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Oikeusministeriö asetti 1.9.2010 työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin laatia ehdo-
tus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisen rikosrekisteritietojen vaihdon järjes-
tämisestä tehdyn neuvoston puitepäätöksen (rikosrekisteripuitepäätös) ja euroop-
palaisen rikosrekisterijärjestelmän (ECRIS) perustamisesta tehdyn neuvoston pää-
töksen (ECRIS-päätös) täytäntöönpanemiseksi. 
 
Rikosrekisteripuitepäätöksen täytäntöönpanemiseksi mietinnössä ehdotetaan 
säädettäväksi laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen 
ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä (EU-rikosrekisterilaki). ECRIS-
päätös ei edellytä lainsäädäntötoimia. Päätöksellä on perustettu sähköinen tieto-
jenvaihtojärjestelmä rikosrekisteripuitepäätöksessä tarkoitettua yhteistyötä varten. 
 
EU-rikosrekisterilaki sisältäisi puitepäätöksessä edellytetyt säännökset rikosrekis-
teritietojen vaihdosta. Laissa säädettäisiin rekisteriin merkittyjen rikostuomioita 
koskevien tietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden jäsenval-
tioiden välillä. 
 
Voimassaolevaa järjestelmää vastaisi se, että rikosrekisteritiedot tulisi toimittaa 
siihen jäsenvaltioon, jonka kansalainen tuomittu on. Muutos aikaisempaan verrat-
tuna olisi se, että rikosrekisteritiedot olisi tuomitun kansalaisuusvaltiossa säilytet-
tävä muiden jäsenvaltioiden oikeusapupyyntöjä varten sellaisina kuin tuomiovaltio 
on ne kansalaisuusvaltioon toimittanut. Tämä velvoite esitetään toteutettavaksi 
säännöksillä säilytysrekisteristä, joka perustettaisiin puitepäätöksessä tarkoitettuja 
rikosrekisteritietojen luovutustilanteita silmällä pitäen. Kansallista rikosrekisterijär-
jestelmää ei ehdoteta muutettavaksi. 
 
Lakiin otettaisiin säännökset myös tuomioistuimen määräämiä sakkorangaistuksia 
koskevien tietojen luovuttamisesta tuomitun kansalaisuusvaltioon. Myöskään sak-
korekisteriin merkittyjen tietojen osalta kansallista järjestelmää ei mietinnössä eh-
doteta muutettavaksi. 



 

 

 
Laki sisältäisi lisäksi säännökset yksittäisiin pyyntöihin perustuvasta rikostuomioita 
koskevien tietojen luovuttamisesta Suomen ja muiden jäsenvaltioiden välillä. Tie-
toja luovutettaisiin rikosasian käsittelyä varten. Laki mahdollistaisi rikostuomioita 
koskevien tietojen luovuttamisen toiseen jäsenvaltioon myös yksityisen henkilön 
omia rikosrekisteritietojaan koskevan pyynnön täyttämiseksi. 
 
Puitepäätöksessä tarkoitettu tietojenvaihto tapahtuisi jäsenvaltioiden keskusviran-
omaisten välityksellä. Suomessa keskusviranomaisena toimisi oikeusrekisterikes-
kus, jolla nykyisinkin on keskeinen asema jäsenvaltioiden välisessä rikosrekisteri-
tietojen vaihtoon liittyvässä yhteistyössä. 
 
Rikosrekisteripuitepäätöksen täytäntöönpanemiseksi mietinnössä ehdotetaan li-
säksi muutettaviksi kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annettua lakia 
sekä rikosrekisterilakia. 
 
Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 27 päivänä huhtikuuta 2012, jol-
loin puitepäätös on viimeistään pantava jäsenvaltioissa täytäntöön. 

 



 

 

15.6.2011 
 
Publikationens 
titel 

 

Förvaring och överlåtelse av straffregisteruppgifter mellan EU:s medlemsstater 

Författare Tanja Innanen 
  
Justitieministeri-
ets publikation 

31/2011 
Betänkanden och utlåtanden

  

  
OSKARI nummer 22/41/2010 HARE nummer OM034:00/2010 
    
ISSN-L 1798-7105   
ISSN (PDF) 1798-7105   
ISBN (PDF) 978-952-259-139-5   
  
URN URN:ISBN:978-952-259-139-5 
Permanent adress http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-139-5 
  
Sak- och 
nyckelord 
 

rättslig samarbete inom EU, rambeslut, internationell straffprocess, straffregister 

Referat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justitieministeriet tillsatte den 1 september 2010 en arbetsgrupp som fick i upp-
drag att avfatta ett förslag till genomförande av rådets rambeslut om organisatio-
nen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregister och uppgifternas 
innehåll (kriminalregisterrambeslutet) och rådets beslut om inrättande av ett euro-
peiskt kriminalregistersystem (ECRIS-beslutet) 
 
För att kriminalregisterrambeslutet ska genomföras föreslås det i betänkandet att 
det stiftas en lag om förvaring och överlåtande av uppgifter ur straffregistret mellan 
Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU-straffregister-
lagen). ECRIS-beslutet kräver inte lagstiftningsåtgärder. Genom beslutet har det 
inrättats ett elektroniskt system för utbyte av uppgifter för det samarbete som av-
ses i kriminalregisterrambeslutet. 
 
EU-straffregisterlagen ska innehålla de bestämmelser som i rambeslutetet förut-
sätts i fråga om utbyte av kriminalregisteruppgifter. I lagen ska föreskrivas om för-
varingen och överlåtande av uppgifter om brottsdomar mellan Finland och de övri-
ga medlemsstaterna. 
 
Det att straffregisteruppgifterna ska överföras till den medlemsstat där den dömda 
personen är medborgare motsvarar det tidigare systemet. En ändring jämfört med 
det tidigare vore att registeruppgifterna ska förvaras i den stat där den dömde är 
medborgare sådana som den dömande staten har överfört dem till den stat där 
den dömde är medborgare. Det föreslås att denna skyldighet fullgörs genom be-
stämmelser om ett förvaringsregister som inrättas med tanke på de situationer för 
överlämnande av straffregisteruppgifter som avses i rambeslutet. Det föreslås inte 
en ändring av det nationella straffregistersystemet. 
 
 
 



 

 

 
I lagen ska också tas in bestämmelser om överlämnande av uppgifter till den med-
lemsstat där den dömde är medborgare om sådana bötesstraff som en domstol 
har dömt ut. Inte heller i fråga om de uppgifter som har antecknats i bötesregistret 
föreslås det i betänkandet en ändring av det nationella systemet. 
 
I lagen ska ytterligare ingå bestämmelse om överlåtandet av sådana uppgifter om 
brottsdomar som grundar sig på enskilda begäranden mellan Finland och de övri-
ga medlemsstaterna. Uppgifterna överlåts för handläggningen av ett brottmål. 
Lagen gör det möjligt att överlåta uppgifter om en brottsdom till en annan med-
lemsstat också för att uppfylla en enskild persons begäran om sina straffregister-
uppgifter. 
 
Det uppgiftsutbyte som avses i rambeslutet ska ske genom förmedling av med-
lemsstaternas centralmyndigheter. I Finland ska som centralmyndighet fungera 
rättsregistercentralen, som redan för närvarande har en central ställning i det 
samarbete mellan medlemsstaterna som har samband med utbyte av straffregis-
teruppgifter. 
 
För att genomföra kriminalregisterrambeslutet föreslås det dessutom i betänkan-
det en ändring av lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden och av 
straffregisterlagen. 
 
De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 27 april 2012, när rambeslutet se-
nast ska genomföras i medlemsstaterna. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikeusministeriölle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oikeusministeriö asetti 1 päivänä syyskuuta 2010 työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin 

valmistella ehdotus vuonna 2009 hyväksyttyjen Euroopan unionin jäsenvaltioiden väli-

sen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä tehdyn neuvoston puite-

päätöksen sekä eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) perustamisesta 

tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi. Työryhmän 

tuli laatia ehdotus hallituksen esityksen muotoon.  



Rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä tehty puitepäätös sisältää 

säännökset yhdessä jäsenvaltiossa rikosrekisteriin merkittyjen tietojen toimittamisesta 

siihen jäsenvaltioon, jonka kansalainen tuomittu on. Viimeksi mainitulla jäsenvaltiolla 

on velvollisuus säilyttää tiedot vastatakseen rikosrekisteritietoja koskeviin pyyntöihin. 

Puitepäätös sisältää myös säännöksiä yksittäisiin pyyntöihin perustuvasta rikosrekisteri-

tietojen luovuttamisesta jäsenvaltioiden keskusviranomaisten välillä. Lisäksi puitepää-

töksellä on tarkoitus luoda edellytykset sähköisten menetelmien kehittämiseksi jäsen-

valtioiden välistä rikosrekisteritietojen vaihtoa varten. Tekniset säännökset sähköisen 

tietojenvaihtojärjestelmän perustamisesta sisältyvät ECRIS-päätökseen. Puitepäätös ja 

päätös on pantava täytäntöön 27 päivään huhtikuuta 2012 mennessä. 

 

Työryhmä ehdottaa säädettäväksi lain rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovutta-

misesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä. Laki sisältäisi 

asiasisältöiset säännökset puitepäätöksen velvoitteiden täyttämiseksi. Mietintöön sisäl-

tyvät myös ehdotukset kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain ja rikos-

rekisterilain muuttamisesta. ECRIS-päätös ei edellytä lainsäädäntömuutoksia. 

 

Työryhmässä ei ole laajemmin käsitelty muita rikosrekisterilainsäädännön tarkistami-

seen liittyviä kysymyksiä.  

 

Työryhmän puheenjohtajana on toiminut lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola oikeus-

ministeriöstä, ja jäseninä neuvotteleva virkamies Leena Rantalankila oikeusministeriös-

tä, tietopalvelupäällikkö Aki Hietanen oikeusministeriöstä, toimialajohtaja Marjatta 

Syväterä oikeusrekisterikeskuksesta, käräjätuomari Hilkka Vähäsöyrinki Helsingin kä-

räjäoikeudesta sekä lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen oikeusministeriöstä, joka toimi 

myös työryhmän sihteerinä. 

 

Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä kunnioittavasti luovuttaa yksimielisen mietintönsä 

oikeusministeriölle. 



Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011.
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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosrekisteritietojen 
säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan  

unionin jäsenvaltioiden välillä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 

 
 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 
 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovut-
tamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi esityk-
sessä ehdotetaan muutettaviksi kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annettua 
lakia ja rikosrekisterilakia. Laeilla pantaisiin täytäntöön jäsenvaltioiden välisen rikosre-
kisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä tehty neuvoston puitepäätös. 
 
Laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroo-
pan unionin jäsenvaltioiden välillä sisältäisi puitepäätöksessä edellytetyt säännökset 
rikosrekisteritietojen vaihdosta. Laissa säädettäisiin sekä rikosrekisteritietojen säilyttä-
misestä että luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välil-
lä. Koko menettelyn osalta keskeistä olisi yhteistyön tehostaminen siten, että tietoja 
vaihdettaisiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sähköisessä muodossa. Säännök-
set sähköisestä tietojenvaihtojärjestelmästä sisältyvät puitepäätöstä täydentävään neu-
voston päätökseen eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) perustamises-
ta. 
 
Täytäntöönpantava puitepäätös edellyttää rikosrekisteritietojen toimittamista siihen jä-
senvaltioon, jonka kansalainen tuomittu on. Myös nykyisin rikosrekisteritiedot tulee 
toimittaa tuomitun kansalaisuusvaltioon, mutta uutta aikaisempaan verrattuna on se, että 
rikosrekisteritiedot on tuomitun kansalaisuusvaltiossa säilytettävä muiden jäsenvaltioi-
den oikeusapupyyntöjä varten sellaisina kuin tuomiovaltio on ne kansalaisuusvaltioon 
toimittanut. Tämä velvoite esitetään toteutettavaksi säännöksillä säilytysrekisteristä, 
joka perustettaisiin puitepäätöksessä tarkoitettuja rikosrekisteritietojen luovutustilanteita 
silmällä pitäen. Kansallista rikosrekisterijärjestelmää ei esityksessä ehdoteta muutetta-
vaksi.  
 
Lakiin otettaisiin säännökset myös tuomioistuimen määräämiä sakkorangaistuksia kos-
kevien tietojen luovuttamisesta tuomitun kansalaisuusvaltioon. Myöskään sakkorekiste-
riin merkittyjen tietojen osalta kansallista järjestelmää ei esityksessä ehdoteta muutetta-
vaksi. 
 
Laki sisältäisi lisäksi säännökset yksittäisiin pyyntöihin perustuvasta rikostuomioita 
koskevien tietojen luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
välillä. Tietoja luovutettaisiin rikosasian käsittelyä varten. Aikaisemmasta poiketen laki 
mahdollistaisi rikostuomioita koskevien tietojen luovuttamisen toiseen jäsenvaltioon 
myös yksityisen henkilön omia rikosrekisteritietojaan koskevan pyynnön täyttämiseksi.  
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Puitepäätöksessä tarkoitettu tietojenvaihto tapahtuisi jäsenvaltioiden keskusviranomais-
ten välityksellä. Suomessa keskusviranomaisena toimisi Oikeusrekisterikeskus, jolla 
nykyisinkin on keskeinen asema jäsenvaltioiden välisessä rikosrekisteritietojen vaihtoon 
liittyvässä yhteistyössä. 
 
Esityksessä ehdotetaan lisäksi rikosrekisterilain muuttamista. Myös rikosrekisterilakiin 
lisättäisiin säännökset mahdollisuudesta luovuttaa rikosrekisteritietoja toiseen Euroopan 
unionin jäsenvaltioon yksityisen henkilön itseään koskevan pyynnön täyttämiseksi. Li-
säksi muutettaisiin rikosrekisterilain säännöstä rikosrekisteriin merkittävistä tiedoista 
sekä otettaisiin lakiin nykyistä tarkemmat säännökset rikosrekisteritietojen poistamises-
ta. 
 
Kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi pui-
tepäätöksen täytäntöönpanoon liittyviä lähinnä teknisiä muutoksia. 
 
Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 27 päivänä huhtikuuta 2012, jolloin 
puitepäätös on viimeistään pantava jäsenvaltioissa täytäntöön. 
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YLEISPERUSTELUT  
 
 
1 Johdanto 
 
 
Esitys sisältää ehdotuksen jäsenvaltioiden välisen rikosrekisteritietojen vaihdon järjes-
tämisestä ja sisällöstä tehdyn neuvoston puitepäätöksen (2009/315/YOS; EUVL L 93, 
7.4.2009; jäljempänä puitepäätös) kansallisesta täytäntöönpanosta. Puitepäätös hyväk-
syttiin Euroopan unionin neuvostossa 26 päivänä helmikuuta 2009. Jäsenvaltioiden on 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet puitepäätöksen noudattamiseksi 27 päivään huhti-
kuuta 2012 mennessä. 
 
Puitepäätös on osa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välistä oikeudellista yhteistyötä 
rikosasioissa. Yhteistyö on aiemmin perustunut ennen 1 päivää joulukuuta 2009 voi-
massa olleen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä unionisopimus, VI 
osaston määräyksiin. Unionisopimuksen 34 artiklan mukaan neuvosto voi tehdä puite-
päätöksiä jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä. Puitepäätös velvoittaa saavutet-
tavaan tulokseen nähden, mutta jättää kansallisten viranomaisten harkittavaksi muodon 
ja keinot. Puitepäätöksestä ei seuraa välitöntä oikeusvaikutusta ja se pannaan täytäntöön 
kansallisella lainsäädännöllä. 
 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
muuttamisesta Lissabonissa 13 päivänä joulukuuta 2007 tehty Lissabonin sopimus on 
tullut voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009. Lissabonin sopimuksella oikeudellinen yh-
teistyö rikosasioissa on siirretty osaksi unionin yleistä oikeudellista viitekehystä ja ri-
kosoikeudellisessa yhteistyössä käytettyjen erityisten oikeudellisten välineiden tilalle 
ovat tulleet unionin kaikille politiikoille yhteiset säädöstyypit.  Lissabonin sopimuksen 
voimaantulon jälkeen puitepäätös ei ole käytössä oleva oikeudellinen väline, mutta jo 
hyväksytyt puitepäätökset pannaan täytäntöön ilman erityisiä menettelyitä.  
 
Aloitteen puitepäätökseksi on tehnyt sekä komissio että Belgian kuningaskunta. Komis-
sion aloite perustuu komission antamalle valkoiselle kirjalle rikostuomioita koskevasta 
tietojenvaihdosta ja tuomioiden vaikutuksesta Euroopan unionin alueella (KOM (2005) 
10 lopullinen). Puitepäätös perustuu myös Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmiin, joiden mukaan vastavuoroisen tunnus-
tamisen periaatteen tulisi olla oikeudellisen yhteistyön kulmakivi sekä siviili- että rikos-
oikeudellisissa asioissa. Neuvosto hyväksyi 29 päivänä marraskuuta 2000 Tampereen 
Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti toimenpideohjelman rikosoikeudellisten 
päätösten vastavuoroisen tunnustamisen täytäntöönpanemiseksi. Ohjelman toimenpi-
teessä 3 kehotetaan vahvistamaan vakiolomake rikosrekisteritietojen pyytämistä varten. 
Haagissa 4 ja 5 päivänä joulukuuta 2004 kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi 
ohjelman vapauden, turvallisuuden ja oikeuden lujittamisesta Euroopan unionissa. Oh-
jelmassa kehotetaan lisäämään tuomioita ja oikeudenmenetyksiä koskevien kansallisten 
rekisteritietojen vaihtoa. 
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Puitepäätös tehostaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä rikosrekisteritietojen vaihdossa 
erityisesti siten, että se mahdollistaa tietojenvaihdon atk-pohjaisen tietojärjestelmän 
avulla. Lisäksi puitepäätöksessä määritellään voimassaolevia sopimusvelvoitteita laa-
jemmin ja tarkemmin jäsenvaltioiden velvoitteet rikosrekisteritietojen toimittamisessa 
toiseen jäsenvaltioon sekä tietojen säilyttämisessä ja luovuttamisessa. Puitepäätös edel-
lyttää, että jäsenvaltio, joka on antanut tuomion toisen jäsenvaltion kansalaiselle, ilmoit-
taa tästä sille jäsenvaltiolle, jonka kansalainen tuomittu henkilö on. Tuomioista ilmoite-
taan sellaisina kuin ne on merkitty kansalliseen rikosrekisteriin (4 artikla). Jäsenvaltiol-
la, jonka kansalainen tuomittu henkilö on, on taas velvollisuus säilyttää toisten jäsenval-
tioiden toimittamat rikosrekisteritiedot tuomioista (5 artikla). Tarkoituksena on varmis-
taa, että jäsenvaltioiden kansalaisten osalta tietoa kaikkien jäsenvaltioiden rikosrekiste-
reihin merkityistä tuomioista säilytetään kootusti siinä jäsenvaltiossa, jonka kansalainen 
tuomittu henkilö on. Puitepäätös sisältää myös säännökset siitä, millä edellytyksillä toi-
sen jäsenvaltion rikosrekisteritietojen luovuttamista koskevaan pyyntöön vastataan (7 
artikla). Puitepäätöksen mukaisessa yhteistyössä keskeisessä asemassa olisivat jokaisen 
jäsenvaltion nimeämät keskusviranomaiset (3 artikla).   
 
Esityksessä ehdotetaan, että puitepäätös pantaisiin täytäntöön säätämällä erillinen laki 
rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden välillä, jäljempänä EU-rikosrekisterilaki. Lisäksi esityksessä 
ehdotetaan muutettaviksi kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annettua lakia ja 
rikosrekisterilakia.   
 
Puitepäätöstä täydentää neuvoston päätös 2009/316/YOS eurooppalaisen rikosrekisteri-
tietojärjestelmän (ECRIS) perustamisesta puitepäätöksen 2009/315/YOS 11 artiklan 
mukaisesti, jäljempänä ECRIS-päätös (EUVL L 93, 7.4.2009). Päätös hyväksyttiin Eu-
roopan unionin neuvostossa 6 päivänä huhtikuuta 2009. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet päätöksen noudattamiseksi 7 päivään huhtikuuta 2012 mennes-
sä. 
 
Unionisopimuksen 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla tehdyt neuvoston päätökset 
ovat velvoittavia, mutta niillä ei ole välitöntä oikeusvaikutusta. Siltä osin kuin päätökset 
eivät edellytä tarkentavaa sääntelyä kansallisessa lainsäädännössä, ne velvoittavat suo-
raan kansallisia viranomaisia. 
 
ECRIS-päätös täydentää puitepäätöksen periaatteita tekniseltä kannalta ja sen tarkoituk-
sena on mahdollistaa käytännössä atk-pohjaisen tietojenvaihtojärjestelmän perustami-
nen. Päätöksellä ensinnäkin perustetaan eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä 
(European Criminal Records Information System), jäljempänä ECRIS. Järjestelmän tar-
koituksena on vaihtaa tietoja sähköisesti vakiomuodossa. Keskeistä on, että ECRIS on 
hajautettu tietotekniikkajärjestelmä, eikä tarkoituksena ole perustaa jäsenvaltioiden kes-
kusrikosrekisteriä. Rikosrekisteritietoja säilytettäisiin ainoastaan jäsenvaltioiden hallin-
noimissa tietokannoissa eikä muiden jäsenvaltioiden rikosrekisterikantoihin saa olla 
suoraa pääsyä verkossa (2 artiklan 2 ja 3 kohta). ECRIS koostuu liitäntäohjelmistosta, 
joka mahdollistaa tietojenvaihdon jäsenvaltioiden rikosrekisteritietokantojen välillä, 
sekä yhteisestä viestintäinfrastruktuurista, joka toimii suojatussa verkossa. Liitäntäoh-
jelmisto ja rikosrekisteritietojen tallentamiseen, lähettämiseen ja vastaanottamiseen tar-
koitettujen tietokantojen toiminta on asianomaisen jäsenvaltion vastuulla. Komissio taas 
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vastaa yhteisen viestintäinfrastruktuurin toiminnasta. ECRIS-päätös edellyttää, että kun 
jäsenvaltiot toimittavat puitepäätöksen mukaisesti rikosrekisteritietoja toiseen jäsenval-
tioon, tietojen tulee olla kooditettuja (4 artikla). ECRIS-päätös sisältää sekä rikosnimik-
keitä että seuraamusten ja toimenpiteiden luokittelua koskevat viitetaulukot ja koodit. 
Taulukoiden on määrä helpottaa konekääntämistä ja mahdollistaa siten koodijärjestel-
män avulla välitettyjen tietojen yhteinen tulkinta. Tarkoituksena on lisäksi laatia yhteis-
työtä helpottava käsikirja, jolla ei olisi sitovaa vaikutusta (5 artikla).  
 
ECRIS-päätös ei edellytä lainsäädäntömuutoksia. Sen sisällöllä on kuitenkin keskeinen 
merkitys puitepäätöksen täytäntöönpanolle käytännössä. 
 
 
 
2 Nykytila 
 
 
2.1 Lainsäädäntö ja kansainväliset velvoitteet 
 
Rikosrekisteritietojen luovuttamista toiselle valtiolle ja pyytämistä toiselta valtiolta 
sääntelee kansainvälistä rikosoikeusapua koskeva säännöstö.  
 
Kansainvälistä rikosoikeusapua koskeva keskeinen sääntely sisältyy kansainvälisestä 
rikosoikeusavusta annettuun lakiin (4/1994), jäljempänä rikosoikeusapulaki. Rikosoi-
keusapulaki on kansainvälistä rikosoikeusapua koskeva yhtenäinen säännöstö, jonka 
perusteella Suomen viranomaiset voivat antaa ja pyytää oikeusapua toisen valtion vi-
ranomaisilta. Lain periaatteena on, että Suomen viranomaiset voivat lain nojalla antaa 
toisen valtion viranomaisille oikeusapua siitä riippumatta, onko Suomen ja oikeusapua 
pyytäneen valtion välillä voimassa valtiosopimusta. Suomen ja muiden valtioiden väli-
set kansainväliset velvoitteet antaa toisilleen oikeusapua perustuvat kuitenkin valtioso-
pimuksiin tai muihin oikeudellisesti sitoviin velvoitteisiin. Rikosoikeusapulain suhteesta 
kansainvälisiin sopimuksiin säädetään lain 30 §:ssä, jonka mukaan lain säännösten es-
tämättä kansainvälistä oikeusapua rikosasioissa annetaan myös siten kuin oikeusavun 
antamisesta on erikseen sovittu tai säädetty. 
 
Rikosoikeusapulain lisäksi rikosrekisteritietojen vaihtoa koskevia säännöksiä sisältyy 
rikosrekisterilakiin (770/1993), rikosrekisteriasetukseen (772/1993) sekä asetukseen 
kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa (13/1994), jäljempänä rikosoikeusapuasetus. 
 
Kansainvälisten velvoitteiden osalta rikosrekisteritietojen vaihtoa koskevia määräyksiä 
sisältyy vuoden 1959 eurooppalaiseen yleissopimukseen keskinäisestä oikeusavusta 
rikosasioissa (SopS 30/1981), jäljempänä eurooppalainen oikeusapusopimus, sekä sen 
17 maaliskuuta 1978 tehtyyn lisäpöytäkirjaan (SopS 14/1985), jäljempänä eurooppalai-
sen oikeusapusopimuksen lisäpöytäkirja. 
 
