Lag
om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) 73 §,
ändras 22 § 6 mom., 26 § 1 mom., 44 §, 46 § 1 mom., 47 § 1 mom., 49 § 2 mom., det inledande stycket i 53 § 1 mom. samt det inledande stycket i 56 § 1 mom.,
av dem 22 § 6 mom. och 44 § sådana de lyder i lag 55/2019, den finska språkdräkten i 26 §
1 mom. sådant det lyder i lag 670/2016 och den svenska språkdräkten i 26 § 1 mom. sådant
det lyder i lag 55/2019, som följer:
22 §
Övriga myndigheters behörighet
——————————————————————————————
Befolkningsregistercentralen kan komma överens med en kommun om att kommunen som
personuppgiftsansvarig ska svara för att registeranteckningar om tillägg, ändringar eller rättelser som gäller uppgifter om byggprojekt, byggnader, lägenheter och lokaler inom kommunen
görs i befolkningsdatasystemet på det sätt som föreskrivs i denna lag.
26 §
Anmälning av uppgifter
Uppgifter som registreras i befolkningsdatasystemet ska anmälas till den personuppgiftsansvarige skriftligen, på elektronisk väg, via ett tekniskt gränssnitt eller på något annat ändamålsenligt sätt som är tillförlitligt och säkert. Tillstånd att anmäla uppgifterna via ett tekniskt
gränssnitt eller annars i elektronisk form beviljas av Befolkningsregistercentralen. Om lagen
om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (/) inte ska tillämpas på anmälaren är ett villkor för tillstånd att anmälaren har lämnat Befolkningsregistercentralen en tillräcklig redogörelse för hur uppgifterna skyddas.
——————————————————————————————
44 §
Redogörelse för användningen och skyddet av uppgifter
Innan uppgifter lämnas ut får Befolkningsregistercentralen vid behov kräva att användaren
lämnar en redogörelse för hur de utlämnade uppgifterna kommer att användas och skyddas.
Redogörelsen 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 utrustning kommer att säkerställas.
En sådan redogörelse som avses i 1 mom. ska krävas, om

1) uppgifter lämnas ut via ett tekniskt gränssnitt eller en elektronisk förbindelse eller om det
gäller en omfattande 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 rättigheter
eller äventyra statens säkerhet.
Med avvikelse från 1 och 2 mom. krävs ingen redogörelse ifall lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen tillämpas på behandlingen av användarens uppgifter.
46 §
Sätt och metoder för att lämna ut uppgifter
På utlämnande av uppgifter ur befolkningsdatasystemet tillämpas de sätt och metoder som
föreskrivs i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen. Närmare bestämmelser om intyg och utdrag ur befolkningsdatasystemet eller ur handlingar och annat
motsvarande datamaterial som ingår i systemet samt om uppgifterna i dessa kan utfärdas genom förordning av statsrådet.
——————————————————————————————
47 §
Myndigheter som beslutar om utlämnande av uppgifter
Befolkningsregistercentralen ska besluta om utlämnandet av uppgifter i befolkningsdatasystemet, om uppgifterna lämnas ut via ett tekniskt gränssnitt eller en elektronisk förbindelse eller om andra än enstaka uppgifter lämnas ut till utlandet.
——————————————————————————————
49 §
Annan behörighet att lämna ut uppgifter
——————————————————————————————
I de fall som avses i 1 mom. ska på den som lämnar ut uppgifterna tillämpas vad som i 44 §
föreskrivs om mottagaren. På personer som lämnar ut uppgifter med stöd av 1 mom. 2 punkten ska bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas i fråga om denna arbetsuppgift. När uppgifter lämnas ut ska bestämmelserna i 4 kap. iakttas i tillämpliga delar.
53 §
Användarregister
Befolkningsregistercentralen ska föra ett användarregister över sådan behandling av uppgifter i befolkningsdatasystemet som sker via ett tekniskt gränssnitt eller en elektronisk förbindelse. I användarregistret får följande registreras:
——————————————————————————————
56 §
Loggregister
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Befolkningsregistercentralen ska föra ett loggregister över sådan behandling av uppgifter i
befolkningsdatasystemet som sker via ett tekniskt gränssnitt eller en elektronisk förbindelse. I
loggregistret får följande registreras:
——————————————————————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
På tekniska anslutningar som använts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser om teknisk anslutning samt 53 och 56 § som gällde vid ikraftträdandet i 48 månader efter lagens ikraftträdande.
Nådendal den 9 augusti 2019
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