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Lag
om ändring av lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av så-
dana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana upp-

gifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (214/2012) 1,
7 och 20 §, av dem 1 § sådan den lyder i lag 74/2021, och

fogas till lagen en ny 4 a § och ett nytt 3 a kap. som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om överföring av uppgifter ur straffregistret och bö-
tesregistret till den medlemsstat i Europeiska unionen där den dömda personen är med-
borgare (den medlemsstat där personen är medborgare) samt om lagring i Finland av så-
dana registeruppgifter om finska medborgare som har överförts till Finland från en annan
medlemsstat.

Denna lag innehåller dessutom bestämmelser om utlämnande av uppgifter som avses i
1 mom. på begäran för straffrättsliga förfaranden, för att uppfylla en enskild persons be-
gäran om att få uppgifter om sig själv eller, med den berörda personens samtycke, för sköt-
sel av ett sådant uppdrag som består i arbete med eller annan verksamhet bland minderår-
iga, samt bestämmelser om framställande av en begäran om sådana uppgifter.

Denna lag innehåller också bestämmelser om utlämnande av uppgifter som avses i
1 mom. på begäran för att utreda bakgrunden hos tillståndssökande som avses i artikel 6 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148 om saluföring och användning
av sprängämnesprekursorer, om ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 och om upphä-
vande av förordning (EU) nr 98/2013, nedan förordningen om sprängämnesprekursorer,
samt om framställande av en begäran om sådana uppgifter.

I denna lag utfärdas också bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EU) 2019/816 om inrättande av ett centraliserat system för identifiering
av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare
och statslösa personer (Ecris-TCN) för att komplettera det europeiska informationssyste-
met för utbyte av uppgifter ur kriminalregister och om ändring av förordning
(EU) 2018/1726, nedan förordningen.
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För de funktioner som avses i 1–3 mom. svarar Rättsregistercentralen, som är central-
myndighet enligt artikel 3 i rådets rambeslut 2009/315/RIF om organisationen av med-
lemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll, nedan
rambeslutet. Rättsregistercentralen är också centralmyndighet enligt artikel 3.5 i förord-
ningen.

För överföring och utlämnande av uppgifter som avses i 1–3 mom. används ett decen-
traliserat informationstekniskt system som bygger på de datoriserade kriminalregistren i
varje medlemsstat (det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur krimi-
nalregister Ecris).

4 a §

Meddelande som gäller överföring av uppgifter

Om en sådan överföring av uppgifter i elektronisk form som avses i denna lag inte finns
tillgänglig under en lång tidsperiod, ska Rättsregistercentralen meddela de andra med-
lemsstaterna och Europeiska kommissionen om detta.

7 §

Sättet för överföring av uppgifter

Uppgifterna ur straffregistret och bötesregistret ska överföras till centralmyndigheten i
en annan medlemsstat i elektronisk form. Om det finns hinder för elektronisk överföring,
får uppgifterna också överföras i någon annan skriftlig form.

3 a kap.

Ecris-TCN-systemet för identifiering av medlemsstater

13 a §

Införande av uppgifter i Ecris-TCN-systemet

Rättsregistercentralen ska i en sådan uppgiftspost enligt artikel 5 i förordningen som
centralen skapat i ett i förordningen avsett system för identifiering av medlemsstater, ned-
an Ecris-TCN-systemet, i fråga om sådana i artikel 3.7 i förordningen avsedda tredjelands-
medborgare som dömts för brott föra in 

1) i straffregistret antecknade uppgifter som nämns i 2 § 3 mom. 1 punkten i straffre-
gisterlagen samt pseudonymer eller alias, om Rättsregistercentralen har tillgång till dem,
och den dömande medlemsstatens kod,

2) i bötesregistret antecknade uppgifter om den dömdes namn, personbeteckning eller,
om personbeteckningen inte är känd, födelsetid och medborgarskap samt i fråga om avgö-
randen som har antecknats i bötesregistret uppgifter i registret över avgöranden och med-
delanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem om
den dömdes födelsestat och födelseort, kön, eventuella tidigare namn samt pseudonymer
eller alias, om Rättsregistercentralen har tillgång till dem, och den dömande medlemssta-
tens kod,

3) uppgifter om fingeravtryck som har tagits med stöd av 9 kap. 3 § 1 och 3 mom. samt
3 a § i tvångsmedelslagen (806/2011).