Euroopan unionissa tehtävän yhteistyön osalta rikosrekisteritietojen vaihtoa koskevia 
säännöksiä sisältyy vuonna 2000 tehtyyn yleissopimukseen keskinäisestä oikeusavusta 
rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä (SopS 88/2005), jäljempänä vuo-
den 2000 sopimus, sekä neuvoston päätökseen 2005/876/YOS rikosrekisteritietojen 
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vaihtamisesta (EUVL L 322, 9.12.2005). Lisäksi neuvoston puitepäätös 2008/675/YOS 
sisältää säännökset Euroopan unionin jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioon 
ottamisesta uudessa rikosprosessissa (EUVL L 220, 15.8.2008). 
 
Voimassaoleva lainsäädäntö koskee ainoastaan rikosrekisteritietojen vaihtamista. Oike-
usrekisterikeskus ylläpitää myös sakon täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002) 5 
luvun mukaista sakkorekisteriä, mutta sen sisältämät tiedot eivät kuulu voimassaolevan 
sääntelyn soveltamisalaan. 
 
Kansainvälisten velvoitteiden osalta keskeiset määräykset sisältyvät eurooppalaisen 
oikeusapusopimuksen 13 ja 22 artiklaan. Artiklojen määräykset koskevat kahta erityyp-
pistä yhteistyötä. Mainittu 13 artikla sisältää määräykset yksittäisten rikosrekisteritietoja 
koskevien oikeusapupyyntöjen täyttämisestä. Sopimuksen 22 artikla sisältää sitä vastoin 
määräykset rangaistuspäätöksiä koskevien tietojen yleisestä vaihtamisesta, jolloin kyse 
ei siis ole yksittäisistä oikeusapupyynnöistä. 
 
Eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 13 artiklan 1 kappaleen mukaan pyynnön vas-
taanottaneen osapuolen tulee antaa rikosrekisteriotteita, joita toisen sopimuspuolen oi-
keusviranomaiset pyytävät rikosasian käsittelyä varten. Rikosrekisteriotteita tulee antaa 
samassa laajuudessa kuin pyynnön vastaanottaneen osapuolen omat oikeusviranomaiset 
ovat vastaavanlaisissa asioissa oikeutettuja niitä saamaan. Artiklan 2 kappaleen mukaan 
muissa kuin artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuissa tapauksissa eli muissa kuin rikosasian 
käsittelyä koskevissa tapauksissa pyyntö tulee täyttää pyynnön vastaanottaneen osapuo-
len lainsäädännön, määräysten tai käytännön mukaisesti. 
 
Rikosoikeusapulain 24 § sisältää mainittua 13 artiklaa vastaavan säännöksen, joka kos-
kee rikosrekisteritietojen luovuttamista toisen valtion esittämän yksittäistä rikosasiaa 
koskevan pyynnön perusteella. Sen mukaan vieraan valtion viranomaisen pyynnöstä 
voidaan luovuttaa rikosrekisteritietoja rikosasian käsittelyä varten samoin edellytyksin 
kuin niitä voidaan antaa Suomen viranomaisille. Rikosrekisteritietojen luovuttamisesta 
päättää oikeusministeriö. Rikosoikeusapulain 24 § ei kuitenkaan aseta oikeusministeri-
ölle velvoitetta luovuttaa rikosrekisteritietoja, vaan luovuttaminen on harkinnanvaraista. 
Jos kuitenkin pyynnön esittänyt valtio on eurooppalaisen oikeusapusopimuksen osapuo-
li, on oikeusministeriö myös velvollinen luovuttamaan rikosrekisteritietoja sopimukses-
sa määrätyin edellytyksin. Velvollisuus luovuttamiseen saattaa perustua myös johonkin 
muuhun kansainväliseen velvoitteeseen tai erityiseen lain säännökseen. 
 
Rikosrekisterilain 4 §:n 2 momenttiin sisältyy eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 13 
artiklassa tarkoitettua yhteistyötä täydentävä viittaussäännös. Tämän mukaan rikosrekis-
teritietoja luovutetaan vieraan valtion viranomaiselle rikosasian käsittelyä varten, siten 
kuin eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 13 artiklassa määrätään taikka siitä erikseen 
sovitaan tai säädetään. 
 
Eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 22 artiklan mukainen yhteistyö sitä vastoin kos-
kee yleistä rikosrekisteritietojen vaihtoa. Artiklan 1 kappaleen mukaan sopimuspuolen 
tulee ilmoittaa jokaiselle muulle sopimuspuolelle sellaisista viimeksi mainitun osapuo-
len kansalaisia koskevista rangaistuspäätöksistä ja niistä johtuvista toimenpiteistä, jotka 
merkitään sen rikosrekisteriin. Oikeusministeriöiden tulee toimittaa toisilleen sanotut 
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ilmoitukset vähintään kerran vuodessa. Jos henkilön katsotaan olevan kahden tai use-
amman sopimuspuolen kansalainen, ilmoitus on toimitettava jokaiselle tällaiselle osa-
puolelle, ellei henkilö ole sen osapuolen kansalainen, jonka alueella hänet on tuomittu.  
 
Eurooppalaisen oikeusapusopimuksen lisäpöytäkirjan 4 artiklalla lisätyn 22 artiklan 2 
kappaleen mukaan sopimuspuolen, joka on antanut edellä mainitut ilmoitukset, tulee 
toimittaa asianomaiselle toiselle sopimuspuolelle kussakin tapauksessa tämän pyynnöstä 
jäljennökset päätöksistä ja toimenpiteistä sekä muita niihin liittyviä tietoja, jotta tämä 
voi harkita, vaativatko ne valtiosisäisiä toimenpiteitä. Tämäkin tietojen vaihto tapahtuu 
asianomaisten oikeusministeriöiden välillä. Lisäksi Suomi on antanut eurooppalaiseen 
oikeusapusopimukseen selityksen, jonka mukaan Suomi ilmoittaa muille sopimuspuolil-
le 22 artiklassa tarkoitetuista rangaistuspäätöksistä vain sikäli kuin mainitut tiedot ovat 
saatavana rikosrekisterilain nojalla. Suomi ei ilmoita rangaistuspäätöksen jälkeen seu-
ranneista toimenpiteistä (asetus 287/1981). 
 
Rikosoikeusapulaki ei sisällä erityistä säännöstä eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 
22 artiklan mukaisesta yhteistyöstä, vaan mainittua sopimusartiklaa sovelletaan suoraan. 
Rikosrekisterilain 8 § sisältää kuitenkin täydentävän viittaussäännöksen, jonka mukaan 
rikosrekisterin tietoja luovutetaan eurooppalaisen oikeusapusopimuksen osapuolena 
olevalle valtiolle yleissopimuksen 22 artiklan mukaisesti. Lisäksi rikosrekisteriasetuk-
sen 12 §:n mukaan oikeusrekisterikeskuksen on eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 
osapuolena olevan valtion kansalaisesta rikosrekisteriin tehdyn merkinnän jälkeen vii-
pymättä ilmoitettava tämän valtion viranomaisille tiedot merkinnästä. 
 
Rikosrekisterilain 2 §:n 2 momenttiin sekä rikosrekisteriasetuksen 3 §:ään sisältyy li-
säksi säännökset siitä, millä edellytyksillä ulkomailla tuomittua rangaistusta koskeva 
tieto merkitään rikosrekisteriin. Rikosrekisteriin merkitään tiedot tuomioistuinratkai-
suista, joilla Suomen kansalainen ja Suomessa pysyvästi asuva ulkomaalainen on ulko-
mailla tuomittu seuraamukseen, joka vastaa seuraamusta, joka rikosrekisterilain mukaan 
merkittäisiin rikosrekisteriin. Rikosrekisteriasetuksen 3 §:n mukaan rekisterinpitäjä har-
kitsee, vastaako ulkomailla tuomittu rangaistus sellaista seuraamusta, joka rikosrekiste-
rilain 2 §:n nojalla merkittäisiin Suomessa rikosrekisteriin. Rikosrekisterilain 10 §:n 3 
momenttiin sisältyy taas säännökset siitä, millä edellytyksillä ulkomailla tuomittuja seu-
raamuksia koskevat tiedot poistetaan rikosrekisteristä. Sen mukaan ulkomailla tuomittu-
ja seuraamuksia koskevat tiedot poistetaan noudattamalla soveltuvin osin Suomessa 
tuomittuja seuraamuksia koskevia periaatteita. 
 
Vuoden 2000 sopimus sisältää yhden määräyksen, joka koskee erityisesti rikosrekisteri-
tietoja. Sopimuksen 6 artiklan 8 kohdan b alakohdassa määrätään, että eurooppalaisen 
oikeusapusopimuksen 22 artiklassa tarkoitetut rangaistuspäätöksiä koskevat tiedot toi-
mitetaan keskusviranomaisten välityksellä. Tämä vastaa jo eurooppalaisessa oikeusapu-
sopimuksessa sovittua. Määräys muodostaa yhteistyön luonteesta johtuvan perustellun 
poikkeuksen vuoden 2000 sopimuksen periaatteeseen suorien yhteyksien käytöstä. Mai-
nitun b alakohdan mukaan eurooppalaisen oikeusapusopimuksen lisäpöytäkirjan 4 artik-
lassa tarkoitetut pyynnöt päätösten ja toimenpiteiden jäljennöksistä voidaan kuitenkin 
osoittaa suoraan toimivaltaisille viranomaisille. Myös eurooppalaisen oikeusapusopi-
muksen 13 artiklan mukaiset yksittäiset rikosrekisteritietoja koskevat oikeusapupyynnöt 
toimitetaan suoraan toimivaltaisille viranomaisille vuoden 2000 oikeusapusopimuksen 6 
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artiklan 1 kohdan mukaisesti. Myös eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 15 artiklan 3 
kohta sisältää pyyntöjen toimittamistapaa koskevan määräyksen. 
 
Euroopan unionin yhteistyössä annettu neuvoston päätös 2005/876/YOS rikosrekisteri-
tietojen vaihtamisesta sisältää säännökset siitä, että EU:n jäsenvaltioiden on nimettävä 
keskusviranomainen päätöksessä tarkoitettua yhteistyötä varten. Suomi on nimennyt 
keskusviranomaiseksi oikeusministeriön/Oikeusrekisterikeskuksen. Keskusviranomai-
selle on asetettu velvollisuus ilmoittaa viipymättä toisen jäsenvaltion keskusviranomai-
selle tämän kansalaisia koskevat rikostuomiot, jotka merkitään rikosrekisteriin. Edellä 
mainittu rikosrekisteriasetuksen 12 § on muutettu vastaamaan päätöksen sisältöä. Päätös 
sisältää myös määräykset muun muassa tietojen pyytämisestä keskusviranomaisten vä-
lillä, lomakkeen käytöstä ja noudatettavista määräajoista. Rikosoikeusapuasetuksen 3 § 
on muutettu vastaamaan näiden määräysten sisältöä. Päätös täydentää voimassaolevia 
kansainvälisiä sopimuksia. 
 
Pohjoismaiden osalta rikosrekisteritietojen vaihtoa koskevat säännökset sisältyvät ase-
tukseen Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminasta rikosrekisterin 
pitämisessä (598/1963). Asetuksen 5 §:n mukaan Suomen rikosrekisterin pitäjän on 
ilmoitettava Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan rikosrekisteriä pitävälle viranomai-
selle rekisteriin merkityt tiedot, jotka koskevat mainitun maan kansalaiselle tai pysyväs-
ti mainitussa maassa asuvalle ulkomaalaiselle tuomittua seuraamusta tai sen täytäntöön-
panoa. Asetus sisältää myös säännökset siitä, millä edellytyksillä Suomen kansalaista tai 
Suomessa pysyvästi asuvaa ulkomaalaista koskevat tiedot merkitään Suomen rikosre-
kisteriin. 
 
Euroopan unionin yhteistyössä annetun neuvoston puitepäätöksen 2008/675/YOS lähtö-
kohtana on, että toisessa jäsenvaltiossa annettu aiempi tuomio tulee kansallisen lainsää-
dännön mukaisesti ottaa samassa määrin huomioon kuin vastaavat kansalliset tuomiot. 
Mainitun puitepäätöksen täytäntöönpanon edellyttämät muutokset Suomen lainsäädän-
töön on tehty hallituksen esityksessä 261/2009 vp esitetyn perusteella. Nyt täytäntöön 
pantavan puitepäätöksen ja päätöksen edellyttämällä tehokkaalla atk-pohjaisella tieto-
jenvaihdolla mahdollistetaan luotettavasti tiedon saaminen toisessa jäsenvaltiossa anne-
tusta aiemmasta tuomiosta, jotta se voidaan ottaa huomioon siten kuin puitepäätös 
2008/675/YOS tuomioiden huomioon ottamisesta edellyttää. 
 
 
2.2 Käytäntö  
 
Vuonna 2010 Oikeusrekisterikeskus toimitti jäsenvaltioiden rikosrekisteriviranomaisille 
eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 22 artiklan sekä Euroopan unionin neuvoston 
päätöksen 2005/876/YOS mukaisia ilmoituksia niiden kansalaisille annetuista rikosre-
kisteriin merkityistä tuomioista yhteensä 2114. Eniten ilmoituksia on toimitettu Viroon 
(703), Ruotsiin (137) ja Romaniaan (132). 
 
Vastaavasti samana vuonna Oikeusrekisterikeskukseen saapui Suomen kansalaisille 
annetuista tuomioista 2374 ilmoitusta. Eniten ilmoituksia on toimitettu Ruotsista (2156), 
Saksasta (67) ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta (47). 
 

22



  

Ilmoitusmenettelyn ulkopuolella tietoja ulkomailla annetuista tuomioista saadaan rikos-
rekisteriin merkittäväksi myös oikeusministeriön ja Rikosseuraamuslaitoksen tuomion 
täytäntöönpanon siirtoa koskevista päätöksistä. Erityisesti Virossa suomalaisille annetut 
tuomiot saadaan tätä kautta merkittäväksi.  
 
Suomessa ilmoitusten lähettäminen perustuu tuomioistuimen ratkaisuilmoitukseen te-
kemään merkintään tuomitun kansalaisuudesta. Rikosrekisteristä tulostetaan ulkomaan 
kansalaisille annetuista tuomioista otteet ja ne postitetaan lähetekirjeen kanssa tuomitun 
kansalaisuusvaltioon kahden viikon kuluessa siitä, kun tieto lainvoimaisesta tuomiosta 
on rekisteröity rikosrekisteriin. 
 
Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä käytännöt rikosrekisteritietojen vaihdossa ovat 
vakiintuneet ja toimivat hyvin. Suomen rikosrekisteristä lähetetään noin kerran viikossa 
Ruotsiin ilmoituksia Ruotsin kansalaisille annetuista rikostuomioista. Vastaavasti Ruot-
sista saadaan tiedot Suomen kansalaisille ja Suomessa pysyvästi asuville ulkomaalaisille 
tuomituista rangaistuksista. Muissa pohjoismaissa tuomitut seuraamukset vastaavat 
yleensä Suomessa rikosrekisteriin merkittäviä seuraamuksia, joten tuomion tiedot 
yleensä voidaan merkitä rikosrekisteriin. Pohjoismaisista rikosrekisteritiedoista rekiste-
riin merkitään Suomessa myös tiedot rangaistuksen suorittamisesta. 
 
Suurin osa ulkomailta lähetettyjen tuomioiden tiedoista jää pohjoismaisia tuomioita 
lukuun ottamatta rikosrekisteriin merkitsemättä, koska niissä määrätyt seuraamukset 
eivät vastaa Suomessa rikosrekisteriin merkittäviä seuraamuksia. Suomessa tuomittuja 
seuraamuksia vastaavienkin ulkomaisten tuomioiden merkitseminen rikosrekisteriin on 
sattumanvaraista ilmoittamatta jättämisen lisäksi siitä syystä, että toimitetut tiedot ovat 
muutoin puutteellisia tai niiden muoto ei vastaa Suomen rikosrekisterijärjestelmän vaa-
timuksia.   
 
Jäsenvaltioiden keskusviranomaiset lähettivät Oikeusrekisterikeskukselle vuonna 2005 
neuvoston päätöksen 2005/876/YOS mukaisilla lomakkeilla 31 rikosrekisteritietopyyn-
töä. Pyyntöjen määrä on vuosittain kasvanut päätöksen voimassaolon ajan. Suomesta 
pyyntöjä ei tehdä keskusviranomaisen toimesta. Syytäjien ja tuomioistuimien tekemien 
pyyntöjen määrästä ei ole tilastoja. 
 
 
 
3 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset 
 
 
Esityksen tavoitteena on, että puitepäätös pantaisiin kansallisesti täytäntöön. Tarkoituk-
senmukaiseksi on katsottu, että puitepäätös pantaisiin täytäntöön säätämällä erillinen 
EU-rikosrekisterilaki, joka sisältäisi puitepäätöksen edellyttämän EU:n jäsenvaltioita 
koskevan sääntelyn. Koska puitepäätös ei ole suoraan sovellettavaa oikeutta, EU-
rikosrekisterilaki sisältää kattavasti puitepäätöksen sisältöä vastaavan sääntelyn. Puite-
päätös velvoittaa Suomea saavutettavaan tulokseen nähden, mutta jättää kansalliseen 
harkintaan toteuttamisen muodot ja keinot. 
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Ratkaisu vastaa perustuslakivaliokunnan kantaa, jonka mukaan kansallisia täytäntöön-
panotoimia edellyttävät Euroopan unionin säädökset tulee pääsääntöisesti sisällyttää 
kansalliseen lainsäädäntöön EU-säädösten asiasisältöä vastaavilla kansallisilla säännök-
sillä (PeVL 50/2006 vp ja PeVL 23/2007 vp). 
  
Useiden rikosoikeudellista yhteistyötä koskevien puitepäätösten täytäntöönpanossa (HE 
142/2006 vp, HE 47/2007 vp ja HE 268/2009 vp) on käytetty niin sanottua sekamuo-
toista täytäntöönpanolakia, jossa ensinnäkin säädetään puitepäätöksen lainsäädännön 
alaan kuuluvat säännökset Suomessa lakina noudatettaviksi. Lisäksi tällainen täytän-
töönpanolaki sisältää puitepäätöksen täytäntöönpanon ja soveltamisen kannalta tarpeel-
lisia asiasisältöisiä säännöksiä. Kansainvälisen rikosoikeusapuyhteistyön osalta lakiva-
liokunta on mietinnössään LaVM 7/2010 vp todennut, että sekamuotoiseen täytäntöön-
panotapaan olisi syytä turvautua vain harkitusti ottaen huomioon muun ohella oikeus-
turvakysymysten keskeinen asema tietyssä oikeusapuyhteistyössä. 
 
Esityksessä ei ole päädytty käyttämään sekamuotoista täytäntöönpanolakia lähinnä siitä 
syystä, että puitepäätöksen täytäntöönpanoon liittyvä sääntely on hajaantunut useaan eri 
lakiin ja kansainväliseen sopimukseen, jolloin sekamuotoinen täytäntöönpanolaki olisi 
johtanut siihen, että sääntely olisi muodostunut hyvin vaikeasti hahmotettavaksi. Lisäksi 
suhteellisen suuri osa puitepäätöksen säännöksistä olisi edellyttänyt myös kansallista 
sääntelyä, eikä ainoastaan puitepäätöksen soveltamisen varaan olisi jäänyt selkeää sään-
nöskokonaisuutta.   
 
Kuten edellä on todettu, voimassaolevassa lainsäädännössä rikosrekisteritietojen vaihtoa 
koskeva sääntely sisältyy rikosoikeusapulakiin ja –asetukseen. Esityksen mukaan jat-
kossa jäsenvaltioita koskevat säännökset sisältyisivät EU-rikosrekisterilakiin. Muiden 
kuin jäsenvaltioiden osalta sääntely säilyisi rikosoikeusapulaissa ja –asetuksessa. Rikos-
rekisterilaissa oleviin rikosrekisteritietojen vaihtoa koskeviin säännöksiin lisättäisiin 
tarvittavat viittaussäännökset EU-rikosrekisterilakiin. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, 
että rikosrekisteriasetukseen sisältyvät säännökset rikosrekisteritietojen vaihdosta siir-
rettäisiin rikosrekisterilakiin ja nostettaisiin näin lain tasolle. 
  
Puitepäätös korvaa edellä mainitun eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 22 artiklan 
mukaiset määräykset rikosrekisteritietojen yleisestä vaihtamisesta (12 artiklan 3 kohta). 
Yksittäisten oikeusapupyyntöjen osalta puitepäätös ei sitä vastoin korvaa eurooppalai-
sen oikeusapusopimuksen 13 artiklan mukaista menettelyä vaan täydentää sitä (12 artik-
lan 1 ja 2 kohta). Näin ollen puitepäätös ei sisällä kattavia säännöksiä rikosrekisteritieto-
jen vaihtamisesta jäsenvaltioiden välillä, vaan yksittäisten pyyntöjen osalta noudatettai-
siin myös jo voimassa olevia kansainvälisiä velvoitteita ja kansallista lainsäädäntöä. 
 
EU-rikosrekisterilain osalta keskeistä on, että Oikeusrekisterikeskus toimii laissa tarkoi-
tettuna keskusviranomaisena (1 §), joka huolehtii laissa säädetyistä rikosrekisteritietojen 
säilyttämiseen ja luovuttamiseen liittyvistä tehtävistä.  
 
EU-rikosrekisterilaki sisältäisi säännökset ensinnäkin rekisteritietojen toimittamisesta 
Suomesta tuomitun kansalaisuusjäsenvaltioon (2 luku). Säännökset tietojen toimittami-
sesta olisivat nykyistä sääntelyä yksityiskohtaisemmat, vaikka voimassaolevan yhteis-
työn ala ei merkittävästi muuttuisikaan, sillä jo nykyisin eurooppalaisen oikeusapuso-
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pimuksen 22 artiklan nojalla rikosrekisteritiedot toimitetaan kansalaisuusvaltioon. Tie-
tojen toimittaminen jäsenvaltiosta toiseen kuitenkin tehostuisi erityisesti siksi, että tieto-
ja toimitettaisiin puitepäätöksen edellyttämällä tavalla sähköisessä muodossa. Keskei-
nen uudistus olisi myös se, että Suomesta toimitettaisiin toiseen jäsenvaltioon myös 
sakkorekisteriin sisältyviä tietoja, joita ei ole aikaisemmin toimitettu toisille valtioille. 
Sakkorekisterin kansallista järjestelmää ei kuitenkaan esityksessä ehdoteta muutettavak-
si. 
 
EU-rikosrekisterilain 3 §:ssä määriteltäisiin yksityiskohtaisesti, mitä tietoja rikosrekiste-
ristä ja sakkorekisteristä toimitettaisiin toisille jäsenvaltioille. Erityisesti sakkorekisterin 
osalta merkittävä olisi rajaus, jonka mukaan siihen sisältyviä ratkaisuja koskevia tietoja 
toimitettaisiin toisille jäsenvaltioille ainoastaan, jos kyse olisi tuomioistuimen lainvoi-
maisista päätöksistä, jotka koskevat luonnollisen henkilön tuomitsemista rikoksesta. 
 
Lisäksi EU-rikosrekisterilaki sisältäisi säännökset Suomeen toimitettujen Suomen kan-
salaista koskevien tietojen säilyttämisestä (3 luku). Tältä osin keskeistä olisi, että Suo-
meen perustettaisiin säilytysrekisteri, johon talletettaisiin toisten jäsenvaltioiden toimit-
tamat tiedot Suomen kansalaisille mainituissa jäsenvaltioissa annetuista ja rekisteriin 
kirjatuista rikostuomioistuinten lainvoimaisista tuomioista. Säilytysrekisterin perusta-
minen täyttäisi puitepäätöksen jäsenvaltioille asettaman uuden velvoitteen, jonka mu-
kaan rikosrekisteritiedot on tuomitun kansalaisuusvaltiossa säilytettävä sellaisina kuin 
tuomiovaltio on ne kansalaisuusvaltioon toimittanut. Vaikka voimassaoleva sääntely ei 
edellytä toisten jäsenvaltioiden toimittamien tietojen säilyttämistä, toisista valtioista 
saadut tiedot merkitään nykymenettelyssä rikosrekisteriin rikosrekisterilain 10 §:ssä 
säädettyjen edellytysten täyttyessä. Myös jatkossa nykymenettelyä vastaavasti säilytys-
rekisterin tiedot merkittäisiin myös rikosrekisteriin, jos rikosrekisterilaissa merkitsemi-
selle säädetyt edellytykset täyttyisivät (10 §). Ehdotetun uuden menettelyn ero nykyme-
nettelyyn ei siis olisi merkittävä. Säilytysrekisterin keskeinen merkitys olisi, että siihen 
sisältyviä tietoja luovutettaisiin pyynnöstä pääsääntöisesti vain toisille jäsenvaltioille. 
Keskeinen peruste säilytysrekisterin perustamiselle on ollut, että puitepäätöksen täytän-
töönpano Suomessa ei muuttaisi voimassaolevaa rikosrekisterijärjestelmää. Myös laki-
valiokunta on lausunnossaan 6/2007 vp katsonut, että puitepäätöksen täytäntöönpanosta 
ei saa olla seurauksena kansallisen järjestelmän perusteiden murtaminen. 
 
