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DATASKYDDSBESKRIVNING OCH 

REGISTER ÖVER BEHANDLING 

dnr 137/07.01/2018 

Lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid 
upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018) 18 § och 22 
§ 

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress och webbplats
PB 157 
13101 Tavastehus

Wetterhoffinkatu 2 
13100 Tavastehus

029 56 65631 oikeusrekisterikeskus@om.fi 
www.oikeusrekisterikeskus.fi

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Rättsregistercentralen 
Postadress: PB 157, 13101 TAVASTEHUS 
Besöksadress: Wetterhoffinkatu 2, 13100 TAVASTEHUS 
029 56 65631 
oikeusrekisterikeskus@om.fi  

2. DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGES KONTAKTPERSON

Sari Laitakari
Rekisteripäällikkö
050 4107483
sari.laitakari@om.fi 

3. DATASKYDDSANSVARIG

Petteri Jartti 
Specialsakkunnig 
0503090140  
petteri.jartti@om.fi 

4. REGISTRETS NAMN

Straffregistret

5. ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN

Till straffregistret inhämtas, i det registreras och ur det lämnas uppgifter som behövs för 
bestämmande och verkställighet av straffrättsliga påföljder. Ur straffregistret får uppgifter 
även lämnas ut för att användas vid utredning och bedömning av en persons tillförlitlighet och 
personliga lämplighet. 
(Straffregisterlag (770/1993) 1 §) 

De uppgifter som har antecknats i straffregistret är sekretessbelagda. Uppgifter får lämnas ut 
enligt på det sätt som bestäms i straffregisterlagen.  
(Straffregisterlag (770/1993) 1 §) 

6. BESKRIVNING AV KATEGORIERNA AV REGISTRERADE OCH AV KATEGORIERNA AV PERSONUPPGIFTER

I straffregistret antecknas på basis av domstolarnas meddelanden uppgifter om avgöranden 
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genom vilka någon i Finland har dömts till ovillkorligt fängelse, kombinationsstraff, 
övervakningsstraff, samhällstjänst eller villkorligt fängelse eller till böter, samhällstjänst eller 
övervakning utöver villkorligt fängelse, till ungdomsstraff, böter i stället för ungdomsstraff 
eller till avsättning, eller genom vilka någon lämnats obestraffad med stöd av  3 kap. 4 § 11 
eller 2 mom. I strafflagen (39/1889). I straffregistret antecknas dock inte uppgifter om 
förvandlingsstraff för böter eller fängelsestraff eller övervakningsstraff som har dömts ut med 
stöd av civiltjänstlagen (1446/2007) eller värnpliktslagen (1438/2007). I straffregistret 
antecknas även uppgifter om avgöranden, där en juridisk person har dömts till samfundsbot.  
 
I straffregistret antecknas dessutom uppgifter om domstolsavgöranden genom vilka finska 
medborgare eller utlänningar som stadigvarande bor i Finland har dömts utomlands till någon 
motsvarande straffpåföljd. En uppgift om ett straff antecknas i straffregistret, om domen har 
meddelats i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, i ett nordiskt land eller i en stat som 
är part i den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål (FördrS 30/1981) eller 
om uppgiften om en dom som har meddelats någon annanstans har kommit till den som för 
straffregistret tjänstevägen. Rättsregistercentralen prövar huruvida det straff som har dömts 
ut utomlands motsvarar en sådan påföljd som i Finland skulle antecknas i straffregistret. 
 
I straffregistret antecknas följande uppgifter: 

1. personens namn och tidigare namn, personbeteckning eller, om personbeteckningen 
inte är känd, födelsetid, födelsestat och födelseort samt kön och medborgarskap, 

2. domstolens namn, dagen för avgörandet och avgörandets nummer, 
3. brott som har tillräknats den dömde och vid behov brottsrubriceringen samt tiden för 

brottet, straff och de lagbestämmelser som har tillämpats, 
4. bestämmande av gemensamt fängelsestraff, 
5. avgörandets laga kraft och den dag då avgörandet vann laga kraft, 
6. förordnande om verkställighet av villkorligt fängelse, 
7. beslut om verkställighet av reststraff, 
8. avtjänande och förvandling av ungdomsstraff, 
9. utförande av samhällstjänst och förvandling av samhällstjänst till fängelse, 
10. frigivning från ett övervakningsstraff, oavtjänat reststraff, prövotidens utgång vid 

villkorlig frihet och förvandling av ett övervakningsstraff till fängelse, 
11. frigivning från fängelse, oavtjänat reststraff, prövotidens utgång vid villkorlig frihet, 

inledande av övervakningstid som ingår i ett kombinationsstraff och avtjänande av 
kombinationsstraff, 

12. benådning. 
 
