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Lag
om ändring av lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet (108/2018) 1, 6

och 49 § samt 54 § 1 mom. som följer:

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas utöver gränsbevakningslagen (578/2005), lagen om gränsbevak-
ningsväsendets förvaltning (577/2005) och lagen om behandling av personuppgifter vid
Gränsbevakningsväsendet (639/2019) på till Gränsbevakningsväsendets uppgifter höran-
de åtgärder för förhindrande, avslöjande, utredning och överlämnande för åtalsprövning
av brott.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, ska vid sådan förundersökning av brottmål
som hör till Gränsbevakningsväsendets uppgifter iakttas vad som i förundersökningslagen
(805/2011) och tvångsmedelslagen (806/2011) samt annanstans i lag föreskrivs om förun-
dersökning och tvångsmedel.

6 §

En gränsbevakningsmans uppgifter och befogenheter vid brottsbekämpning

Bestämmelser om en gränsbevakningsmans uppgifter, befogenheter, rättigheter och
skyldigheter finns förutom i denna lag även i gränsbevakningslagen, lagen om gränsbe-
vakningsväsendets förvaltning, lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevak-
ningsväsendet och i annan lag.

Vid förundersökning som görs av Gränsbevakningsväsendet har en gränsbevaknings-
man samma rätt att vidta utredningsåtgärder enligt förundersökningslagen och använda
tvångsmedel enligt tvångsmedelslagen som en polisman vid en polismyndighets förunder-
sökning, om inte något annat föreskrivs i denna eller någon annan lag.

49 §

Utplåning av information

Hemligt inhämtad information ska utplånas utan dröjsmål efter att det har framgått att
den inte behövs för förhindrande eller utredning av brott eller för avvärjande av en fara.

Överskottsinformation får dock bevaras och lagras i enlighet med lagen om behandling
av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet, om informationen gäller ett brott som
avses i 48 § 1 eller 2 mom. i denna lag eller om den behövs för förhindrande av ett brott
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som avses i 15 kap. 10 § i strafflagen. Information som inte har lagrats eller fogats till för-
undersökningsmaterialet ska utan obefogat dröjsmål utplånas så snart det blivit uppenbart
att den inte kan användas eller att den inte längre behövs för förhindrande eller utredning
av ett brott.

Basstationsuppgifter ska utplånas efter att det har framgått att informationen inte be-
hövs för förhindrande eller utredning av ett brott eller för avvärjande av en fara.

54 §

Begränsning av partsoffentlighet i vissa fall

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 11 § i lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet (621/1999) har den vars rättigheter eller skyldigheter saken gäller inte rätt att
få vetskap om användningen av en metod för inhämtande av information enligt detta ka-
pitel förrän en underrättelse enligt 52 § i denna lag har gjorts. Han eller hon har inte heller
rätt till insyn för registrerade enligt lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och
vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018).

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

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

Helsingfors den 10 maj 2019

Republikens President

 Sauli Niinistö

Inrikesminister Kai Mykkänen
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