EU-rikosrekisterilaki sisältäisi säännökset sekä rekisteritietojen luovuttamisesta pyyn-
nön perusteella (4 luku) että rekisteritietojen luovuttamista koskevan pyynnön esittämi-
sestä toiselle jäsenvaltiolle (5 luku). Näiden säännösten osalta keskeistä olisi, että rikos-
rekisterin tietojen lisäksi Oikeusrekisterikeskus luovuttaisi myös sakkorekisterin ja säi-
lytysrekisterin tietoja toisille jäsenvaltioille. Tietoja luovutettaisiin rikosasian käsittelyä 
varten ja lisäksi tilanteissa, joissa yksityinen henkilö on tehnyt itseään koskevan rikos-
rekisteritietopyynnön toisessa jäsenvaltiossa. Vastaavasti Oikeusrekisterikeskus esittäisi 
pyynnön rekisteritietojen luovuttamisesta toisesta jäsenvaltiosta Suomeen rikosasian 
käsittelyä varten. Edellytyksenä olisi, että tuomioistuin, syyttäjäviranomainen, esitutkin-
taviranomainen tai Rikosseuraamuslaitos olisi pyytänyt pyynnön esittämistä.  
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Muutoksena voimassa olevaan sääntelyyn olisi, että Oikeusrekisterikeskuksella olisi 
velvollisuus esittää rekisteritietojen luovuttamista koskeva pyyntö toisen jäsenvaltion 
keskusviranomaiselle tilanteissa, joissa yksityinen henkilö, joka on toisen jäsenvaltion 
kansalainen, pyytää itseään koskevan rikosrekisteriotteen rikosrekisterilain 6 §:n 1–5 
momentin mukaisesti. Pyyntö esitettäisiin sen jäsenvaltion keskusviranomaiselle, jonka 
kansalainen pyynnön esittänyt henkilö on. Säännösten tarkoituksena on erityisesti var-
mistaa, että lapsiin kohdistuvasta seksuaalirikoksesta tuomittu henkilö ei voisi enää pi-
tää salassa tällaista tuomiota, eikä siten enää harjoittaa lastenhoitoon liittyvää ammatti-
toimintaa toisessa jäsenvaltiossa. 
 
EU-rikosrekisterilaki sisältäisi myös voimassaolevaa sääntelyä tiukemmat säännökset 
yksittäisen pyynnön perusteella saatujen tietojen käyttöä koskevista rajoituksista (22 §) 
sekä muista tietojen käyttöä koskevista ehdoista (6 §, 9 §:n 4 momentti, 10 §:n 2 mo-
mentti, 11 §:n 4 momentti ja 17 §:n 2 momentti). Ehdotetuissa laeissa olisi myös aikai-
sempaa tarkemmat säännökset tietojen poistamisesta ja muuttamisesta säilytysrekisteris-
tä (EU-rikosrekisterilain 12 §) ja rikosrekisteristä (rikosrekisterilain 10 §:n 3 momentti). 
 
 
 
4 Esityksen vaikutukset 
 
 
4.1 Taloudelliset vaikutukset 
 
Esityksellä on taloudellisia vaikutuksia erityisesti siltä osin, että puitepäätöksen mukai-
sen menettelyn käyttöönotto edellyttää tietoteknisiä muutoksia rikosrekisterijärjestel-
mään. Komissio on myöntänyt Suomelle avustuksia tätä työtä varten ja sillä on pystytty 
kattamaan suuri osa näistä kustannuksista. 
 
Arvioitaessa sitä, mitä tietoja puitepäätöksen nojalla toiseen jäsenvaltioon toimitetaan, 
esityksessä on pyritty tekemään ratkaisuja, jossa otetaan ensinnäkin huomioon puitepää-
töksen velvoitteet. Jos puitepäätös ei ole asettanut selkeää velvoitetta tietojen toimitta-
miseen, esityksessä on pyritty arvioimaan tietojen toimittamisesta aiheutuvien taloudel-
listen kustannusten suhdetta siihen, mikä hyöty tietojen toimittamisesta saadaan puite-
päätöksen mukaiselle yhteistyölle.  
 
Rikosrekisteriin ja sakkorekisteriin merkittävien tietojen muuttamisen osalta merkittä-
vää on, että rikosrekisterin tietojärjestelmää ollaan uusimassa. Samassa yhteydessä on 
ollut tarkoituksenmukaista toteuttaa muutoksia rikosrekisteriin merkittäviin yksittäisiin 
tietoihin. Sakkorekisteriin merkittävien tietojen muuttaminen olisi sitä vastoin aiheutta-
nut merkittäviä lisäkustannuksia, eikä muuttamista ole muutoinkaan pidetty perusteltu-
na. Puitepäätöksen edellyttämä yhteistyö ei edellytä sakkorekisteriin merkittävien tieto-
jen muuttamista, sillä tarvittavat tiedot voidaan toimittaa riippumatta siitä, onko niitä 
merkitty sakkorekisteriin. 
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4.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan 
 
Esitys tulisi vaikuttamaan Oikeusrekisterikeskuksen työhön rikosrekisterin ja tulevan 
säilytysrekisterin rekisterinpitäjänä. Sähköiseen menettelyyn siirtymisen odotetaan te-
hostavan rikostuomioiden ilmoittamista kansalaisuusvaltiolle. Voidaan arvioida, että 
lähetettyjen ja saapuneiden ilmoitusten määrä lisääntyy käytännössä myös siitä syystä, 
että rekisteriin merkittyjen tietojen poistamisessa on kansallisten säännösten lisäksi otet-
tava huomioon tuomiojäsenvaltion poistosäännökset.  
 
Tietojen sähköisen siirron jäsenvaltioiden välillä oletetaan toimivan virheettömästi ja 
ajantasaisesti. Säilytysrekisteriin vastaanotettujen tietojen siirtäminen rikosrekisteriin 
vaatii kuitenkin ohjelmallisten tarkistusten lisäksi Oikeusrekisterikeskuksessa tehtävää 
tarkastustyötä.  
 
Jäsenvaltioiden kansalaisille annetuista rikosrekisteriin merkityistä rangaistuspäätöksis-
tä ilmoittamiseen ei arvioida kuluvan nykyistä enemmän henkilötyötä, mutta sakkore-
kisteritietojen ilmoittaminen on uusi tehtävä, jonka vaikutusta on vaikea arvioida siitä 
syystä, että ilmoitettavaksi tulevien rangaistuspäätösten lukumäärä ei ole tiedossa. Jä-
senvaltioihin lähetettävien ilmoitusten määrä moninkertaistuu joka tapauksessa siksi, 
että tietojen poistamisesta on jokaisen rekisteröidyn tuomion osalta lähetettävä erillinen 
ilmoitus.  
 
Oikeusrekisterikeskukseen jäsenvaltioista saapuvien rikosrekisteritietoja koskevien tie-
topyyntöjen arvioidaan sähköiseen tiedonvaihtoon siirtymisen jälkeen lisääntyvän. Tätä 
enemmän lisätyötä tulevat Oikeusrekisterikeskuksen arvion mukaan aiheuttamaan kui-
tenkin Suomesta muihin jäsenvaltioihin lähetettävät tietopyynnöt. Oikeusrekisterikes-
kuksen uutena tehtävänä tulee olemaan ulkomaan kansalaisen Suomessa tekemien itse-
ään koskevien tietopyyntöjen edelleen välittäminen henkilön kansalaisuusvaltioon tai 
aikaisempaan asuinvaltioon. Toisesta jäsenvaltiosta vastauksena saadut tiedot on liitet-
tävä henkilölle annettavaan rikosrekisteriotteeseen. Ulkomaalaisten osuutta rikostausta-
otehakemuksen tekevistä yksityisistä henkilöistä ei ole arvioitu, mutta yhteensä rikosre-
kisterilain 6 §:n 2 momentin nojalla lasten kanssa työskentelevien rikostaustan tarkista-
miseksi pyydettyjä rikosrekisteriotteita annetaan noin 70 000 vuodessa.  
 
Oikeusrekisterikeskuksen arvion mukaan ehdotus aiheuttaisi 2–3 henkilötyövuoden 
lisäyksen rikosrekisteritietojen vaihtoon liittyviin viraston tehtäviin. 
 
Esitys vaikuttaisi myös syyttäjien työhön ja tuomioistuinten toimintaan. Jatkossa tiedot 
toisessa jäsenvaltiossa annetuista Suomen kansalaista koskevista tuomiosta olisivat hel-
pommin saatavilla. Muiden kuin omien kansalaisten osalta tietojen pyytäminen toisesta 
jäsenvaltiosta todennäköisimmin lisääntyisi. Yhteistyön lisääntyessä ja tehostuessa toi-
sessa jäsenvaltiossa annetut tuomiot otettaisiin Suomessa jatkossa aikaisempaa useam-
min huomioon ja sattumanvaraisuus tuomioiden huomioimisessa vähenisi. Toisaalta 
varsinkin tuomioistuinten tulisi jatkossa tarkemmin huolehtia tuomiota koskevien tieto-
jen merkitsemisestä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja pää-
tösilmoitusjärjestelmään, jotta tiedot saadaan asianmukaisesti välitettyä kansalaisuus-
jäsenvaltioon. 
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5 Asian valmistelu 
 
 
Puitepäätöksen valmisteluvaiheessa valtioneuvosto on lähettänyt eduskunnalle kirjel-
män U27/2006 vp sekä lisäksi täydentäviä tietoja asian käsittelystä Euroopan unionissa. 
Lakivaliokunta on antanut asiasta lausunnot LaVL 17/2006 vp ja LaVL 6/2007 vp. 
 
Oikeusministeriö asetti 1 päivänä syyskuuta 2010 työryhmän valmistelemaan lainsää-
däntöä puitepäätöksen ja päätöksen panemiseksi täytäntöön. Työryhmässä olivat edus-
tettuina oikeusministeriön lainvalmisteluosasto ja hallintoyksikkö, Oikeusrekisterikes-
kus sekä Helsingin käräjäoikeus. Työryhmän tuli laatia ehdotuksensa hallituksen esityk-
sen muotoon. 
 
 
 
6 Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja / Riippuvuus muista esityksistä 
 
 
Esitys liittyy hallituksen esitykseen laiksi taustaselvityksistä ja rikostaustaotteista, jota 
koskeva luonnos on tällä hetkellä lausuntokierroksella.  
 
Lisäksi esitys liittyy neuvoston puitepäätökseen 2008/977/YOS rikosasioissa tehtävässä 
poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta 
(EUVL L 350, 30.12.2008, jäljempänä tietosuojapuitepäätös). Lähtökohtana on, että 
tietosuojapuitepäätöksen yleisiä säännöksiä henkilötietojen suojaamisesta sovelletaan 
myös rikosrekisteritietojen luovuttamistilanteissa. Näitä yleisiä sääntöjä täydennetään 
puitepäätöksessä vahvistetuilla säännöillä. Tietosuojapuitepäätös olisi tullut panna täy-
täntöön jäsenvaltioissa 27 päivänä marraskuuta 2010 mennessä. Täytäntöönpano on 
kuitenkin viivästynyt kaikissa jäsenvaltioissa, myös Suomessa. Suomessa täytäntöön-
panotoimet ovat vireillä sisäasiainministeriössä, oikeusministeriössä ja valtiovarainmi-
nisteriössä.  
 
Esityksen käytännön toteutus liittyy useisiin vireillä oleviin kansallisiin tietojärjestel-
mähankkeisiin. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 
 
 
1 Puitepäätöksen sisältö ja sen suhde Suomen lainsäädäntöön 
 
 
1 artikla. Tavoite. Artikla määrittelee puitepäätöksen tavoitteet. Artiklan a kohdan mu-
kaan puitepäätöksellä on tarkoitus ensinnäkin määrittää, miten jäsenvaltio, jossa anne-
taan tuomio toisen jäsenvaltion kansalaiselle (jäljempänä tuomiojäsenvaltio), toimittaa 
tästä tiedon sille jäsenvaltiolle, jonka kansalainen tuomittu henkilö on (jäljempänä kan-
salaisuusjäsenvaltio). 
 
Toiseksi artiklan mukaan puitepäätöksen tarkoituksena on määrittää kansalaisuusjäsen-
valtion velvollisuudet säilyttää tiedot sekä täsmentää, miten sen on vastattava rikosre-
kisteritietoja koskeviin pyyntöihin (b kohta). 
 
Kolmanneksi puitepäätöksen tarkoituksena on luoda kehys, jonka avulla voidaan perus-
taa ja kehittää atk-pohjainen järjestelmä tuomioita koskevaa tietojenvaihtoa varten jä-
senvaltioiden välillä tämän puitepäätöksen ja 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun myö-
hemmän päätöksen nojalla (c kohta).  
 
Kuten yleisperusteluissa on esitetty, eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 22 artikla jo 
sisältää velvoitteen, jonka mukaan valtion, jossa tuomio on annettu, tulee ilmoittaa toi-
selle sopimuspuolelle tämän kansalaisia koskevista päätöksistä, jotka merkitään sen 
rikosrekisteriin. Vaikka 22 artikla kumotaan puitepäätöksellä, tämä periaate ei muutu 
puitepäätöksen mukaisessa menettelyssä, eikä puitepäätös siis aiheuta merkittäviä muu-
toksia yhteistyön alassa. Puitepäätös tulee kuitenkin aikaisempaa tarkemmin määritte-
lemään, millä tavoin tuomioista ilmoitetaan. 
 
Artiklan b ja c kohtien tavoitteet ovat uusia suhteessa voimassa olevaan sääntelyyn. 
Puitepäätös lisää kansalaisuusjäsenvaltiolle velvollisuuden säilyttää toimitettuja tietoja 
sekä määrittää yksityiskohtaisemmin sen, miten rikosrekisteritietoja koskeviin pyyntöi-
hin vastataan. Uutta on myös atk-pohjaisen järjestelmän perustaminen, joka luonnolli-
sesti tehostaa merkittävästi yhteistyötä. 
 
Artikla määrittelee puitepäätöksen tavoitteet, eikä siten edellytä sääntelyä EU-
rikosrekisterilakiin. 
 
 
2 artikla. Määritelmät. Artikla sisältää määritelmät kolmelle keskeiselle puitepäätöksen 
käsitteelle. Artiklan mukaan puitepäätöksessä tarkoitetaan tuomiolla rikostuomioistui-
men lainvoimaista päätöstä luonnollisen henkilön tuomitsemisesta rikoksesta, siltä osin 
kuin nämä päätökset merkitään tuomiojäsenvaltion rikosrekisteriin (a kohta). Rikosasian 
käsittelyllä tarkoitetaan esitutkintaa, varsinaista oikeudenkäyntiä ja tuomion täytäntöön-
panoa (b kohta) ja rikosrekisterillä kansallista rekisteriä tai kansallisia rekistereitä, joi-
hin kirjataan tiedot tuomioista kansallisen lainsäädännön mukaisesti (c kohta). 
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Suomessa artiklan tarkoittamana rikosrekisterinä pidettäisiin ensinnäkin rikosrekisteri-
lain mukaista rikosrekisteriä. Rikosrekisterilain 2 §:n 1 momentin mukaan Suomen ri-
kosrekisteriin merkitään ratkaisut, joilla henkilö on Suomessa tuomittu ehdottomaan 
vankeuteen, valvontarangaistukseen, yhdyskuntapalveluun, ehdolliseen vankeuteen, 
ehdollisen vankeuden ohessa tuomittuun sakkoon, yhdyskuntapalveluun tai valvontaan, 
nuorisorangaistukseen, nuorisorangaistuksen sijasta sakkoon, viraltapanoon tai jätetty 
rikoslain (39/1889) 3 luvun 4 §:n 1 tai 2 momentin nojalla rangaistukseen tuomitsemat-
ta. Rikosrekisteriin ei kuitenkaan merkitä tietoja sakon muuntorangaistuksesta eikä si-
viilipalveluslain (1446/2007) tai asevelvollisuuslain (1438/2007) nojalla tuomitusta 
vankeusrangaistuksesta tai valvontarangaistuksesta1. Rikosrekisteriin merkitään myös 
tiedot ratkaisuista, joilla oikeushenkilö on tuomittu yhteisösakkoon. 
 
Rikosrekisterilain 2 §:n mukaisesti Suomessa rikosrekisteriin ei pääsääntöisesti merkitä 
sakkorangaistuksia. Sakkorangaistus merkitään rikosrekisteriin vain eräissä tapauksissa, 
joissa sakkoa tuomitaan ankaramman rangaistuksen sijasta tai ohella.  
 
Oikeusrekisterikeskus pitää kuitenkin yllä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 5 luvun 
mukaista sakkorekisteriä. Sakkorekisteriä pidetään ja käytetään ensisijaisesti mainitussa 
laissa säädetyssä järjestyksessä täytäntöön pantavien asioiden täytäntöönpanoa varten 
(46 §).  
 
Vaikka sakkorekisteri on ensisijaisesti seuraamusten täytäntöönpanoa palveleva rekiste-
ri, se täyttää artiklan c kohdassa rikosrekisterille asetetut edellytykset ja sitä on siis ri-
kosrekisterilain mukaisen rikosrekisterin lisäksi pidettävä artiklan c kohdan mukaisena 
kansallisena rekisterinä, johon kirjataan tiedot tuomioista kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Myös artiklan c kohdan sanamuodon mukaan puitepäätöksen tarkoittamia 
kansallisia rekistereitä voi olla useita.  
 
Sakon täytäntöönpanosta annetun lain 46 §:n mukaan sakkorekisteri sisältää tiedot mai-
nitussa laissa säädetyssä järjestyksessä täytäntöön pantavista asioista, jotka määritellään 
lain 1 §:ssä. Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan lain soveltamisalaan kuuluvat rikos-
lain 2a luvun 3 §:n 1 momentin mukaisesti päiväsakoin vahvistettu sakko sekä uhkasak-
ko, yhteisösakko, rikesakko ja kurinpitosakko. Uhkasakot eivät ole artiklan c kohdan 
tarkoittamia rikostuomioita, eivätkä yhteisösakot koske luonnollisia henkilöitä, kuten 
artiklan c kohta edellyttää. Myöskään muut mainitun 1 §:n 1 momentin 2–8 kohdassa ja 
2 momentissa määritellyt seuraamukset eivät ole artiklan c kohdan tarkoittamia rikos-
tuomioita. Mainitun 1 §:n 1 momentin 9 kohdan mukainen vastavuoroisen tunnustami-
sen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lain-
säädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätök-
sen soveltamisesta annetussa laissa (231/2007) tarkoitettu taloudellinen seuraamus ei 
taas ole sellainen artiklan c kohdassa tarkoitettu tuomiojäsenvaltion tuomio, joka kuu-
luisi puitepäätöksen soveltamisalaan. Uhkasakot, yhteisösakot ja muut mainitussa 1 
§:ssä määritellyt seuraamukset eivät siis kuulu puitepäätöksen soveltamisalaan.  
 

                                                 
1 EV 266/2010 vp, muutettu 1 momentti tulee voimaan 1.11.2011 
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Sakkorekisteriin sisältyvien seuraamusten osalta puitepäätöksen soveltamisalaan kuulu-
vat siis päiväsakoin vahvistettu sakko, rikesakko ja kurinpitosakko. Kurinpitosakot kuu-
luvat puitepäätöksen soveltamisalaan siltä osin kuin ne on tuomittu sotilasoikeuden-
käyntilain (326/1983) mukaisessa menettelyssä käsitellyn syytteen perusteella.  
 
Lisäksi artiklan a kohdassa edellytetään, että puitepäätöksessä tarkoitetut tuomiot ovat 
rikostuomioistuimen tuomioita. Rikosrekisterin osalta kaikki siihen merkittävät ratkai-
sut ovat tuomioistuinten ratkaisuja, joten tältä osin kaikki rikosrekisteriin merkittävät 
ratkaisut kuuluvat puitepäätöksen soveltamisalaan.  
 
Sakkorekisteriin sitä vastoin merkitään myös rangaistusmääräysmenettelyssä annetut 
sakot, jotka eivät ole tuomioistuimen tuomioita sekä rikesakot, jotka ovat tuomioistui-
men tuomitsemia vain, jos rikesakkomääräyksen saanut henkilö on saattanut asian alioi-
keuden käsiteltäväksi. Sakkorekisterin osalta puitepäätöksen soveltamisalaan kuuluvat 
päiväsakoin vahvistetut sakot, rikesakot sekä kurinpitosakot siltä osin kuin ne ovat tuo-
mioistuimen tuomitsemia. 
 
Sakon ja rikesakon määräämistä koskeva lainsäädäntö on uudistettu lailla sakon ja rike-
sakon määräämisestä (754/2010). Uusi lainsäädäntö tulee voimaan arvioiden mukaan 
vuonna 2013 tai 2014, kun tarpeelliset tietojärjestelmät saadaan uudistettua. Uusi lain-
säädäntö ei kuitenkaan muuta summaarisessa menettelyssä ratkaistavien rikosten piiriä. 
Myös tuomioistuin voisi kuitenkin jatkossa tuomita rikesakon rikesakkorikkomuksesta, 
joka on saatettu sen käsiteltäväksi tavallisessa rikosasioiden käsittelyjärjestyksessä. Uu-
den lain mukaiseen sakkomääräykseen, rikesakkomääräykseen ja rangaistusmääräyk-
seen saisi hakea muutosta valittamalla tietyillä laissa säädetyillä perusteilla. Muutok-
senhaun käsittelisi käräjäoikeus. Uuden valitusmenettelyn johdosta sekä joidenkin ri-
kesakkoasioiden osalta tuomioistuin voisi antaa sakkotuomion voimassaolevasta lain-
säädännöstä poikkeavissa tilanteissa. Myös uuden lain voimaantulon jälkeen sakkore-
kisterin osalta puitepäätöksen soveltamisalaan kuuluvat kuitenkin päiväsakoin vahviste-
tut sakot sekä rikesakot siltä osin kuin ne ovat tuomioistuimen tuomitsemia. 
 
Artiklan a kohdan mukaan puitepäätöksen soveltamisalaan kuuluvat ainoastaan lain-
voimaiset päätökset. Suomen rikosrekisteriin merkittävien ratkaisujen osalta ei edellyte-
tä, että tuomioistuimen päätökset olisivat lainvoimaisia. Rikosrekisteriasetuksen 4 §:ssä 
määritellään, miten muutoksenhakutuomioistuimen on ilmoitettava tiedot rikosrekiste-
riin. Sakon täytäntöönpanosta annetun lain 2 §:n mukaan tuomioistuimen tuomitseman 
sakon täytäntöönpanoon on ryhdyttävä, kun ratkaisu, jolla kyseinen seuraamus on mää-
rätty, on tullut lainvoimaiseksi tai kun ratkaisu on pantavissa täytäntöön kuten lainvoi-
mainen tuomio. Sakkojärjestelmän uudistaminen ei tältä osin muuttaisi mainitun 2 §:n 
sisältöä. Säännös tarkoittaa, että tietyissä muutoksenhakutilanteissa sakkorekisterissä 
voisi olla tietoja tuomioista, jotka eivät vielä ole lainvoimaisia. Puitepäätöstä sovelletta-
essa rikosrekisteriin ja sakkorekisteriin otettavista ratkaisuista ilmoitettaisiin toiselle 
jäsenvaltiolle kuitenkin vasta kun päätös olisi lainvoimainen. 
 
Artiklan a kohdan säännöksistä seuraa, että oikeushenkilöitä koskevat tuomiot eivät 
kuulu puitepäätöksen soveltamisalaan. Kuten edellä on todettu, rikosrekisteriin merki-
tään myös tiedot ratkaisuista, joilla oikeushenkilö on tuomittu yhteisösakkoon. Myös 
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sakkorekisteri sisältää yhteisösakkoa koskevat tiedot. Puitepäätöstä sovellettaessa tällai-
sia ratkaisuja ei siis kuitenkaan ilmoitettaisi toiselle jäsenvaltiolle. 
 
Artiklan osalta keskeinen muutos voimassaolevaan lainsäädäntöön on, että sen perus-
teella sakkorekisterin sisältämiä tuomioistuimen tuomitsemia päiväsakoin vahvistettuja 
sakkoja, rikesakkoja ja kurinpitosakkoja koskevia tietoja ryhdyttäisiin toimittamaan 
kansalaisuusjäsenvaltioon. Kuten edellä yleisperusteluissa on todettu, voimassaolevan 
lainsäädännön mukaan sakkorekisterin tietoja ei ole toimitettu toisiin valtioihin euroop-
palaisen oikeusapusopimuksen 22 artiklan mukaisessa yhteistyössä. Muutos ei kuiten-
kaan vaikuttaisi kansallisiin sakko- ja rikosrekisterijärjestelmiin. 
 
Esityksessä ehdotettu EU-rikosrekisterilain 2 §:n määritelmäsäännös ottaisi huomioon 
artiklan asettamat edellytykset rikosasian käsittelyn sekä rekisterin määritelmille. Lisäk-
si EU-rikosrekisterilain 3 §, joka määrittelee luovutettavat tiedot, ottaisi huomioon ar-
tiklan mukaisen tuomion määritelmän. 
 
 
3 artikla. Keskusviranomainen. Artikla sisältää säännökset keskusviranomaisen ni-
meämisestä. Artiklan mukaan kunkin jäsenvaltion on nimettävä keskusviranomainen 
puitepäätöksen panemiseksi täytäntöön. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin nimetä yhden tai 
useamman keskusviranomaisen tietojen toimittamista varten 4 artiklan mukaisesti sekä 
6 artiklassa tarkoitettuihin pyyntöihin vastaamiseksi 7 artiklan mukaisesti. 
 
Artiklan 2 kohdan mukaan kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava 1 kohdan mukaisesti 
nimetty yksi tai useampi keskusviranomainen neuvoston pääsihteeristölle ja komissiol-
le. Neuvoston pääsihteeristö ilmoittaa nämä tiedot jäsenvaltioille ja Eurojustille. 
 
Esityksessä ehdotetaan, että 3 artiklassa tarkoitettu keskusviranomainen olisi Suomessa 
Oikeusrekisterikeskus. Esityksen mukaan Oikeusrekisterikeskuksen asemasta keskusvi-
ranomaisena otettaisiin säännös EU-rikosrekisterilakiin (1 §:n 3 momentti). 
 
Oikeusrekisterikeskus ylläpitää rikosrekisteriä ja sakkorekisteriä ja on selkeää, että sillä 
on keskusviranomaisen asema puitepäätöksen tarkoittamassa yhteistyössä. Tarvetta use-
amman keskusviranomaisen nimeämiseen ei ole. 
 
