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Lag
om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens 

certifikattjänster

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifi-

kattjänster (661/2009) 33 §,
ändras 2 och 4 §, den svenska språkdräkten i 6 § 2 mom. samt 9 §, 13 § 1 mom. 21 punk-

ten och 22 §, den svenska språkdräkten i rubriken för 3 kap., i det inledande stycket i 23 §
1 mom., i 23 § 2 mom., i det inledande stycket i 24 § 1 mom., i 25 §, i 26 § 1 mom. och
i 27 § samt 28, 30 och 32 §, 34 § 3 mom., 35 §, 37 § 3 mom., 43 § 1 mom., 44, 64 och
66 §, 67 § 1 mom., den svenska språkdräkten i 70 § 1 mom. och i 75 § samt 76 § och 78 §
2 mom.,

av dem 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 538/2016, den svenska språkdräkten i
6 § 2 mom. samt 67 § 1 mom. sådana de lyder i lag 538/2016, 9 § och den svenska språk-
dräkten i det inledande stycket i 24 § 1 mom. sådana de lyder i lag 145/2014, 22 § sådan
den lyder i lagarna 145/2014 och 504/2016, den svenska språkdräkten i det inledande
stycket i 23 § 1 mom., den svenska språkdräkten i 23 § 2 mom. och i 26 § 1 mom. samt
37 § 3 mom., den svenska språkdräkten i 75 § samt 76 § sådana de lyder i lag 670/2016
och 66 § sådan den lyder i lag 665/2016, samt

fogas till 47 § ett nytt 4 mom. samt till lagen nya 50 a och 74 a §, som följer:

2 §

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på administreringen, utnyttjandet och utvecklandet av befolknings-
datasystemet, uppgifterna i det och dess tjänster och på upprätthållandet, utnyttjandet och
utvecklingen av den certifierade elektroniska kommunikation och de tjänster inom den
som Befolkningsregistercentralen tillhandahåller.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, ska följande lagar och rättsakter tillämpas:
1) i fråga om offentlighet och sekretess för uppgifter i befolkningsdatasystemet lagen

om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999),
2) i fråga om certifierad elektronisk kommunikation och behandlingen av uppgifter i

det certifikatregister som avses i denna lag, lagen om stark autentisering och betrodda
elektroniska tjänster (617/2009).

4 §

Personuppgiftsansvariga inom befolkningsdatasystemet

Magistraterna och Befolkningsregistercentralen bär det huvudsakliga personuppgifts-
ansvaret för befolkningsdatasystemet. Ansvaret för registerföringen fördelas mellan ma-
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gistraterna och Befolkningsregistercentralen så som det föreskrivs närmare i denna eller
någon annan lag eller med stöd av lag. Befolkningsregistercentralen bär det huvudsakliga
personuppgiftsansvaret för användarregistret enligt 53 §, loggregistret enligt 56 § och
händelsefilen enligt 59 §.

Befolkningsregistercentralen ansvarar dessutom för den allmänna funktionsduglighe-
ten, datatekniken, dataadministrationen och registerfunktionernas enhetlighet i fråga om
det riksomfattande befolkningsdatasystem som drivs med hjälp av automatisk databe-
handling och de register som avses i 1 mom.

Magistraten svarar för att den registrerades rättigheter enligt artiklarna 15, 16 och 21 i
dataskyddsförordningen tillgodoses i befolkningsdatasystemet i förhållande till den re-
gistrerade. När det gäller fördelningen av den personuppgiftsansvariges skyldigheter en-
ligt dataskyddsförordningen och dataskyddslagen (1050/2018) iakttas i övrigt vad som i
denna eller någon annan lag eller med stöd av lag föreskrivs om ansvaret för registerfö-
ringen.

6 §

Befolkningsregistercentralens certifierade elektroniska kommunikation och dess syfte

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Befolkningsregistercentralen för ett sådant certifikatregister över utfärdade personcerti-

fikat som det föreskrivs om i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014
om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den
inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, nedan EU:s förordning om
elektronisk identifiering. Befolkningsregistercentralen är personuppgiftsansvarig för cer-
tifikatregistret.