Rättsregistercentralen har rätt att trots sekretessbestämmelserna få de i 1 mom. 3 punk-
ten avsedda uppgifterna om fingeravtryck från polisen och behandla dem för att föra in
uppgifter i en uppgiftspost samt för att rätta, ändra eller radera uppgifterna.
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Rättsregistercentralen lagrar en kopia av de uppgifter som förts in i Ecris-TCN-syste-
met och av ändringar i dem. Uppgifterna raderas när uppgiftsposten raderas ur Ecris-TCN-
systemet.

På begäran av Rättsregistercentralen har polisen rätt att jämföra fingeravtryck för att sä-
kerställa att de är korrekta.

13 b §

Rättsregistercentralens meddelande om att uppgifter om fingeravtryck saknas

Om Rättsregistercentralen får kännedom om en lagakraftvunnen dom som gäller ett
fängelsestraff på minst sex månader i fråga om en tredjelandsmedborgare som avses i ar-
tikel 3.7 i förordningen och uppgifter om fingeravtryck inte finns att tillgå, begär Rättsre-
gistercentralen uppgifter om den dömdes fingeravtryck från polisen.

Rättsregistercentralen får trots sekretessbestämmelserna till polisen lämna ut uppgifter
som är nödvändiga för framställande av begäran.

Polisen meddelar Rättsregistercentralen när uppgifterna om fingeravtryck finns till-
gängliga.

13 c §

Användning av uppgifter om fingeravtryck vid sökningar i Ecris-TCN-systemet

Rättsregistercentralen har rätt att trots sekretessbestämmelserna få de i 13 a § 1 mom.
3 punkten avsedda uppgifterna om fingeravtryck från polisen och behandla dem för att
göra sökningar i Ecris-TCN-systemet i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 7 i för-
ordningen för de ändamål som avses i 13 d–13 g §, om det är nödvändigt för att identifiera
en person. Rättsregistercentralen får lagra uppgifterna om fingeravtryck tills en sökning
har gjorts.

Rättsregistercentralen får lagra sådana uppgifter om fingeravtryck som erhållits genom
sökningar med stöd av 13 d–13 g § så länge som det är nödvändigt för det ändamål som
anges i artikel 7.7.

13 d §

Användning av Ecris-TCN-systemet för straffrättsliga förfaranden

Rättsregistercentralen använder Ecris-TCN-systemet i enlighet med vad som föreskrivs
i artikel 7.1 i förordningen innan den framställer en i 19 § 1 mom. avsedd begäran för
straffrättsliga förfaranden, när en domstol, åklagarmyndighet, förundersökningsmyndig-
het eller Brottspåföljdsmyndigheten har begärt det. Begäran ska framställas när straffre-
gisteruppgifter används vid behandlingen av ett brottmål som gäller en tredjelandsmed-
borgare enligt artikel 3.7 i förordningen eller en medborgare i en medlemsstat som också
är medborgare i ett tredjeland, om inte något annat föreskrivs i förordningen.

13 e §

Användning av Ecris-TCN-systemet på begäran av en enskild person

Rättsregistercentralen använder Ecris-TCN-systemet i enlighet med vad som föreskrivs
i artikel 7.1 i förordningen innan en begäran som avses i 20 § 2 mom. framställs, när en
enskild person, som är tredjelandsmedborgare enligt artikel 3.7 i förordningen eller som är
medborgare i en medlemsstat och också är medborgare i ett tredjeland begär ett straffre-
gisterutdrag beträffande sig själv från Rättsregistercentralen i enlighet med 6 § 1–5 mom.
i straffregisterlagen.
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13 f §

Användning av Ecris-TCN-systemet för frivilligverksamhet

Rättsregistercentralen använder Ecris-TCN-systemet i enlighet med vad som föreskrivs
i artikel 7.1 i förordningen innan den framställer en begäran som avses i 20 a § 1 mom.,
när det med samtycke av personen i fråga, som är tredjelandsmedborgare enligt artikel 3.7
i förordningen eller som är medborgare i en medlemsstat och också är medborgare i ett
tredjeland, med stöd av 6 a § i straffregisterlagen har begärts ett straffregisterutdrag från
Rättsregistercentralen för skötseln av en uppgift som avses i lagen om kontroll av brottslig
bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn (148/2014).