Voimassaolevassa kansallisessa lainsäädännössä oikeusministeriö on määritelty toimi-
valtaiseksi viranomaiseksi vastaamaan yksittäisiin rikosrekisteritietoja koskeviin pyyn-
töihin (rikosoikeusapulain 24 § ja rikosoikeusapuasetuksen 3 §). Esityksen mukaan 
myös jatkossa oikeusministeriö vastaisi näihin pyyntöihin niiden valtioiden osalta, jotka 
eivät ole jäsenvaltioita. Koska Oikeusrekisterikeskus nimettäisiin puitepäätöksen mu-
kaiseksi keskusviranomaiseksi, toisten jäsenvaltioiden osalta pyyntöihin vastaisi jatkos-
sa Oikeusrekisterikeskus EU-rikosrekisterilain 1 §:n mukaisesti. 
 
Lisäksi esityksen mukaan rikosoikeusapulain 24 §:n 2 momenttiin otettaisiin jäsenvalti-
oiden osalta uusi viittaussäännös EU-rikosrekisterilakiin. Viittaussäännöstä pidetään 
tarpeellisena, sillä sekä rikosrekisteritietojen luovuttamisen edellytykset että toimival-
tainen viranomainen poikkeaisivat rikosoikeusapulain 24 §:ssä säädetystä. Esityksen 
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mukaan myös rikosoikeusapuasetuksen 3 §:ään olisi tarpeellista ottaa vastaava viittaus-
säännös. 
 
Eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 15 artiklan 3 kappaleen nojalla yksittäisiin rikos-
rekisteritietojen luovuttamista koskeviin pyyntöihin voidaan vastata suoraan toimival-
taisten viranomaisten välillä. Vuoden 2000 sopimuksen 6 artiklan lähtökohtana sitä vas-
toin on, että yhteydenotot ovat pääsääntöisesti suoraan toimivaltaisten viranomaisten 
välisiä. Jäsenvaltioiden osalta puitepäätöksen rinnalle jäävät voimaan vuoden 2000 so-
pimuksen 6 artiklan säännökset yhteydenottotavoista. Suomen järjestelmässä Oikeusre-
kisterikeskus olisi toimivaltainen viranomainen vastaamaan toisen jäsenvaltion pyyntöi-
hin. Pyynnöt voivat mainitun vuoden 2000 sopimuksen 6 artiklan nojalla tulla Suomeen 
toisen jäsenvaltion keskusviranomaisen lisäksi myös eurooppalaisen oikeusapusopi-
muksen 24 artiklassa tarkoitetulta oikeusviranomaiselta kuten syyttäjäviranomaiselta tai 
tuomioistuimelta. Vastaavasti Suomen ollessa rikosrekisteritietojen luovuttamista pyy-
tävä jäsenvaltio, pyynnön voisi esittää myös eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 24 
artiklassa tarkoitettu oikeusviranomainen. Näitä ovat rikosoikeusapulain 5 §:n mukai-
sesti oikeusministeriö, tuomioistuin, syyttäjäviranomainen ja esitutkintaviranomainen. 
 
Rikosrekisteritietojen yleisen luovuttamisen osalta rikosrekisteriasetuksen 12 §:ssä on 
määritelty, että Oikeusrekisterikeskus tekee eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 22 
artiklan mukaiset ilmoitukset toisen sopimusvaltion kansalaisesta tehdystä merkinnästä 
rikosrekisteriin. Esityksen mukaan menettely jatkuisi niiden sopimusvaltioiden osalta, 
jotka eivät ole jäsenvaltioita. Esityksen mukaan rikosrekisteriasetuksen 12 §:n sisältö 
kuitenkin siirrettäisiin rikosrekisterilain 8 §:n uudeksi 2 momentiksi, jolloin sääntely 
nostettaisiin lain tasolle.   
 
Esityksen mukaan Oikeusrekisterikeskus tekisi vastaavasti puitepäätöksen 4 artiklan 
mukaiset vastaavat ilmoitukset muiden jäsenvaltioiden kansalaisille Suomessa annetuis-
ta rikostuomioista. Tätä koskeva säännös ehdotetaan otettavaksi EU-rikosrekisterilain 5 
§:ään. 
 
Eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 22 artiklan mukaan rikosrekisteritietojen yleinen 
vaihtaminen tapahtuu oikeusministeriöiden välillä. Tämä on määritelty 22 artiklassa ja 
tätä menettelyä ei ole muutettu vuoden 2000 sopimuksella (6 artiklan 8 kohdan b ala-
kohta). Jäsenvaltioiden osalta puitepäätös kuitenkin korvaa mainitut säännökset. 
 
 
4 artikla. Tuomiojäsenvaltion velvollisuudet. Artikla sisältää säännökset tuomiojäsen-
valtiolle asetetuista velvollisuuksista yleisessä rikosrekisteritietojen vaihdossa. Artiklan 
1 kohdan mukaan kunkin jäsenvaltion on ensinnäkin toteutettava tarvittavat toimenpi-
teet varmistaakseen, että kaikkiin sen alueella annettuihin tuomioihin liitetään, kun tie-
dot viedään sen rikosrekisteriin, tiedot tuomitun kansalaisuudesta tai kansalaisuuksista, 
jos kyseessä on jonkin toisen jäsenvaltion kansalainen. 
 
Lisäksi artiklan 2 kohdan mukaan tuomiojäsenvaltiossa keskusviranomaisen on ilmoi-
tettava mahdollisimman pian muiden jäsenvaltioiden keskusviranomaisille sen alueella 
näiden jäsenvaltioiden kansalaisille annetuista tuomioista sellaisina kuin ne on kirjattu 
rikosrekisteriin. Jos on tiedossa, että tuomittu on useamman jäsenvaltion kansalainen, 
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asiaankuuluvat tiedot on toimitettava kullekin näistä jäsenvaltioista, myös silloin, kun 
tuomittu on sen jäsenvaltion kansalainen, jonka alueella hänet on tuomittu. 
 
Artiklan 3 kohdan mukaan tuomiojäsenvaltion keskusviranomaisen on myös välittömäs-
ti toimitettava kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselle tiedot tuomiojäsenvaltion 
rikosrekisteritietojen myöhemmistä muutoksista tai poistoista. 
 
Artiklan 4 kohdan mukaan jäsenvaltion, joka on toimittanut tietoja 2 ja 3 kohdan mu-
kaisesti, on toimitettava kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselle tämän pyynnös-
tä yksittäisissä tapauksissa jäljennökset kyseessä olevista tuomioista ja niitä seuranneis-
ta toimenpiteistä sekä kaikki asiaan liittyvät tiedot, jotta kansalaisuusjäsenvaltio voi 
harkita, edellyttävätkö ne kansallisia toimenpiteitä. 
 
Rikosrekisterilain 2 §:n 3 momentissa ja rikosrekisteriasetuksen 2 §:ssä säädetään, mitä 
tietoja rikosrekisteriin merkitään. Merkittäviin tietoihin kuuluu muun ohella kansalai-
suus. Myös sakkorekisteriin merkitään tieto kansalaisuudesta, vaikka siitä ei ole erik-
seen säädetty. Sakon täytäntöönpanosta annetun lain 47 §:n 1 momentin 1 kohdan mu-
kaan sakkorekisteri sisältää muun ohella seuraamuksen kohteena olevan henkilön tun-
niste- ja yhteystiedot. Kansalaisuus sisältyy säännöksen mukaisiin tunnistetietoihin. 
 
Tältä osin Suomen lainsäädäntö vastaa artiklan 1 kohdan velvoitteita. Kansalaisuus 
merkitään rikosrekisteriin ja sakkorekisteriin riippumatta siitä, onko kyseessä jäsenval-
tion tai kolmannen maan kansalainen. Jos tuomittu on useamman jäsenvaltion kansalai-
nen, puitepäätöksen mukaan rikosrekisteriin ja sakkorekisteriin tulee merkitä kaikki 
kansalaisuudet. Sekä rikosrekisterin että sakkorekisterin osalta tulee huolehtia, että use-
amman kansalaisuuden merkitseminen on mahdollista. 
  
Artiklan 2 kohta korvaisi jäsenvaltioiden osalta eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 
22 artiklan mukaisen ilmoitusvelvollisuuden. Erona aikaisempaan menettelyyn olisi, 
että tiedot tulisi toimittaa mahdollisimman pian tuomion jälkeen, eikä vähintään kerran 
vuodessa. Tosin neuvoston päätös 2005/876/YOS rikosrekisteritietojen vaihtamisesta on 
jo asettanut jäsenvaltioille vastaavan velvoitteen toimittaa viipymättä tiedot tuomioista. 
 
Lisäksi artiklan 2 kohdan periaatteena on, että tieto tuomioista toimitetaan sellaisina 
kuin ne on kirjattu rikosrekisteriin. Puitepäätös ei siis edellytä kansallisten rikosrekiste-
rien sisällön muuttamista muutoin kuin kansalaisuuden merkitsemisen osalta. Suomi 
voisi ilmoittaa tuomioistaan sellaisina kuin ne merkitään rikosrekisteriin ja sakkorekis-
teriin. Tosin puitepäätöksen 11 artikla tarkentaa merkittävästi, mitä tietoja toiselle jä-
senvaltiolle ilmoitetaan. Artikla edellyttää, että kansalaisuusjäsenvaltiolle toimitetaan 
myös sellaisia tietoja, jotka eivät sisälly kansalliseen rikosrekisteriin. Edellytyksenä 
kuitenkin on, että tiedot ovat keskusviranomaisella. Mainittu artikla sisältää säännökset 
myös vakiomuodosta, jota toimittamisessa olisi käytettävä. Vakiomuodon varsinainen 
sisältö säännellään ECRIS-päätöksessä. 
 
Artiklan 2 kohta määrittelee myös sen, että puitepäätöksen mukainen yhteistyö soveltuu 
vain jäsenvaltioiden kansalaisiin vastaavalla tavoin kuin eurooppalaisen oikeusapuso-
pimuksen 22 artiklan mukainen yhteistyö. Yhteistyötä ei ole näin ollen laajennettu jä-
senvaltioissa pysyvästi asuviin kolmannen maan kansalaisiin. Erona eurooppalaisen 
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oikeusapusopimuksen 22 artiklan mukaiseen yhteistyöhön on kuitenkin se, että jos hen-
kilö on usean jäsenvaltion kansalainen, kaikille kansalaisuusvaltioille on tehtävä ilmoi-
tus tuomiosta, vaikka tuomittu on sen jäsenvaltion kansalainen, jonka alueella hänet on 
tuomittu.  
 
Artikla 3 kohdan velvoite ilmoittaa rikosrekisteritietojen myöhemmistä muutoksista 
muuttaisi Suomen lainsäädännön mukaista nykymenettelyä. Kuten edellä on todettu, 
Suomi on antanut eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 22 artiklaan selityksen, jonka 
mukaan Suomi ei ilmoita rangaistuspäätöksen jälkeen seuranneista toimenpiteistä. Kos-
ka puitepäätös korvaa 22 artiklan mukaisen menettelyn, tarvetta selityksen poistamiseen 
ei ole. Selitystä sovellettaisiin jatkossa suhteessa sellaisiin eurooppalaisen oikeusapuso-
pimuksen osapuoliin, jotka eivät ole jäsenvaltioita. 
 
Kun Suomi olisi tuomiojäsenvaltio puitepäätöksen mukaisessa menettelyssä, Oikeusre-
kisterikeskuksella olisi velvollisuus ilmoittaa välittömästi rikosrekisteritietojen ja sakko-
rekisteritietojen muutoksista tai poistoista. Artiklan 3 kohta tarkoittaisi, että tietojen 
poistaminen rekisteristä määräytyisi tuomiojäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Ri-
kosrekisterilain 10 § sisältää säännökset tietojen poistamisesta rikosrekisteristä. Sakko-
rekisterin osalta tietojen poistamista koskevat säännökset sisältyvät sakon täytäntöön-
panosta annetun lain 51 §:ään. Kun Suomi olisi tuomiojäsenvaltio, Oikeusrekisterikes-
kuksen tulisi ilmoittaa kyseisten pykälien mukaisesta poistamisesta kansalaisuusjäsen-
valtiolle, jolle tuomiosta on alun perin ilmoitettu. 
 
Koska puitepäätöksen mukainen menettely koskee vain lainvoimaisia tuomioita, Oike-
usrekisterikeskuksen ei tarvitse tehdä toiselle jäsenvaltiolle ilmoituksia muutoksenhaku-
tuomioistuimessa tapahtuneista muutoksista tuomioon.  
 
Esityksessä ehdotetaan, että EU-rikosrekisterilain 5 §:ään sisällytettäisiin artiklan edel-
lyttämät säännökset. Lisäksi esityksessä ehdotetaan rikosrekisterin osalta, että rikosre-
kisterilain 8 §:ään otetaan viittaussäännös, jonka mukaan rikosrekisterin tietoja luovute-
taan toiselle jäsenvaltiolle EU-rikosrekisterilain 5 §:n mukaisesti. 
 
Artiklan soveltamiseen liittyy 7 artiklan 2 kohdan 3 alakohta, jonka mukaan toimittaes-
saan tietoja 4 artiklan mukaisesti tuomiojäsenvaltion keskusviranomainen voi ilmoittaa 
kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselle, että ensin mainitussa jäsenvaltiossa an-
nettuja tuomioita koskevat tiedot, jotka on toimitettu viimeksi mainitulle keskusviran-
omaiselle, saadaan toimittaa edelleen ainoastaan rikosasiain käsittelyä varten. Säännös 
koskee vain tietojen toimittamista edelleen pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle, eikä tie-
tojen käyttöä kansalaisuusjäsenvaltiossa. Suomella olisi siis mahdollisuus tehdä tällai-
nen ilmoitus toimittaessaan tuomiojäsenvaltiona tietoja kansalaisuusjäsenvaltiolle. 
 
Esityksessä on pidetty perusteltuna, että EU-rikosrekisterilain 6 §:ään otettaisiin sään-
nös, joka edellyttäisi mainitun 7 artiklan 2 kohdan 3 alakohdan mukaisen rajoituksen 
asettamista kun tietoja toimitettaisiin Suomesta toiseen jäsenvaltioon. Rajoitusta on pi-
detty perusteltuna, sillä tällöin tietoja luovutettaisiin edelleen toiseen jäsenvaltioon vain 
siihen tarkoitukseen, jota puitepäätöksen mukainen yhteistyö pääasiallisesti koskee eli 
rikosasian käsittelyä varten. 
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5 artikla. Kansalaisuusjäsenvaltion velvollisuudet. Artikla sisältää säännökset kansalai-
suusjäsenvaltiolle asetetuista velvollisuuksista yleisessä rikosrekisteritietojen vaihdossa. 
Artiklan 1 kohdan mukaan kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaisen on säilytettävä 
kaikki sille 4 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla toimitetut tiedot 11 artiklan 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti 7 artiklan mukaista edelleen toimittamista varten. Mainitun 4 artiklan 2 ja 3 
kohdan nojalla tuomiojäsenvaltio toimittaa kansalaisuusjäsenvaltiolle sen omia kansa-
laisia koskevia rikosrekisteritietoja. 
 
Artiklan 2 kohdan mukaan jos 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimitettuja tietoja muute-
taan tai poistetaan, vastaava muutos tai poisto on tehtävä myös kansalaisuusjäsenvalti-
ossa niihin tietoihin, joita säilytetään tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti 7 artiklan mu-
kaista edelleen lähettämistä varten. 
 
Artiklan 3 kohdan mukaan edelleen lähettämistä varten 7 artiklan mukaisesti kansalai-
suusjäsenvaltio saa käyttää ainoastaan tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti päivitettyjä 
tietoja. 
 
Artiklan 1 kohta sisältää puitepäätöksen asettaman keskeisen lisävelvoitteen eurooppa-
laisen oikeusapusopimuksen 22 artiklan mukaiselle yhteistyölle siitä, että kansalaisuus-
jäsenvaltion tulee säilyttää kaikki sen omista kansalaisista toimitetut tiedot. Eurooppa-
laisen oikeusapusopimuksen 22 artiklan mukaisessa yhteistyössä ei ole määritelty, miltä 
osin tai missä tiedot säilytetään, vaan tämä voitiin ratkaista kansallisessa lainsäädännös-
sä.  
 
Rikosrekisterin osalta rikosrekisterilain 2 §:n 2 momentissa säädetään, että tuomiois-
tuinratkaisut, joissa ulkomailla on tuomittu Suomen kansalainen tai Suomessa pysyvästi 
asuva ulkomaalainen, merkitään rikosrekisteriin. Rekisterimerkintä tehdään vain, jos 
ulkomailla tuomittu seuraamus vastaa rikosrekisterilain 2 §:n 1 momentissa mainittua 
seuraamusta eli jos merkintä tehtäisiin vastaavan kansallisen tuomion osalta.  
 
Rikosrekisteriin voidaan merkitä siis myös Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia 
koskevia tietoja, joiden tuomioista on saatu tieto esimerkiksi muutoin virkateitse (rikos-
rekisteriasetuksen 3 §). Puitepäätöksen mukainen tietojen säilyttämisvelvollisuus kos-
kee siis kuitenkin vain 4 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla saatuja omia kansalaisia koskevia 
tietoja. 
 
Sakkorekisteri ei sitä vastoin sisällä tietoja toisessa valtiossa annetuista sakkotuomiois-
ta, joista mahdollisesti on saatu tieto kansainvälisessä rikosoikeusyhteistyössä. Tämä 
johtuu siitä, että sakkorekisteri on pääasiallisesti seuraamusten täytäntöönpanoa palve-
leva rekisteri. Sakkorekisterissä on kuitenkin sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 
§:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetut tiedot toisesta jäsenvaltiosta Suomeen täytäntöön 
pantavaksi toimitetuista sakoista. 
 
Puitepäätös siis edellyttää, että kansalaisuusjäsenvaltio säilyttää kaikki tuomiojäsenval-
tion toimittamat kansalaisuusvaltion omia kansalaisia koskevat tiedot riippumatta siitä, 
olisivatko ne sellaisia, jotka merkittäisiin kansalliseen rikosrekisteriin. Jatkossa puite-
päätöksen mukaisessa yhteistyössä Suomessa ei voitaisi rikosrekisterilain voimassaole-
van sääntelyn mukaisesti toisten jäsenvaltioiden tuomioiden osalta edellyttää, että niitä 
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koskevat tiedot säilytettäisiin vain jos ne koskisivat seuraamuksia, jotka vastaisivat seu-
raamuksia, jotka Suomessa merkitään rikosrekisteriin.   
 
Artikla ei kuitenkaan määrittele, miten tai missä tiedot tulee säilyttää. Puitepäätös ei siis 
edellytä, että tiedot säilytetään sisällyttämällä ne kansalliseen rikosrekisteriin. 
 
Esityksen mukaan artiklan 1 kohdan mukaista tietojen säilyttämisvelvollisuutta ei täy-
tettäisi sisällyttämällä kaikki artiklassa tarkoitetut tiedot Suomen rikosrekisteriin, vaan 
tiedot säilytettäisiin rikosrekisterin yhteyteen perustettavassa niin kutsutussa säilytysre-
kisterissä. Ratkaisu perustuu erityisesti siihen, että toisten jäsenvaltioiden rikosrekiste-
reihin voi sisältyä Suomen rikosrekisterijärjestelmästä huomattavasti poikkeavia tietoja. 
Lisäksi, kuten edellä on todettu, puitepäätöksen 11 artikla edellyttää, että kansalaisuus-
jäsenvaltio säilyttää myös sellaisia tietoja, jotka eivät sisälly rikosrekisteriin. Sellaista 
ratkaisua, jonka mukaan Suomen rikosrekisteriin sisällytettäisiin toisten jäsenvaltioiden 
tuomioiden osalta tietoja, jotka merkittävästi poikkeavat rikosrekisterilain ja –asetuksen 
sisällöstä, ei ole pidetty toimivana. Keskeistä säilytysrekisterin osalta olisi, että siinä 
säilytettäisiin ne tiedot, jota puitepäätöksen 5 ja 11 artikla edellyttää, ja tämä täyttäisi 
artiklan tietojen säilyttämiselle asettamat velvoitteet. Ratkaisu vastaa lakivaliokunnan 
lausunnossaan 6/2007 vp esittämää kantaa, jonka mukaan säilytysrekisterin perustami-
nen estää kansallisen järjestelmän perusteiden murtumisen. 
 
Se, että puitepäätöksen 5 artiklan mukaisesti säilytettävät tiedot sisällytetään erilliseen 
säilytysrekisteriin, ei estä sitä, että jatkossa vastaavasti kuin nykyisin rikosrekisteriin 
merkittäisiin ne 4 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla saadut tiedot Suomen kansalaisten ul-
komaisista tuomioista, joiden osalta rikosrekisterilain 2 §:n 2 momentin vastaavuusedel-
lytys täyttyisi. 
 
Esityksen mukaan säilytysrekisteriä koskevat säännökset sisällytettäisiin EU-
rikosrekisterilakiin säilytysrekisteriä koskevaan 3 lukuun. Luku sisältäisi säännökset 
säilytysrekisterin käyttötarkoituksesta (8 §) ja tietosisällöstä (9 §), tietojen siirtämisestä 
rikosrekisteriin (10 §), tietojen luovuttamisesta (11 §), tietojen poistamisesta ja muutta-
misesta (12 §) sekä tarkastusoikeudesta (13 §). 
 
EU-rikosrekisterilain 10 §:n mukaan säilytysrekisterissä olevista tiedoista merkittäisiin 
rikosrekisterilain mukaiseen rikosrekisteriin voimassaolevan sääntelyn mukaisesti ne 
toisten jäsenvaltioiden Suomen kansalaisia koskevat tuomiot, joiden osalta rikosrekiste-
rilain 2 §:n 2 momentin vastaavuusedellytys täyttyisi. Rikosrekisterin sisältö säilyisi siis 
tältä osin muuttumattomana eli sinne merkittäisiin tiedot samoista rikosrekisterilain 2 
§:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista ratkaisuista kuin aikaisemminkin. Esityksen mu-
kaan rikosrekisteriasetuksen 3 §:ää tulisi tältä osin täydentää viittauksella jäsenvaltioi-
hin. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että mainitun 3 §:n sisältö siirretään rikosrekisteri-
lain 2 §:n 2 momenttiin ja näin nostettaisiin lain tasolle. 
 
Sakkorekisterin osalta esityksessä vastaavasti ehdotetaan, että sen sisältö säilyisi muut-
tumattomana sen suhteen, mitä ratkaisuja rekisteriin merkitään. Esityksessä ei ole pidet-
ty perusteltuna, että sakkorekisteriin ryhdyttäisiin merkitsemään tietoja toisen jäsenval-
tion tuomioistuimen tuomitsemista sakkotuomioista, joista on saatu tieto toisesta jäsen-
valtiosta puitepäätöksen 4 artiklan nojalla. Koska Suomessa sakkorekisteri on pääasial-
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lisesti täytäntöönpanoa palveleva rekisteri, sen sisällön muuttamista puitepäätöksen 
säännösten nojalla ei ole pidetty perusteltuna. Ratkaisu vastaa lakivaliokunnan lausun-
nossaan 6/2007 vp esittämää kantaa. Tällä hetkellä sakkorekisterin tietoja ei käytännös-
sä käytetä laajasti rikosasioiden käsittelyn tarpeisiin. Millään viranomaisella ei ole suo-
raa teknistä käyttöyhteyttä sakkorekisteriin, vaan kaikki tiedot sakkorekisteristä luovute-
taan Oikeusrekisterikeskuksen toimesta. Toisaalta sakkorekisterin sisällön laajentami-
sesta aiheutuva tietotekninen muutostyö aiheuttaisi huomattavia kustannuksia. Näiden 
syiden vuoksi esityksessä on päädytty siihen, ettei sakkorekisterin sisältöön puututa. 
 
Näin ollen myös sakkotuomioiden osalta on pidetty perusteltuna, että tässä artiklassa 
asetettu säilyttämisvelvollisuus täytetään sisällyttämällä tiedot säilytysrekisteriin. Rikos-
rekisteristä poiketen sakkorekisteriin ei jatkossakaan merkittäisi tietoja toisessa jäsen-
valtiossa annetuista tuomioista, joista on saatu tieto puitepäätöksen nojalla. 
 
Kuten edellä on todettu, neuvoston puitepäätös 2008/675/YOS tuomioiden huomioon 
ottamisesta edellyttää, että henkilöön kohdistuvassa rikosprosessissa toisissa jäsenvalti-
oissa annetut aiemmat tuomiot tulee kansallisen lainsäädännön mukaisesti ottaa samassa 
määrin huomioon kuin vastaavat kansalliset tuomiot ja että niihin liitetään vastaavat 
oikeusvaikutukset kuin aiempiin kansallisiin tuomioihin (3 artiklan 1 kohta). Mainitun 
puitepäätöksen 3 artiklan 2 kohdan mukaan mainittua 3 artiklan 1 kohtaa sovelletaan 
rikosoikeudenkäyntiä edeltävässä vaiheessa, itse rikosoikeudenkäynnin aikana ja tuo-
mion täytäntöönpanovaiheessa. Säännöksessä selvennetään, että tämä koskee erityisesti 
rikosprosessissa sovellettavia menettelysääntöjä, joihin kuuluvat tutkintavankeutta, ri-
koksen määrittelyä ja rangaistuksen tyyppiä ja tasoa sekä tuomion täytäntöönpanoa 
koskevat säännöt. Aiempien toisissa jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioon 
ottaminen edellyttää, että myöhempää rikosasiaa käsiteltäessä aiemmat tuomiot ovat 
tiedossa.   
 