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

9 §

Förutsättningar för registrering av utländska medborgare

Uppgifter om utländska medborgare ska registreras i befolkningsdatasystemet, om
dessa har hemkommun i Finland och bostad där enligt lagen om hemkommun (201/1994).
Uppgifter om andra utländska medborgare kan registreras i befolkningsdatasystemet, om

1) dessa har beviljats i utlänningslagen (301/2004) avsett uppehållstillstånd eller uppe-
hållskort, om dessas uppehållsrätt har registrerats eller om Migrationsverket har fattat nå-
got annat positivt beslut om uppehållsrätt som gäller dem,

2) dessa har en sådan tillfällig bostad i Finland som avses i lagen om hemkommun och
registreringen behövs för att de ska kunna göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina
skyldigheter när det gäller arbete, studier eller andra motsvarande omständigheter,

3) registreringen krävs för fullgörandet av skyldigheter enligt ett internationellt avtal
som är bindande för Finland, eller

4) registreringen behövs för att dessa utländska medborgare ska kunna göra sina rättig-
heter gällande och fullgöra sina skyldigheter eller av andra motsvarande särskilda och mo-
tiverade skäl.

Om uppgifter om en utländsk medborgare inte har registrerats i befolkningsdatasyste-
met i ett fall som avses i 1 mom. 1 punkten, ska han eller hon lägga fram en motiverad
begäran om registrering av uppgifterna hos den magistrat inom vars ämbetsdistrikt han el-
ler hon uppger sig bo.

Den myndighet som i befolkningsdatasystemet registrerar uppgifter om en utländsk
medborgare ska försäkra sig om den utländska medborgarens identitet med hjälp av ett gil-
tigt resedokument eller, om detta saknas, med hjälp av en annan handling eller utredning
i enlighet med det förfarande som föreskrivs i 19 §.
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13 §

Personuppgifter som registreras i systemet

Följande uppgifter om personer som är föremål för registrering ska registreras i befolk-
ningsdatasystemet:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
21) enligt denna lag eller annan lagstiftning anmälda förbud mot att lämna ut uppgifter

ur befolkningsdatasystemet, och
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

22 §

Övriga myndigheters behörighet

Förutom hos magistraten kan utländska medborgare i de fall som avses i 9 § 1 mom. 1–
4 punkten framställa en begäran om registrering av uppgifter hos Skatteförvaltningen. En
begäran kan också framställas hos Folkpensionsanstaltens byrå, om Folkpensionsanstal-
ten och Befolkningsregistercentralen kommit överens om det.

Den som tar emot en begäran ska på det sätt som föreskrivs i denna lag i de situationer
som avses i 1 mom. försäkra sig om identiteten hos den som framställer begäran och om
tillförlitligheten hos de handlingar som visas upp som grund för registreringen av person-
uppgifterna. Folkpensionsanstaltens byrå ska utan dröjsmål sända begäran och de person-
uppgifter och handlingar som lagts fram i samband med den till den magistrat inom vars
ämbetsdistrikt den utländska medborgaren uppger sig bo, för att uppgifterna ska kunna re-
gistreras i befolkningsdatasystemet. Närmare bestämmelser om de uppgifter som motta-
garen ska fullgöra utfärdas genom förordning av statsrådet.

Utöver vad som i 21 § 1 mom. föreskrivs om magistraternas behörighet får Skatteför-
valtningen registrera uppgifter om utländska medborgare i befolkningsdatasystemet i de
fall som avses i 9 § 1 mom. 1–4 punkten. Migrationsverket får registrera uppgifter om ut-
ländska medborgare i befolkningsdatasystemet i de fall som avses i 9 § 1 mom. 1 punkten.
I de fall där Migrationsverket registrerar uppgifter om utländska medborgare kan en finsk
beskickning ta emot de personuppgifter och handlingar som har lagts fram av den utländ-
ska medborgaren för registrering i befolkningsdatasystemet. Den finska beskickningen
ska försäkra sig om identiteten hos den utländska medborgaren med hjälp av ett giltigt re-
sedokument eller, om detta saknas, med hjälp av en annan handling eller utredning i en-
lighet med det förfarande som föreskrivs i 19 § samt utan dröjsmål sända personuppgifter-
na och handlingarna till Migrationsverket. Den myndighet som har registrerat uppgifterna
svarar för de uppgifter som den har registrerat i befolkningsdatasystemet.

