeriets för-
ordning om journalhandlingar (298/2009). 

Enligt 34 § 2 mom. ska ett fotografi som 
avses i 4 § 2 mom. gallras ur registret inom 
sex månader efter det att straffet avtjänats el-
ler häktningen eller någon annan grund för 
intagning i en enhet vid Brottspåföljdsmyn-
digheten har upphört. Eftersom tagandet och 
lagrandet av ett fotografi grundar sig på sä-
kerställande av att säkerhets- och övervak-
ningsåtgärderna vid verkställigheten är till-
börliga, behövs fotografiet inte för någon 
längre tid när straffet är avtjänat. Den tid-
punkt när straffet avtjänats är den egentliga 
tiden för straffets slutförande. När det gäller 
ovillkorliga fängelsestraff är denna tidpunkt 
när hela fängelsestraffet har avtjänats, dvs. 
när också tiden för den villkorliga friheten 
har passerat. 

I 34 § 3 mom. föreslås en utvidgning av 
den registeransvariges skyldighet att granska 
om uppgifterna i ett register är nödvändiga. 
Den skyldighet att granska som finns i den 
gällande lagen gäller endast nödvändigheten 
av uppgifterna i säkerhetsregistret. Vikten av 
att granska om uppgifterna är nödvändiga be-
tonas bl.a. i EU:s dataskyddsrambeslut. En-
ligt 34 § 3 mom. ska den registeransvarige en 
gång per år kontrollera om det finns behov av 
att bevara de uppgifter som lagrats och som 
ingår i säkerhetsregistret. Behovet av att be-
vara uppgifterna i besökarregistret ska grans-
kas vartannat år. Behovet av att bevara upp-
gifterna i verkställighetsregistret, samhällspå-
följdsregistret samt övervaknings- och verk-
samhetsregistret ska granskas vart tredje år. 
Dessa tider för granskning av uppgifternas 
nödvändighet har tillkommit med beaktande 
av å ena sidan omfattningen av Brottspå-
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följdsmyndighetens personregister och å 
andra sidan den registrerades rättsliga ställ-
ning, i vilken kravet på att det i registren 
finns endast nödvändiga och riktiga uppgifter 
utgör en väsentlig del. 

I 3 mom. föreslås ett i förhållande till den 
gällande lagen nödvändigt tillägg, enligt vil-
ket kontrollen av behovet av att bevara de 
uppgifter som lagrats i registren kan på för-
ordnande av Brottspåföljdsmyndighetens 
centralförvaltningsenhet göras av en enhet 
vid Brottspåföljdsmyndigheten i stället för av 
den registeransvarige, dvs. Brottspåföljds-
myndighetens centralförvaltningsenhet. Kon-
trollplikten kan inte vara en uppgift uteslu-
tande för Brottspåföljdsmyndighetens cen-
tralförvaltningsenhet. I arbetsordningen ska 
det föreskrivas om vilka tjänstemän som har 
till uppgift att sköta kontrollplikten i fråga 
om uppgifterna. 

I lagen föreslås också en bestämmelse som 
förutsätts i ovan nämna rambeslut och enligt 
vilken den myndighet som lämnar ut uppgif-
ter för mottagaren av uppgifterna ska uppge 
tidpunkterna för bevaringen och granskning-
en av uppgifterna. Detta är viktigt så att inte 
okunskap om tidsfristerna leder till att upp-
gifter ur Brottspåföljdsmyndighetens person-
register sparas under längre tid än vad som 
föreskrivs om Brottspåföljdsmyndighetens 
register och inte heller granskas i fråga om 
nödvändigheten. 

Med stöd av 34 § 5 mom. i förslaget ska 
samtliga uppgifter som gäller en person gall-
ras ur informationssystemet senast ett år efter 
att den registrerade avled. Bestämmelsen 
överensstämmer med den gällande lagen. 

35 §. Registrering och dokumentation av 
överföring av personuppgifter. Enligt försla-
get till 35 § ska varje överföring av person-
uppgifter registreras och dokumenteras för 
att det ska vara möjligt att övervaka att upp-
gifterna behandlas på det sätt som föreskrivs 
i lag och att datasäkerhet upprätthålls. Be-
stämmelsen förutsätts i artikel 10 i EU:s da-
taskyddsrambeslut. 

36 §. Varaktig bevaring av uppgifter. En-
ligt förslaget till 36 § 1 mom. ska av de ur 
databasen gallrade uppgifterna i verkställig-
hetsregistret, samhällspåföljdsregistret samt 
övervaknings- och verksamhetsregistret bil-
das ett index för varaktig bevaring av uppgif-

ter. Uppgifterna gallras ur detta index 50 år 
efter att personen i fråga senast frigavs från 
en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten eller 
slutförde avtjänandet av en samhällspåföljd. 
Bestämmelsen motsvarar den gällande lag-
stiftningen, i vilken den dock finns i 25 § 3 
mom. som gäller utplåning av uppgifter ur 
registret. För tydlighetens skull ska det före-
skrivas om saken i en egen paragraf. I index-
et för varaktig bevaring av uppgifter införs 
uppgifterna från samhällspåföljdsregistret 
samt övervaknings- och verksamhetsre-
gistret, eftersom de på längre sikt är viktiga i 
synnerhet med tanke på utvärderingen av ef-
fekterna av verkställighet av straff. Rätt att 
behandla uppgifterna i detta index har de 
tjänstemän i vilkas tjänsteåligganden detta 
ingår. Till exempel kräver utlämnande av 
uppgifter ur indexet för varaktig bevaring av 
uppgifter bestämmelser på lagnivå om möj-
ligheten att få uppgifterna. Utlämnande av 
uppgifter ur detta index kan vara möjligt för 
bl.a. forskningsändamål. Den bestämmelse 
som gör det möjligt att få uppgifterna finns i 
27 § i lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet. I paragrafen föreslås dessut-
om en bestämmelse enligt vilken det före-
skrivs särskilt om varaktig bevaring av upp-
gifter som gallrats ur informationssystemet.  

 
6 kap. Särskilda bestämmelser 

37 §. Straffbestämmelser. Enligt förslaget 
till 37 § 1 mom. ska till straff för brott mot 
utlämnande av sekretessbelagda uppgifter i 
strid med 14—23 § eller 25—27 § dömas en-
ligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen, om inte 
gärningen är straffbar enligt 40 kap. 5 § i 
strafflagen eller strängare straff för den före-
skrivs någon annanstans i lag. Enligt försla-
get till 37 § 2 mom. ska till straff för person-
registerbrott dömas enligt 38 kap. 9 § i straff-
lagen och till straff för dataintrång i person-
register enligt 38 kap. 8 § i strafflagen. Till 
straff för personregisterförseelse döms enligt 
48 § 2 mom. i personuppgiftslagen. Dessa 
straffbestämmelser motsvarar den gällande 
lagstiftningen. 

38 §. Ikraftträdande. Lagen ska träda i 
kraft ungefär ett halvt år efter att den god-
känts, så att Brottspåföljdsmyndigheten har 
tid att göra de ändringar i sitt informationssy-
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stem som lagen förutsätter och att ge perso-
nalen utbildning i användningen av registren 
och i innehållet i den nya lagen. Genom 
ikraftträdandeparagrafens 2 mom. upphävs 
lagen om behandling av personuppgifter vid 
verkställighet av straff.  
 
1.2 Fängelselagen och häktningslagen 

I detta sammanhang ändras hänvisningarna 
till lagen om behandling av personuppgifter 
vid Brottspåföljdsmyndigheten i 4 kap. 2 § 3 
mom. i fängelselagen och 2 kap. 2 § 3 mom. 
i häktningslagen. 
 
1.3 Lagen om behandling av personupp-

gifter vid gränsbevakningsväsendet 

I detta sammanhang ändras hänvisningen 
till lagen om behandling av personuppgifter 
vid verkställighet av straff i 22 § 1 mom. 
7 punkten i lagen om behandling av person-
uppgifter vid gränsbevakningsväsendet. Sam-
tidigt ändras myndighetsnamnen inom 
brottspåföljdsområdet till Brottspåföljds-
myndigheten. 
 
1.4 Lagen om behandling av personupp-

gifter i polisens verksamhet 

I detta sammanhang ändras i lagen om be-
handling av personuppgifter i polisens verk-
samhet 13 § 1 mom. 2 punkten, som gäller 

polisens möjlighet att få uppgifter ur 
Brottspåföljdsmyndighetens register, och 
19 § 1 mom. 12 punkten, som gäller utläm-
nande av uppgifter ur polisens personregister 
bl.a. för vissa uppgifter inom Brottspå-
följdsmyndigheten. I enlighet med de före-
slagna ändringarna kommer de nämnda be-
stämmelserna i lagen om behandling av per-
sonuppgifter i polisens verksamhet att mot-
svara bestämmelserna i den nu föreslagna la-
gen om behandling av personuppgifter vid 
Brottspåföljdsmyndigheten. 
 
