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Åklagarmyndigheten 26.3.2021 Dnr 033/14/18 

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

Åklagarmyndighetens register över brottmål 

Personuppgiftsansvarig
Åklagarmyndigheten 
Fågelviksgränden 4 
00530 Helsingfors 
029 562 0800 
valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi 

Den personuppgiftsansvariges kontaktperson 
Joanna Autiovuori 
Förvaltningsdirektör 
029 56 20805 
joanna.autiovuori@oikeus.fi 

Dataskyddsombud 
Tommi Hietanen 
statsåklagare 
0295622414 
tommi.t.hietanen@oikeus.fi 

Behandlingsåtgärdshelheten 

Realisering av straffansvaret. 

Uppgifter som erhållits och insamlats för förundersökningssamarbete, åtalsprövning, 

bötesförfarande och behandling av brottmål i domstolarna samt utredning av brott 

som polisen misstänks för, som behandlas i olika register och informationssystem. 

Behandling av klagomål över åklagarverksamheten. 

mailto:valtakunnansyyttaja.syyttaja@oikeus.fi
mailto:joanna.autiovuori@oikeus.fi
mailto:tommi.t.hietanen@oikeus.fi
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Syftet med och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter 

Insamlingen, behandlingen och utlämnandet av uppgifter är nödvändigt för att 

fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. 

Åklagarmyndighetens grundläggande uppgift är att realisera straffansvaret under 

förundersökningssamarbetet, åtalsprövningen och rättegången samt bl.a. i 

bötesförfarandet och i utredningsledarens uppgifter. Åklagarens uppgift enligt 9 § i 

lagen om Åklagarmyndigheten är att se till att det straffrättsliga ansvaret i de mål 

som han eller hon handlägger förverkligas utan dröjsmål och på ett jämlikt och 

ekonomiskt sätt enligt vad parternas rättsskydd och allmänintresset kräver. För att 

genomföra uppgiften kan åklagarna behandla beslut som gäller brottmålsdom och 

brott. Åklagarna kan behandla personuppgifter även i samband med uppgifter som 

gäller rättshjälp i anknytning till internationella avtal samt i samband med 

internationellt samarbete. 

Central lagstiftning: 

· Finlands grundlag (731/1999) 
· Lag om åklagarmyndigheten (32/2019) 
· Rättegångsbalken (45/1734) 
· Lag om rättegång i brottmål (689/2017) Förundersökningslag 

(805/2011) 
· Tvångsmedelslag (806/2011) 
· Lag om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010) 
· Uppgifternas offentlighet och sekretess bestäms med stöd av följande 

författningar: 
· Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 
· Lag om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007) 
· På behandlingen av personuppgifter tillämpas följande bestämmelser: 
· Lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid 

upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018) 
· EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) 
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Beskrivning av kategorin eller kategorierna av registrerade och kategorierna av 

personuppgifter 

Helheten för behandlingen av uppgifter innehåller uppgifter om parter, som är 

svarande, målsägande, sökande, misstänkta, åklagare; om intressebevakare och 

andra lagliga företrädare, rättegångsbiträden och försvarare samt andra parter i ett 

brottmål, såsom vittnen, de som ska höras, tolkar, översättare, stödpersoner och 

förundersökningsmyndigheter. 

Vad gäller ovan nämnda personer insamlas endast uppgifter som är nödvändiga, som 

kan vara: 

- namn 
- födelsetid eller personbeteckning 
- kontaktuppgifter (inkl. e-tjänst) 
- förbud mot utlämning av kontaktuppgifter 
- uppgifter för elektronisk fakturering 
- kundrelation med rättshjälp 
- om personen är under förmynderskap 
- konkurs 
- kundnummer 
- kön 
- dödsdag 
- nationalitet 
- födelseland 
- UMA-kundnummer 
- hemkommun 
- bosättningsland 
- yrkestitel 
- modersmål 
- kontaktspråk 
- uppgifter som påverkar jäv 

Helheten av realisering av straffansvaret innefattar uppgifter som rör brottmål, 

överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder samt uppgifter i 

särskilda kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för handläggningen av 

ärendet. 



4 

Dataskyddsbeskrivning 4 (9) 

Åklagarmyndigheten 26.3.2021 Dnr 033/14/18 

Regelmässiga informationskällor 

Utöver uppgifter från förundersökningsmyndigheter och parter erhålls uppgifter 

regelmässigt från bl.a. följande instanser: 

- Rättsregistercentralen 
- Skatteförvaltningen 
- Befolkningsregistercentralen 
- Magistraten 
- Traficom (Transport- och kommunikationsverket) 
- Utsökningsverket 
- Lantmäteriverket 
- Patent- och registerstyrelsen 
- Brottspåföljdsmyndigheten 
- Institutet för hälsa och välfärd 
- Folkpensionsanstalten 
- Arbetslöshetskassorna 
- Rättshjälpsbyråer 
- Kommunernas socialväsende 
- Förvarsenheter 
- Domstolar 
- Nationella rättsliga myndigheter i andra länder 
- internationella organisationer 

5 Kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut 

regelmässigt 

Utlämnande av uppgifter grundar sig på lagstiftningen. 