Vid skötseln av en uppgift som nämns i 3 mom. ska vad som i 2 kap. föreskrivs om för-
utsättningar för registrering av utländska medborgare, kontroll av identiteten och förva-
ring av uppgifter iakttas. Den myndighet som har registrerat uppgifterna med stöd av 3
mom. ska i stället för magistraten se till att kopior av handlingar i anslutning till registre-
ringen av utländska medborgare utfärdas i enlighet med 47§ 2 mom. när det gäller sådana
utländska medborgare vars uppgifter myndigheten i fråga har registrerat i befolkningsda-
tasystemet. Närmare bestämmelser om förfarandena vid skötseln av uppgiften får utfärdas
genom förordning av statsrådet.

De myndigheter som nämns i 3 mom. får i befolkningsdatasystemet registrera de upp-
gifter om utländska medborgare som behövs för att dessa ska kunna tilldelas en personbe-
teckning samt övriga i 13 och 17§ avsedda nödvändiga uppgifter om utländska medborg-
are. Närmare bestämmelser om de uppgifter som avses ovan utfärdas genom förordning
av statsrådet.

Befolkningsregistercentralen kan komma överens med en kommun om att kommunen
som personuppgiftsansvarig ska svara för att registeranteckningar om tillägg, ändringar
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eller rättelser som gäller uppgifter om byggprojekt, byggnader, lägenheter och lokaler
inom kommunen görs i befolkningsdatasystemet på det sätt som föreskrivs i denna lag.
För att kommunen ska kunna sköta denna uppgift får Befolkningsregistercentralen ge
kommunen rätt att med hjälp av teknisk anslutning använda de uppgifter om byggprojekt,
byggnader, lägenheter och lokaler som registrerats i befolkningsdatasystemet.

3 kap.

Den personuppgiftsansvariges rätt att få uppgifter samt skyldigheter att anmäla 
uppgifter

23 §

Rätt att få uppgifter från myndigheter

Trots sekretessbestämmelserna har den personuppgiftsansvarige rätt att av andra myn-
digheter få i 13–17 § avsedda behövliga uppgifter som gäller dessa myndigheters verk-
samhetsområde för uppdatering av uppgifterna i befolkningsdatasystemet och för kontroll
av uppgifternas riktighet och annan behandling av uppgifterna. De andra myndigheter som
avses i denna paragraf är

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Den personuppgiftsansvarige har emellertid inte rätt att få uppgifter som avses i 1

mom., om de uppgifter som innehas av en i 1 mom. nämnd myndighet har erhållits på basis
av ett sådant internationellt avtal om informationsutbyte som förhindrar användningen av
uppgifterna för att uppdatera och i övrigt behandla uppgifter i befolkningsdatasystemet.

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

24 §

Annan rätt att få uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna har den personuppgiftsansvarige rätt att för att uppdate-
ra och i övrigt behandla uppgifterna i befolkningsdatasystemet få följande uppgifter:

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

25 §

Skyldighet att anmäla uppgifter

De myndigheter som avses i 23 § och de personer, företag och organisationer som avses
i 24 § ska anmäla uppgifter till den personuppgiftsansvarige inom befolkningsdatasyste-
met omedelbart efter det att det har konstaterats att uppgifterna behöver kompletteras, änd-
ras eller rättas eller den personuppgiftsansvarige har begärt ytterligare uppgifter eller ut-
redningar. Uppgifterna ska anmälas tillsammans med identifieringsuppgifter för personen,
fastigheten, byggnaden, lägenheten eller lokalen. Närmare bestämmelser om hur skyldig-
heten att anmäla uppgifter ska fullgöras och om vad skyldigheten omfattar utfärdas genom
förordning av statsrådet.