2  Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 
2015. 
 
3  Förhål lande t i l l  grundlagen och 

lagst i f tningsordning 

Med tanke på integritetsskyddet motsvarar 
propositionen i huvudsak den gällande lag-
stiftningen. Grundlagsutskottet har lämnat 
sitt utlåtande i fråga om regeringens tidigare 
proposition om saken (GrUU 19/2012 rd), 
vilket har beaktats vid beredningen. Enligt 
regeringens uppfattning kan lagförslagen be-
handlas i vanlig lagstiftningsordning. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

1.  

Lag 

om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

 
1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

 
1 § 

Lagens tillämpningsområde 

Denna lag innehåller bestämmelser om fö-
rande av sådana personregister som behövs 
för skötseln av verkställighet av straff och 
andra uppdrag som hör till Brottspåföljds-
myndigheten samt om annan behandling av 
personuppgifter. Om inte något annat före-
skrivs i denna lag, tillämpas på sekretess för 
och utlämnande av personuppgifter lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) och på annan behandling av per-
sonuppgifter personuppgiftslagen 
(523/1999). 
 

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med  
1) brottsmisstänkt en person för vilken det 

för utdömande av samhällspåföljd utarbetas 
en påföljdsutredning eller plan för strafftiden 
eller för vilken det bereds någon annan åt-
gärd eller ett utlåtande före domen, 

2) dömd den som av en domstol dömts till 
fängelsestraff, förvandlingsstraff för böter el-
ler samhällspåföljd, 

3) fånge den som avtjänar fängelsestraff el-
ler förvandlingsstraff för böter, 

4) intagen i en enhet vid Brottspåföljds-
myndigheten den som häktats eller i övrigt 
med stöd av lag intagits i fängelse eller i en 
annan enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, 

5) besökare den som lovligen besöker en 
fånge eller en intagen i en enhet vid Brottspå-
följdsmyndigheten, 

6) utomstående någon annan än den som 
avses ovan i 1—5 punkten och som lovligen 
uppehåller sig på området för en enhet vid 
Brottspåföljdsmyndigheten, 

7) den som avtjänar samhällspåföljd en 
ung förbrytare som dömts till övervakning av 
villkorligt fängelse, en person som avtjänar 
ungdomsstraff, utför samhällstjänst eller av-
tjänar övervakningsstraff, en person som för-
satts i övervakad frihet på prov eller en per-
son som befinner sig i villkorlig frihet och 
som ställts under övervakning. 
 

2 kap. 

Brottspåföljdsmyndighetens personregis-
ter 

3 § 

Brottspåföljdsmyndighetens riksomfattande 
personregister 

För behandling av uppgifter som avses i 
denna lag förvaltar Brottspåföljdsmyndighe-
tens centralförvaltningsenhet Brottspåföljds-
myndighetens informationssystem med till-
hörande register. Patientregistret förs dock av 
Brottspåföljdsmyndighetens hälsovårdsenhet. 

Brottspåföljdsmyndighetens informations-
system omfattar följande personregister: 

1) verkställighetsregistret, 
2) samhällspåföljdsregistret, 
3) övervaknings- och verksamhetsregistret, 
4) säkerhetsregistret, 
5) Brottspåföljdsmyndighetens patientre-

gister. 
I Brottspåföljdsmyndighetens informa-

tionssystem ingår även det besökarregister 
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som gäller besökare som avses i 2 § 5 punk-
ten. 
 

4 § 

Uppgifter för specificering 

Som uppgifter som behövs för specifice-
ring av en dömd, en fånge, en intagen i en 
enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten och den 
som avtjänar samhällspåföljd införs i 
Brottspåföljdsmyndighetens i 3 § 2 mom. 
nämnda personregister den registrerades 
namn, personbeteckning, kön, modersmål, 
medborgarskap, hemkommun och adress 
samt eventuella signalement. Nämnda upp-
gifter för specificering i fråga om brottsmiss-
tänkta får även lagras i de register som 
nämns i 3 § 2 mom. 

En i ett i 3 § 2 mom. nämnt register regi-
strerad fånge eller intagen i en enhet vid 
Brottspåföljdsmyndigheten eller en i ett så-
dant register registrerad person som avtjänar 
övervakningsstraff eller som försatts i över-
vakad frihet på prov kan fotograferas och fo-
tografiet lagras i personens uppgifter för spe-
cificering.  

I besökarregistret införs som uppgifter och 
sökidentifikation som behövs för specifice-
ring av en registrerad besökare den registre-
rades namn och personbeteckning. 
 

5 § 

Verkställighetsregistret 

Verkställighetsregistret innehåller följande 
uppgifter som behövs för verkställighet av 
straff när det gäller dömda, fångar, intagna i 
en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten och 
dem som avtjänar samhällspåföljder samt för 
verkställighet av häktning: 

1) uppgifter om brott och domar, 
2) uppgifter om när verkställigheten av 

straffet eller häktningen har inletts och avslu-
tats. 

Verkställighetsregistret innehåller dessut-
om andra uppgifter som är nödvändiga för 
verkställighet av samhällspåföljder och fäng-
elsestraff samt för verkställighet av häktning. 
 

6 § 

Samhällspåföljdsregistret 

 
Samhällspåföljdsregistret innehåller upp-

gifter som hänför sig till påföljdsutredningar 
och planer för strafftiden och den kartlägg-
ning som behövs för dessa samt uppgifter 
som gäller andra förberedande åtgärder och 
utlåtanden som genomförts och lämnats för 
utdömande av samhällspåföljd. 

Samhällspåföljdsregistret innehåller även 
följande uppgifter som gäller verkställigheten 
av en samhällspåföljd och som har tagits in i 
planen för strafftiden: 

1) innehållet i och villkoren för planen för 
strafftiden för övervakning av villkorligt 
fängelse, brott mot skyldigheterna och på-
följderna för dem samt andra uppgifter som 
hänför sig till övervakningen, 

2) innehållet i och villkoren för planen för 
strafftiden för ungdomsstraff, brott mot skyl-
digheterna och påföljderna för dem samt 
andra uppgifter som hänför sig till verkstäl-
ligheten av ungdomsstraff, 

3) innehållet i och villkoren för planen för 
strafftiden för samhällstjänst, brott mot skyl-
digheterna och påföljderna för dem samt 
andra uppgifter som hänför sig till verkstäl-
ligheten av samhällstjänst, 

4) innehållet i och villkoren för planen för 
strafftiden för övervakningsstraff, läkemedel 
som den dömde använder och som ger posi-
tivt utslag i drogtest, brott mot skyldigheter-
na och påföljderna för dem samt andra upp-
gifter som hänför sig till verkställigheten av 
övervakningsstraff, 

5) innehållet i och villkoren för planen för 
strafftiden för övervakad frihet på prov, lä-
kemedel som den dömde använder och som 
ger positivt utslag i drogtest, brott mot skyl-
digheterna och påföljderna för dem samt 
andra uppgifter som hänför sig till verkstäl-
ligheten av övervakad frihet på prov, 

6) innehållet i och villkoren för planen för 
strafftiden för villkorligt frigivna, brott mot 
skyldigheterna och påföljderna för dem samt 
andra uppgifter som hänför sig till övervak-
ningen, 

7) andra uppgifter som är nödvändiga för 
verkställigheten av samhällspåföljder och 
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som inte gäller omständigheter som avses i 
1–6 punkten. 

I samhällspåföljdsregistret ingår ett klient-
register för socialvård som innehåller uppgif-
ter som har samband med de uppgifter som 
avses i 1 och 2 mom. om behovet av social-
vård för brottsmisstänkta eller personer som 
avtjänar samhällspåföljder och om social-
vårdstjänster, stödåtgärder eller andra förmå-
ner inom socialvården som dessa får. Be-
stämmelser om sekretessplikten när det gäller 
uppgifter som ingår i det klientregister för 
socialvård som avses ovan och om behand-
ling av övriga uppgifter finns i lagen om kli-
entens ställning och rättigheter inom social-
vården (812/2000). 

I uppgifterna om brottsmisstänkta eller per-
soner som avtjänar samhällspåföljder kan det 
även ingå sådana för behandlingen av de frå-
gor som avses i 1–3 mom. nödvändiga upp-
gifter som gäller nära anhöriga till brotts-
misstänkta eller till dem som avtjänar sam-
hällspåföljder, eller som gäller andra perso-
ner. 
 