13 g §

Användning av Ecris-TCN-systemet i situationer som avses i förordningen om 
sprängämnesprekursorer

Rättsregistercentralen använder Ecris-TCN-systemet i enlighet med vad som föreskrivs
i artikel 7.1 i förordningen innan den framställer en begäran som avses i 20 b §, när Polis-
styrelsen har begärt det för ett ändamål som avses i artikel 6.1 c i förordningen om spräng-
ämnesprekursorer. Begäran ska framställas när straffregisteruppgifter används för att ut-
reda sökandens bakgrund enligt artikel 6 i förordningen om sprängämnesprekursorer i frå-
ga om en tredjelandsmedborgare enligt artikel 3.7 i förordningen eller en medborgare i en
medlemsstat som också är medborgare i ett tredjeland, om inte något annat föreskrivs i för-
ordningen.

13 h §

Radering av bötesregisteruppgifter och uppgifter om fingeravtryck i Ecris-TCN-systemet

I enlighet med vad som föreskrivs i artikel 8 i förordningen ska Rättsregistercentralen
radera de uppgifter den fört in i Ecris-TCN-systemet enligt följande:

1) bötesregisteruppgifter när tre år har förflutit från det att en lagakraftvunnen dom el-
ler ett annat slutligt myndighetsavgörande avkunnades eller meddelades,

2) uppgifter om fingeravtryck inom de tidsfrister som anges i 10 § i straffregisterlagen
eller, om det enbart gäller uppgifter som hänför sig till bötesregistret, inom den tidsfrist
som avses i 1 punkten.

13 i §

Lämnande av samtycke till Eurojust

Rättsregistercentralen kan lämna samtycke enligt artikel 17.3 i förordningen till Euro-
peiska unionens enhet för rättsligt samarbete, om inte något annat föreskrivs särskilt eller
följer av internationella förpliktelser som är bindande för Finland.

Rättsregistercentralen har trots sekretessbestämmelserna rätt att av Migrationsverket få
information om behovet av internationellt skydd för den tredjelandsmedborgare enligt ar-
tikel 3.7 i förordningen som den i artikel 17.1 i förordningen avsedda begäran gäller, om
det är nödvändigt för att fatta beslut om lämnande av samtycke.

Rättsregistercentralen får trots sekretessbestämmelserna till Migrationsverket lämna ut
uppgifter som är nödvändiga för tillgodoseendet av den rättighet som avses i 2 mom.
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20 §

Framställande av begäran med anledning av en begäran från en enskild person

När en enskild person som är medborgare i en annan medlemsstat begär ett straffregis-
terutdrag beträffande sig själv i enlighet med 6 § 1–5 mom. i straffregisterlagen, ska Rätts-
registercentralen framställa en begäran till centralmyndigheten i den medlemsstat där per-
sonen är medborgare om utlämnande av registeruppgifter och tillhörande uppgifter.

När en enskild person som är tredjelandsmedborgare enligt artikel 3.7 i förordningen
eller som är medborgare i en medlemsstat och också är medborgare i ett tredjeland begär
ett straffregisterutdrag beträffande sig själv i enlighet med 6 § 1–5 mom. i straffregister-
lagen, ska Rättsregistercentralen framställa en begäran om utlämnande av registeruppgif-
ter och tillhörande uppgifter till den centralmyndighet i en annan medlemsstat som på ba-
sis av en sökning som gjorts med stöd av 13 e § har registeruppgifter om personen i fråga.

Om en begäran som avses i 1 eller 2 mom. framställs av en enskild person för vars vid-
kommande det är känt att han eller hon som myndig har varit bosatt i någon annan med-
lemsstat och de registeruppgifter som gäller honom eller henne till denna del inte är till-
gängliga på något annat sätt, ska Rättsregistercentralen framställa en begäran till central-
myndigheten i den medlemsstat där personen har varit bosatt om utlämnande av register-
uppgifter och tillhörande uppgifter.

————
Denna lag träder i kraft den 1 februari 2023.

Helsingfors den 19 januari 2023
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