Den personuppgiftsansvarige ska utan dröjsmål till verksamhetsenheten inom soci-
alvården anmäla att ett barn på grund av vårdnadshavarens död har blivit utan vårdnads-
havare.
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26 §

Anmälning av uppgifter

Uppgifter som registreras i befolkningsdatasystemet ska anmälas till den personupp-
giftsansvarige skriftligen, på elektronisk väg, med hjälp av teknisk anslutning eller på nå-
got annat ändamålsenligt sätt som är tillförlitligt och säkert. Tillstånd att anmäla uppgif-
terna på något annat sätt än skriftligen beviljas av Befolkningsregistercentralen. Ett villkor
för att tillstånd ska beviljas är att den som anmäler uppgifterna har lämnat Befolkningsre-
gistercentralen en tillräcklig redogörelse för hur uppgifterna skyddas.

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

27 §

Anmälarens ansvar

Den som har i uppdrag att anmäla uppgifter för registrering i befolkningsdatasystemet
ska se till att de uppgifter som anmäls till den personuppgiftsansvarige är tillförlitliga och
hålls aktuella.

4 kap.

Offentlighet för uppgifterna i befolkningsdatasystemet och utlämnande av uppgifter

28 §

Allmänna förutsättningar för utlämnande av uppgifter

Uppgifter i befolkningsdatasystemet får lämnas ut endast om förutsättningarna för ut-
lämnande av uppgifter enligt denna lag är uppfyllda. Det krävs att de uppgifter som lämnas
ut ur befolkningsdatasystemet behövs för det ändamål för vilket de lämnas ut. När uppgif-
ter som hör till kategorierna av särskilda personuppgifter lämnas ut ska det säkerställas att
mottagaren har rätt att behandla uppgifterna med stöd av dataskyddsförordningen eller da-
taskyddslagen.

Uppgifter får inte lämnas ut, om detta eller mottagarens verksamhet av grundad anled-
ning kan misstänkas kränka skyddet för en persons privatliv eller skyddet för hans eller
hennes personuppgifter, kränka hans eller hennes intressen eller rättigheter eller äventyra
statens säkerhet.

Adress och andra kontaktuppgifter som gäller personen själv, dennes make eller maka
som bor i samma hushåll och barn som personen har vårdnaden om får inte lämnas ut för
de syften som anges i 32 § och 34 § 1 mom. i denna lag om personen har förbjudit utläm-
nandet av uppgifterna för dessa syften. Detta gäller dock inte fall där uppgifterna med stöd
av 32 § 1 mom. eller 34 § 1 mom. lämnas ut för verksamhet där de används för att en per-
son, ett företag eller en organisation ska kunna göra sina rättigheter gällande eller fullgöra
sina skyldigheter. Uppgifterna kan också lämnas ut på grundval av 32 § 2 mom. för verk-
samhet där det är fråga om en utredning eller undersökning som gäller allmänt intresse el-
ler personers rättigheter eller intressen.

Uppgifter får inte lämnas ut för direktmarknadsföring, personmatriklar eller släktforsk-
ning, om personen har förbjudit utlämnande av uppgifterna för dessa syften.
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30 §

Utlämnande av uppgifter för historisk och vetenskaplig forskning samt för 
sammanställning av statistik

Sådana uppgifter som behövs för undersökningar, utredningar eller utförande av andra
motsvarande uppgifter får lämnas ut ur befolkningsdatasystemet för historisk och veten-
skaplig forskning, för sammanställning av statistik och för myndigheternas planerings-
och utredningsuppdrag.

32 §

Utlämnande av uppgifter för skötsel av kundrelationer och för marknadsföring

Ur befolkningsdatasystemet får det lämnas ut sådana uppgifter om den registrerade som
behövs för att uppdatera, kontrollera och rätta uppgifter i kund- eller marknadsföringsre-
gister eller motsvarande register och som avser för- och efternamn, födelseår, kön, mo-
dersmål, adress och övriga kontaktuppgifter samt sådana uppgifter med anknytning till
personen som anges närmare genom förordning av statsrådet och som gäller fastigheter,
byggnader, lägenheter eller lokaler och uppgifter om områdesindelningar.