7 § 

Övervaknings- och verksamhetsregistret 

Övervaknings- och verksamhetsregistret 
innehåller uppgifter som behövs för upprätt-
hållandet av anstaltsordningen samt för över-
vakningen av fångar och intagna i en enhet 
vid Brottspåföljdsmyndigheten och för deras 
deltagande i verksamheten. Dessa uppgifter i 
fråga om fångar och intagna i en enhet vid 
Brottspåföljdsmyndigheten är 

1) uppgifter om placering i Brottspåföljds-
myndigheten och en enhet vid Brottspå-
följdsmyndigheten, 

2) uppgifter om ordnande av övervakning 
och upprätthållande av säkerheten, 

3) uppgifter om fullgörande av skyldighe-
ten att delta och om deltagande i annan verk-
samhet samt om betalad brukspenning, sys-
selsättningspenning och lön samt de inne-
hållningar som ska göras på den, 

4) uppgifter om utbildning, arbetserfaren-
het och social situation, 

5) uppgifter om vilken arbets- och funk-
tionsförmågan bedöms vara, om planen för 
strafftiden samt om andra bedömningar och 

planer som gjorts för placering i en viss verk-
samhet, 

6) uppgifter om kontakter utanför en enhet 
vid Brottspåföljdsmyndigheten, inklusive de 
kopior av brevväxling, telefonsamtal och 
elektronisk kommunikation som lagrats med 
stöd av fängelselagen (767/2005) och häkt-
ningslagen (768/2005), 

7) uppgifter om förberedelse för frigivning 
och frigivningsplanen, 

8) uppgifter om disciplinära förseelser och 
påföljder, 

9) uppgifter om rymning och otillåten av-
vikelse från öppen anstalt samt om brott mot 
villkoren för tillstånd att avlägsna sig, mot 
tillstånd till studier och tillstånd till civilt ar-
bete samt om brott mot villkoren för placer-
ing i en anstalt utanför en enhet vid Brottspå-
följdsmyndigheten. 

Registret innehåller även med hänsyn till 
registrets användningsändamål behövliga 
uppgifter om beslut som med stöd av fängel-
selagen eller häktningslagen har fattats om 
fångar eller personer som är intagna i en en-
het vid Brottspåföljdsmyndigheten och som 
gäller placering i fängelse och inom fängel-
set, förflyttning från ett fängelse till ett annat, 
deltagande i verksamhet, förvägran av delta-
gande i fritidsverksamhet, brevväxling, tele-
fonsamtal, besök och övriga kontakter utan-
för fängelset, tillstånd att avlägsna sig, disci-
plin, granskning samt säkerhetsåtgärder och 
användning av maktmedel. Registret omfat-
tar uppgifter som behövs med tanke på syftet 
med registret även i fråga om anmälningar 
om hot mot personalen och anmälningar om 
övriga exceptionella situationer. 

I övervaknings- och verksamhetsregistret 
ingår ett klientregister för socialvård som in-
nehåller uppgifter om behovet av socialvård 
för fångar och personer som avtjänar sam-
hällspåföljder och uppgifter om de social-
vårdstjänster, stödåtgärder och andra förmå-
ner inom socialvården som dessa får. Be-
stämmelser om sekretessplikten för uppgifter 
som ingår i det ovan avsedda klientregistret 
för socialvård och om behandling av övriga 
uppgifter finns i lagen om klientens ställning 
och rättigheter inom socialvården. 

I uppgifterna om fångar och intagna i en 
enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten kan det 
även ingå sådana för behandlingen av de frå-
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gor som avses i 1—3 mom. och för upprätt-
hållande av anstaltsordningen och säkerheten 
nödvändiga uppgifter som gäller nära anhö-
riga till fångar eller intagna i en enhet vid 
Brottspåföljdsmyndigheten, eller som gäller 
andra personer. 
 

8 § 

Säkerhetsregistret 

Säkerhetsregistret innehåller uppgifter som 
behövs för förebyggande och utredning av 
kriminalitet som äger rum i fängelset, organi-
seras från fängelset eller utövas under fängel-
setiden samt för upprätthållande av anstalts-
säkerheten och som gäller personer som kan 
misstänkas 

1) göra sig skyldiga eller ha gjort sig skyl-
diga till ett brott som kan leda till fängelse, 
eller 

2) medverka eller ha medverkat till ett brott 
som kan leda till fängelse i mer än sex måna-
der. 

Säkerhetsregistret kan innehålla följande 
uppgifter om den registrerade: 

1) uppgifter om grunden för observation, 
2) adressuppgifter, 
3) uppgifter om brevväxling, besök, tele-

fonsamtal och övriga uppgifter om teleför-
bindelser, 

4) uppgifter om otillåtna föremål och äm-
nen, 

5) uppgifter om konton och transaktioner, 
6) uppgifter om händelser i fängelset, tips 

om att någon gjort sig skyldig till brott eller 
om händelser som äventyrar säkerheten i 
fängelset eller övriga uppgifter om säkerhe-
ten, 

7) uppgifter om företag, samfund eller en 
andra organisationer som anknyter till den 
registrerade, 

8) uppgifter om kriminella organisationer, 
9) uppgifter om personliga relationer, 
10) uppgifter om fordon. 
Registret kan innehålla uppgifter också om 

andra sådana exceptionella händelser i fäng-
elset som äventyrar säkerheten samt om per-
soner som har samband med sådana händel-
ser. Uppgifter om andra personer än fångar 
eller intagna i en enhet vid Brottspåföljds-
myndigheten får lagras i registret, om det 

med fog kan misstänkas att personen gör sig 
skyldig till brott eller äventyrar fängelsets 
säkerhet. 

I registret ska antecknas hur tillförlitlig den 
lagrade uppgiften är. 

 
9 § 

Besökarregistret 

För upprätthållande av anstaltsordningen 
och säkerheten förs det ett besökarregister 
över personer som lovligen besöker fångar 
eller intagna i en enhet vid Brottspåföljds-
myndigheten. Besökarregister innehåller föl-
jande uppgifter: 

1) besökarens namn och personbeteckning, 
2) vem besökaren kommer för att träffa, 
3) tidpunkten för besöket, 
4) besöksförbud enligt 13 kap. 10 § i fäng-

elselagen eller 9 kap. 8 § i häktningslagen, 
innehållet i och grunden för förbudet samt 
hur länge förbudet är i kraft. 
 

10 § 

Brottspåföljdsmyndighetens patientregister 

I Brottspåföljdsmyndighetens patientregis-
ter lagras de journalhandlingar som avses i 
12 § i lagen om patientens ställning och rät-
tigheter (785/1992). Bestämmelser om de 
uppgifter som ska införas i journalhandling-
arna och förvaringstiderna för dem finns i 
den paragrafen. Bestämmelser om sekretess 
för de uppgifter som ingår i journalhandling-
arna finns i 13 § i den nämnda lagen. 
 

3 kap. 

Principer för behandling av uppgifter 

11 § 

Ansvar för uppgifternas riktighet 

Den registeransvarige och den enhet vid 
Brottspåföljdsmyndigheten som har fört in en 
uppgift i registret svarar för att den registre-
rade uppgiften är riktig. 
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12 § 

Behandling av känsliga uppgifter 

För personregister som avses i denna lag 
får det samlas in och i dem registreras per-
sonuppgifter vars syfte är att i fråga om en 
brottsmisstänkt, en dömd, en fånge, en inta-
gen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten 
eller en person som avtjänar samhällspåföljd 
beskriva hans eller hennes 

1) kriminella gärning, straff eller annan på-
följd för brott, 

2) hälsotillstånd, sjukdom eller handikapp 
eller vårdåtgärder eller därmed jämförbara 
åtgärder som avser honom eller henne, 

3) behov av socialvård eller de socialvårds-
tjänster, stödåtgärder och andra förmåner 
inom socialvården som han eller hon fått. 

I enskilda fall kan med den registrerades 
uttryckliga samtycke även andra känsliga 
uppgifter än de som avses i 1 mom. samlas in 
och registreras, om uppgifterna behövs med 
tanke på registrets användningsändamål. 
 

13 § 

Behörighet att behandla uppgifter 

Tjänstemännen vid Brottspåföljdsmyndig-
heten har rätt att behandla uppgifter i 
Brottspåföljdsmyndighetens personregister i 
den utsträckning som de behöver det för att 
sköta sina tjänsteuppdrag. 

