
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 2014

L a k i

149/2014

rikosrekisterilain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikosrekisterilain (770/1993) 5 §:n 1 momentti sekä 6 §:n 2, 3 ja 7 momentti,

sellaisina kuin ne ovat laissa 215/2012 sekä
lisätään lakiin uusi 6 a § sekä 7 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 505/2002, uusi

3 momentti seuraavasti:

5 §
Tiedot rikosrekisteristä luovutetaan rikos-

rekisterin otteella, jossa ovat henkilöstä rekis-
teriin talletetut tiedot tai ilmoitus siitä, ettei
henkilöstä ole merkintää rekisterissä. Oikeus-
henkilöstä luovutetaan vastaavansisältöinen
ote. Jos tieto päätöksestä on saatu EU-rikos-
rekisterilain 20 tai 20 a §:n nojalla tai maini-
tussa laissa tarkoitetusta säilytysrekisteristä,
merkitään rikosrekisterin otteelle ne tiedot,
jotka voitaisiin tallettaa rikosrekisteriin. Ri-
kosrekisterin otteelle ei kuitenkaan merkitä
rikosrekisterissä olevaa tietoa sovelletuista
lain säännöksistä, eikä tietoja, joiden merkit-
semisen estää toisen jäsenvaltion asettama
EU-rikosrekisterilain 9 §:n 4 momen-tissa
tarkoitettu ehto. Rikosrekisterin otteelle mer-
kitään tämän lain 2 §:n 5 momentissa tarkoi-
tettu tieto vain, jos rikosrekisterin ote anne-
taan 4 §:n 1 momentin nojalla syyttäjälle tai
esitutkintaviranomaiselle.
— — — — — — — — — — — — —

6 §
— — — — — — — — — — — — —

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään,
yksityinen henkilö saa itseään koskevan ot-
teen rikosrekisteristä lasten kanssa työskente-
levien rikostaustan selvittämisestä annetun
lain (504/2002) 2 §:ssä tarkoitettua tehtävää
varten. Otteeseen merkitään tiedot päätök-
sestä, jolla hänet on tuomittu rikoslain 17
luvun 18, 18 a tai 19 §:ssä tarkoitetusta suku-
puolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, rikos-
lain 20 luvussa tarkoitetusta seksuaalirikok-
sesta, 21 luvun 1 §:n nojalla taposta, 2 §:n
nojalla murhasta, 3 §:n nojalla surmasta tai
6 §:n nojalla törkeästä pahoinpitelystä, 25 lu-
vun 3 §:n nojalla ihmiskaupasta tai 3 a §:n
nojalla törkeästä ihmiskaupasta, 31 luvun
2 §:n nojalla törkeästä ryöstöstä taikka 50
luvussa tarkoitetuista huumausainerikoksista.
Otteeseen merkitään myös tiedot päätöksestä,
jolla hänet on ennen edellä mainittujen lain-
kohtien voimaantuloa voimassa olleiden
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säännösten nojalla tuomittu edellä mainittua
tekoa vastaavasta rikoksesta. Lisäksi ottee-
seen merkitään tiedot rikoslain 17 luvun 18,
18 a tai 19 §:ssä, 20 luvussa taikka 25 luvun
3 tai 3 a §:ssä tarkoitetuista rikoksista tuomi-
tuista sakoista, jotka on rekisteröity sakon
täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002)
46 §:n 1 momentissa tarkoitettuun sakkore-
kisteriin.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuun ottee-
seen merkitään lisäksi tiedot:

1) päätöksestä, joka on 2 §:n 2 momentin
nojalla merkitty rikosrekisteriin ja jolla hen-
kilö on tuomittu tämän pykälän 2 momentissa
tarkoitettua rikosta vastaavasta rikoksesta;

2) päätöksestä, joka on merkitty EU-rikos-
rekisterilaissa tarkoitettuun säilytysrekisteriin
ja jolla Suomen kansalainen on toisessa jä-
senvaltiossa tuomittu rikoslain 17 luvun 18,
18 a tai 19 §:ssä, 20 luvussa taikka 25 luvun
3 tai 3 a §:ssä tarkoitettua rikosta vastaavasta
rikoksesta sakkorangaistukseen;

3) päätöksestä, joka on saatu EU-rikosre-
kisterilain 20 tai 20 a §:n nojalla ja jolla
henkilö on tuomittu toisessa jäsenvaltiossa
tämän pykälän 2 momentissa tarkoitettua ri-
kosta vastaavasta rikoksesta tämän lain 2 §:n
1 momentissa mainittua seuraamusta vastaa-
vaan seuraamukseen tai rikoslain 17 luvun
18, 18 a tai 19 §:ssä, 20 luvussa taikka 25
luvun 3 tai 3 a §:ssä tarkoitettua rikosta vas-
taavasta rikoksesta sakkorangaistukseen;

4) päätöksestä, joka on merkitty EU-rikos-

rekisterilaissa tarkoitettuun säilytysrekisteriin
tai joka on saatu EU-rikosrekisterilain 20 tai
20 a §:n nojalla ja jolla henkilölle on asetettu
kielto työskennellä tai muuten toimia ala-
ikäisten parissa.
— — — — — — — — — — — — —

Rikosrekisterin tietoja luovutetaan toisen
Euroopan unionin jäsenvaltion keskusviran-
omaiselle mainitulle keskusviranomaiselle
esitetyn pyynnön perusteella siten kuin EU-
rikosrekisterilain 15 ja 15 a §:ssä säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

6 a §
Lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten ri-

kostaustan selvittämisestä annetussa
laissa (148/2014) tarkoitettu vapaaehtoisteh-
tävän järjestäjä saa tämän lain 6 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun otteen vapaaehtoisen
suostumuksella mainitussa laissa säädetyin
edellytyksin.

7 §
— — — — — — — — — — — — —

Rikosrekisteriotteeseen merkitystä käyttö-
tarkoituksesta riippumatta yksityinen henkilö
voi esittää hallussaan olevan 6 §:n 2 tai 5 mo-
mentin taikka 6 a §:n nojalla annetun rikosre-
kisteriotteen, kun häntä ollaan valitsemassa
mihin tahansa mainituissa lainkohdissa tar-
koitettuihin tehtäviin.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2014.
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