Se, että rikosrekisteriin merkitään edellä mainituin tavoin rikosrekisterilain 2 §:n 2 mo-
mentin mukaisesti toisten jäsenvaltioiden vastaavat tuomiot, mahdollistaa rikosrekiste-
riin merkittävien tuomioiden osalta neuvoston puitepäätöksen 2008/675/YOS velvoit-
teiden täyttämisen. 
 
Kuten edellä on todettu, sakkorekisterin osalta esityksessä ei pidetä perusteltuna, että 
sakkorekisterin sisältöä muutettaisiin siten, että siihen ryhdyttäisiin merkitsemään tois-
ten jäsenvaltioiden vastaavia tuomioita. Esityksen mukaan toisten jäsenvaltioiden 4 ar-
tiklan nojalla toimittamat sakkorangaistuksia koskevat tiedot säilytettäisiin säilytysre-
kisterissä. Ottaen huomioon, että sakkorekisteri on Suomessa pääasiallisesti täytäntöön-
panoa palveleva rekisteri eikä sen tietoja yleensä käytetä rikosasian käsittelyä varten, ei 
nykyistä järjestelmää ole katsottu tarpeelliseksi muuttaa.  
 
Esityksen mukaan säilytysrekisterin tietoja luovutettaisiin pääsääntöisesti ainoastaan 
artiklan 1 kohdan mukaisesti toiselle jäsenvaltiolle puitepäätöksen 7 artiklan mukaista 
edelleen toimittamista varten. Tästä säädettäisiin EU-rikosrekisterilain 11 §, 14 ja 15 
§:ssä. 
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Lisäksi artiklan 2 kohdan mukaan kansalaisuusvaltiossa säilytettäviin tietoihin tulee 
tehdä tuomiojäsenvaltion ilmoittamat poistamiset ja muutokset. Tämä tarkoittaa, että 
kansalaisuusjäsenvaltiossa säilytettäviä tietoja poistettaisiin ja niitä muutettaisiin tiedon 
toimittaneen tuomiojäsenvaltion ilmoitusten mukaisesti. Kun Suomi olisi kansalaisuus-
jäsenvaltio, Oikeusrekisterikeskuksen tulisi poistaa tiedot säilytysrekisteristä, jos tuo-
miovaltio ilmoittaa rikosrekisteritietojen poistamisesta tai muuttamisesta kansallisesta 
rekisteristään. Esityksen mukaan tätä koskeva säännös tulisi sisällyttää EU-
rikosrekisterilain 12 §:ään. 
 
Jos toisen jäsenvaltion toimittamat tiedot olisi Suomessa merkitty myös rikosrekisteriin, 
ne tulisi tuomiojäsenvaltion ilmoituksen perusteella poistaa myös sieltä. Rikosrekisteri-
lain 10 §:n 3 momentin mukaan ulkomailla tuomittuja seuraamuksia koskevat tiedot 
poistetaan noudattamalla soveltuvin osin Suomessa annettuja tuomioita koskevia peri-
aatteita. Puitepäätös edellyttää rikosrekisterilain 10 §:n muuttamista siten, että toisessa 
jäsenvaltiossa tuomittuja seuraamuksia koskevat rikosrekisteritiedot on poistettava, jos 
tiedot toimittanut jäsenvaltio ilmoittaa seuraamusta koskevan tiedon poistamisesta 
omasta rekisteristään. Rikosrekisteritiedot siis poistettaisiin rikosrekisteristä toisen jä-
senvaltion ilmoituksen perusteella, jos kyseisen tuomiojäsenvaltion kansallinen tietojen 
säilyttämisaika olisi lyhyempi kuin Suomessa vastaavassa tapauksessa.  
 
Jos tuomiojäsenvaltion kansallinen tietojen säilyttämisaika olisi pidempi kuin Suomessa 
vastaavassa tapauksessa, tiedot poistettaisiin rikosrekisteristä rikosrekisterilain 10 §:n 
mukaisesti noudattamalla samoja periaatteita kuin kansallisten tuomioiden osalta. Täl-
löin tieto toisen jäsenvaltion tuomiosta jäisi kuitenkin säilytysrekisteriin, kunnes tuo-
miojäsenvaltio ilmoittaa sen poistamisesta. 
 
Artiklan 2 kohdan säännöksillä säilytettävien tietojen muuttamisesta tai poistamisesta ei 
olisi merkitystä sakkorekisterin osalta, sillä esityksen mukaan sakkorekisteriin ei mer-
kittäisi toisen jäsenvaltion puitepäätöksen mukaisesti toimittamia tietoja tuomioista.  
 
Artiklan 3 kohdan säännöstä siitä, että säilytysrekisterissä olevia tietoja saa 7 artiklan 
mukaisesti lähettää edelleen, vain jos ne ovat artiklan 2 kohdan mukaisesti päivitettyjä, 
voidaan pitää sellaisena, ettei se edellytä sääntelyä EU-rikosrekisterilaissa. 
 
Artiklan soveltamiseen liittyy 7 artiklan 2 kohdan 3 alakohta, jonka mukaan toimittaes-
saan tietoja 4 artiklan mukaisesti tuomiojäsenvaltion keskusviranomainen voi ilmoittaa 
kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselle, että ensin mainitussa jäsenvaltiossa an-
nettuja tuomioita koskevat tiedot, jotka on toimitettu viimeksi mainitulle keskusviran-
omaiselle, saadaan toimittaa edelleen ainoastaan rikosasiain käsittelyä varten. Säännös 
koskee vain tietojen toimittamista edelleen pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle, eikä tie-
tojen käyttöä kansalaisuusjäsenvaltiossa. Jos tuomiojäsenvaltio olisi tehnyt tällaisen 
ilmoituksen, Suomen tulisi kansalaisuusjäsenvaltiona noudattaa sitä. Esityksen mukaan 
EU-rikosrekisterilain 9 §:n 4 momentti ja 11 §:n 4 momentti sisältäisivät tätä koskevat 
säännökset. 
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6 artikla. Pyyntö saada tuomioita koskevia tietoja. Artikla, kuten myös 7–10 artikla, 
sisältää yksittäistä rikosrekisteripyyntöä koskevia säännöksiä. Artiklan 1 kohdan mu-
kaan kun jäsenvaltion rikosrekisterissä olevia tietoja pyydetään henkilöön kohdistuvaa 
rikosasian käsittelyä varten tai mitä tahansa muuta tarkoitusta kuin rikosasian käsittelyä 
varten, kyseisen jäsenvaltion keskusviranomainen voi kansallisen lainsäädäntönsä mu-
kaisesti esittää toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle rikosrekisteritietoja ja niihin 
liittyviä tietoja koskevan pyynnön. 
 
 
Rikosasian käsittely 
 
Rikosasioiden käsittelyssä jäsenvaltioiden osalta voimassaolevassa lainsäädännössä yk-
sittäisiä rikosrekisteripyyntöjä koskeva keskeinen sääntely sisältyy eurooppalaisen oi-
keusapusopimuksen 13 artiklaan sekä rikosoikeusapulain 24 §:ään ja rikosrekisterilain 4 
§:n 2 momenttiin. Pyyntöjen toimittamistavasta on lisäksi määräyksiä vuoden 2000 so-
pimuksen 6 artiklassa sekä rikosoikeusapuasetuksen 3 §:ssä.  
 
Puitepäätöksen 12 artiklan 1 kohdan mukaan yksittäisten rikosrekisteripyyntöjen osalta 
puitepäätös täydentää eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 13 artiklaan perustuvaa 
menettelyä. Puitepäätöksen johdannon 10 kohdassa todetaan myös, että puitepäätös ei 
saisi vaikuttaa oikeusviranomaisten mahdollisuuteen pyytää ja toimittaa rikosrekisteri-
tietoja suoraan edellä mainittujen sopimusmääräysten mukaisesti. Puitepäätös ei siis 
sisällä yksittäisten rikosrekisteripyyntöjen osalta kattavaa sääntelyä, vaan menettelyssä 
tulee ottaa huomioon edellä mainitut eurooppalaisen oikeusapusopimuksen ja sitä täy-
dentävien sopimusten määräykset, jotka ovat voimassa puitepäätöksen mukaisen säänte-
lyn rinnalla. 
 
Kuten edellä on 3 artiklan osalta jo todettu, vuoden 2000 sopimuksen 6 artikla on lähte-
nyt siitä, että jäsenvaltioiden välisessä yhteistyössä pääsääntönä ovat suorat yhteyden-
otot toimivaltaisten viranomaisten välillä. Artiklan 1 kohdan voidaan katsoa muodosta-
van poikkeuksen vuoden 2000 sopimuksen asettamaan pääsääntöön suorien yhteyksien 
käyttämisestä. Voimassaolevassa menettelyssä toimivaltainen oikeusviranomainen, 
esimerkiksi syyttäjä, voi pyytää rikosrekisteritietoja suoraan toisen jäsenvaltion toimi-
valtaiselta viranomaiselta. Rikosrekisteritietojen luovuttamisessa toimivaltainen viran-
omainen voi olla oikeusministeriö, joka toimii myös yleensä keskusviranomaisena kan-
sainvälisen rikosoikeusavun osalta. Myös muut yhteydenottotavat toimivaltaisten viran-
omaisten ja keskusviranomaisten välillä ovat nykymenettelyssä mahdollisia. Vuoden 
2000 sopimuksen 6 artiklan 2 kohta mahdollistaa muun ohella erityistapauksissa kes-
kusviranomaisten välisen yhteistyön. 
 
Artiklan 1 kohdan mukaisia yksittäisiä rikosrekisteripyyntöjä voisi tehdä keskusviran-
omainen ja ne esitettäisiin toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle. Artiklan mukaan 
Suomessa pyynnöt tekisi Oikeusrekisterikeskus ja se myös täyttäisi toisen jäsenvaltion 
keskusviranomaisen artiklan mukaiset pyynnöt. Artiklan mukaan keskusviranomainen 
voisi esittää pyynnön kun rikosrekisterissä olevia tietoja pyydetään henkilöön kohdistu-
vaa rikosasian käsittelyä varten. 
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Artiklan 1 kohdassa kuvattu menettely pyyntöjen esittämisessä, joka tarkoittanee, että 
kansallinen viranomainen pyytää ensin tietoja omalta keskusviranomaiseltaan, joka taas 
esittää pyynnön toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle, ei siis ole ensisijainen menet-
tely voimassaolevissa sopimuksissa. Artiklan tarkoituksena on korostaa tällaisen menet-
telytavan käyttämistä muiden menettelytapojen rinnalla. Yksi peruste keskusviran-
omaisten välisen yhteistyön korostamiseen on sähköisten menettelytapojen käyttöönotto 
keskusviranomaisten välillä. Tämän vuoksi keskusviranomainen huolehtisi pyynnön 
esittämisestä toiseen jäsenvaltioon, kun siltä itseltään pyydetään rikosrekisteritietoja. 
Artikla ei kuitenkaan estä muunlaisten yhteydenottojen käyttämistä. Rikosoikeusapulain 
4 ja 5 § sallivat joustavasti eri yhteydenottotapojen käytön, eivätkä säännökset ole risti-
riidassa artiklan 1 kohdan kanssa. 
 
Kuten edellä 3 artiklan osalta on todettu, keskusviranomaisten välisen yhteistyön rinnal-
la myös eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 24 artiklassa tarkoitetut oikeusviran-
omaiset voisivat esittää Oikeusrekisterikeskukselle rikosrekisteritietojen luovuttamista 
koskevia pyyntöjä. Vastaavasti Suomessa pyynnön voisi esittää toisen jäsenvaltion toi-
mivaltaiselle viranomaiselle rikosoikeusapulain 5 §:n 1 momentin mukaisesti oikeusmi-
nisteriö, tuomioistuin, syyttäjäviranomainen ja esitutkintaviranomainen. Pyynnöt voi-
daan esittää eurooppalaisen oikeusapusopimuksen määräysten ja rikosoikeusapulain 
säännösten nojalla. 
 
Esityksen mukaan EU-rikosrekisterilain 19 § sisältäisi säännöksen artiklan 1 kohdan 
mukaisen pyynnön esittämisestä keskusviranomaiselta toisen jäsenvaltion keskusviran-
omaiselle. Oikeusrekisterikeskus esittäisi artiklassa tarkoitetun pyynnön kun tuomiois-
tuin, syyttäjäviranomainen, esitutkintaviranomainen tai Rikosseuraamusvirasto on pyy-
tänyt pyynnön esittämistä toiselle jäsenvaltiolle. 
 
Suomessa tuomioistuimilla, syyttäjäviranomaisilla ja esitutkintaviranomaisilla on mah-
dollisuus saada rikosrekisteritietoja teknisen käyttöyhteyden välityksellä rikosrekisteri-
lain 4 §:ssä säädettyihin tarkoituksiin (rikosrekisterilain 5 §:n 2 momentti). Tällä hetkel-
lä tekninen käyttöyhteys on tuomioistuimilla ja syyttäjäviranomaisilla sekä poliisilla ja 
puolustusvoimien pääesikunnalla pakkokeinoasioita varten. Näin ollen tavanomaisessa 
tilanteessa mainitut viranomaiset eivät artiklan 1 kohdan mukaisesti pyytäisi rikosrekis-
teritietoja Oikeusrekisterikeskukselta, vaan hankkisivat ne itse teknisen käyttöyhteyden 
välityksellä. Ehdotetussa EU-rikosrekisterilain 19 §:ssä otettaisiin huomioon teknisen 
käyttöyhteyden käyttäminen siten, että artiklan 1 kohdassa tarkoitettu pyyntö esitettäi-
siin, kun mainitut viranomaiset olisivat tätä pyytäneet.  
 
 
Muu tarkoitus kuin rikosasian käsittely 
 
Artiklan 1 kohta kattaa myös sellaiset keskusviranomaiselta toiselle esitetyt pyynnöt, 
jotka esitetään muulla perusteella kuin rikosasian käsittelyä varten. Kansainvälistä ri-
kosoikeusapua koskeva laki soveltuu ainoastaan rikosasian käsittelyyn, eivätkä Suomen 
viranomaiset voi sen nojalla pyytää rikosrekisteritietojen luovuttamista muulla perus-
teella. 
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Tietojen luovuttamisen osalta rikosrekisterilain voimassaoleva sääntely vastaavalla ta-
valla ei pääsääntöisesti mahdollista tietojen luovuttamista vieraan valtion viranomaiselle 
muulla perusteella kuin rikosasian käsittelyä varten. Rikosrekisterilain 4a §:n 2 momen-
tin mukaan tietojen luovuttaminen vieraan valtion viranomaiselle henkilön luotettavuu-
den selvittämistä ja arviointia varten on kuitenkin mahdollista oikeusministeriön luvalla 
painavista syistä (HE 8/1999). 
 
Tietojen luovuttamisen osalta puitepäätös ei sisällä asiasisältöistä sääntelyä siitä, millä 
edellytyksillä tällaisiin muulla perusteella kuin rikosasian käsittelyä varten tehtyihin 
pyyntöihin tulee suostua. Puitepäätöksen 7 artiklan 2 kohdan mukaan pyyntöihin vasta-
taan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jäljempänä puitepäätöksen 7 artiklan perus-
teluissa esitetään, että tässä esityksessä ei ole perusteltua muuttaa nykyistä rikosrekiste-
rilain mukaista menettelyä, jonka mukaan rikosrekisterilain mukaan vieraan valtion vi-
ranomaiselle luovutettaisiin tietoja muuta kuin rikosasian käsittelyä varten ainoastaan 
rikosrekisterilain 4a §:n 2 momentin mukaisesti.  
 
Tämän johdosta EU-rikosrekisterilakiin ei ole tarvetta ottaa myöskään säännöstä, joka 
mahdollistaisi pyynnön esittämisen muulla perusteella kuin rikosasian käsittelyä varten. 
Ratkaisu vastaa lakivaliokunnan lausunnossaan 17/2006 vp esittämää kantaa, jossa se 
on suhtautunut varauksellisesti säännöksiin, joiden perusteella tietoja voidaan luovuttaa 
myös muulla perusteella kuin rikosasian käsittelyä varten.  
 
 
Yksityisen henkilön itseään koskevat pyynnöt 
 
Artiklan 2 ja 3 kohta koskevat tilanteita, joissa henkilö pyytää tietoja omasta rikosrekis-
teristään. 
 
Artiklan 2 kohdan mukaan kun henkilö pyytää tietoja omasta rikosrekisteristään, sen 
jäsenvaltion keskusviranomainen, jossa pyyntö esitetään, voi kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti esittää toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle rikosrekisteritietoja ja niihin 
liittyviä tietoja koskevan pyynnön, jos kyseinen henkilö on tai on ollut pyynnön esittä-
neen tai pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion asukas tai kansalainen. 
 
Artiklan 3 kohdan mukaan kun henkilö 11 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun määräajan 
kuluttua umpeen pyytää tietoja omasta rikosrekisteristään muun jäsenvaltion kuin kan-
salaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselta, sen jäsenvaltion keskusviranomaisen, jossa 
pyyntö on esitetty, on esitettävä pyyntö kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselle 
tiedon saamiseksi rikosrekisteristä, jotta sellainen tieto voidaan lisätä kyseiselle henki-
lölle toimitettavaan rikosrekisteriotteeseen. 
 
Artiklan 2 kohdan mukainen sääntely antaa jäsenvaltiolle tietyin edellytyksin mahdolli-
suuden pyytää rikosrekisteritietoja toisesta jäsenvaltiosta, kun taas artiklan 3 kohta sisäl-
tää velvollisuuden esittää pyyntö kansalaisuusjäsenvaltiolle.   
 
Erityisesti artiklan 3 kohta liittyy tilanteeseen, jossa rikosrekisteritietoja pyydetään las-
ten kanssa työskentelyä varten. Puitepäätöksen 12 johdantokappaleen mukaan tieto 
tuomiosta sekä mahdollisesta siitä johtuvasta rikosrekisteriin merkitystä kiellosta on 
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edellytyksenä niiden panemiseksi täytäntöön sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti, jossa henkilö aikoo harjoittaa lastenhoitoon liittyvää ammattitoimintaa. Pui-
tepäätöksessä vahvistetun menettelyn tarkoituksena on muun muassa varmistaa, että 
lapsiin kohdistuvasta seksuaalirikoksesta tuomittu henkilö ei voisi enää, kun kyseisen 
henkilön rikosrekisteriin tuomiojäsenvaltiossa sisältyy tällainen tuomio ja siitä johtuva 
rikosrekisteriin merkitty ammattikielto, pitää salassa tätä tuomiota tai ammattikieltoa 
harjoittaakseen lastenhoitoon liittyvää ammattitoimintaa toisessa jäsenvaltiossa. 
 
Rikosrekisterilain 6 §:n 2 ja 3 momentti sisältää alaikäisten kanssa työskentelyä varten 
tarkoitettua rikosrekisteriotetta koskevat säännökset. Artiklan 2 ja 3 kohdan sanamuodot 
ovat kuitenkin yleisiä ja ne siis soveltuvat kaikkiin yksityisen henkilön itseään koske-
viin rikosrekisteripyyntöihin. 
 
Rikosrekisterilain 6 §:n 1 momentti koskee myös yksityisen henkilön itseään koskevaa 
rikosrekisteripyyntöä. Sen mukaan yksityinen henkilö saa itseään koskevan otteen ri-
kosrekisteristä viisumia, työlupaa, oleskelulupaa tai muuta niihin verrattavaa syytä var-
ten. Otteita pyydetään lähinnä ulkomaan viranomaisia varten (HE 368/1992). 
 
Mainitun alaikäisten kanssa työskentelyä koskevan rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin 
mukaan yksityinen henkilö saa itseään koskevan otteen rikosrekisteristä voidakseen 
ryhtyä sellaiseen tehtävään, johon pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu työskente-
lyä alaikäisten parissa ja jossa ote on lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvit-
tämisestä annetun lain (504/2002) mukaan toimitettava työnantajalle tai viranomaiselle. 
Otteeseen merkitään tiedot päätöksestä, jolla henkilö on tuomittu rikoslain 17 luvun 18, 
18a 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 pahoinpitelystä, 31 luvun 2 §:n nojalla 
törkeästä ryöstöstä taikka 50 luvussa tarkoitetusta huumausainerikoksista. Otteeseen 
merkitään myös tiedot päätöksestä, jolla henkilö on aikaisemmin voimassa olleen lain 
nojalla tuomittu vastaavasta rikoksesta.  
 
Lisäksi hallituksen esityksen 282/2010 vp perusteella eduskunta on hyväksynyt rikosre-
kisterilain 6 §:n 2 momentin muutettavaksi siten, että lasten kanssa työskentelevien ri-
kostaustan selvittämisessä käytettävään rikosrekisterin otteeseen merkitään myös tiedot 
rikoslain 17 luvun 18, 18a tai 19 §:ssä ja 20 luvussa tarkoitetuista rikoksista tuomituista 
sakoista, jotka on rekisteröity sakon täytäntöönpanosta annetun lain 46 §:n 1 momentis-
sa tarkoitettuun sakkorekisteriin (EV 364/2010 vp). 
 
Eduskunta on vastauksissaan 348/2010 vp ja 370/2010 vp hyväksynyt hallitusten esitys-
ten 164/2010 vp ja 190/2010 vp perusteella rikosrekisterilain 2 ja 3 momenttia muutet-
tavaksi myös siten, että yksityinen henkilö saa itseään koskevan otteen rikosrekisteristä 
myös voidakseen toimia kuvaohjelmalain (710/2011) mukaisena kuvaohjelmaluokitteli-
jana. Tällöin otteeseen merkitään edellä 2 ja 3 momentissa mainittujen tietojen lisäksi 
tiedot päätöksestä, jolla henkilö on tuomittu rikoslain 17 luvun 17 §:ssä tarkoitetusta 
väkivaltakuvauksen levittämisestä tai rikoslain 17 luvun 18b §:ssä tarkoitetusta kuvaoh-
jelman laittomasta esittämisestä tai levittämisestä alaikäiselle. Lisäksi opiskelija saa 
itseään koskevan otteen rikosrekisteristä voidakseen opinnoissa taikka opintoihin kuu-
luvassa työssäoppimisessa tai harjoittelussa ryhtyä sellaiseen tehtävään, johon olennai-
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sesti kuuluu työskentelyä alaikäisten parissa ja jossa ote on pyydettäessä toimitettava 
koulutuksen järjestäjälle tai korkeakoululle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
(630/1998), ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998), ammattikor-
keakoululain (351/2003) tai yliopistolain (558/2009) mukaan. Otteeseen merkitään sa-
mat tiedot kuin 2 momentissa tarkoitettuun otteeseen.2 
 
Hallituksen esityksen 164/2010 vp perusteella eduskunta on hyväksynyt muutettaviksi 
myös rikosrekisterilain 6 §:n 4 ja 5 momenttia (EV 370/2010 vp).  
 
Esityksessä on katsottu, että artiklan sanamuodon voidaan katsoa koskevan kaikkia 
edellä mainittuja yksityisen henkilön rikosrekisterilain 6 §:n 1–3 momentin nojalla te-
kemiä pyyntöjä, joten artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden voidaan siis 
katsoa koskevan näitä kaikkia pyyntöjä. 
 
Artiklan 3 kohta edellyttää, että 7 päivän huhtikuuta 2012 jälkeen yksityisen henkilön, 
joka ei ole Suomen kansalainen, esittäessä rikosrekisterilain 6 §:n 1–3 momentin mu-
kaisen pyynnön Oikeusrekisterikeskuksella olisi velvollisuus pyytää kyseisen henkilön 
rikosrekisteritietoja hänen kansalaisuusjäsenvaltiostaan. Artiklan 2 kohdan mukaan tie-
toja olisi mahdollisuus pyytää myös tilanteessa, jossa kyseinen henkilö on tai on ollut 
pyynnön esittäneen tai pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion asukas tai kansalainen. 
Säännös tarkoittanee, että näitä tietoja voidaan pyytää myös 7 päivän huhtikuuta 2012 
jälkeen. Artiklan 2 kohdan mukainen pyyntö tulisi esittää kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. 
 
Esityksen mukaan lähtökohtana tulisi olla, että henkilön itse pyytämään rikosrekisteriot-
teeseen saataisiin kattavasti merkittyä jäsenvaltioiden alueella annetut tuomiot. Esityk-
sessä ehdotetaan, että EU-rikosrekisterilain 20 § sisältäisi säännökset Oikeusrekisteri-
keskuksen velvollisuudesta esittää artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu pyyntö. Artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen pyyntöjen osalta esityksessä ehdotetaan, että Suomen lainsää-
däntö ei kattaisi säännöksen koko soveltamisalaa. Esityksen mukaan tältä osin Oikeus-
rekisterikeskus esittäisi pyynnön henkilön asuinvaltioon, jos kyseessä olisi yksityinen 
henkilö, jonka osalta olisi tiedossa, että hän on täysi-ikäisenä ollut toisen jäsenvaltion 
asukas, eivätkä häntä koskevat rekisteritiedot ole tältä osin muutoin saatavilla. 
 