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 
mom. får 

1) uppgifterna i det klientregister för soci-
alvård som ingår i samhällspåföljdsregistret 
och i det klientregister för socialvård som in-
går i övervaknings- och verksamhetsregistret 
behandlas endast av personer som deltar i 
skötseln av uppgifter inom socialvården, 

2) uppgifterna i säkerhetsregistret behand-
las endast av sådana tjänstemän vid Brottspå-
följdsmyndigheten som särskilt utsetts av 
Brottspåföljdsmyndighetens centralförvalt-
ningsenhet, 

3) uppgifterna i patientregistret behandlas 
endast av personer vid Brottspåföljdsmyn-
dighetens hälsovårdsenhet eller av personer 
som på uppdrag av enheten deltar i vården av 
patienten eller i anknytande uppgifter. 

14 § 

Utlämnande av uppgifter till polisen, Migra-
tionsverket och förläggningar 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet och 
någon annanstans i lag får Brottspåföljds-
myndigheten trots sekretessbestämmelserna 
till polisen lämna ut följande specificerade 
uppgifter om brottsmisstänkta, dömda, fång-
ar, intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyn-
digheten och personer som avtjänar en sam-
hällspåföljd, om uppgifterna behövs för för-
hindrande, avslöjande, utredning eller över-
lämnande för åtalsprövning av brott, gripan-
de av en efterlyst person eller för ett sådant 
tillstånd eller godkännande från polisen som 
förutsätter att personen 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 av-
skildhet och begränsningar av kontakterna 
för en häktad och om särskilda föreskrifter 
som gäller den häktade samt om när verkstäl-
ligheten 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 sam-
hällspåföljd och om brott mot verkställig-
hetsvillkoren som personer som avtjänar 
samhällspåföljd gjort sig skyldiga till, 

4) ur övervaknings- och verksamhetsre-
gistret uppgifter om placering vid Brottspå-
följdsmyndigheten av en fånge och en inta-
gen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndighe-
ten, kontakter utanför en enhet vid Brottspå-
följdsmyndigheten, rymning och otillåten 
avvikelse från öppen anstalt, brott mot vill-
koren för tillstånd att avlägsna sig, mot till-
stånd till studier och tillstånd till civilt arbete 
samt om brott mot villkoren för placering i 
en anstalt utanför en enhet vid Brottspå-
följdsmyndigheten. 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet och 
någon annanstans i lag får Brottspåföljds-
myndigheten trots sekretessbestämmelserna 
till polisen och Migrationsverket lämna ut 
följande specificerade uppgifter om brotts-
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misstänkta, dömda, fångar, intagna i en enhet 
vid Brottspåföljdsmyndigheten och personer 
som avtjänar en samhällspåföljd, om uppgif-
terna behövs för behandling av ett ärende 
som gäller uppehåll, internationellt skydd, 
avlägsnande ur landet eller medborgarskap: 

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 verksamhetsre-
gistret uppgifter om fångar och intagna i en 
enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten i fråga 
om rymning och otillåten avvikelse från öp-
pen 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. 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet och 
någon annanstans i lag får Brottspåföljds-
myndigheten trots sekretessbestämmelserna 
till en förläggning lämna ut följande specifi-
cerade uppgifter om fångar och intagna i en 
enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, om 
uppgifterna behövs för ordnande av mottag-
ningstjänster: 

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

2) ur övervaknings- och verksamhetsre-
gistret uppgifter om fullgörande av skyldig-
heten att delta och om deltagande i annan 
verksamhet, betald brukspenning, sysselsätt-
ningspenning och lön samt om de innehåll-
ningar som ska göras på den, om utbildning 
och arbetserfarenhet samt om förberedelse 
för frigivning och frigivningsplanen. 

15 § 

Utlämnande av uppgifter till Rättsregister-
centralen 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet och 
någon annanstans i lag får Brottspåföljds-
myndigheten trots sekretessbestämmelserna 
till Rättsregistercentralen lämna ut följande 
specificerade uppgifter om dömda, fångar, 
intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndig-
heten och personer som avtjänar en sam-
hällspåföljd, om uppgifterna behövs för vid-
tagande av åtgärder som riktar sig mot för-
mögenhet eller för verkställighet av förvand-
lingsstraff: 

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

2) ur övervaknings- och verksamhetsre-
gistret uppgifter om placering vid Brottspå-
följdsmyndigheten av en fånge och en inta-
gen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndighe-
ten, om till en fånge och en intagen vid en 
enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten betalad 
brukspenning, sysselsättningspenning och 
lön samt om de innehållningar som ska göras 
på den. 
 

16 § 

Utlämnande av uppgifter till en utsöknings-
myndighet 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet och 
någon annanstans i lag får Brottspåföljds-
myndigheten trots sekretessbestämmelserna 
till en utsökningsmyndighet lämna ut följan-
de specificerade uppgifter om dömda, fångar, 
intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndig-
heten och personer som avtjänar en sam-
hällspåföljd, om uppgifterna behövs för ut-
sökning eller för verkställighet av straff: 
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1) ur verkställighetsregistret uppgifter om 
brott och domar samt om när verkställigheten 
av straff eller häktning har inletts eller avslu-
tats, 

2) ur övervaknings- och verksamhetsre-
gistret uppgifter om placering vid Brottspå-
följdsmyndigheten av en fånge och en inta-
gen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndighe-
ten, fullgörande av skyldigheten att delta ge-
nom tillstånd till civilt arbete och civil ar-
betsplats, om till en fånge och en intagen i en 
enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten betalad 
brukspenning, sysselsättningspenning och 
lön samt om de innehållningar som ska göras 
på den. 

 
17 § 

Utlämnande av uppgifter till en stämnings-
man 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet och 
någon annanstans i lag får Brottspåföljds-
myndigheten trots sekretessbestämmelserna 
till en stämningsman lämna ut följande speci-
ficerade uppgifter om dömda, fångar och in-
tagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndighe-
ten, om uppgifterna behövs för att delge 
stämning: 

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

2) ur övervaknings- och verksamhetsre-
gistret uppgifter om placering vid Brottspå-
följdsmyndigheten av en fånge eller en inta-
gen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndighe-
ten. 
 

18 § 

Utlämnande av uppgifter till en åklagare 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet och 
någon annanstans i lag får Brottspåföljds-
myndigheten trots sekretessbestämmelserna 
till en åklagare lämna ut följande specificera-
de uppgifter om brottsmisstänkta, dömda, 
fångar, intagna i en enhet vid Brottspå-
följdsmyndigheten och personer som avtjänar 
en samhällspåföljd, om uppgifterna behövs 

för ett åtal, för ett ärende som gäller utläm-
ning på grund av brott eller för något annat 
brottmål som hör till åklagarens uppgifter: 

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

2) ur samhällspåföljdsregistret uppgifter 
om den utredning eller det utlåtande som ut-
arbetats för utdömande av samhällspåföljd, 
om innehållet i och villkoren för den plan 
som utarbetats för verkställighet av sam-
hällspåföljd samt om brott mot verkställig-
hetsvillkoren som en person avtjänar sam-
hällspåföljd har gjort sig skyldig till, 

3) ur övervaknings- och verksamhetsre-
gistret uppgifter om placering vid Brottspå-
följdsmyndigheten av en fånge och en inta-
gen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndighe-
ten, kontakter utanför en enhet vid Brottspå-
följdsmyndigheten, rymning och otillåten 
avvikelse från öppen anstalt, brott mot vill-
koren för tillstånd att avlägsna sig, mot till-
stånd till studier och tillstånd till civilt arbete 
samt om brott mot villkoren för placering i 
en anstalt utanför en enhet vid Brottspå-
följdsmyndigheten. 
 

19 § 

Utlämnande av uppgifter till en domstol 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet och 
någon annanstans i lag får Brottspåföljds-
myndigheten trots sekretessbestämmelserna 
till en domstol lämna ut följande specificera-
de uppgifter om brottsmisstänkta, dömda, 
fångar, intagna i en enhet vid Brottspå-
följdsmyndigheten och personer som avtjänar 
en samhällspåföljd, om uppgifterna behövs 
för behandling av brottmål: 

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

2) ur samhällspåföljdsregistret uppgifter 
om den utredning eller det utlåtande som ut-
arbetats för utdömande av samhällspåföljd, 
om innehållet i och villkoren för den plan 
som utarbetats för verkställighet av sam-
hällspåföljd samt om brott mot verkställig-
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hetsvillkoren som den person som avtjänar 
samhällspåföljd har gjort sig skyldig till, 

3) ur övervaknings- och verksamhetsre-
gistret uppgifter om placering vid Brottspå-
följdsmyndigheten av en fånge och intagen i 
en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, 
kontakter utanför en enhet vid Brottspå-
följdsmyndigheten, disciplinära förseelser 
och påföljder, rymning och otillåten avvikel-
se 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 Brottspåföljdsmyndighe-
ten. 
 