Namnuppgifter samt adressuppgifter och andra kontaktuppgifter om personer får läm-
nas ut ur befolkningsdatasystemet för direktreklam och annan direktmarknadsföring, för
opinions- och marknadsundersökningar eller för annan med dessa jämförbar verksamhet.
När uppgifter lämnas ut för dessa syften får som kriterium för behandlingen av uppgifterna
användas personens namn, minst sex veckors ålder, kön, modersmål eller kontaktspråk,
yrke eller uppgifter om yrkeskategori, adressuppgifter och andra kontaktuppgifter, en an-
nan identifieringsuppgift för personen än sådana som avses i 38–42 § samt sådana uppgif-
ter med anknytning till personen som anges närmare genom förordning av statsrådet och
som gäller fastigheter, byggnader, lägenheter eller lokaler och uppgifter om områdesindel-
ningar. Om det är fråga om en opinionsundersökning för samhälleliga syften, får som bak-
grundsinformation för undersökningen utöver namn-, adress- och kontaktuppgifter läm-
nas ut uppgift om personens kön, åldersgrupp och modersmål.

34 §

Annat utlämnande av uppgifter

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
I övrigt får uppgifter lämnas ut ur befolkningsdatasystemet endast om sökanden har rätt

att behandla dem med stöd av dataskyddsförordningen, dataskyddslagen eller någon an-
nan lag. För utlämnande av uppgifter måste dock de allmänna förutsättningarna uppfyllas.

35 §

Förverkligande av förbudsrätten

Anmälan om ett sådant förbud som avses i 28 § 3 och 4 mom. ska lämnas för registre-
ring i befolkningsdatasystemet genom Befolkningsregistercentralens elektroniska tjänst
eller till magistraten skriftligen eller på något annat tillförlitligt sätt som lämpar sig för än-
damålet.
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37 §

Behandling av uppgifter som omfattas av spärrmarkering

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Magistraten ska utreda grunden för spärrmarkeringen eller höra den som omfattas av

spärrmarkeringen eller hans eller hennes vårdnadshavare innan enskilda uppgifter som
omfattas av spärrmarkeringen lämnas ut med stöd av denna lag eller artikel 15 i data-
skyddsförordningen till andra än myndigheter. Ett skriftligt beslut ska fattas om utlämnan-
de av enskilda uppgifter som omfattas av spärrmarkering till andra än myndigheter. Be-
slutet får verkställas trots ändringssökande, om den som omfattas av spärrmarkeringen el-
ler hans eller hennes vårdnadshavare inte har motsatt sig utlämnandet av uppgifter.

43 §

Utlämnande av identifieringsuppgifter

Personbeteckningar i befolkningsdatasystemet får lämnas ut, om den som använder
uppgifterna har rätt att behandla personbeteckningarna med stöd av dataskyddslagen eller
lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den natio-
nella säkerheten (1054/2018). I fråga om utlämnande av ett utländskt personnummer som
registrerats i befolkningsdatasystemet tillämpas vad som i dataskyddslagen eller i lagen
om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella
säkerheten föreskrivs om personbeteckningar.

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

44 §

Redogörelse för användningen och skyddet av uppgifter

Innan uppgifter lämnas ut får registerförvaltningsmyndigheten vid behov kräva att an-
vändaren lämnar en redogörelse för hur de utlämnade uppgifterna kommer att användas
och skyddas. En sådan redogörelse ska krävas, om

1) uppgifter lämnas ut med hjälp av en teknisk anslutning eller om det gäller en om-
fattande mängd data och det är fråga om utlämnande av sådana uppgifter som avses i
36–43 §, eller

2) användningen av uppgifterna av annan grundad anledning kan antas kränka skyddet
för en persons privatliv eller personuppgifter, kränka hans eller hennes intressen eller rät-
tigheter eller äventyra statens säkerhet.

Om det i de fall som avses i 1 mom. 1 punkten är fråga om utlämnande av uppgifter som
anges i 43 § kan registerförvaltningsmyndigheten, i stället för en redogörelse, som en för-
utsättning för utlämnande av uppgifterna ställa upp sådana minimikrav för användning
och skydd av uppgifterna som användaren måste förbinda sig att följa.