I fråga om en juridisk person som dömts till samfundsbot antecknas i straffregistret utöver de 
uppgifter som avses i 3 mom. 2, 5 och 12 punkten även företagets eller samfundets namn, 
företags- och organisationsnummer, hemort, det brott för vilket den juridiska personen dömts 
till samfundsbot, tiden för brottet samt samfundsbotens belopp. Uppgifter om betalning av 
samfundsboten antecknas inte. 
 

 (Straffregisterlag (770/1993) 2 §) 

Straffregistret innehåller uppgifter gällande brottmålsdomar, överträdelser eller 
säkringsåtgärder som har samband med dem. Straffregistret innehåller inte uppgifter som hör 
till särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga personuppgifter). 

 

 
7. REGELMÄSSIGA UPPGIFTSKÄLLOR 

https://www.edilex.fi/lainsaadanto/18890039001/L3P4
https://www.edilex.fi/lainsaadanto/20071446
https://www.edilex.fi/lainsaadanto/20071438
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1. Domstolarna 
2. Brottspåföljdsmyndigheten 
3. Republikens president  
4. Justitieministeriet 
5. Utländska registermyndigheter 
6. Befolkningsregistercentralen 

 
8. MOTTAGARE ELLER KATEGORIER AV MOTTAGARE TILL VILKA PERSONUPPGIFTERNA HAR LÄMNATS 
ELLER SKA LÄMNAS UT 
 
 8.1 HEMLANDET 
 
 Uppgifter i straffregistret lämnas ut 

1. Till domstolar för behandling av anhängiga mål 
2. Till Institutet för hälsa och välfärd för sinnesundersökning eller bedömning av en 

misstänkt eller åtalad 
3. Till åklagare för åtal, åtalsprövning eller tvångsmedelsärenden, 
4. Till Brottspåföljdsmyndigheten för verkställighet av straff och för 

lämplighetsutredning samt till en behörig tjänsteman vid justitieministeriet för 
föredragning av benådningsärenden, 

5. Till Regionförvaltningsverket i Södra Finland för utredning av vilken bakgrund 
ansvarspersonerna vid de företag har som är rapporteringsskyldiga enligt 
lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt 

6. Till justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman för övervakning av 
att lagarna iakttas samt 

7. Till förundersökningsmyndigheter för tvångsmedelsärenden. 
 
(Straffregisterlag (770/1993) 4 §) 

 
Utöver detta lämnas ur straffregistret uppgifter om personer ut till finska myndigheter i 
ärenden som gäller 
 

1. Pass, finskt medborgarskap eller i utlänningslagen (301/2004) avsett visum, tillstånd 
eller annan åtgärd 

2. Genomförande av i säkerhetsutredningslagen (726/2014) avsedda 
säkerhetsutredningar 

3. Sådana tillstånd eller godkännanden av myndighet som är beroende av personens 
tillförlitlighet 

4. Inträde till utbildning eller val till ett uppdrag som har samband med statens säkerhet, 
allmän ordning och säkerhet, utrikesförvaltningen, Finlands internationella 
förhållanden, justitieförvaltningen, centralbanksverksamheten eller 
penningtillverkningen och som är beroende av personens särskilda tillförlitlighet 

5. Säkerhetskontroll 
6. Omhändertagande eller adoption av barn. 

 
(Straffregisterlag (770/1993) 4a §) 

   
 Uppgifter kan lämnas ut till privatpersoner för 
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1. Visum, arbetstillstånd, uppehållstillstånd eller något annat motsvarande ändamål  
2. Adoption, när personen själv visar upp uppgifterna för en myndighet eller något annat 

organ i en främmande stat  
3. Arbete med minderåriga  
4. Verksamhet som klassificerare av bildprogram  
5. Inlärning i arbetet eller för arbetspraktik som hör till studierna och som omfattar 

arbete med minderåriga 
 
(Straffregisterlag (770/1993) 6 §) 
 

Dessutom lämnas uppgifter i straffregistret ut till organisatörer av frivilligverksamhet bland 
barn samt för att utreda förutsättningarna för uteslutning till anbudssökande och 
anbudsgivare i  upphandlingsförfarandet vid offentlig upphandling. 
 