20 § 

Utlämnande av uppgifter till Tullen 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet och 
någon annanstans i lag får Brottspåföljds-
myndigheten trots sekretessbestämmelserna 
till Tullen lämna ut följande specificerade 
uppgifter om brottsmisstänkta, dömda, fång-
ar, intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyn-
digheten och personer som avtjänar en sam-
hällspåföljd, om uppgifterna behövs för för-
hindrande, avslöjande, utredning eller över-
lämnande 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 verkställigheten 
av straff eller häktning har inletts och avslu-
tats, 

3) ur samhällspåföljdsregistret uppgifter 
om innehållet i och villkoren för den plan 
som utarbetats för verkställighet av sam-
hällspåföljd samt om brott mot verkställig-
hetsvillkoren som den person som avtjänar 
samhällspåföljd har gjort sig skyldig till, 

4) ur övervaknings- och verksamhetsre-
gistret uppgifter om placering vid Brottspå-
följdsmyndigheten av en fånge och en inta-
gen i enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, 
kontakter utanför en enhet vid Brottspå-
följdsmyndigheten, rymning och otillåten 
avvikelse från öppen anstalt, brott mot vill-
koren för tillstånd att avlägsna sig, mot till-
stånd till studier och tillstånd till civilt arbete 

samt om brott mot villkoren för placering i 
en anstalt utanför en enhet vid Brottspå-
följdsmyndigheten. 
 

21 § 

Utlämnande av uppgifter till gränsbevak-
ningsväsendet 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet och 
någon annanstans i lag får Brottspåföljds-
myndigheten trots sekretessbestämmelserna 
till gränsbevakningsväsendet lämna ut föl-
jande specificerade uppgifter om brottsmiss-
tänkta, dömda, fångar, intagna i en enhet vid 
Brottspåföljdsmyndigheten och personer som 
avtjänar en samhällspåföljd, om uppgifterna 
behövs för gränsbevakning, för att personer 
ska kunna påträffas eller för förhindrande, 
avslöjande, utredning eller överlämnande för 
åtalsprövning av brott eller för ett sådant till-
stånd eller godkännande från gränsbevak-
ningsväsendet som förutsätter att personen 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 verkställigheten 
av straff eller häktning har inletts och avslu-
tats, 

3) ur samhällspåföljdsregistret uppgifter 
om innehållet i och villkoren för den plan 
som utarbetats för verkställighet av sam-
hällspåföljd samt om brott mot verkställig-
hetsvillkoren som den person som avtjänar 
samhällspåföljd har gjort sig skyldig till, 

4) ur övervaknings- och verksamhetsre-
gistret uppgifter om placering vid Brottspå-
följdsmyndigheten av en fånge och en inta-
gen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndighe-
ten, kontakter utanför en enhet vid Brottspå-
följdsmyndigheten, rymning och otillåten 
avvikelse från öppen anstalt, brott mot vill-
koren för tillstånd att avlägsna sig, mot till-
stånd till studier och tillstånd till civilt arbete 
samt om brott mot villkoren för placering i 
en anstalt utanför en enhet vid Brottspå-
följdsmyndigheten. 
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22 § 

Utlämnande av uppgifter till militärmyndig-
heterna 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet och 
någon annanstans i lag får Brottspåföljds-
myndigheten trots sekretessbestämmelserna 
till militärmyndigheterna lämna ut följande 
specificerade uppgifter om dömda, fångar, 
intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndig-
heten och personer som avtjänar en sam-
hällspåföljd, om uppgifterna behövs för fö-
rande av värnpliktsregistret samt till huvud-
staben för förande av informationssystemet 
för militärrättsvården, samt till huvudstaben, 
om uppgifterna behövs för förande av säker-
hetsdataregistret: 

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

2) ur övervaknings- och verksamhetsre-
gistret uppgifter om placering vid Brottspå-
följdsmyndigheten av en fånge eller en inta-
gen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndighe-
ten. 
 

23 § 

Utlämnande av uppgifter till Folkpensions-
anstalten 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet och 
någon annanstans i lag får Brottspåföljds-
myndigheten trots sekretessbestämmelserna 
till Folkpensionsanstalten lämna ut följande 
specificerade uppgifter om dömda, fångar, 
intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndig-
heten och personer som avtjänar en sam-
hällspåföljd, om uppgifterna behövs för till-
handahållande av förmåner som anstalten en-
ligt lag ska verkställa: 

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

2) ur samhällspåföljdsregistret uppgifter 
om innehållet i den plan som utarbetats för 
verkställigheten av övervakning av överva-
kad frihet på prov eller av villkorligt frihet, 

3) ur övervaknings- och verksamhetsre-
gistret uppgifter om placering vid Brottspå-
följdsmyndigheten av en fånge och en inta-
gen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndighe-
ten, samt om till en fånge och en intagen vid 
en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten beta-
lad brukspenning, sysselsättningspenning och 
lön samt de innehållningar som ska göras på 
den. 
 

24 § 

Förfarandet för utlämnande av uppgifter i 
fall som avses i 14—23 § 

Uppgifter som avses i 14—23 § kan läm-
nas genom teknisk anslutning eller på något 
annat elektroniskt sätt. 

Beslut om utlämnande av uppgifter enligt 
14—23 § fattas av den registeransvarige eller 
en av denne utsedd tjänsteman vid Brottspå-
följdsmyndigheten. 
 

25 § 

Utlämnande av uppgifter om verkställighet 
av samhällspåföljder till enskilda 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet och 
någon annanstans i lag kan Brottspåföljds-
myndigheten trots sekretessbestämmelserna 
till privata sammanslutningar, stiftelser och 
fysiska personer som sköter verkställighet av 
samhällspåföljder lämna ut uppgifter som är 
nödvändiga för verkställigheten. 
 

26 § 

Utlämnande av uppgifter ur säkerhetsre-
gistret 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet och 
någon annanstans i lag kan Brottspåföljds-
myndigheten trots sekretessbestämmelserna 
lämna ut sådana uppgifter i säkerhetsregistret 
till polisen, huvudstaben, Tullen och gräns-
bevakningsväsendet som är nödvändiga för 
ändamål som motsvarar säkerhetsregistrets 
användningsändamål. När en uppgift lämnas 
ut ska det uppges hur tillförlitlig den är. 
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27 § 

Utlämnande av uppgifter ur Brottspåföljds-
myndighetens patientregister 

Utöver vad som föreskrivs om utlämnande 
av patientuppgifter utan patientens skriftliga 
samtycke i 13 § 3 mom. i lagen om patien-
tens ställning och rättigheter eller i någon 
annan lag, får en läkare som svarar för hälso- 
och sjukvården för fångar och intagna i en 
enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten eller 
enligt läkarens instruktion en annan yrkesut-
bildad person inom hälso- och sjukvården 
lämna ut uppgifter som lagrats i patientre-
gistret enligt följande: 

1) till direktören för bedömningscentrumet 
eller fängelsedirektören eller en tjänsteman 
vid Brottspåföljdsmyndigheten som utsetts 
av någondera av dem, sådana uppgifter om 
risk för våld, självmord eller smittsam sjuk-
dom som är nödvändiga för att skydda per-
sonens liv, hälsa eller säkerhet eller för att 
förhindra att andra personers liv, hälsa eller 
säkerhet äventyras, 

2) till direktören för bedömningscentrumet 
eller fängelsedirektören eller en tjänsteman 
som utsetts av någondera av dem och som 
svarar för funktionerna i fråga, sådana upp-
gifter som anknyter till säkerställandet av ar-
betarskyddet och som är nödvändiga för ut-
värdering av arbetsförmågan hos en fånge el-
ler intagen i en enhet vid Brottspåföljdsmyn-
digheten för placering av honom eller henne i 
arbete samt sådana uppgifter som är nödvän-
diga för bedömningen av en fånge eller inta-
gen i enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten 
vid placering av honom eller henne i studier 
eller annan verksamhet, 

3) till en tjänsteman vid Brottspåföljds-
myndighetens centralförvaltningsenhet i vars 
tjänsteuppgifter ingår behandling av ett så-
dant frigivningsärende i fråga om en fånge 
som avses i 1 § 2 mom. i lagen om förfaran-
det vid frigivning av långtidsfångar 
(781/2005), en bedömning av risken för våld 
och en farlighetsbedömning för behandlingen 
av ärendet samt till direktören för bedöm-
ningscentret eller fängelsedirektören eller en 
tjänsteman som utsetts av någondera av dem 
och som svarar för funktionerna i fråga, ett 
skriftligt utlåtande om slutsatserna av farlig-

hetsbedömningen för planeringen och för-
verkligandet av den verksamhet som ordnas 
med stöd av den bedömda risken för våld. 