Den redogörelse som avses i 1 mom. ska ges skriftligen och av den ska det framgå hur
den administrativa och fysiska säkerheten för de uppgifter som lämnas ut samt säkerheten
i fråga om personal, datakommunikation, programvara, datamaterial, användning och ut-
rustning kommer att säkerställas.

47 §

Myndigheter som beslutar om utlämnande av uppgifter

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Den registerförvaltningsmyndighet som enligt 1 eller 2 mom. beslutar om utlämnandet

av uppgifter i befolkningsdatasystemet ska på motsvarande sätt besluta om produktion av
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sådana allmänt behövliga informationstjänster och statistiska tjänster som möjliggör att
uppgifterna i befolkningsdatasystemet utnyttjas i enlighet med denna lag.

50 a §

Upphörande med att lämna ut uppgifter

Om de förutsättningar för utlämnande av uppgifter som anges i denna lag inte längre
uppfylls, kan registerförvaltningsmyndigheten upphöra med att lämna ut uppgifterna. I
fråga om upphörande med att lämna ut uppgifter ska det fattas ett skriftligt beslut.

64 §

Ändring av elektroniska kommunikationskoder

När beslut fattas om ändring av personbeteckning i sådana situationer som avses i 12 §
2 mom., ändras den elektroniska kommunikationskoden på tjänstens vägnar. Anmälan om
att den elektroniska kommunikationskoden ändras ska göras till den som innehar koden.

En elektronisk kommunikationskod som registrerats i befolkningsdatasystemet får även
ändras, om

1) ändringen är absolut nödvändig för att skydda personen i sådana situationer där hans
eller hennes hälsa eller säkerhet är uppenbart och varaktigt hotad, eller

2) någon annan än kommunikationskodens innehavare upprepade gånger har missbru-
kat koden och missbruket har orsakat betydande ekonomiska eller andra olägenheter för
kodens rätta innehavare och om fortsatta skadliga verkningar på grund av missbruket fak-
tiskt kan förhindras genom att kommunikationskoden ändras.

I de fall som avses i 2 mom. ska den berörda personen skriftligen ansöka hos Befolk-
ningsregistercentralen om att få kommunikationskoden ändrad.

66 §

Ansökan om och utfärdande av medborgarcertifikat

Medborgarcertifikat kan utfärdas endast för finska medborgare samt för utlänningar
som har i lagen om hemkommun avsedd hemkommun i Finland och vars uppgifter har re-
gistrerats i befolkningsdatasystemet och vars identitet har verifierats på ett tillförlitligt
sätt. En förutsättning är dessutom att utlänningen har ett giltigt uppehållstillstånd eller up-
pehållskort eller att hans eller hennes uppehållsrätt är registrerad.

På ansökan om medborgarcertifikat som ingår i ett identitetskort tillämpas lagen om
identitetskort. På ansökan om medborgarcertifikat som ingår i en annan myndighetshand-
ling eller ett tekniskt underlag tillämpas förfarandet enligt 67 § 2 och 3 mom., de krav i
dataskyddsförordningen och dataskyddslagen som gäller behandlingen av personuppgif-
ter samt de krav i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster som gäl-
ler utfärdande av certifikat.

Den som tar emot ansökan ska iaktta de krav i dataskyddsförordningen och dataskydds-
lagen som gäller behandlingen av personuppgifter och de krav i lagen om stark autentise-
ring och betrodda elektroniska tjänster och i EU:s förordning om elektronisk identifiering
som gäller utfärdande av certifikat.

