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rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa

955/2011, seuraavasti:

6 §
— — — — — — — — — — — — —

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään,
yksityinen henkilö saa itseään koskevan ot-
teen rikosrekisteristä voidakseen ryhtyä sel-
laiseen tehtävään, johon pysyväisluontoisesti
ja olennaisesti kuuluu työskentelyä alaikäis-
ten parissa ja jossa ote on lasten kanssa työs-
kentelevien rikostaustan selvittämisestä anne-
tun lain (504/2002) mukaan toimitettava
työnantajalle tai viranomaiselle. Otteeseen
merkitään tiedot päätöksestä, jolla henkilö on
tuomittu rikoslain 17 luvun 18, 18 a tai
19 §:ssä tarkoitetusta sukupuolisiveellisyyttä
loukkaavasta teosta, 20 luvussa tarkoitetusta
seksuaalirikoksesta, 21 luvun 1 §:n nojalla
taposta, 2 §:n nojalla murhasta, 3 §:n nojalla
surmasta tai 6 §:n nojalla törkeästä pahoinpi-
telystä, 31 luvun 2 §:n nojalla törkeästä ryös-

töstä taikka 50 luvussa tarkoitetuista huu-
mausainerikoksista. Otteeseen merkitään
myös tiedot päätöksestä, jolla henkilö on ai-
kaisemmin voimassa olleen lain nojalla tuo-
mittu vastaavasta rikoksesta. Lisäksi ottee-
seen merkitään tiedot rikoslain 17 luvun 18,
18 a tai 19 §:ssä ja 20 luvussa tarkoitetuista
rikoksista tuomituista sakoista, jotka on re-
kisteröity sakon täytäntöönpanosta annetun
lain (672/2002) 46 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettuun sakkorekisteriin. Henkilö saa itseään
koskevan otteen rikosrekisteristä myös voi-
dakseen toimia kuvaohjelmalain (710/2011)
mukaisena kuvaohjelmaluokittelijana. Tällöin
otteeseen merkitään edellä mainittujen tieto-
jen lisäksi tiedot päätöksestä, jolla henkilö on
tuomittu rikoslain 17 luvun 17 §:ssä tarkoite-
tusta väkivaltakuvauksen levittämisestä tai ri-
koslain 17 luvun 18 b §:ssä tarkoitetusta ku-
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vaohjelman laittomasta esittämisestä tai levit-
tämisestä alaikäiselle.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2012.

Ennen tämän lain voimaantuloa pyydetty-
jen rikosrekisteriotteiden maksullisuuteen so-
velletaan lain voimaan tullessa voimassa ol-
leita säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

2 1206/2011

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY ISSN 1455-8904 / 1237-3419 (painettu)