Utan skriftligt samtycke av den registrerade 
personen får endast sådana uppgifter som av-
ses i 1 mom. 1 och 2 punkten och som inte 
anger sjukdomens art eller någon annan de-
talj om personens hälsotillstånd eller vård rö-
jas för andra anställda inom Brottspåföljds-
myndigheten än dess yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården. 

För ändamål som avses i 1 mom. 3 punkten 
får också uppgifter som ingår utlåtandet om 
en i 17 kap. 45 § i rättegångsbalken avsedd 
undersökning av sinnestillståndet hos en sva-
rande i brottmål lämnas ut till den del där be-
döms om den åtalade ska anses vara synner-
ligen farlig för någon annans liv, hälsa eller 
frihet. 
 

28 § 

Rätt att få uppgifter av andra myndigheter 
och uppgiftsskyldiga 

Utöver vad som föreskrivs någon annan-
stans i lag och trots sekretessbestämmelserna 
har Brottspåföljdsmyndigheten rätt att av 
andra myndigheter få uppgifter vilka gäller 
en brottsmisstänkt, en dömd, en fånge, en in-
tagen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndighe-
ten och en person som avtjänar samhällspå-
följd och vilka behövs för verkställigheten av 
straff eller häktning eller för skötseln av nå-
gon annan uppgift som hör till Brottspå-
följdsmyndigheten enligt följande: 

1) ur det i justitieförvaltningens riksomfat-
tande informationssystem ingående registret 
över avgöranden och meddelanden om avgö-
randen uppgift om meddelandet av ett avgö-
rande som gäller personen i fråga, 

2) ur befolkningsdatasystemet uppgifter om 
personens namn, personbeteckning, medbor-
garskap, hemkommun, adress, död och in-
tressebevakning samt om hans eller hennes 
minderåriga barn och vårdnad, boende och 
umgängesrätt i fråga om dem, 

3) ur polisens personregister uppgifter för 
utlåtandet till domstol om förutsättningarna 
för utdömande av samhällspåföljd, för verk-
ställigheten av samhällspåföljd, för uppfölj-
ning av efterlysningar och besöksförbud som 



 RP 292/2014 rd  
  

 

40 

gäller dömda, för placering av häktade och 
fångar, för internationell senareläggning av 
verkställigheten och förhindrande av krimi-
nalitet som äger rum i häktet eller fängelset 
samt för behandling av tillståndsärenden i 
anslutning till verkställigheten av påföljder 
och för övervakning av att tillståndsvillkoren 
iakttas, 

4) ur det i justitieförvaltningens riksomfat-
tande informationssystem ingående rikssy-
stemet för behandling av diarie- och ärende-
hanteringsuppgifter uppgifter om vilket ske-
de ett åtalsärende som gäller personen befin-
ner sig i, 

5) ur utsökningens informationssystem 
uppgifter om vilket skede ett verkställighets-
ärende som gäller personen befinner sig i, 

6) av polisen, gränsbevakningsväsendet 
och Migrationsverket uppgifter om uppe-
hållsärenden, ärenden som gäller avlägsnan-
de ur landet och verkställighet av beslut om 
avlägsnande ur landet samt inreseförbud och 
förbudets längd i fråga om utlänningar som 
är antecknade i utlänningsregistret och är el-
ler har varit intagna i en enhet vid Brottspå-
följdsmyndigheten, 

7) ur värnpliktsregistret uppgifter om full-
görande av värnplikt. 

Brottspåföljdsmyndigheten har trots sekre-
tessbestämmelserna rätt att för skötseln av 
sina uppgifter efter specificering och moti-
vering av sin begäran få nödvändiga uppgif-
ter av kommunala social- och hälsovårds-
myndigheter samt av övriga instanser med 
skyldighet att lämna uppgifter enligt 20 § 1 
mom. i lagen om klientens ställning och rät-
tigheter inom socialvården enligt följande: 

1) om en brottsmisstänkt uppgifter om anli-
tande av tjänster inom social- och hälsovår-
den, arbetserfarenhet, arbetsförmåga, rusme-
delsproblem eller övriga omständigheter som 
anknyter till utarbetandet av utlåtande till 
domstolen i fråga om verksamhetsplats för 
verkställighet av samhällspåföljd och för 
planering av verkställigheten av påföljden, 

2) om en under 21 år gammal brottsmiss-
tänkt uppgifter om levnadsförhållanden, 
rusmedelsbruk, missbrukarrehabilitering, 
mentala hälsa, anlitande av mentalvårdstjäns-
ter, barnskyddsåtgärder och övriga motsva-
rande omständigheter för uppgörande av på-

följdsutredning och planering av verkställig-
het av påföljden, 

3) om en fånge eller en person som avtjä-
nar samhällspåföljd uppgifter om våld i en 
nära relation, anlitande av tjänster inom 
missbrukarvården och ärenden som gäller in-
tressebevakning för att beakta dessa omstän-
digheter vid verkställighet av fängelsestraff 
eller samhällspåföljd samt vid beredning av 
frigivning. 

De uppgifter som avses i 1 och 2 mom. kan 
lämnas genom teknisk anslutning så som sär-
skilt avtalas med den registeransvarige. 
 

29 § 

Rätt att få uppgifter av domstol och av verk-
samhetsenheter för hälso- och sjukvård utan-

för Brottspåföljdsmyndigheten 

Utöver vad som föreskrivs någon annan-
stans i lag har Brottspåföljdsmyndigheten 
trots sekretessbestämmelserna rätt att av 
domstol få sådana uppgifter ur rättegångs-
handlingarna i fråga om en fånge som gjort 
sig skyldig till allvarliga våldsbrott eller sex-
ualbrott som behövs när det vid utarbetandet 
av en plan för strafftiden enligt fängelselagen 
bedöms om fången behöver delta i ett verk-
samhetsprogram som ordnas i fängelset och 
syftar till att förebygga återfall i brott, när det 
väljs ut vilka fångar som ska delta i ett sådant 
program eller när programmet verkställs. 

Den myndighet som lämnar ut handlingar 
som avses i 1 mom. ska innan handlingarna 
lämnas ut, ur dem gallra eller i dem med 
andra slags identifierare ersätta uppgifter ge-
nom vilka en part eller någon annan som har 
del i saken kan identifieras. Den dömdes 
identifieringsuppgifter och uppgifter om 
andra parters ålder, kön och släktskapsförhål-
lande till den dömde får dock inte gallras ur 
handlingarna. 

Utöver vad som föreskrivs någon annan-
stans i lag har Brottspåföljdsmyndighetens 
hälsovårdsenhet trots sekretessbestämmel-
serna rätt att av andra verksamhetsenheter för 
hälso- och sjukvård få uppgifter i patientre-
gistret för utarbetande av det utlåtande eller 
den bedömning av risken för våld i fråga om 
en fånge som avses i 1 § 2 mom. i lagen om 
förfarandet vid frigivning av långtidsfångar 
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samt för planering och genomförande av den 
verksamhet som ordnas med stöd av den la-
gen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndighe-
ten. För utarbetande av den bedömning eller 
det utlåtande som avses ovan har Brottspå-
följdsmyndighetens hälsovårdsenhet rätt att 
av Institutet för hälsa och välfärd få uppgifter 
som ingår en i 17 kap. 45 § i rättegångsbal-
ken avsedd undersökning av sinnestillståndet 
hos en svarande i brottmål och i det utlåtande 
som ges om den. 

Handlingar som erhållits med stöd av den-
na paragraf får endast hanteras av sådana 
tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten 
som nödvändigtvis behöver handlingarna för 
att utföra sina i 1 eller 3 mom. nämnda upp-
gifter. Handlingarna ska förstöras så snart de 
inte längre behövs för de syften som anges i 
de momenten. 
 

4 kap. 

Den registrerades rättigheter 

30 § 

Information om behandling av uppgifter 

Den registeransvarige ska i enlighet med 
vad som föreskrivs personuppgiftslagen in-
formera den registrerade om behandling av 
uppgifter. Undantag från informationsplikten 
kan dock göras om det är nödvändigt för 
upprätthållande av ordningen och säkerheten 
i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten. 
 

31 § 

Inskränkningar i rätten till insyn 

Utöver vad som föreskrivs i personupp-
giftslagen kan den registrerades rätt till insyn 
begränsas, om utövande av rätten till insyn 
på sannolika grunder kan leda till ett allvar-
ligt hot mot ordningen och säkerheten i en 
enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten eller 
mot säkerheten för en anställd vid Brottspå-
följdsmyndigheten eller för någon annan. 
Den registrerade har inte rätt till insyn i upp-
gifter i säkerhetsregistret eller observations-
registret. 