67 §

Ansökan om och utfärdande av andra certifikat

Andra certifikat för fysiska personer som Befolkningsregistercentralen producerar och
som inte är medborgarcertifikat kan utfärdas endast för finska medborgare samt för utlän-
ningar som enligt lagen om hemkommun är stadigvarande bosatta i Finland och vars upp-
8
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gifter har registrerats i befolkningsdatasystemet och vars identitet har kunnat konstateras
på ett tillförlitligt sätt. Andra certifikat än medborgarcertifikat som Befolkningsregister-
centralen producerar för fysiska personer kan av särskilda och motiverade skäl också be-
viljas personer vars identitet har kunnat konstateras tillförlitligt även om de inte uppfyller
övriga ovannämnda villkor för att få certifikat. Sådana certifikat kan på sökandens begäran
ingå i handlingar, kort och tekniska underlag som används vid elektronisk kommunikation
och som utfärdas av en myndighet, ett företag eller en organisation. Befolkningsregister-
centralen kan komma överens med en myndighet, ett företag eller en organisation som ut-
färdar handlingar eller tekniska underlag om att ansökningar om certifikat personligen kan
lämnas in till myndigheten, företaget eller organisationen för vidarebefordran till Befolk-
ningsregistercentralen. Befolkningsregistercentralen ska då se till att den som tar emot an-
sökan iakttar de krav i dataskyddsförordningen och dataskyddslagen som gäller behand-
lingen av personuppgifter och de krav i lagen om stark autentisering och betrodda elektro-
niska tjänster och i EU:s förordning om elektronisk identifiering som gäller utfärdande av
certifikat.

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

70 §

Databehandlingstjänster

På uppdrag av en personuppgiftsansvarig får Befolkningsregistercentralen åta sig att
sköta den tekniska driften och databehandlingen av det register eller datasystem som den-
ne svarar för (databehandlingstjänster). Befolkningsregistercentralens uppdragsgivare
kan vara endast statliga eller kommunala myndigheter eller andra sådana personuppgifts-
ansvariga som enligt lag eller förordning som utfärdats med stöd av lag har rätt att föra
register. När Befolkningsregistercentralen tillhandahåller databehandlingstjänster får den
använda sig av uppgifterna i befolkningsdatasystemet på det sätt som föreskrivs i denna
eller någon annan lag. Befolkningsregistercentralen har inte rätt att besluta om annan be-
handling av uppgifterna i det register som uppdraget gäller eller om utlämnande av upp-
gifter ur registret.

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

74 a §

Rätt till begränsning av behandling

Artikel 18 i dataskyddsförordningen tillämpas inte på befolkningsdatasystemet och inte
heller på system som hänför sig till verksamhet som bedrivs av Befolkningsregistercen-
tralens certifikatutfärdare.

75 §

Förfarande vid registrering av uppgifter

Innan uppgifter registreras i befolkningsdatasystemet ska den personuppgiftsansvarige
försäkra sig om vem som anmält uppgifterna och om dennes rätt att anmäla uppgifter samt
om att anmälan i övrigt är tillförlitlig. Den personuppgiftsansvarige ska registrera uppgif-
terna i befolkningsdatasystemet utan obefogat dröjsmål.

Om en anteckning som den personuppgiftsansvarige har gjort i befolkningsdatasyste-
met avviker från det som den registrerade har anmält eller om anteckningen inte ens efter
en begäran om ytterligare utredningar har kunnat göras i enlighet med den registrerades
önskan, ska den personuppgiftsansvarige fatta ett skriftligt beslut och underrätta den re-
gistrerade om beslutet och om möjligheten att begära omprövning av beslutet med stöd av
denna eller någon annan lag.
9
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76 §

Rättelse av uppgifter

Om magistraten rättar en uppgift som gäller en sådan registeranteckning om en utländsk
medborgare som avses i 10 §, ska magistraten innan ärendet avgörs begära ett utlåtande
om saken av Migrationsverket.

Om den personuppgiftsansvarige på eget initiativ rättar en uppgift i registret, ska den
personuppgiftsansvarige innan uppgiften rättas vid behov ge den vars rättigheter, intressen
eller skyldigheter anteckningen gäller tillfälle att inom utsatt tid lämna en redogörelse.
Den personuppgiftsansvarige kan dock rätta ett uppenbart fel i registret utan att ge sådant
tillfälle att lämna redogörelse.

78 §

Hänvisningar till straffbestämmelser

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Bestämmelser om straff för dataintrång i befolkningsdatasystemet eller ett datasystem

för certifierad elektronisk kommunikation finns i 38 kap. 8 § i strafflagen och för data-
skyddsbrott i ett datasystem i 9 § i det kapitlet.

————
Denna lag träder i kraft den 1 februari 2019.

Helsingfors den 18 januari 2019
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