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Lag

156/2013

om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens
certifikattjänster

Utfärdad i Helsingfors den 15 februari 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikat-

tjänster (661/2009) 8 och 16 §, 17 § 1 mom. 3 punkten, 23 § 1 mom. 1 punkten, 36 § och 80 §
1 mom. som följer:

8 §

Begränsningar som gäller föremålen för
registrering

I befolkningsdatasystemet får följande
uppgifter inte registreras:
1) uppgifter om utländska medborgare som

är anställda hos en främmande stats diploma-
tiska beskickning eller beskickning av annat
slag i Finland eller vid ett konsulat som före-
stås av en utsänd konsul,
2) uppgifter om utländska medborgare som

är anställda hos Förenta nationerna, något av
dess fackorgan eller någon annan internatio-
nell organisation som kan jämställas med ett
sådant,
3) uppgifter om familjemedlemmar till en

person som avses i 1 eller 2 punkten eller om
utländska medborgare i denna persons pri-
vata tjänst,
4) uppgifter om sådana fastigheter eller

andra registerenheter, byggprojekt, byggna-
der eller lägenheter eller lokaler vars uppgif-
ter inte enligt lag eller förordning eller före-
skrifter som utfärdats med stöd av dem ska
registreras i befolkningsdatasystemet.
Närmare bestämmelser om de enheter som

avses i 1 mom. får utfärdas genom förordning
av statsrådet.
Uppgifter om en person som avses i 1

mom. 1—3 punkten får dock på hans eller
hennes egen begäran registreras i befolk-
ningsdatasystemet i enlighet med det som
föreskrivs i denna lag.

16 §

Lägenhets- och lokaluppgifter som
registreras i systemet

Följande uppgifter om bostadslägenheter
och andra lokaler som är föremål för registre-
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ring ska registreras i befolkningsdatasyste-
met:
1) lägenhetsbeteckning eller någon annan

uppgift som specificerar lägenheten eller lo-
kalen,
2) uppgifter som beskriver lägenheten eller

lokalen och dess egenskaper,
3) uppgifter om besittningsrätten till och

användningen av en bostadslägenhet.
Närmare bestämmelser om registreringen

av de uppgifter som avses i 1 mom. och om
registrering av tillägg, ändringar och rättelser
som gäller dem samt om det detaljerade inne-
hållet i uppgifterna utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

17 §

Andra uppgifter som registreras i systemet

Följande uppgifter får också registreras i
befolkningsdatasystemet som uppgifter om
personer som är föremål för registrering:
— — — — — — — — — — — — —
3) fullständigt namn, födelsetid, kön, civil-

stånd, medborgarskap, adress och dödsdag
för en sådan i utlandet bosatt person som är
make, barn eller förälder till den som avses i
13 § och som inte har tilldelats någon person-
beteckning,
— — — — — — — — — — — — —

23 §

Rätt att få uppgifter från myndigheter

Trots sekretessbestämmelserna har den re-
gisteransvarige rätt att för att uppdatera och i
övrigt behandla uppgifterna i befolkningsda-
tasystemet få följande uppgifter:
1) av domstolarna uppgifter om domstols-

avgöranden som gäller personers civilstånd,
familjerättsliga ställning, vårdnaden om barn
och vad vårdnaden omfattar, begränsningar
av handlingsbehörigheten, intressebevakning
och dödförklaring, förvärv av, lagfart på och
nyttjanderätt till fastighet, samt av Brottspå-
följdsmyndigheten uppgifter om att en person
vistats i en straffanstalt i mer än tre månader,
— — — — — — — — — — — — —

36 §

Spärrmarkering och informationsskyldighet

Om en person har grundad och uppenbar
anledning att misstänka att hans eller hennes
eller familjens hälsa eller säkerhet är hotad,
kan en spärrmarkering på ansökan göras i
befolkningsdatasystemet. Efter det att spärr-
markeringen gjorts i systemet får uppgifter
om hemkommun och bostad samt adress och
andra kontaktuppgifter som gäller personen
lämnas ut endast till en myndighet vars rätt
att behandla uppgifterna baserar sig på utfö-
rande av en arbetsuppgift, en åtgärd eller ett
uppdrag som föreskrivs i eller med stöd av
lag och som berör personens rättigheter eller
skyldigheter. Spärrmarkeringen gäller också
uppgifter som specificerar och lokaliserar så-
dana fastigheter, byggnader, lägenheter eller
lokaler som personen äger eller innehar, om
uppgifterna inte kan behandlas separat från
de uppgifter som omfattas av spärrmarke-
ringen när hans eller hennes uppgifter lämnas
ut från befolkningsdatasystemet.
Den berörda personen eller dennes lagliga

företrädare ska skriftligen eller på något an-
nat bevisligt sätt ansöka om spärrmarkering
hos magistraten. När en person ansöker om
spärrmarkering ska magistraten ge personen
möjlighet att anmäla en sådan kontaktadress
för registrering i befolkningsdatasystemet
som får lämnas ut även till andra än de
myndigheter som avses i 1 mom.
En spärrmarkering kan första gången gälla

i högst fem år. Efter det kan giltighetstiden på
ansökan förlängas med två år i sänder. Av
särskilda skäl kan spärrmarkeringen gälla tills
vidare.
Magistraten ska informera sökanden om

spärrmarkeringens direkta konsekvenser.

80 §

Övergångsbestämmelser

1. Befolkningsregistercentralen ska se till
att det datasystem för befolkningsdatasyste-
met som drivs med hjälp av automatisk data-
behandling och det tekniska servicesystemet
för certifierad elektronisk kommunikation är
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förenliga med denna lag inom fyra år från
ikraftträdandet av denna lag.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2013.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av

denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 15 februari 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen

3156/2013

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