Rikosrekisterilain 6 §:n 1–3 momentin mukaista otetta voisi pyytää sekä Suomen kansa-
lainen että ulkomaalainen. Pääsääntöisesti ehdotetussa EU-rikosrekisterilain 20 §:ssä 
tarkoitetut pyynnöt koskisivat muun kuin Suomen kansalaisen pyyntöä saada rikosrekis-
terilain 6 §:n 1–3 momentissa tarkoitettu itseään koskeva rikosrekisteriote. Tämä johtuu 
siitä, että artiklan 3 kohta velvoittaa pyynnön esittämiseen, jos henkilö pyytää tietoja 
omasta rikosrekisteristään muun jäsenvaltion kuin kansalaisuusjäsenvaltion keskusvi-
ranomaiselta. Artiklan 2 kohta antaa kuitenkin mahdollisuuden pyytää tietoja toisen 
jäsenvaltion keskusviranomaiselta myös silloin, kun tietoja omasta rikosrekisteristään 
on pyytänyt oma kansalainen. Myös EU-rikosrekisterilakiin ehdotetun 20 §:n 2 momen-
tin mukaan kyse voisi olla Suomen kansalaisen pyynnöstä. Tarvetta tällaisen pyynnön 
esittämiseen Suomen kansalaisen osalta ei olisi tavanomaisessa tilanteessa, sillä puite-
päätöksen mukaisessa menettelyssä Suomen kansalaisia koskevista toisissa jäsenvalti-

                                                 
2 voimaan 1.1.2012 
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oissa annetuista tuomiosta olisi tiedot jo toimitettu puitepäätöksen 4 artiklan mukaisesti 
Suomeen. 
 
Toinen jäsenvaltio vastaisi Oikeusrekisterikeskuksen EU-rikosrekisterilain 20 §:n mu-
kaisesti esittämään pyyntöön puitepäätöksen 7 artiklan 2 ja 4 kohdan nojalla siten kuin 
sen kansallisessa lainsäädännössä säädetään pyyntöjen täyttämisestä. Puitepäätös ei siis 
sisällä säännöksiä siitä, miten pyyntöön tulee vastata, vaan tämä ratkaistaan jäsenvalti-
oiden kansallisessa lainsäädännössä. 
 
Esityksen mukaan Suomessa vastaaviin pyyntöihin vastattaisiin EU-rikosrekisterilain 15 
§:n nojalla. Suomi vastaisi toisen jäsenvaltion pyyntöihin ehdotetun sääntelyn mukaan 
myös tilanteissa, joissa kyse olisi henkilöstä, joka asuisi Suomessa, eikä olisi Suomen 
kansalainen.   
 
Artiklan 3 kohdan mukaisen pyynnön osalta on määritelty, että toisesta jäsenvaltiosta 
saatava rikosrekisteritieto voidaan lisätä kyseiselle henkilölle toimitettavaan rikosrekis-
teriotteeseen. Sanamuodon ei voida katsoa velvoittavan kaiken toisesta jäsenvaltiosta 
saatavan tiedon merkitsemiseen omaan kansalliseen rikosrekisteriotteeseen. Esityksen 
mukaan periaatteena tulisi olla, että EU-rikosrekisterilain 20 §:n mukaisen pyynnön 
perusteella Oikeusrekisterikeskuksen toisesta jäsenvaltiosta saamat rikosrekisteritiedot 
merkittäisiin rikosrekisterilain 6 §:n 1–3 momentissa tarkoitettuun rikosrekisteriottee-
seen, jos vastaavat tiedot merkittäisiin vastaavassa kansallisessa tilanteessa. Merkitse-
mällä pyynnön perusteella saadut tiedot rikosrekisteriotteeseen voidaan muun muassa 
puitepäätöksen 12 johdantokappaleen mukaisesti varmistua siitä, että lapsiin kohdistu-
vasta seksuaalirikoksesta tuomittu henkilö ei voisi pitää salassa toisessa jäsenvaltiossa 
annettuja tuomioita. 
 
Tämän johdosta esityksessä ehdotetaan, että viisumia, työlupaa ja oleskelulupaa varten 
pyydettävää rikosrekisteriotetta koskevaa rikosrekisterilain 6 §:n 1 momenttia tulisi 
muuttaa siten, että siinä todetaan, että otteeseen merkitään myös EU-rikosrekisterilain 
20 §:n mukaisen pyynnön nojalla saadut tiedot päätöksestä, jolla henkilö on tuomittu 
toisessa jäsenvaltiossa rikosrekisterilain 2 §:n 1 momentissa mainittua seuraamusta vas-
taavaan seuraamukseen. 
 
Vastaavasti esityksen mukaan lasten kanssa työskentelemistä varten pyydettävää rikos-
rekisteriotetta koskevaa rikosrekisterilain 6 §:n 2 momenttia tulisi muuttaa siten, että 
siinä todetaan, että otteeseen merkitään myös EU-rikosrekisterilain 20 §:n mukaisen 
pyynnön nojalla saadut tiedot päätöksestä, jolla henkilö on tuomittu toisessa jäsenvalti-
ossa vastaavasta rikoksesta rikosrekisterilain 2 §:n 1 momentissa mainittua seuraamusta 
vastaavaan seuraamukseen tai sakkorangaistukseen. Mainitun 2 momentin osalta esityk-
sen mukaan rikosrekisteriotteeseen merkittäisiin myös sakkorangaistukset, sillä näin 
meneteltäisiin myös vastaavien kansallisten sakkotuomioiden osalta hallituksen esityk-
sessä 282/2010 vp ehdotetun mukaisesti. 
 
Kuten edellä on todettu, hallituksen esityksessä 282/2010 vp esitetään, että rikosrekiste-
rilain 6 §:n 2 momentin mukaiseen otteeseen merkittäisiin myös sakkorekisterin tiedot, 
siltä osin kuin kyse on rikoslain 17 luvun 18, 18a tai 19 §:ssä tarkoitetusta sukupuo-
lisiveellisyyttä loukkaavasta teosta ja 20 luvussa tarkoitetuista seksuaalirikoksista. Tässä 
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esityksessä pidetään perusteltuna, että myös niissä tilanteissa, joissa ei ole kyse edellä 
mainituista EU-rikosrekisterilain 20 §:n mukaisista pyynnöistä, mainittuun rikosrekiste-
rin otteeseen merkittäisiin tiedot päätöksestä, jolla henkilö on toisessa jäsenvaltiossa 
tuomittu vastaavasta rikoksesta sakkorangaistukseen. Käytännössä kyseessä olisi Suo-
men kansalaista koskeva tieto, joka olisi toimitettu toisesta jäsenvaltiosta Suomeen pui-
tepäätöksen 4 artiklan mukaisesti ja merkitty Suomessa säilytysrekisteriin. Esityksen 
mukaan 6 §:n 2 momenttia tulisi siis täydentää myös tältä osin siten, että säilytysrekiste-
rissä oleva tieto vastaavasta sakkorangaistuksesta merkittäisiin rikosrekisteriotteeseen. 
 
Esityksessä on muutoin pidetty lähtökohtana, että säilytysrekisterin tietoja luovutetaan 
vain toisille jäsenvaltioille. Edellä selostetun mukaisesti tähän esitetään kuitenkin poik-
keusta, koska esityksessä on pidetty perusteltuna, että rikosrekisterilain 6 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettuun lasten kanssa työskentelemistä varten pyydettävään rikosrekisteriot-
teeseen merkittäisiin myös säilytysrekisterissä olevat tiedot sakkorangaistuksista, jotka 
olisivat vastaavia rikoksia kuin rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa on tarkoitettu. Täl-
laista ratkaisua voidaan pitää puitepäätöksen tarkoituksen mukaisena, koska sen mukai-
sesti voidaan saavuttaa edellä mainittu tavoite siitä, että lapsiin kohdistuvasta seksuaali-
rikoksesta tuomittu henkilö ei voi pitää salassa toisessa jäsenvaltiossa annettuja tuomi-
oita. 
 
Esityksen mukaan rikosrekisterilain 6 §:n 2 momenttia tulisi vielä muuttaa siten, että 
siinä todetaan, että momentissa tarkoitettuun otteeseen merkitään myös tiedot päätök-
sestä, joka on 2 §:n 2 momentin nojalla merkitty rikosrekisteriin ja jossa henkilö on 
tuomittu vastaavasta rikoksesta. Perusteena tälle muutokselle on, että rikosrekisterilain 6 
§:n 2 momentin nykyinen sanamuoto ei mahdollista, että momentissa tarkoitettuun ot-
teeseen merkitään rikosrekisterissä oleva vastaava tuomio, joka perustuu toisen valtion 
lain eikä rikoslain soveltamiseen. 
 
Edellä mainitut rikosrekisterilain 6 §:n 2 momenttiin ehdotetut muutokset esitetään teh-
täväksi lisäämällä 6 §:ään uusi 3 momentti. 
 
Artiklan 4 kohdan mukaan jäsenvaltion keskusviranomaisen on toimitettava kaikki ri-
kosrekisteristä saatavia tietoja koskevat pyyntönsä käyttäen puitepäätöksen liitteenä 
olevaa lomaketta. Esityksen mukaan EU-rikosrekisterilakiin olisi tarpeellista ottaa sel-
ventävä säännös lomakkeen käyttämisestä (21 §). Rikosoikeusapuasetuksen 3 §:n 3 
momentti sisältää lomakkeen käyttöä koskevan säännöksen, joka voitaisiin kumota tar-
peettomana.  
 
 
7 artikla. Vastaaminen tuomioita koskevaan tietopyyntöön. Artikla sisältää säännökset 
siitä, miten jäsenvaltion tulee vastata yksittäiseen rikosrekisteritietoja koskevaan pyyn-
töön. Artiklan 1–3 kohta sääntelee tilannetta, jossa toinen jäsenvaltio pyytää 6 artiklan 
mukaisesti tietoja kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselta. Artikla kattaa vain 6 
artiklassa tarkoitetut keskusviranomaiselta toiselle esitetyt pyynnöt. Puitepäätös ei sisäl-
lä sääntelyä sellaisten pyyntöjen täyttämisestä, jotka on toimitettu 6 artiklassa kuvatusta 
menettelystä poikkeavasti. Muilla tavoin toimitettujen pyyntöjen täyttämisen edellytyk-
set määräytyvät eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 13 artiklan mukaisesti. 
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Rikosasian käsittely 
 
Artiklan 1 kohdassa on kyse tilanteesta, jossa kansalaisuusjäsenvaltion keskusviran-
omaiselta pyydetään rikosrekisteritietoja rikosasian käsittelyä varten. Tällöin kyseisen 
keskusviranomaisen on toimitettava pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle seuraavat tiedot: 
kansalaisuusjäsenvaltiossa annetut ja rikosrekisteriin kirjatut kansalliset tuomiot (a koh-
ta); muissa jäsenvaltioissa annettuja tuomioita koskevat tiedot, jotka sille on toimitettu 4 
artiklan mukaisesti 27 päivän huhtikuuta 2012 jälkeen, sellaisina kuin ne on säilytetty 5 
artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti (b kohta); muissa jäsenvaltiossa annetut rikosrekiste-
riin kirjatut tuomiot, joista sille on toimitettu tiedot 27 päivään huhtikuuta 2012 men-
nessä (c kohta); kolmansissa maissa annetut rikosrekisteriin kirjatut tuomiot, joista sille 
on toimitettu tiedot myöhemmin (d kohta). 
 
Rikosasian käsittelyä varten toimitettavien tietojen osalta puitepäätös siis määrittelee 
suoraan, mitä tietoja kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaisen tulee toimittaa. Ar-
tiklan lähtökohtana on, että toisen jäsenvaltion pyytäessä rikosrekisteritietoja rikosasian 
käsittelyä varten, tiedot toimitetaan pyynnön mukaisesti. Artiklan 1 kohdassa ei määri-
tellä erityisiä edellytyksiä tietojen toimittamiselle eikä perusteita pyynnöstä kieltäytymi-
selle.  
 
Voimassaolevan lainsäädännön mukaan rikosrekisteritietoja voidaan luovuttaa toisen 
valtion viranomaisille rikosasian käsittelyä varten samoin edellytyksin kuin niitä voi-
daan antaa Suomen viranomaisille (rikosoikeusapulain 24 §). Säännös vastaa eurooppa-
laisen oikeusapusopimuksen 13 artiklan sisältöä. Rikosrekisterilain 1 §:n 2 momentti 
määrittelee yleisesti, että rikosrekisteritietoja luovutetaan rikosoikeudellisten seuraa-
musten määräämistä ja täytäntöönpanoa varten. 
 
Puitepäätöksen mukaisessa menettelyssä rikosrekisteritietojen luovuttamisen edellytyk-
senä ei enää ole, että tietoja tulisi voida antaa vastaavassa kansallisessa tilanteessa. Käy-
tännössä edellytyksen poistumisella ei olisi suurta merkitystä, sillä erot luovuttamisen 
edellytyksissä eivät jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen välillä ole todennäköisesti suuria. 
Puitepäätöksen mukaisessa menettelyssä tietoja luovutettaisiin toisten jäsenvaltioiden 
keskusviranomaisille rikosasian käsittelyä varten. Rikosasian käsittely on määritelty 
puitepäätöksen 2 artiklan b kohdassa. Sillä tarkoitetaan esitutkintaa, varsinaista oikeu-
denkäyntiä ja tuomion täytäntöönpanoa. Tietoja luovutettaisiin toisen jäsenvaltion kes-
kusviranomaiselle yleisemmällä edellytyksellä kuin kansallisille viranomaisille, sillä 
riittävää on, että pyynnön esittää keskusviranomainen ja että tietoa pyydetään rikosasian 
käsittelyä varten. Esitutkinnan osalta saattaa olla, että tietoja annettaisiin laajemmin 
kuin aikaisemmin ja siten laajemmin kuin kansalliset esitutkintaviranomaiset tietoja 
saavat. Tämä johtuu siitä, että toisen jäsenvaltioiden pyyntöjen osalta ei enää voitaisi 
edellyttää, että tietoja annettaisiin kansallisen lainsäädännön mukaisesti vain pakkokei-
noasioita varten. 
 
Kansainvälisessä rikosoikeusavussa toisille valtioille voidaan antaa oikeusapua, vaikka 
vastaavassa kansallisessa tilanteessa pyydettyä toimenpidettä ei suoritettaisi. Rikosoi-
keusapulain yleisiin periaatteisin kuuluu, että ainoastaan pakkokeinojen käyttämisen 
edellytyksenä on, että pakkokeinoja voidaan käyttää vain, jos tämä olisi Suomen lain 
mukaan sallittua, jos pyynnön perusteena oleva teko olisi tehty Suomessa vastaavissa 
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olosuhteissa (15 §). Muilta osin oikeusapua voidaan antaa, vaikka pyynnön perusteena 
oleva teko ei olisi Suomessa rangaistava. Periaatteena kuitenkin on, että oikeusapu-
pyynnön täyttämisessä on noudatettava Suomen lain mukaista menettelyä, jollei toisin 
ole säädetty (9 §).  
 
Koska puitepäätös ei sen 12 artiklan mukaan kumoa eurooppalaisen oikeusapusopimuk-
sen 13 artiklaa, voidaan katsoa, että eurooppalaisen oikeusapusopimuksen ja sitä täy-
dentävien sopimusten sallimat yleiset kieltäytymisperusteet ovat voimassa myös puite-
päätöksen mukaisessa yksittäiseen pyyntöön perustuvassa rikosrekisteritietojen luovut-
tamisessa. Jäsenvaltioiden välisessä rikosoikeusavussa sovellettavat kieltäytymisperus-
teet ovat hyvin rajoitetut. Kieltäytyminen voisi olla mahdollista eurooppalaisen oikeus-
apusopimuksen 2 artiklan b kappaleen nojalla, jos pyynnön vastaanottanut osapuoli kat-
soo, että pyynnön noudattaminen saattaa loukata sen täysivaltaisuutta tai voi vaarantaa 
sen turvallisuutta taikka on ristiriidassa sen oikeusjärjestyksen yleisten periaatteiden 
(ordre public) tai muiden olennaisten etujen kanssa. Vastaava kieltäytymisperuste sisäl-
tyy rikosoikeusapulain 12 §:ään. Mitä todennäköisimmin kieltäytymisperusteen sovel-
taminen jäsenvaltioiden välisessä yhteistyössä ei olisi tarpeellista. Esitykseen sisältyy-
kin ehdotus, että EU-rikosrekisterilakiin otetaan yleinen viittaus, jonka mukaan rikosoi-
keusapulakia voidaan soveltaa soveltuvin osin EU-rikosrekisterilain mukaiseen menet-
telyyn (4 §). 
 
Kuten edellä on todettu, artiklan 1 kohdan voimassaolevaa sääntelyä laajemmat edelly-
tykset rikosrekisteritietojen luovuttamiseen soveltuvat ainoastaan puitepäätöksen 6 ar-
tiklan mukaisesti keskusviranomaiselta toiselle esitettyihin pyyntöihin. Muilla tavoin, 
esimerkiksi syyttäjäviranomaiselta keskusviranomaiselle esitettyyn pyyntöön, artiklan 
uudet tietojen luovuttamista koskevat edellytykset eivät puitepäätöksen mukaan sovel-
tuisi. Tällaisiin pyyntöihin sovellettaisiin eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 13 ar-
tiklassa määrättyjä edellytyksiä. Tämä tarkoittaa, että näiden pyyntöjen osalta voitaisiin 
edellyttää, että rikosrekisteritietoja luovutetaan, jos niitä annettaisiin vastaavassa kansal-
lisessa tilanteessa. 
 
Lisäksi artiklan 1 kohdan tietojen luovuttamista koskevat edellytykset soveltuvat aino-
astaan tilanteeseen, jossa tietoja pyydetään kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomai-
selta. Käytännössä puitepäätöksen mukaisessa yhteistyössä pääsääntö olisikin, että 
Suomeen tulevat pyynnöt koskisivat lähinnä Suomen kansalaisia, koska Suomen kansa-
laisten osalta tiedot olisivat keskitetysti Suomessa.  
 
Myös muiden jäsenvaltioiden kansalaisia tai kolmannen valtion kansalaisia koskevat 
pyynnöt olisivat kuitenkin mahdollisia. Artiklan 4 kohdan mukaan tilanteissa, joissa 
tietojen luovuttamista pyydetään muun jäsenvaltion kuin kansalaisuusjäsenvaltion kes-
kusviranomaiselta, tiedot tulee luovuttaa siinä laajuudessa kuin eurooppalaisen oikeus-
apusopimuksen 13 artiklassa määrätään. Artiklan 4 kohta edellyttää vain pyynnön vas-
taanottaneessa jäsenvaltiossa annettuja tuomioita ja kolmansien maiden kansalaisille ja 
kansalaisuudettomille annettuja tuomioita koskevien tietojen luovuttamista. Suomen 
rikosrekisterissä voisi kuitenkin olla tietoja myös toisen jäsenvaltion kansalaiselle ul-
komailla annetuista tuomioista, jos kyseessä olisi Suomessa pysyvästi asuva henkilö. 
Tältä osin puitepäätös ei sääntele, millä edellytyksillä tiedot annetaan. 
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Puitepäätöksen sääntelemä järjestelmä, jossa pyyntöihin vastaamisen edellytykset mää-
räytyvät sen mukaan, mikä viranomainen pyynnön on esittänyt ja onko pyynnön koh-
teena oleva henkilö pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion kansalainen, johtaisi moni-
mutkaiseen käytäntöön pyyntöjen täyttämisessä. Järjestelmä johtaisi todennäköisesti 
myös siihen, että pyyntöjä esitettäisiin enää keskusviranomaisen välityksellä, koska 
tällöin tietoja luovutettaisiin puitepäätöksen mukaisilla edellytyksillä. 
 
Esityksen mukaan Suomessa ei olisi tarpeellista rajoittaa puitepäätöksen sääntelemiä 
tietojen luovuttamisedellytyksiä soveltumaan ainoastaan toisen jäsenvaltion keskusvi-
ranomaisen esittämiin pyyntöihin, jotka koskevat Suomen kansalaisia. Oikeusrekisteri-
keskuksen tulisi voida luovuttaa tietoja samoilla edellytyksillä riippumatta siitä, mikä 
pyynnön esittänyt toimivaltainen viranomainen on ja pyydetäänkö tietoja Suomen kan-
salaisesta vai ulkomaalaisesta. Toimivaltaisia viranomaisia pyynnön esittämiseen olisi-
vat toisen jäsenvaltion puitepäätöksen 3 artiklan mukaiset keskusviranomaiset sekä eu-
rooppalaisen oikeusapusopimuksen 24 artiklassa tarkoitetut oikeusviranomaiset. Esityk-
sessä ehdotetaan, että EU-rikosrekisterilakiin otetaan säännös, joka mahdollistaa pyyn-
töihin vastaamisen riippumatta siitä, mikä toimivaltainen viranomainen pyynnön on 
esittänyt ja koskeeko pyyntö Suomen kansalaista (14 §). 
 
EU-rikosrekisterilakiin otettavassa säännöksessä tulisi esityksen mukaan myös määritel-
lä, mitä tietoja toiselle jäsenvaltiolle luovutetaan. Artiklan 1 kohdan a alakohdan mu-
kaan pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle on ensinnäkin luovutettava kansalaisuusvaltios-
sa annetut ja rikosrekisteriin kirjatut kansalliset tuomiot. Suomessa näitä tuomioita oli-
sivat rikosrekisteriin rikosrekisterilain 2 §:n 1 momentin nojalla rikosrekisteriin merki-
tyt tuomiot. Lisäksi tällaisia tuomioita olisivat sakkorekisteriin merkityt tuomioistuimen 
päiväsakoin vahvistettua sakkoa, rikesakkoa ja kurinpitosakkoa koskevat tuomiot. Sekä 
rikosrekisteriin että sakkorekisteriin merkityt tuomiot voivat koskea sekä Suomen kan-
salaisia että toisen valtion kansalaisia. Artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan pyynnön 
esittäneelle jäsenvaltiolle on lisäksi luovutettava muissa jäsenvaltioissa annettuja tuo-
mioita koskevat tiedot, jotka sille on toimitettu 4 artiklan mukaisesti 27 päivän huhti-
kuuta jälkeen, sellaisina kuin ne on säilytetty 5 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti. Näillä 
tiedoilla tarkoitetaan Suomessa säilytysrekisteriin merkittäviä tietoja, jotka olisivat 
Suomen kansalaista koskevia toisessa jäsenvaltiossa annettuja tuomioita. Säilytysrekis-
terin tiedot voivat olla päällekkäisiä rikosrekisterin tietojen kanssa, jos säilytysrekisterin 
tietoja on merkitty rikosrekisteriin rikosrekisterilain 2 §:n 2 momentin nojalla. Artiklan 
1 kohdan c alakohdan mukaan pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle on myös toimitettava 
muissa jäsenvaltioissa annetut rikosrekisteriin kirjatut tuomiot, joista sille on toimitettu 
tiedot 27 päivään huhtikuuta 2012 mennessä. Nämä tiedot sisältyvät Suomessa rikosre-
kisteriin, jonne ne on voitu merkitä rikosrekisterilain 2 §:n 2 momentin nojalla. Artiklan 
1 kohdan d alakohdan mukaan pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle on vielä toimitettava 
kolmansissa maissa annetut rikosrekisteriin kirjatut tuomiot, joista sille on toimitettu 
tiedot myöhemmin. Myös nämä tiedot sisältyvät Suomessa rikosrekisteriin, jonne ne on 
voitu merkitä rikosrekisterilain 2 §:n 2 momentin nojalla. Artiklan 1 kohdan c ja d ala-
kohdassa tarkoitetut rikosrekisteriin kirjatut tuomiot voivat koskea joko Suomen kansa-
laisia tai Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia, sillä rikosrekisterilain 2 §:n 2 mo-
mentin mukaan vain näitä koskevat ulkomaiset tuomiot merkitään Suomen rikosrekiste-
riin. 
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Edellä esitetyn mukaisesti ehdotetussa EU-rikosrekisterilain 14 §:ssä säädettäisiin, että 
Oikeusrekisterikeskuksen on toimitettava toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomai-
selle rikosrekisterin, sakkorekisterin ja säilytysrekisterin tiedot. Tiedot toimitettaisiin 
ensinnäkin riippumatta siitä, mikä on pyynnön esittänyt toimivaltainen viranomainen 
sekä riippumatta siitä, onko pyynnön kohteena oleva henkilö Suomen kansalainen vai 
ulkomaalainen. Tältä osin tietoja siis luovutettaisiin laajemmin kuin puitepäätös edellyt-
tää. Kuten edellä on todettu, puitepäätös velvoittaisi tietojen luovuttamiseen tässä laa-
juudessa vain, jos tietoja olisi pyytänyt toisen jäsenvaltion 3 artiklassa tarkoitettu kes-
kusviranomainen ja jos pyyntö koskisi Suomen kansalaista.   
 
Kuten edellä on todettu, rikosrekisteristä, säilytysrekisteristä ja sakkorekisteristä toimi-
tettavat tiedot voisivat olla päällekkäisiä, jos säilytysrekisterin tietoja olisi siirretty ri-
kosrekisteriin. Esityksessä on pidetty perusteltuna, että ehdotetussa EU-rikosrekis-
terilain 14 §:n 2 momentissa säädettäisiin, että siltä osin kuin rikosrekisterissä on säily-
tysrekisteriin merkittyjä tietoja, näitä tietoja ei toimitettaisi pyynnön esittäneeseen jä-
senvaltioon. 
 
Rikosrekisterilain 4 §:n 2 momenttiin sisältyy yksittäisiä rikosrekisteritietojen luovut-
tamispyyntöjä koskeva viittaussäännös eurooppalaiseen oikeusapusopimukseen. Esityk-
sen mukaan kyseistä säännöstä tulisi täydentää vastaavalla viittauksella EU-
rikosrekisterilakiin. 
 
 
Muu tarkoitus kuin rikosasian käsittely 
 
Artiklan 2 kohta koskee sitä vastoin tilannetta, jossa kansalaisuusjäsenvaltion keskusvi-
ranomaiselta pyydetään rikosrekisteritietoja muuta tarkoitusta kuin rikosasian käsittelyä 
varten. Tällöin kyseisen keskusviranomaisen on vastattava pyyntöön kansallisen lain-
säädäntönsä mukaisesti kansalaisuusjäsenvaltiossa annettujen tuomioiden osalta ja sel-
laisten kolmansien maiden antamien tuomioiden osalta, joista sille on myöhemmin toi-
mitettu tiedot ja jotka on kirjattu sen rikosrekisteriin. 
 