Dataombudsmannen kan på begäran av den 
registrerade kontrollera att de uppgifter om 
den registrerade som avses i 1 mom. är lag-
enliga.  

32 § 

Utövande av rätten till insyn 

Den registrerade ska personligen kontrolle-
ra sina uppgifter vid den enhet vid Brottspå-
följdsmyndigheten som den registeransvarige 
anvisar. När begäran om insyn framställs ska 
den registrerade styrka sin identitet. Den 
ovan avsedda enheten vid Brottspåföljds-
myndigheten ger den registrerade tillfälle att 
så som den registeransvarige bestämmer kon-
trollera de uppgifter som han eller hon har 
rätt till insyn i. 
 

 33 § 

Bevaring av uppgifter som konstaterats vara 
oriktiga 

Oberoende av vad som i personuppgiftsla-
gens föreskrivs om rättelse av oriktiga upp-
gifter i ett register får en oriktig uppgift beva-
ras i samband med den rättade uppgiften, om 
det behövs för att trygga rättigheterna för den 
registrerade, någon annan part eller en an-
ställd vid Brottspåföljdsmyndigheten. En så-
dan uppgift får användas endast i det syfte 
som här avses. 

En uppgift som konstaterats vara oriktig 
enligt 1 mom. ska gallras ur registret genast 
när den inte längre behövs för att trygga rät-
tigheter, dock senast fem år efter det att den 
föreskrivna gallringsfristen har löpt ut. 
 

5 kap. 

Datasäkerhet och bevaring av uppgifter 

34 § 

Granskning av uppgifter och gallring av 
uppgifter ur register 

Uppgifterna om en person gallras ur 
Brottspåföljdsmyndighetens personregister 
när uppgifterna inte längre behövs för re-
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gistrets användningsändamål, dock senast en-
ligt följande: 

1) ur verkställighetsregistret tio år efter att 
personen senast frigavs från en enhet vid 
Brottspåföljdsmyndigheten eller slutförde av-
tjänandet av en samhällspåföljd, 

2) ur samhällspåföljdsregistret tio år efter 
att personen senast slutförde avtjänandet av 
en samhällspåföljd, 

3) ur övervaknings- och verksamhetsre-
gistret tio år efter att personen senast frigavs 
från en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, 

4) ur säkerhetsregistret tio år efter den sista 
anteckningen, 

5) ur besökarregistret fem år efter tidpunk-
ten för besöket och i fråga om besöksförbud 
fem år efter förbudets upphörande. 

 Ett fotografi som med stöd av 4 § 2 mom. 
ingår i uppgifterna för specificering ska gall-
ras ur registret inom sex månader efter det att 
straffet avtjänats eller häktningen eller någon 
annan grund för intagning i en enhet vid 
Brottspåföljdsmyndigheten har upphört. 

Den registeransvarige eller den enhet vid 
Brottspåföljdsmyndigheten som den register-
ansvarige bestämt ska en gång per år kontrol-
lera om det finns behov av att bevara de upp-
gifter som lagrats och som ingår i säkerhets-
registret. Behovet av att bevara uppgifterna i 
besökarregistret ska granskas vartannat år. 
Behovet av att bevara uppgifterna i verkstäl-
lighetsregistret, samhällspåföljdsregistret 
samt övervaknings- och verksamhetsregistret 
ska granskas vart tredje år. 

Den myndighet som lämnar ut uppgifter 
ska för mottagaren av uppgifterna uppge tid-
punkterna för bevaringen och granskningen 
av uppgifterna. 

Samtliga uppgifter som gäller en person 
gallras ur informationssystemet senast ett år 
efter den registrerades död. 
 

35 § 

Registrering och dokumentation av överfö-
ring av personuppgifter 

Varje överföring av personuppgifter ska 
registreras och dokumenteras för att det ska 
vara möjligt att övervaka att uppgifterna be-

handlas på det sätt som föreskrivs i lag och 
att datasäkerhet upprätthålls. 

 
36 § 

Varaktig bevaring av uppgifter 

Av de uppgifter i verkställighetsregistret, 
samhällspåföljdsregistret samt övervaknings- 
och verksamhetsregistret som gallras ur da-
tabasen bildas index för varaktig bevaring av 
uppgifter. Uppgifterna gallras ur indexet då 
50 år förflutit sedan personen i fråga senast 
frigavs från en enhet vid Brottspåföljdsmyn-
digheten eller slutförde avtjänandet av en 
samhällspåföljd. 

Separata bestämmelser gäller för varaktig 
bevaring av uppgifter som gallrats ur infor-
mationssystemet. 
 

6 kap. 

Särskilda bestämmelser 

37 § 

Straffbestämmelser 

Till straff för utlämnande av sekretessbe-
lagda uppgifter i strid med 14—23 eller 25—
27 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i straffla-
gen (39/1889), om inte gärningen är straffbar 
enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller strängare 
straff för gärningen föreskrivs någon annan-
stans i lag. 

Till straff för personregisterbrott döms en-
ligt 38 kap. 9 § i strafflagen och till straff för 
dataintrång i personregister enligt 38 kap. 8 § 
i strafflagen. Till straff för personregisterför-
seelse döms enligt 48 § 2 mom. i personupp-
giftslagen. 
 

38 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den  20  . 
Genom denna lag upphävs lagen om be-

handling av personuppgifter vid verkställig-
het av straff (422/2002). 

————— 
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2. 

Lag 

om ändring av 4 kap. 2 § i fängelselagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i fängelselagen (767/2005) 4 kap. 2 § 3 mom. som följer: 
 
 

 
 4 kap. 

Ankomst till ett fängelse och placering i 
fängelset 

2 § 

Intagning i fängelse 

— — — — — — — — — — — — — —  

Uppgift om att en fånge intagits i fängelse 
ska antecknas i det verkställighetsregister 
som avses i lagen om behandling av person-
uppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten (  /  
). 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den  20  . 
 

————— 
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3. 

Lag 

om ändring av 2 kap. 2 § i häktningslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i häktningslagen (768/2005) 2 kap. 2 § 3 mom. som följer: 
 
 

 
 2 kap. 

Ankomst till ett fängelse 

2 § 

Intagning i fängelse 

— — — — — — — — — — — — — —  

Uppgift om att en häktad tagits in i ett 
fängelse ska antecknas i det verkställighets-
register som avses i lagen om behandling av 
personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndighe-
ten (  /  ). 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den  20  . 
  

————— 
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4. 

Lag 

om ändring av 22 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (579/2005) 

22 § 1 mom. 7 punkten som följer: 
 
 

22 § 

Gränsbevakningsväsendets rätt att få uppgif-
ter ur vissa register och informationssystem 

Utöver vad som föreskrivs i gränsbevak-
ningslagen eller i någon annan lag har gräns-
bevakningsväsendet utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna rätt att för att utföra sina 
uppdrag och föra sina personregister ur vissa 
register få nödvändiga uppgifter enligt föl-
jande: 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) för att personer ska kunna påträffas, ur 
Brottspåföljdsmyndighetens informationssy-
stem, vilket avses i lagen om behandling av 
personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndighe-
ten (  /  ), behövliga uppgifter om personer 
som avtjänar eller har avtjänat straff som rik-
tar sig mot friheten, 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den  20  . 
 

————— 
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5. 

Lag 

om ändring av 13 och 19 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 13 § 1 

mom. 2 punkten och 19 § 1 mom. 12 punkten, sådana de lyder i lag 1181/2013, som följer: 
 

  
13 § 

Polisens rätt att få uppgifter ur vissa register 
och informationssystem 

Utöver vad som föreskrivs i någon annan 
lag har polisen trots sekretessbestämmelserna 
rätt att i enlighet med vad som avtalas om 
saken med den registeransvarige i fråga ur 
vissa register genom en teknisk anslutning el-
ler som en datamängd få sådan information 
som polisen behöver för att utföra sina upp-
drag och föra sina personregister, enligt föl-
jande: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) uppgifter som gäller dömda, fångar eller 
intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndig-
heten ur Brottspåföljdsmyndighetens infor-
mationssystem som avses i 14 § 1 och 2 
mom. i lagen om behandling av personupp-
gifter vid Brottspåföljdmyndigheten ( / ) för 
förhindrande, utredning och överlämnande 
för åtalsprövning av brott eller för ett sådant 
tillstånd eller godkännande från polisen som 
förutsätter att personen i fråga är tillförlitlig, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

19 § 

Utlämnande av uppgifter till andra myndig-
heter 

Trots sekretessbestämmelserna får polisen 
lämna ut behövliga uppgifter ur sina person-
register genom teknisk anslutning eller som 
en datamängd enligt följande: 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) till domstolarna och Rättsregistercen-
tralen för uppföljning av efterlysningar, till 
Brottspåföljdsmyndigheten för sådana utlå-
tanden om förutsättningarna för utdömande 
av samhällspåföljder som ges till domstolar-
na och som avses i lagen om behandling av 
personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndighe-
ten, för verkställighet av samhällspåföljder, 
uppföljning av efterlysningar och beslut om 
besöksförbud som gäller dömda, placering av 
häktade och fångar, förhindrande av krimina-
litet under häktningstiden eller fängelsetiden, 
handläggning av tillståndsärenden som gäller 
verkställigheten av påföljder och övervak-
ning av att tillståndsvillkoren följs, samt till 
justitieförvaltningsmyndigheterna och mili-
tärmyndigheterna för uppföljning av deras 
egna efterlysningar, 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den  20  . 
 