Mottagare som personuppgifter överförs eller lämnas ut till någorlunda regelbundet 

(JM betänkande 52/2017): 

5.1 Finland 

- Rättsregistercentralen 
- Befolkningsregistercentralen 
- Skatteförvaltningen 
- Magistraten 
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- Förundersökningsmyndigheter 
- Domstolar 
- Försvarsmakten 
- Civiltjänstcentralen 
- Traficom (Transport- och kommunikationsverket) 
- Utsökningsverket 
- Brottspåföljdsmyndigheten 
- Migrationsverket 
- Förvarsenheter 
- Folkpensionsanstalten 
- Arkivväsendet 
- Försvarsministeriet 
- Justitieministeriet 
- Justitiekanslern 
- Riksdagens justitieombudsman 
- Livsmedelssäkerhetsverket (Evira) 
- Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) 
- Valvira 
- Lantmäteriverket 
- Patent- och registerstyrelsen 
- Diskrimineringsombudsmannen 
- Institutet för hälsa och välfärd 
- Upphovsrättsrådet 
- Arbetslöshetsförsäkringsfonden 
- Arbetslöshetskassorna 
- Konkursombudsmannens byrå 
- Kommunernas socialväsende 
- Finansinspektionen 
- Kommunikationsverket 
- Statskontoret 
- Rättegångsbiträdesnämnden 
- Advokatförbundets tillsynsnämnd 
- Ålands fordonsregister 
- Ålands landskapsstyrelse 

5.2 EU- och EES-länder 

- EU:s organ 
- Medlemsstaternas domstolar och justitieförvaltningsmyndigheter och andra 

behöriga myndigheter 
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6 Kategorier av överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller internationella 

organisationer 

Uppgifter kan lämnas ut eller överföras utanför EU eller EES om det krävs för att 

behandla ärendet, så som i situationer som gäller internationella delgivningar och 

utlämnande som sker på grund av ett brott. De uppgifter om överföringar som avses 

i 42 och 43 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål (1054/2018) 

bevaras i riksåklagarens byrå. 

7 Lagringstiderna för uppgifter 

Lagringstiden för uppgifter i ärendehanteringssystem och handlingar som ska 

förvaras varaktigt i arkiv är inte begränsad. Handlingar som ska sparas en bestämd tid 

förstörs när tiden har löpt ut i enlighet med informationshanteringsplanen. I 

programmet för förordnande av böter lagras uppgifter i två år från det att böterna 

fastställdes. 

8 Profilering och automatiserat beslutsfattande 

Profilering och automatiserat beslutsfattande används inte i behandlingen av 

personuppgifter. 

9 Den registrerades rättigheter 

9.1 Den registrerades rätt till insyn 

Artikel 14 i dataskyddsdirektivet 

23 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av 

den nationella säkerheten (1054/2018) 

Var och en har rätt att av den personuppgiftsansvarige få veta huruvida 

personuppgifter som gäller honom eller henne 
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behandlas. Om sådana uppgifter behandlas, har den registrerade rätt att av den 

personuppgiftsansvarige få den information som nämns i 23 § i lagen om behandling 

av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten 

(1054/2018). 

Dessa uppgifter är 

- bekräftelse huruvida uppgifter som gäller personen behandlas, om uppgifterna 
behandlas har den registrerade rätt att av den personuppgiftsansvarige få veta 
vilka personuppgifter som behandlas och all tillgänglig information om varifrån 
uppgifterna kommer 

- ändamålen med och den rättsliga grunden för behandlingen 
- de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller 
- de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka den registrerades 

personuppgifter har lämnats ut 
- den period under vilken personuppgifterna kommer att bevaras eller, om den 

inte har fastställts, kriterierna för att fastställa denna period 

Den registrerades rätt till insyn kan helt eller delvis skjutas upp eller begränsas om 

det med beaktande av den registrerades rättigheter är en proportionell och 

nödvändig åtgärd för att: 

1) undvika menlig inverkan på förebyggande, avslöjande, utredning av brott 
eller på åtgärder som avser åtal för brott eller på verkställighet av straffrättsliga 
påföljder, 

2) trygga andra undersökningar, utredningar eller motsvarande förfaranden hos 
myndigheter, 

3) skydda den allmänna säkerheten, 
4) skydda den nationella säkerheten, eller 
5) skydda andra personers rättigheter. 

Den person vars rätt eller skyldighet ärendet gäller har trots 11 § i lagen om 

offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) inte rätt att ta del av 

användningen av ett sådant hemligt tvångsmedel som avses i 10 kapitel i 

tvångsmedelslagen innan underrättelsen enligt 60 i samma lag har gjorts. 
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Den som önskar kontrollera uppgifter om sig själv kan begära detta hos den 

personuppgiftsansvarige genom en egenhändigt undertecknad handling eller på ett 

därmed jämförbart bestyrkt sätt eller begära detta personligen hos den 

personuppgiftsansvarige. 

9.2 Rättelse och radering av uppgifter samt begränsning av behandling 

Artikel 16 punkter 1-3 i dataskyddsdirektivet 

25 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av 

den nationella säkerheten (1054/2018) 

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 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 inleda en 

begäran om korrigering, komplettering eller utplåning genom att följa 

bestämmelserna om hur ett ärende inleds i förvaltningslagen (434/2003). 

10 Rätt att framföra klagomål hos tillsynsmyndigheten 

Den registrerade har rätt att anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten om den 

registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne 

bryter mot lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid 

upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018). 
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Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter: 

Dataombudsmannen 

Dataombudsmannens byrå 

Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 vån., 00520 Helsingfors 

Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors 

Växel: 029 56 66735 

tietosuoja@om.fi 

mailto:tietosuoja@om.fi
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