(Straffregisterlag (770/1993) 6a § och 6b §) 
 
 8.2 EU-LÄNDER 
 

Uppgifter i straffregistret lämnas ut till centralmyndigheter i andra EU-medlemsstater till den 
del uppgifterna gäller lagakraftvunna beslut i vilka en domstol dömt en fysisk person för brott. 
(Lag om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan 
Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (214/2012)) 
 
8.3 DE ÖVRIGA NORDISKA LÄNDERNA 
 
Uppgifter i straffregistret lämnas ut till den myndighet som för straffregister i Island, Norge, 
Sverige eller Danmark gällande påföljder eller verkställighet av påföljder som dömts ut till 
medborgare i det nämnda landet eller permanent bosatta personer i det nämnda landet. 
Därutöver lämnas uppgifter ut till domstolar eller åklagarmyndigheter i ovan nämnda länder 
för anhängiga ärenden.  
 
(Förordning om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid förande av 
straffregister  (598/1963) 5 § och 6 §) 
 

9. GRUPPER AV UPPGIFTER SOM ÖVERFÖRS TILL ETT TREDJELAND ELLER TILL EN INTERNATIONELL 
ORGANISATION  
 

Uppgifter i straffregistret kan på begäran lämnas ut till tredjeländer för behandling av 
brottmål.  
 
(Lag angående godkännande av vissa bestämmelser i den europeiska konventionen om 
inbördes rättshjälp i brottmål samt om finsk och utländsk myndighets inbördes rättshjälp i 
brottmål i vissa fall (284/1980 år 1981, FördrS 28/1981) 

 
10. LAGRINGSTID FÖR UPPGIFTER 
 

Uppgifter utplånas ur straffregistret enligt följande: 
 

1. uppgifter om villkorligt fängelse och om böter, samhällstjänst eller övervakning som 
har dömts ut utöver villkorligt fängelse, om ungdomsstraff, böter i stället för 



5 

 

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress och webbplats 
PB 157 
13101 Tavastehus 

Wetterhoffinkatu 2 
13100 Tavastehus 

029 56 65631 oikeusrekisterikeskus@om.fi 
www.oikeusrekisterikeskus.fi 

 

ungdomsstraff samt om avsättning och samfundsbot sedan fem år förflutit, 
2. uppgifter om ovillkorligt fängelsestraff på högst två år, om övervakningsstraff och om 

samhällstjänst sedan tio år förflutit, samt  
3. uppgifter om ovillkorligt fängelsestraff på över två och högst fem år samt om dom 

genom vilken någon lämnats obestraffad med stöd av 3 kap. 4 § 1 och 2 mom. i 
strafflagen sedan tjugo år förflutit  

 
Tiden för utplånande av uppgifter räknas från det den lagakraftvunna domen gavs. 
 
En uppgift om ett enskilt straff utplånas inte ur straffregistret, om registret innehåller sådana 
uppgifter om den registrerade som ännu inte kan utplånas. Alla uppgifter om den registrerade 
utplånas dock ur straffregistret när han har avlidit eller då 90 år förflutit sedan hans födelse. 
Ett benådningsbeslut inverkar inte på utplåningen av straffregisteruppgifter. 
 
Uppgifter om påföljder som har dömts ut i utlandet utplånas på motsvarande sätt. Uppgifter 
om påföljder som har dömts ut i en annan medlemsstat i Europeiska unionen ska dock 
utplånas, om den medlemsstat som har överfört uppgiften om påföljden meddelar att 
uppgiften har utplånats ur det egna registret. 
 