————— 
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Helsingfors den 4 december 2014  

 
 

Statsminister 

ALEXANDER STUBB 

 
Försvarsminister Carl Haglund 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

2. 

Lag 

om ändring av 4 kap. 2 § i fängelselagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i fängelselagen (767/2005) 4 kap. 2 § 3 mom. som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

4 kap  

Ankomst till ett fängelse och placering i 
fängelset 

4 kap. 

Ankomst till ett fängelse och placering i 
fängelset 

 
 

2 §  

Intagning i fängelse 

— — — — — — — — — — — — — —  
Uppgift om att en fånge intagits i fängelse 

skall antecknas i det verkställighetsregister 
som avses i lagen om behandling av person-
uppgifter vid verkställighet av straff 
(422/2002). 

2 § 

Intagning i fängelse 

— — — — — — — — — — — — — —  
Uppgift om att en fånge intagits i fängelse 

ska antecknas i det verkställighetsregister 
som avses i lagen om behandling av person-
uppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten (  /  
). 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

——— 
 

 
 
 



 RP 292/2014 rd  
  

 

49 

 
 

 3. 

Lag 

om ändring av 2 kap. 2 § i häktningslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i häktningslagen (768/2005) 2 kap. 2 § 3 mom. som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
  

2 kap 

Ankomst till ett fängelse 

2 kap. 

Ankomst till ett fängelse 

 
2 §  

Intagning i fängelse 

— — — — — — — — — — — — — —  
Uppgift om att en häktad tagits in i ett fäng-

else skall antecknas i det verkställighetsregis-
ter som avses i lagen om behandling av per-
sonuppgifter vid verkställighet av straff 
(422/2002). 
 

2 § 

Intagning i fängelse 

— — — — — — — — — — — — — —  
Uppgift om att en häktad tagits in i ett 

fängelse ska antecknas i det verkställighets-
register som avses i lagen om behandling av 
personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndighe-
ten (  /  ). 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

——— 
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4. 

Lag 

om ändring av 22 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (579/2005) 

22 § 1 mom. 7 punkten som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

22 §  

Gränsbevakningsväsendets rätt att få uppgif-
ter ur vissa register och informationssystem 

Utöver vad som föreskrivs i gränsbevak-
ningslagen eller i någon annan lag har gräns-
bevakningsväsendet utan hinder av sekretess-
bestämmelserna rätt att för att utföra sina 
uppdrag och föra sina personregister ur vissa 
register få nödvändiga uppgifter enligt följan-
de: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) för att personer skall kunna påträffas, ur 
Fångvårdsväsendets, Brottspåföljdsverkets 
och Kriminalvårdsväsendets informationssy-
stem, vilka avses i lagen om behandling av 
personuppgifter vid verkställighet av straff 
(422/2002), nödvändiga uppgifter om perso-
ner som avtjänar eller har avtjänat straff som 
riktar sig mot friheten, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

22 § 

Gränsbevakningsväsendets rätt att få uppgif-
ter ur vissa register och informationssystem 

Utöver vad som föreskrivs i gränsbevak-
ningslagen eller i någon annan lag har gräns-
bevakningsväsendet utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna rätt att för att utföra sina 
uppdrag och föra sina personregister ur vissa 
register få nödvändiga uppgifter enligt föl-
jande: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) för att personer ska kunna påträffas, ur 
Brottspåföljdsmyndighetens informationssy-
stem, vilket avses i lagen om behandling av 
personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndighe-
ten (  /  ), behövliga uppgifter om personer 
som avtjänar eller har avtjänat straff som rik-
tar sig mot friheten, 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den  20   
. 

——— 
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5. 

Lag 

om ändring av 13 och 19 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 13 § 1 

mom. 2 punkten och 19 § 1 mom. 12 punkten, sådana de lyder i lag 1181/2013, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
  

13 §  

Polisens rätt att få uppgifter ur vissa register 
och informationssystem 

Utöver vad som föreskrivs i någon annan 
lag har polisen trots sekretessbestämmelserna 
rätt att i enlighet med vad som avtalas om sa-
ken med den registeransvarige i fråga ur vissa 
register genom en teknisk anslutning eller 
som en datamängd få sådan information som 
polisen behöver för att utföra sina uppdrag 
och föra sina personregister, enligt följande: 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) uppgifter som gäller dömda, fångar och 
dem som intagits i en straffanstalt ur 
Brottspåföljdsmyndighetens informationssy-
stem som avses i 16 § 1 mom. i lagen om be-
handling av personuppgifter vid verkställig-
het av straff (422/2002) för förhindrande, ut-
redande och överlämnande för åtalsprövning 
av brott eller för ett sådant tillstånd eller god-
kännande av polisen som förutsätter att per-
sonen i fråga är tillförlitlig, 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

13 § 

Polisens rätt att få uppgifter ur vissa register 
och informationssystem 

Utöver vad som föreskrivs i någon annan 
lag har polisen trots sekretessbestämmelserna 
rätt att i enlighet med vad som avtalas om sa-
ken med den registeransvarige i fråga ur vis-
sa register genom en teknisk anslutning eller 
som en datamängd få sådan information som 
polisen behöver för att utföra sina uppdrag 
och föra sina personregister, enligt följande: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) uppgifter som gäller dömda, fångar eller 
intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndig-
heten ur Brottspåföljdsmyndighetens infor-
mationssystem som avses i 14 § 1 och 2 
mom. i lagen om behandling av personupp-
gifter vid Brottspåföljdmyndigheten ( / ) för 
förhindrande, utredning och överlämnande 
för åtals-prövning av brott eller för ett sådant 
tillstånd eller godkännande från polisen som 
förutsätter att personen i fråga är tillförlitlig, 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

 
19 §  

Utlämnande av uppgifter till andra myndig-
heter 

Trots sekretessbestämmelserna får polisen 
lämna ut behövliga uppgifter ur sina person-

19 § 

Utlämnande av uppgifter till andra myndig-
heter 

Trots sekretessbestämmelserna får polisen 
lämna ut behövliga uppgifter ur sina person-
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register genom teknisk anslutning eller som 
en datamängd enligt följande 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) till domstolarna och Rättsregistercentra-
len för uppföljning av efterlysningar, till 
Brottspåföljdsmyndigheten för sådana utlå-
tanden om förutsättningarna för utdömande 
av samhällspåföljder som ges till domstolarna 
och som avses i lagen om behandling av per-
sonuppgifter vid verkställighet av straff, för 
verkställighet av samhällspåföljder, upp-
följning av efterlysningar och beslut om be-
söksförbud som gäller dömda, placering av 
häktade och fångar, förhindrande av krimina-
litet under häktningstiden eller fängelsetiden, 
handläggning av tillståndsärenden som gäller 
verkställigheten av påföljder och övervakning 
av att tillståndsvillkoren följs, samt till justi-
tieförvaltningsmyndigheterna och militär-
myndigheterna för uppföljning av deras egna 
efterlysningar, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

register genom teknisk anslutning eller som 
en datamängd enligt följande 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) till domstolarna och Rättsregistercen-
tralen för uppföljning av efterlysningar, till 
Brottspåföljdsmyndigheten för sådana utlå-
tanden om förutsättningarna för utdömande 
av samhällspåföljder som ges till domstolar-
na och som avses i lagen om behandling av 
personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndighe-
ten, för verkställighet av samhällspåföljder, 
uppföljning av efterlysningar och beslut om 
besöksförbud som gäller dömda, placering av 
häktade och fångar, förhindrande av krimina-
litet under häktningstiden eller fängelsetiden, 
handläggning av tillståndsärenden som gäller 
verkställigheten av påföljder och övervak-
ning av att tillståndsvillkoren följs, samt till 
justitieförvaltningsmyndigheterna och mili-
tärmyndigheterna för uppföljning av deras 
egna efterlysningar, 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . 

——— 
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