Toisessa jäsenvaltiossa annettujen tuomioiden osalta, jotka on toimitettu kansalaisuus-
jäsenvaltiolle, kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaisen on toimitettava kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle tiedot, jotka on säilytetty 
5 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, sekä tiedot, jotka on toimitettu kyseiselle keskusvi-
ranomaiselle 27 päivään huhtikuuta 2012 mennessä ja jotka on kirjattu sen rikosrekiste-
riin. 
 
Kun siis kyse on tietojen toimittamisesta muuta tarkoitusta kuin rikosasian käsittelyä 
varten, puitepäätös ei suoraan määrittele, mitä tietoja kansalaisuusjäsenvaltion keskusvi-
ranomaisen tulee toimittaa, vaan tiedot toimitetaan kansallisen lainsäädännön mukaises-
ti. Kansallisen lainsäädännön sisältö on jäsenvaltion vapaassa harkinnassa ja mahdollis-
ta on myös se, että kansallisen lainsäädännön mukaan tietoja ei toimiteta muuta tarkoi-
tusta kuin rikosasian käsittelyä varten. Tämä todetaan myös puitepäätöksen liitteenä 
olevassa lomakkeessa, jolla toisen jäsenvaltion pyyntöihin vastataan.  
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Myös eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 13 artikla sisältää määräykset rikosrekiste-
ritietojen luovuttamisesta muuta tarkoitusta kuin rikosasian käsittelyä varten. Artiklan 2 
kappaleen mukaan tietoja voidaan luovuttaa muuhun tarkoitukseen kansallisen lainsää-
dännön, määräysten tai käytännön mukaisesti. Eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 
sääntely on siis vastaava kuin puitepäätöksen sisältö. 
 
Rikosrekisterilain 1 §:n 2 ja 3 momentti määrittelee, mihin tarkoitukseen rikosrekisteri-
tietoja voidaan luovuttaa. Tietoja voidaan luovuttaa rikosoikeudellisten seuraamusten 
määräämistä ja täytäntöönpanoa varten sekä käytettäväksi henkilön luotettavuuden tai 
henkilökohtaisen soveltuvuuden selvittämisessä ja arvioinnissa.  
 
Rikosrekisterilain 3–9 §:ssä säädetään tarkemmin rikosrekisteritietojen luovuttamisen 
edellytykset. Rikosrekisterilain 4 §:n 1 momentin mukaan tietoja voidaan luovuttaa 
1) tuomioistuimelle vireillä olevan asian käsittelyä varten; 1a) Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitokselle epäiltyä tai syytettyä koskevan mielentilatutkimuksen tai arvion tekemis-
tä varten; 2) viralliselle syyttäjälle syytettä, syyteharkintaa ja pakkokeinoasiaa varten; 
3) Rikosseuraamuslaitokselle rangaistuksen täytäntöönpanoa ja soveltuvuusselvitystä 
varten sekä oikeusministeriön asianomaiselle virkamiehelle armahdusasioiden esittelyä 
varten;3 4) valtioneuvoston oikeuskanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle lain 
noudattamisen valvontaa varten; sekä 5) esitutkintaviranomaiselle pakkokeinoasiaa var-
ten.  
 
Rikosrekisterilain 4a §:n mukaan rikosrekisteristä voidaan lisäksi luovuttaa tietoja Suo-
men viranomaiselle asiassa, joka koskee 1) passia, Suomen kansalaisuutta tai ulkomaa-
laislaissa (378/1991) tarkoitettua viisumia, lupaa tai muuta toimenpidettä; 1a) turvalli-
suusselvityksistä annetussa laissa (177/2002) tarkoitetun perusmuotoisen turvallisuus-
selvityksen sekä laajan ja suppean turvallisuusselvityksen tekemistä; 2) viranomaisen 
lupaa tai hyväksyntää, jonka edellytyksenä on henkilön luotettavuus; 3) henkilön valin-
taa koulutukseen tai tehtävään, joka liittyy valtion turvallisuuteen, yleiseen järjestykseen 
ja turvallisuuteen, ulkoasiainhallintoon, Suomen kansainvälisiin suhteisiin, oikeushallin-
toon, keskuspankkitoimintaan tai rahanvalmistukseen ja jossa edellytetään henkilön 
erityistä luotettavuutta; 4) turvallisuusvalvontaa; sekä 5) lapsen huostaanottoa. 
 
Lisäksi rikosrekisterilain 4a §:n 2 momentin mukaan oikeusministeriö voi painavista 
syistä antaa luvan tietojen luovuttamiseen rikosrekisteristä viranomaiselle henkilön luo-
tettavuuden selvittämistä ja arviointia varten muussakin kuin 4a §:n 1 momentissa tar-
koitetussa asiassa. Hallituksen esityksessä 8/1999 todetaan 4a §:n 2 momentin peruste-
luissa, että 2 momentissa tarkoitetun poikkeusluvan myöntäminen sisältää sellaista oi-
keuspoliittista harkintaa ja linjanvetoa, joka luonteensa puolesta soveltuu paremmin 
ministeriölle kuin hallinnolliselle rekisteriviranomaiselle. 
 
Rikosrekisterilain 9 § koskee tietojen luovuttamista tieteellistä tutkimusta tai tilastointia 
taikka viranomaisen suunnittelu- tai selvitystyötä varten. Tietoja voidaan luovuttaa tä-
hän tarkoitukseen, jos tietojen luovutus ja käyttö eivät vaaranna rekisteröidyn henkilön 
yksityisyyden suojaa tai hänen etuaan tai oikeuttaan taikka valtion turvallisuutta. 
 

                                                 
3 voimaan 1.11.2011 
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Mahdollisuus luovuttaa rikosrekisteritietoja vieraan valtion viranomaiselle määräytyy 
rikosrekisterilain mukaan sen mukaisesti, onko kyse tietojen luovuttamisesta rikosasian 
käsittelyä varten tai muusta asiasta. Kuten edellä on todettu, rikosrekisterilain 4 §:n 2 
momentti sisältää viittaussäännöksen rikosrekisteritietojen luovuttamisesta vieraan val-
tion viranomaiselle rikosasian käsittelyä varten. Rikosrekisterilain 4a §:n 1 momentin 
soveltamisala on sitä vastoin rajoitettu koskemaan tietojen luovuttamista Suomen viran-
omaiselle, eikä tietoja siis pääsääntöisesti luovuteta vieraan valtion viranomaiselle. 
 
Rikosrekisterilain 4a §:n 2 momentin mukaan myös henkilön luotettavuuden selvittä-
mistä ja arviointia varten voidaan kuitenkin luovuttaa tietoja rikosrekisteristä myös 
muulle kuin Suomen viranomaiselle. Tämä kuitenkin edellyttää, että oikeusministeriö 
painavista syistä antaa tähän luvan (HE 8/1999). Kun tietoja luovutettaisiin vieraan val-
tion viranomaiselle, kyse olisi 4a §:n 2 momentin mukaisesti muusta kuin 1 momentissa 
tarkoitetusta asiasta, sillä 1 momentti soveltuu vain Suomen viranomaisiin. 
 
Rikosrekisterilain 9 §:ssä säädetyn tietojen luovuttamista tieteellistä tutkimusta tai tilas-
tointia taikka viranomaisen suunnittelu- ja selvitystyötä varten koskevan pykälän sovel-
tamisalaa ei ole rajoitettu koskemaan vain Suomen viranomaisia, joten sen voidaan kat-
soa soveltuvan myös vieraan valtion viranomaisiin. 
 
Myös muu lainsäädäntö sisältää salassa pidettävien tietojen luovuttamista koskevia 
säännöksiä. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 30 §:n mukaan sen 
lisäksi, mitä laissa erikseen säädetään, viranomainen voi antaa salassa pidettävästä asia-
kirjasta tiedon ulkomaan viranomaiselle tai kansainväliselle toimielimelle, jos ulkomaan 
ja Suomen viranomaisen välisestä yhteistyöstä määrätään Suomea sitovassa kansainvä-
lisessä sopimuksessa tai säädetään Suomea velvoittavassa säädöksessä ja tieto asiakir-
jasta voitaisiin tämän lain mukaan antaa yhteistyötä Suomessa hoitavalle viranomaisel-
le. Mainittu 30 § ei kuitenkaan sovellu puitepäätöksen soveltamiseen, sillä puitepäätös 
ei sisällä velvoitetta rikosrekisteritietojen luovuttamiseen muussa kuin rikosasiassa. 
 
Käytännön yhteistyössä on esiintynyt jonkin verran tarvetta rikosrekisteritietojen luo-
vuttamiseen vieraan valtion viranomaiselle myös muuta kuin rikosasian käsittelyä var-
ten. Oikeusministeriö on voinut painavista syistä luovuttaa tietoja rikosrekisterilain 4a 
§:n 2 momentin nojalla henkilön luotettavuuden selvittämistä ja arviointia varten. Ri-
kosrekisteritietojen luovuttamista vieraaseen valtioon on pyydetty myös lapsen huoltoa 
koskevissa asioissa. Tältä osin voidaan kuitenkin pitää epäselvänä, soveltuuko mainittu 
4a §:n 2 momentti tietojen luovuttamiseen, sillä kyseessä ei varsinaisesti ole 4a §:n 1 
momentin mukainen luotettavuuden selvittämistä ja arviointia koskeva asia. Vain lapsen 
huostaanottoa koskevat asiat kuuluvat 4a §:n soveltamisalaan. Toisaalta 4a §:n 2 mo-
mentti mahdollistaa tietojen luovuttamisen luotettavuuden selvittämistä ja arviointia 
koskevassa asiassa myös muissa kuin 1 momentissa tarkoitetussa asiassa. 
 
Myös kansallisissa tapauksissa on käytännössä ollut epäselvää, salliiko rikosrekisterilain 
4 § rikosrekisteritietojen käytön lapsen huoltoa koskevissa asioissa. Rikosrekisterilain 1 
§:n 2 ja 3 momentti rajaa rikosrekisterin tietojen käyttötarkoituksen rikosoikeudellisten 
seuraamusten määräämistä ja täytäntöönpanoa varten sekä henkilön luotettavuuden tai 
henkilökohtaisen soveltuvuuden selvittämistä ja arviointia varten. Toisaalta 4 §:n 1 
momentin 1 kohdan mukaan tietoja voidaan luovuttaa tuomioistuimelle vireillä olevan 
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asian käsittelyä varten, eikä säännöksen sanamuotoa ole erityisesti rajattu koskemaan 
rikosoikeudenkäyntejä. Lähtökohtana kuitenkin tulisi olla, että rikosrekisterilain 1 §:ssä 
säädettyä käyttötarkoituksen rajaavaa säännöstä ei saisi tulkita laajentavasti. Toisaalta 
rikosrekisterilain 4 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan tietoja voidaan luovuttaa myös 
valtioneuvoston oikeuskanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle lain noudattamisen 
valvontaa varten. Tältä osin ei voida katsoa olevan kyse tietojen luovuttamisesta rikos-
rekisterilain 1 §:n 2 tai 3 momentissa säädettyyn tarkoitukseen. 
 
Edellä esitetyn perusteella voidaan katsoa, että rikosrekisterilain säännökset eivät ole 
täysin selkeät siltä osin, mitä tietoja sen perusteella voidaan luovuttaa sekä Suomen että 
vieraan valtion viranomaisille. Sekä Suomen että vieraan valtion viranomaisten osalta 
saattaa myös olla tarpeita arvioida uudelleen, millä perusteella ja mille viranomaisille 
tietoja voidaan luovuttaa. Tässä esityksessä ei ole kuitenkaan mahdollisuutta puuttua 
rikosrekisterilain kokonaisuuteen laajemmin. Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on 
panna puitepäätös täytäntöön ja ehdottaa ne kansallisen lain muutokset, jota puitepäätös 
edellyttää.  
 
Tämän johdosta tässä esityksessä ei ehdoteta muutoksia niihin rikosrekisterilain sään-
nöksiin, jotka mahdollistavat rikosrekisteritietojen luovuttamisen vieraan valtion viran-
omaiselle muuta tarkoitusta varten kuin rikosasian käsittelyyn. Tältä osin rikosrekisteri-
lain sääntelyn ehdotetaan säilyvän ennallaan.  
 
Myös lakivaliokunta on lausunnossaan 17/2006 vp suhtautunut torjuvasti siihen mah-
dollisuuteen, että tässä yhteydessä tietoja ryhdyttäisiin luovuttamaan myös muuta tar-
koitusta varten kuin rikosasian käsittelyyn. Esityksessä ehdotettu ratkaisu, jonka mu-
kaan puitepäätöksen täytäntöönpanossa keskitytään sääntelyyn, joka koskee rikosrekis-
teritietojen luovuttamista juuri rikosasian käsittelyä varten, vastaa siis myös lakivalio-
kunnan kantaa. 
 
 
Yksityisen henkilön itseään koskevat pyynnöt 
 
Kuten edellä 6 artiklan perusteluissa on todettu, 6 artiklan 2 ja 3 kohta sisältävät sään-
nökset tilanteista, joissa henkilö pyytää itseään koskevia tietoja omasta rikosrekisteris-
tään. Säännösten mukaan tarkoitus on, että tällöin sen jäsenvaltion keskusviranomainen, 
jossa omia tietoja koskeva pyyntö on esitetty, voi esittää rikosrekisteritietojen luovutta-
mista koskevan pyynnön toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle. Tilanteissa, jossa 
omia tietoja koskevan pyynnön on esittänyt toisen jäsenvaltioon kansalainen, 6 artiklan 
3 kohta asettaa velvoitteen esittää pyynnön rikosrekisteritietojen luovuttamisesta kansa-
laisuusvaltioon. Käytännössä Suomeen saapuvat toisen jäsenvaltion esittämät tällaiset 
pyynnöt koskisivat pääsääntöisesti Suomen kansalaisia, joiden tietoja pyydettäisiin 
Suomesta erityisesti 6 artiklan 3 kohdan nojalla. 
 
Puitepäätöksen 6 artikla ei sisällä säännöksiä siitä, millä edellytyksillä tällaiseen pyyn-
töön on vastattava. Myöskään 7 artikla, joka nimenomaan sisältää säännökset vastaami-
sesta tuomioita koskevaan tietopyyntöön, ei sisällä erityistä säännöstä siitä, millä edelly-
tyksillä tällaiseen toisen jäsenvaltion keskusviranomaisen esittämään pyyntöön, joka 
perustuu henkilön itseään koskevia tietoja koskevaan pyyntöön, tulisi vastata. 
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Kuten edellä on todettu, artiklan 2 kohta sisältää kuitenkin yleisen säännöksen, jonka 
mukaan, jos kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaiselta pyydetään 6 artiklan mukai-
sesti rikosrekisteritietoja muuta tarkoitusta kuin rikosasian käsittelyä varten, kyseisen 
keskusviranomaisen on vastattava siihen kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti. Artik-
lan 4 kohta taas sisältää säännöksen siitä, millä edellytyksillä pyyntöön vastataan, jos 
pyyntö esitetään muulle kuin kansalaisuusvaltiolle. Myös tältä osin pyyntöön, joka kos-
kee muuta kuin rikosasian käsittelyä, vastataan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 
Näiden säännösten voidaan katsoa soveltuvan myös henkilön itseään koskevia tietoja 
koskevaan pyyntöön. Se, millä edellytyksillä 6 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuun 
toisen jäsenvaltion keskusviranomaisen esittämään pyyntöön, joka perustuu henkilön 
itseään koskevaan pyyntöön, vastataan, voidaan siis ratkaista kansallisessa lainsäädän-
nössä. 
 
Suomessa ei ole voimassaolevaa erityistä lainsäädäntöä vieraan valtion viranomaisen 
tällaiseen pyyntöön vastaamisesta. Kuitenkin kuten edellä on todettu, rikosrekisterilain 
4a §:n 2 momentin nojalla oikeusministeriö voi painavista syistä luovuttaa rikosrekiste-
ritietoja vieraan valtion viranomaiselle henkilön luotettavuuden selvittämistä ja arvioin-
tia varten. Säännös ei kuitenkaan soveltuisi puitepäätöksen soveltamiseen jo siitä syystä, 
että puitepäätöksen mukaan sen 3 artiklan mukaisen keskusviranomaisen tulisi vastata 
pyyntöön. 
 
Esityksen mukaan lähtökohtana tulisi pitää, että Suomessa täytettäisiin 6 artiklan 2 ja 3 
kohdan mukaiset toisen jäsenvaltion keskusviranomaisen esittämät pyynnöt vastaavasti 
kuin rikosrekisterilain 6 §:n 1–3 momentin mukaiset yksityisen henkilön itseään koske-
vat pyynnöt kansallisesti täytetään4. Esityksessä ehdotetaan, että EU-rikosrekisterilain 
15 §:ään otettaisiin säännös pyyntöön vastaamisesta yksityisen henkilön itseään koske-
van pyynnön perusteella. Ehdotetun säännöksen mukaan Oikeusrekisterikeskus luovut-
taisi puitepäätöksen 6 artiklan 2 tai 3 kohdan perusteella toisen jäsenvaltion rikosrekis-
teritietojen luovuttamista pyytäneelle keskusviranomaiselle yksityiselle henkilölle toi-
mitettavaksi rikosrekisterin, sakkorekisterin ja säilytysrekisterin tiedot vastaavasti kuin 
yksityinen henkilö saisi itseään koskevat tiedot rikosrekisterilain 6 §:n 1–5 momentin 
mukaisesti vastaavassa tilanteessa. 
 
Tietoja luovutettaisiin ensinnäkin näin ollen silloin kun yksityinen henkilö olisi toisessa 
jäsenvaltiossa pyytänyt itseään koskevia tietoja rikosrekisterilain 6 §:n 1 momenttia 
vastaavasti viisumia, työlupaa, oleskelulupaa tai muuta niihin verrattavaa syytä varten. 
Tällöin luovutettaisiin kaikki rikosrekisterin, sakkorekisterin sekä säilytysrekisterin 
tuomioistuimen tuomitsemia sakkoja koskevat tiedot. 
 
Tietoja luovutettaisiin lisäksi kun yksityinen henkilö olisi toisessa jäsenvaltiossa pyytä-
nyt itseään koskevia tietoja rikosrekisterilain 6 §:n 2 momenttia vastaavaan tarkoituk-
seen eli työskentelyyn alaikäisten parissa. Tietojen luovuttamisen edellytyksenä ei olisi 
2 momentissa säädettyjen edellytysten täyttyminen vaan riittävää olisi, että kyseessä 
olisi vastaava tilanne toisessa jäsenvaltiossa ja kyseisen jäsenvaltion lainsäädäntö edel-
lyttäisi rikosrekisteriotteen esittämistä. Toisissa jäsenvaltioissa lasten kanssa työskente-
lyä varten esitettävää rikosrekisteriotetta voi pyytää myös muu kuin henkilö itse. Pyyn-

                                                 
4  6 §:n uudet muutokset voimaan 1.1.2012 
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nön voi muun muassa esittää viranomaistyönantaja. Esityksen mukaan pyynnöt kuiten-
kin täytettäisiin vain kuin ne olisivat artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti yksityisen henki-
lön esittämiä. Yksityinen henkilö voisi toimittaa saamansa rikosrekisteriotteen itse 
työnantajalle. 
 
Esityksen mukaan rikosrekisterilain 6 §:n 2 momenttia vastaavassa tilanteessa luovutet-
taisiin rikosrekisterin, sakkorekisterin ja säilytysrekisterin tiedot vastaavasti kuin tiedot 
luovutettaisiin kansallisessa tilanteessa. 
 
Tietoja luovutettaisiin lisäksi hallitusten esitysten 164/2010 vp ja 190/2010 vp perus-
teella säädettyihin tarkoituksiin, eli tilanteissa, joissa henkilöä itseään koskevaa otetta 
pyydettäisiin kuvaohjelmaluokittelijana toimimista varten sekä voidakseen opinnoissa 
taikka opintoihin kuuluvassa työssäoppimisessa tai harjoittelussa ryhtyä sellaiseen teh-
tävään, johon olennaisesti kuuluu työskentelyä alaikäisten parissa. 
 
Artiklan 2 kohdan 3 alakohdan mukaan toimittaessaan tietoja 4 artiklan mukaisesti tuo-
miojäsenvaltion keskusviranomainen voi ilmoittaa kansalaisuusjäsenvaltion keskusvi-
ranomaiselle, että ensin mainitussa jäsenvaltiossa annettuja tuomioita koskevat tiedot, 
jotka on toimitettu viimeksi mainitulle keskusviranomaiselle, saadaan toimittaa edelleen 
ainoastaan rikosasiain käsittelyä varten. Tässä tapauksessa kansalaisuusjäsenvaltion 
keskusviranomaisen on ilmoitettava tällaisten tuomioiden osalta pyynnön esittäneelle 
jäsenvaltiolle, mikä jäsenvaltio on toimittanut kyseiset tiedot, jotta pyynnön esittänyt 
jäsenvaltio voi esittää pyynnön suoraan tuomiojäsenvaltiolle tuomioita koskevien tieto-
jen saamiseksi. Kun Suomi olisi säännöksessä tarkoitettu kansalaisuusjäsenvaltio, Oike-
usrekisterikeskuksen olisi ilmoitettava säännöksen mukaisesti pyynnön esittäneelle jä-
senvaltiolle, mikä jäsenvaltio on toimittanut tiedot Suomelle. 
 
Mainittua säännöstä on esityksessä käsitelty myös 4 ja 5 artiklan perusteluissa. Esityk-
sessä on pidetty perusteltuna, että EU-rikosrekisterilain 6 §:ään otettaisiin säännös, joka 
edellyttäisi mainitun 7 artiklan 2 kohdan 3 alakohdan mukaisen rajoituksen asettamista 
kun tietoja toimitettaisiin Suomesta toiseen jäsenvaltioon. Vastaavasti EU-
rikosrekisterilain 9 §:n 4 momentti ja 11 §:n 4 momentti sisältäisivät säännökset siitä, 
jos tiedot Suomeen toimittanut jäsenvaltio olisi asettanut artiklan 2 kohdan 3 alakohdan 
mukaisia ehtoja. 
 
Artiklan 3 kohta koskee tilannetta, jossa kolmas maa pyytää kansalaisuusjäsenvaltion 
keskusviranomaiselta rikosrekisteritietoja. Tällöin kansalaisuusjäsenvaltio voi vastata 
pyyntöön toisen jäsenvaltion toimittamien tuomioiden osalta vain niiden rajojen puit-
teissa, joita sovelletaan tietojen toimittamiseen muille jäsenvaltioille 1 ja 2 kohdan 
säännösten mukaisesti. Kuten edellä on todettu, säännökset rikosrekisteritietojen luovut-
tamisesta muille valtioille kuin jäsenvaltioille sisältyisivät esityksen mukaan rikosasian 
käsittelyn osalta jatkossakin rikosoikeusapulain 24 §:ään ja eurooppalaisen oikeusapu-
sopimuksen 13 artiklaan. Näiden säännösten mukaan tietoja voidaan ja eurooppalaiseen 
oikeusapusopimukseen liittyneiden valtioiden osalta tulee luovuttaa samoin edellytyksin 
kuin niitä voidaan antaa Suomen viranomaisille. Suomi ei siis luovuttaisi rikosrekisteri-
tietoja muille valtioille samoin edellytyksin kuin jäsenvaltioille artiklan 1 ja 2 kohdan 
säännösten mukaisesti vaan rajoitetummin edellä mainittujen säännösten mukaisesti. 
Siltä osin kuin kolmas valtio pyytäisi rikosrekisteritietoja muuta tarkoitusta kuin ri-
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kosasian käsittelyä varten, edellä esitetyn mukaisesti esityksessä ei tältäkään osin esitetä 
muutoksia voimassaolevaan sääntelyyn. Tältä osin tietojen luovuttaminen olisi jatkos-
sakin mahdollista vain rikosrekisterilain 4a §:n 2 momentin mukaisesti oikeusministeri-
ön päätöksellä painavista syistä. Myös tältä osin tietoja siis luovutettaisiin rajoitetum-
min kuin artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään. Suomen lainsäädäntö siis vastaisi artiklan 3 
kohdan velvoitteita. 
 
Artiklan 1–3 kohdasta poiketen artiklan 4 kohta koskee tilannetta, jossa rikosrekisteri-
tietoja pyydetään 6 artiklan mukaisesti muun jäsenvaltion kuin kansalaisuusjäsenvaltion 
keskusviranomaiselta. Tällöin pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion on toimitettava 
rikosrekisterissään olevat pyynnöt vastaanottaneessa jäsenvaltiossa annettuja tuomioita 
ja kolmansien maiden kansalaisille ja kansalaisuudettomille annettuja tuomioita koske-
vat tiedot siinä laajuudessa kuin keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn eu-
rooppalaisen yleissopimuksen 13 artiklassa määrätään. Artiklan 4 kohtaa on käsitelty 
edellä artiklan 1 kohdan perusteluissa. Siinä esitetyn mukaisesti esityksessä ehdotetaan, 
että Oikeusrekisterikeskus luovuttaisi EU-rikosrekisterilain 14 §:n mukaisesti tietoja 
toiselle jäsenvaltiolle riippumatta siitä, minkä valtion kansalaisesta on kyse. Myös yksi-
tyisen henkilön itseään koskevien pyyntöjen osalta esityksessä ehdotetaan, että tietoja 
luovutettaisiin muille jäsenvaltioille riippumatta siitä, minkä valtion kansalaisesta on 
kyse. 
 