(Straffregisterlag (770/1993) 10 §) 
 

11. PROFILERING 
 
 Profilering används inte i straffregistret. 
 
12. REGISTRETS UNDERHÅLLSSYSTEM OCH SKYDDSPRINCIPER SAMT BESKRIVNING AV TEKNISKA OCH 
ORGANISATORISKA SÄKERHETSÅTGÄRDER 
 

De elektroniska uppgifterna i straffregistret har införts i straffregistersystemet.  
 

Pappershandlingar i straffregistret förvaras i lokaler som begränsats genom passerkontroll. 
 
Registret fungerar i ett skyddat, internt nätverk. Samtliga användare undertecknar en 
dataskydds- och sekretessförbindelse gällande uppgifter och datasystem. Registret innehåller 
olika behörighetsroller. Behörighetsrollen för varje tjänsteman väljs enligt prövning från fall 
till fall så, att rollen lämpar sig för tjänstemannens uppgifter. Behörighetsbeskrivningarna och 
principerna för åtkomstadministration finns dokumenterade i ett separat, sekretessbelagt 
dokument som gäller ämbetsverkets beskrivning av behörighetsadministration. De tekniska 
skyddsåtgärderna för registren beskrivs i ett separat, sekretessbelagt dokument.  

Skyddet är baserat på behörighetshantering, tekniskt skydd av databaser och servrar, fysiskt 
skydd av lokaler, passerkontroll, skydd av datakommunikation samt säkerhetskopiering av 
uppgifter. Registrets loggadministration och dess principer är beskrivna i 
Rättsregistercentralens policy för loggadministration. Utrustningslokalerna är fysiskt belägna i 
Finland. För att övervaka att verksamheten är ändamålsenlig används administrativa 
kontroller.  

13. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER 
 
 13.1 DEN REGISTRERADES RÄTT TILL INSYN 

https://www.edilex.fi/lainsaadanto/18890039001/L3P4
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(Lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella 
säkerheten (1054/2018) 23 §) 

 
Var och en har rätt att av den personuppgiftsansvarige få veta huruvida personuppgifter som 
gäller honom eller henne behandlas. Om sådana uppgifter behandlas, har den registrerade 
rätt att av den personuppgiftsansvarige få information som nämns i 23 § i lagen om behandling 
av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten 
(1054/2018). 
 
Den som önskar kontrollera uppgifter om sig själv ska begära detta hos den 
personuppgiftsansvarige genom en egenhändigt undertecknad handling eller på ett därmed 
jämförbart bestyrkt sätt eller begära detta personligen hos den personuppgiftsansvarige. 
 
13.2 RÄTTELSE OCH RADERING AV UPPGIFTER SAMT BEGRÄNSNING AV BEHANDLING 
 
(Lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella 
säkerheten (1054/2018) 25 §) 
 
Den personuppgiftsansvarige ska på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade utan 
obefogat dröjsmål rätta eller komplettera sådana personuppgifter om den registrerade som 
är oriktiga eller bristfälliga med hänsyn till ändamålet med behandlingen. 

  
I stället för utplåning ska den personuppgiftsansvarige dock begränsa behandlingen om  
1. den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet och det inte kan fastställas 

huruvida de är korrekta, eller 
2. personuppgifterna måste bevaras som bevisning. 

 
Den registrerade kan anhängiggöra ett yrkande om rättande, komplettering eller radering med 
iakttagande av bestämmelserna om inledande av ärenden i förvaltningslagen (434/2003). 

 
14. RÄTT ATT LÄMNA IN EN BEGÄRAN OM ÅTGÄRDER TILL DATAOMBUDSMANNEN 
  

Den registrerade har rätt att lämna in en åtgärdsbegäran till dataombudsmannen, om den 
registrerade anser att någon vid behandlingen av hans eller hennes personuppgifter bryter mot 
lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella 
säkerheten (1054/2018) eller EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 678/2016. 

 
Dataombudsmannens kontaktuppgifter: 
 
Dataombudsmannens byrå 
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 vån., 00520 HELSINGFORS 
Postadress: PB 800, 00521 HELSINGFORS 
Telefonnummer: 029 56 66700 
E-postadress: tietosuoja@om.fi 