Artiklan 5 kohdan mukaan vastaus on laadittava liitteenä olevalle lomakkeelle, johon on 
liitettävä luettelo tuomioista kansallisen lainsäädännön mukaisin edellytyksin. Säännös 
soveltuu vain artiklassa tarkoitettuihin pyyntöihin, joten sen ei voida katsoa soveltuvan 
pyyntöihin, jotka on esittänyt muu toimivaltainen viranomainen kuin puitepäätöksen 3 
artiklassa tarkoitettu keskusviranomainen. Esityksen mukaan lomakkeen käytöstä vas-
tauksen antamisessa otettaisiin EU-rikosrekisterilakiin säännös (17 §), jonka mukaan 
Oikeusrekisterikeskus antaisi vastauksensa rikosrekisteritietojen luovuttamista koske-
viin pyyntöihin puitepäätöksen liitteenä olevan lomakkeen mukaisesti riippumatta siitä, 
mikä toimivaltainen viranomainen pyynnön on esittänyt. 
 
 
8 artikla. Määräajat vastauksen antamiselle. Artikla sisältää säännökset siitä, missä 
määräajoissa toisen jäsenvaltion pyyntöihin on vastattava. 
 
Artiklan 1 kohta koskee 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua pyyntöä, jonka keskusviran-
omainen on esittänyt toiselle keskusviranomaiselle rikosasian käsittelyä varten tai mitä 
tahansa muuta tarkoitusta varten. Kohdan mukaan pyynnön vastaanottaneen jäsenvalti-
on keskusviranomaisen on toimitettava vastaus välittömästi ja joka tapauksessa kym-
menen työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona pyyntö on vastaanotettu, kansallisen lain-
säädäntönsä, kansallisten sääntöjensä tai kansallisen käytäntönsä mukaisin edellytyksin. 
Vastaus on toimitettava puitepäätöksen liitteenä olevalla lomakkeella. 
 
Artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaan jos pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio 
tarvitsee lisätietoja pyynnössä tarkoitetun henkilön tunnistamiseksi, sen on välittömästi 
kuultava pyynnön esittänyttä jäsenvaltiota. Tällöin vastaus tulee antaa kymmenen työ-
päivän kuluessa päivästä, jona pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio vastaanotti lisätiedot. 
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Artiklan 2 kohta koskee 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua pyyntöä, jossa henkilö pyytää 
tietoja omasta rikosrekisteristään. Tämän johdosta keskusviranomaiselta toiselle esitet-
tyyn pyyntöön on 2 kohdan mukaan vastattava 20 työpäivän kuluessa päivästä, jona 
pyyntö on vastaanotettu. 
 
Rikosoikeusapuasetuksen 3 §:n 2 momentti sisältää säännökset määräajoista, joissa toi-
sen jäsenvaltion esittämään rikosrekisteritietojen luovuttamista koskevaan pyyntöön on 
vastattava. Säännökset perustuvat neuvoston päätökseen 2005/675/YOS rikosrekisteri-
tietojen vaihtamisesta. Puitepäätöksen 12 artiklan 4 kohdan mukaan mainittu päätös 
kumotaan. Määräaikojen noudattamisen osalta korvaavat säännökset sisältyvät puitepää-
töksen 8 artiklaan. 
 
Artiklan 1 kohdan säännökset määräaikojen noudattamisesta soveltuvat ainoastaan kes-
kusviranomaiselta toiselle esitettyyn pyyntöön. Kuten edellä 7 artiklan perustelujen 
kohdalla on todettu, esityksessä tarkoituksena on, että Suomessa toisen jäsenvaltion 
rikosasian käsittelyä koskeviin pyyntöihin vastattaisiin EU-rikosrekisterilain 14 §:n mu-
kaisesti aina samoilla edellytyksillä riippumatta siitä, mikä toisen jäsenvaltion toimival-
tainen viranomainen on pyynnön esittänyt. Perustelluksi on myös katsottu, että määrä-
aikoja koskevat velvoitteet koskisivat kaikkien toimivaltaisten viranomaisten pyyntöön 
vastaamista, eivätkä ainoastaan keskusviranomaisten pyyntöjä. Tämän johdosta esityk-
sessä ehdotetaan, että EU-rikosrekisterilain 18 §:n 1 momenttiin otetaan säännös, joka 
laajentaisi artiklan 1 kohdassa tarkoitetut määräaikoja koskevat velvoitteet soveltumaan 
kaikkiin toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen esittämiin pyyntöihin vastaa-
mista. Tarkoituksenmukaisena on pidetty, että mainittu säännös sisältyisi EU-
rikosrekisterilakiin eikä rikosoikeusapuasetukseen. Esityksen mukaan rikosoikeusapu-
asetuksen 3 §:n 2 momentti voidaan kumota ja myös muilta osin tarpeelliset säännökset 
sisällytettäisiin EU-rikosrekisterilakiin.    
 
Puitepäätös ei sisällä säännöksiä siitä, missä määräajassa henkilön itseään koskeviin 6 
artiklan 3 kohdan mukaisiin pyyntöihin on vastattava. Esityksen mukaan mainittuihin 
pyyntöihin voitaisiin soveltaa artiklan 2 kohdan mukaisia määräaikoja, joita sovelletaan 
6 artiklan 2 kohdan mukaisiin pyyntöihin, jotka myös koskevat henkilön itseään koske-
via pyyntöjä. Esityksen mukaan näiden määräaikojen noudattamisesta otettaisiin sään-
nös EU-rikosrekisterilain 18 §:n 3 momenttiin. 
 
Esityksen mukaan täytäntöönpanolaissa ei ole tarpeen säätää muihin pyyntöihin kuin 
rikosasian käsittelyä tai henkilöä itseään koskeviin pyyntöihin vastaamiseen noudatetta-
vista määräajoista, sillä tältä osin edellä on esitetty, ettei Suomi soveltaisi puitepäätöstä 
tällaiseen muuhun yhteistyöhön. 
 
Lomakkeen käytöstä vastauksen antamisessa on säännös myös 7 artiklan 5 kohdassa. 
Kuten mainitun kohdan perusteluissa on todettu, esityksen mukaan lomakkeen käytöstä 
otettaisiin säännös EU-rikosrekisterilain 17 §:n 1 momenttiin. 
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9 artikla. Edellytykset henkilötietojen käyttämiselle. Artikla sisältää säännökset siitä, 
mihin tarkoitukseen puitepäätöksen mukaisesti toimitettuja henkilötietoja saa käyttää. 
Artiklan säännökset koskevat vain 7 artiklan mukaisia yksittäisiä rikosrekisteripyyntöjä. 
 
Siltä osin kuin kyse on 4 artiklan mukaisesta yleisestä rikosrekisteritietojenvaihdosta, 
puitepäätös ei sisällä tietojen käyttörajoituksia koskevia erityisiä säännöksiä. Puitepää-
töksen 7 artiklan 2 kohdan 3 alakohtaan sisältyy kuitenkin säännös, joka koskee 4 artik-
lan nojalla koskevien tietojen luovuttamista edelleen. Tältä osin tuomiojäsenvaltio voi 
ilmoittaa, että kansalaisuusjäsenvaltio voi toimittaa tietoja edelleen vain rikosasian kä-
sittelyä varten. 
 
Artiklan 1 kohta koskee yksittäisen pyynnön nojalla rikosasian käsittelyä varten toimi-
tettuja henkilötietoja. Sen mukaan pyynnön esittänyt jäsenvaltio saa käyttää tällaisia 7 
artiklan 1 ja 4 kohdan nojalla toimitettuja henkilötietoja ainoastaan sen rikosasian käsit-
telyssä, jota varten tiedot pyydettiin. Tietoja saa käyttää puitepäätöksen liitteenä olevan 
lomakkeen mukaisesti. 
 
Puitepäätöksen liitteenä oleva yksittäistä rikosrekisteritietojen pyytämistä koskeva lo-
make ei sisällä rikosasioiden käsittelyn osalta erityistä kohtaa, jossa ilmoitettaisiin tieto-
jen käyttörajoituksista. Lomakkeen c kohtaan merkitään pyynnön tarkoitus. Näin ollen, 
jos lomakkeeseen on merkitty, että tietoja pyydetään rikosasian käsittelyä varten, toises-
ta jäsenvaltiosta toimitettuja tietoja koskee artiklan 1 kohdan mukainen tietojen käyttö-
rajoitus. Mahdollista on, että käytännössä lomakkeeseen voidaan lisätä muita tietoja 
toimitettujen tietojen käyttörajoituksista. Lisäksi lomakkeeseen sisältyy kohta muut tie-
dot, johon lomakkeen mukaan voidaan merkitä muun muassa muuta kuin rikosasian 
käsittelyä koskevia pyyntöjä koskevat tietojen käyttörajoitukset. Artiklan 1 kohdan si-
sältämät tietojen käyttöä koskevat rajoitukset eivät kuitenkaan välttämättä selkeästi il-
menisi lomakkeesta, jolla tiedot on toimitettu. 
 
Lomake sisältää myös kohdan, johon tietoja toimittava jäsenvaltio voi merkitä, että asi-
anomaisen henkilön rikosrekisteriin on merkitty tietoa tuomioista, mutta tuomion anta-
nut jäsenvaltio on ilmoittanut, että tietoja ei voida antaa edelleen muuta tarkoitusta kuin 
rikosasian käsittelyä varten. Kohta liittyy puitepäätöksen edellä mainittuun 7 artiklan 2 
kohdan 3 alakohtaan ja se koskee tietojen edelleen luovuttamista toiselle jäsenvaltiolle, 
eikä siis yksittäisen pyynnön perusteella saatujen tietojen käyttöä tiedot vastaanotta-
neessa jäsenvaltiossa.  
 
Artiklan 1 kohta vaikuttaa merkittävästi Suomeen toimitettujen tietojen käyttöön. Sen 
mukaisesti jos Oikeusrekisterikeskus pyytää tietoja toisesta jäsenvaltiosta, toisesta jä-
senvaltiosta 7 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti toimitettuja tietoja ei siis saisi käyttää 
kuin sen rikosasian käsittelyssä, jota varten tiedot pyydettiin. Viittaus 7 artiklan 1 ja 4 
kohtaan tarkoittaa, että 9 artiklan tietojen käyttöä koskevia rajoituksia tulee soveltaa 
tietoihin, jotka on saatu toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselta. 
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Esityksen mukaan EU-rikosrekisterilain 22 §:ään otettaisiin artiklan sisältöä vastaava 
säännös, joka siis sisältäisi säännökset artiklan mukaisesti Suomeen luovutettujen tieto-
jen käyttöä koskevista rajoituksista. 
 
Vastaavasti kun toinen jäsenvaltio olisi 6 artiklan nojalla pyytänyt tietoja Oikeusrekiste-
rikeskukselta ja Oikeusrekisterikeskus olisi vastannut pyyntöön 7 artiklan 1, 2 tai 4 
kohdan nojalla, kyseistä jäsenvaltiota sitoisivat artiklan tietojen käyttöä koskevat rajoi-
tukset. Oikeusrekisterikeskuksen toimittamia tietoja voitaisiin siis käyttää ainoastaan 
niihin tarkoituksiin, jota varten tiedot olisi pyydetty. Artiklan rajoitukset olisivat siis 
myös tässä tilanteessa voimassa riippumatta siitä, onko Oikeusrekisterikeskus tiedot 
toimittaessaan ilmoittanut mitään tietojen käyttämisen rajoituksista. Esityksessä on kui-
tenkin pidetty perusteltuna, että Oikeusrekisterikeskuksen vastauksessa muistutettaisiin 
pyynnön esittänyttä jäsenvaltiota siitä, että sillä on velvollisuus noudattaa puitepäätök-
sen 9 artiklan säännöksiä henkilötietojen käyttämisestä. Esityksen mukaan tästä otettai-
siin säännös EU-rikosrekisterilain 17 §:n 2 momenttiin. 
 
Rikosasian käsittelyyn kuuluvien asioiden osalta myös rikosoikeusapulaki sisältää sään-
nöksiä, jotka liittyvät artiklassa tarkoitettuun tietojen käyttöä koskeviin rajoituksiin. 
Rikosoikeusapulain 27 § sisältää yleiset säännökset salassapidosta, vaitiolovelvollisuu-
desta sekä tietojen käyttöä koskevista rajoituksista. Pykälän 1 momentin mukaan kun 
Suomen viranomainen pyytää oikeusapua vieraan valtion viranomaiselta, on asiakirjo-
jen ja muiden tallenteiden salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta sekä asianosaisten ja 
viranomaisten tiedonsaantioikeudesta voimassa, mitä Suomen laissa säädetään. Pykälän 
2 momentin mukaan sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, on noudatettava, mitä 
Suomen ja vieraan valtion välillä voimassa olevassa sopimuksessa taikka oikeusapua 
antaneen valtion asettamissa ehdoissa on määrätty salassapidosta, vaitiolovelvollisuu-
desta, tietojen käytön rajoituksista taikka luovutetun aineiston palauttamisesta tai hävit-
tämisestä. 
 
Artiklan 1 kohdan säännöksessä olisi kyse juuri edellä mainitun rikosoikeusapulain 27 
§:n 2 momentin mukaisesta tietojen käytön rajoituksesta, joka tulee Suomessa ottaa 
huomioon. Myös pykälän 1 momentin säännökset muun muassa salassapidosta tulee 
ottaa huomioon puitepäätöksen mukaisessa yhteistyössä. Esityksessä ehdotetaankin, että 
EU-rikosrekisterilain 4 §:ään sisällytetään yleinen viittaussäännös rikosoikeusapulakiin. 
Mainittu viittaussäännös mahdollistaa, että EU-rikosrekisterilaissa tarkoitettuun rikosoi-
keusapuun sovelletaan muun muassa rikosoikeusapulain 27 §:n 1 ja 2 momentin sään-
nöksiä. 
 
Kun Oikeusrekisterikeskus olisi pyytänyt EU-rikosrekisterilain 19 §:n mukaisesti toisen 
jäsenvaltion keskusviranomaiselta rikosrekisteritietoja rikosasian käsittelyä varten, Oi-
keusrekisterikeskus toimittaisi toisesta jäsenvaltiosta saadut tiedot rikosrekisteritietoja 
pyytäneelle Suomen viranomaiselle. Tiedot toimitettaisiin niitä pyytäneelle Suomen 
viranomaiselle riippumatta siitä, ovatko ne sellaisia, että ne merkitään rikosrekisterilain 
2 §:n 2 momentin mukaan rikosrekisteriin.  
 
Yksittäisen pyynnön perusteella Suomeen saadut toisen jäsenvaltion luovuttamat rikos-
rekisteritiedot voitaisiin merkitä rikosrekisteriin, jos rikosrekisterilain 2 §:n 2 momentin 
edellytykset täyttyvät. Mainitun 2 momentin mukaan rikosrekisteriin merkitään Suomen 

59



  

kansalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia koskevat tiedot. Rikosrekiste-
riin merkitsemisessä tulee kuitenkin ottaa huomioon myös edellä mainitut 9 artiklan 
asettamat rajoitukset tietojen käytölle sekä tiedot toimittaneen jäsenvaltion mahdollises-
ti asettamat muut käyttörajoitukset. Käytännössä puitepäätöksen 9 artiklan asettamat 
käyttörajoitukset tarkoittaisivat, että yksittäisen pyynnön perusteella saatuja tietoja ei 
merkittäisi rikosrekisteriin. Yksittäisen pyynnön perusteella toisaalta pyydettäisiinkin 
yleensä muun kuin Suomen kansalaisen tietoja, koska jatkossa Suomen kansalaista kos-
kevat tiedot olisi keskitetty Suomeen. Näin ollen rikosrekisteriin jäisivät merkitsemättä 
nykymenettelystä poikkeavasti vain Suomessa pysyvästi asuvia toisen jäsenvaltion kan-
salaisia ja muita ulkomaalaisia koskevat tiedot. Voimassaoleva rikosrekisteriasetuksen 3 
§ mahdollistaa, että mainitut tiedot merkitään rikosrekisteriin myös silloin kun tieto on 
tullut eurooppalaisen oikeusapusopimuksen mukaisessa yksittäistä tietojen vaihtoa kos-
kevassa yhteistyössä tai esimerkiksi muutoin virkateitse. Myös nykymenettelyssä tulee 
kuitenkin ottaa huomioon tiedot toimittaneen valtion asettamat rajoitukset tietojen käy-
tölle. 
 
Artiklassa tarkoitetun yksittäisen pyynnön perusteella saatuja tietoja ei merkittäisi mis-
sään tilanteessa säilytysrekisteriin riippumatta siitä, olisiko kyse Suomen kansalaista tai 
ulkomaalaista koskevista tiedoista. Säilytysrekisteriin merkitään toisen jäsenvaltion 
toimittamat vain Suomen kansalaisia koskevat tiedot, jotka on toimitettu Suomeen ylei-
sessä 4 artiklan mukaisessa tietojenvaihdossa. Puitepäätöksen 5 artikla velvoittaa kansa-
laisuusvaltiota merkitsemään toisen jäsenvaltion toimittamat tiedot säilytysrekisteriin 
ainoastaan, jos kyse on tiedoista, jotka on toimitettu 4 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla 
yleisessä tietojenvaihdossa. Sitä vastoin 6 artiklan nojalla esitettyjen yksittäisten pyyn-
töjen perusteella saatujen tietojen osalta tällaista velvollisuutta ei ole. Kuten edellä on 
todettu, käytännössä 6 artiklan mukaiset yksittäiset pyynnöt eivät koskisikaan Suomen 
kansalaisia, sillä puitepäätöksen mukaisessa menettelyssä Suomen kansalaisia koskevat 
rikosrekisteritiedot olisivat keskitetysti Suomessa. 
 
Artiklan 2 kohta sitä vastoin koskee muuta tarkoitusta kuin rikosasian käsittelyä varten 
toimitettuja henkilötietoja. Sen mukaan pyynnön esittänyt jäsenvaltio saa käyttää tällai-
sia 7 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti toimitettuja henkilötietoja kansallisen lainsää-
däntönsä mukaisesti ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot pyydettiin, ja 
niissä rajoissa, jotka pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio on määrittänyt liitteenä olevas-
sa lomakkeessa. Kuten edellä on todettu, lomakkeessa on artiklan 2 kohdan mukaisten 
pyyntöjen osalta kohta muut tiedot, jossa voitaisiin ilmoittaa tietojen käyttörajoituksista.  
 
Esityksessä ehdotettu EU-rikosrekisterilain 22 § sisältäisi myös artiklan 2 kohtaa vas-
taavat säännökset. 
 
Edellä 6 artiklan perusteluissa on esitetty, että muuta tarkoitusta kuin rikosasian käsitte-
lyä koskevien pyyntöjen osalta Suomesta esitettäisiin puitepäätöksen nojalla vain yksi-
tyisen henkilön itseään koskevia pyyntöjä. Näin ollen 9 artiklan 2 kohdan rajoitukset 
koskisivat vain toisen jäsenvaltion 7 artiklan 2 ja 4 kohdan nojalla annettuja vastauksia 
tällaisiin pyyntöihin.  
 
Artiklan 3 kohta sisältää säännöksen, joka mahdollistaa poikkeamisen 1 ja 2 kohdassa 
säännellyistä tietojen käytön rajoituksista. Sen mukaan sen estämättä, mitä edellä 1 ja 2 
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kohdassa säädetään, tietoja pyytänyt jäsenvaltio saa käyttää 7 artiklan 1, 2 ja 4 kohdan 
mukaisesti toimitettuja henkilötietoja yleistä turvallisuutta koskevan välittömän ja va-
kavan uhan torjumiseksi. 
 
Esityksen mukaan artiklan 3 kohtaa koskeva säännös sisältyisi EU-rikosrekisterilain 22 
§:n 2 momenttiin. 
 
Artiklan 5 kohdan mukaan artiklaa ei sovelleta henkilötietoihin, jotka jäsenvaltio on 
saanut tämän puitepäätöksen mukaisesti ja jotka ovat peräisin siltä itseltään. Esityksen 
mukaan artiklan 5 kohtaa vastaava säännös sisältyisi EU-rikosrekisterilain 22 §:n 3 
momenttiin. 
 
Artiklan 4 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 7 artiklan 3 kohdan nojalla kolmannelle maalle toimitettuihin, 
toiselta jäsenvaltiolta 4 artiklan mukaisesti vastaanotettuihin henkilötietoihin sovelle-
taan samoja käyttörajoituksia kuin tietoja pyytäneessä jäsenvaltiossa tämän artiklan 2 
kohdan mukaisesti sovelletaan. Jäsenvaltioiden on täsmennettävä, että jos kolmannelle 
maalle on toimitettu henkilötietoja rikosasian käsittelyä varten, tämä kolmas maa voi 
käyttää kyseisiä tietoja ainoastaan rikosasian käsittelyä varten.  
 
Säännös tarkoittanee, että kun Suomi luovuttaa kolmannelle valtiolle toisen jäsenvaltion 
4 artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja, tietojen luovuttamiselle tulee asettaa ehto, jon-
ka mukaan tietoja voidaan käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon ne on toimitettu. 
Esityksen mukaan rikosoikeusapulain 24 §:n 1 momenttia täydennettäisiin siten, että se 
koskisi myös tällaisen ehdon asettamista. 
 
 
10 artikla. Kielet. Artikla sisältää säännökset menettelyssä käytettävistä kielistä. Artik-
lan 1 kohdan mukaan pyynnön esittävän jäsenvaltion on laadittava 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu pyyntö liitteenä olevalle lomakkeelle pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion 
virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä. 
 
Artiklan 2 kohdan mukaan pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion on vastattava joko 
jollakin sen virallisista kielistä tai jollakin muulla sekä pyynnön esittäneen että pyynnön 
vastaanottaneen jäsenvaltion hyväksymällä kielellä. 
 
Artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltio voi tämän puitepäätöksen tekemisen yhteydessä 
tai myöhemmin ilmoittaa neuvoston pääsihteeristölle, mitkä Euroopan unionin toimie-
linten viralliset kielet se hyväksyy. Neuvoston pääsihteeristö toimittaa nämä tiedot jä-
senvaltioille. 
  
Rikosoikeusapulain 8 §:n mukaan oikeusapupyyntö on tehtävä suomen tai ruotsin kie-
lellä taikka siihen on liitettävä käännös jommalle kummalle näistä kielistä. Pyyntö voi-
daan toisaalta täyttää, vaikka se olisi tehty muullakin kielellä, jollei pyynnön täyttämi-
seen ole lain mukaan muutoin estettä. Lisäksi rikosoikeusapuasetuksen 9 §:n mukaan 
pyyntö tai sen käännös voidaan tehdä myös norjan, tanskan, englannin, ranskan tai sak-
san kielellä. 
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EU:n rikosoikeudellista yhteistyötä koskevissa säädöksissä käytännöksi on muodostu-
nut, että yhteistyöpyynnöt on tehtävä Suomeen suomen, ruotsin tai englannin kielellä 
taikka pyyntöihin on liitettävä käännös jollekin mainituista kielistä. Myös muulle kielel-
le tehdyt pyynnöt voidaan hyväksyä, jos hyväksymiselle ei ole muutoin estettä. Kun 
kyse on Suomesta toiseen jäsenvaltioon toimitettavan asiakirjan kielestä, noudatettaisiin 
luonnollisesti asianomaisen jäsenvaltion edellyttämää vaatimusta asiakirjojen kääntämi-
sestä.   
 
Esityksen mukaan EU-rikosrekisterilain 16, 17 ja 21 § sisältäisivät kieliä koskevat 
säännökset, jotka noudattaisivat edellä mainittuja periaatteita. 
 
 
11 artikla. Vakiomuoto ja muut toimet tuomioita koskevan tietojenvaihdon järjestämi-
seksi ja helpottamiseksi.5 Artikla sisältää yksityiskohtaiset säännökset siitä, mitä tietoja 
puitepäätöksen mukaisesti toimitetaan ja missä muodossa. Toimitettavat tiedot on jaettu 
pakollisiin, valinnaisiin ja lisätietoihin. 
 
Artiklan 1 kohdan mukaan toimittaessaan tietoja 4 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti 
tuomiojäsenvaltion keskusviranomaisen on toimitettava ensinnäkin pakolliset tiedot, 
joilla tarkoitetaan tietoja, jotka on aina toimitettava, paitsi jos keskusviranomaisella ei 
ole kyseisiä tietoja (a alakohta). Pakollisia tietoja ovat tuomittua henkilöä koskevat tie-
dot, jotka ovat koko nimi, syntymäaika, syntymäpaikka (kaupunki ja valtio), sukupuoli, 
kansalaisuus ja mahdolliset aikaisemmat nimet); tuomion luonteeseen liittyvät tiedot 
(tuomion antamispäivä, tuomioistuimen nimi, päivä, jona päätös sai lainvoiman); tuo-
mioon johtaneeseen rikokseen liittyvät tiedot (tuomion perusteena olevan rikoksen te-
kopäivä, rikoksen nimi tai oikeudellinen luokitus sekä viittaus siihen sovellettavan lain 
säännöksiin); sekä tuomion sisältöön liittyvät tiedot, joihin kuuluvat varsinkin rangais-
tus ja mahdolliset lisärangaistukset6, turvatoimet7 ja rangaistuksen toimeenpanoa muut-
tavat myöhemmät päätökset. 
 
Lisäksi keskusviranomaisen on toimitettava valinnaiset tiedot, joilla tarkoitetaan tieto-
ja, jotka on toimitettava, jos ne on kirjattu rikosrekisteriin (b alakohta). Valinnaisia tie-
toja ovat tuomitun vanhempien nimet; tuomion viitenumero; rikospaikka; ja rikostuo-
miosta johtuvat oikeudenmenetykset. 
 
Keskusviranomaisen on toimitettava myös lisätiedot, jos ne ovat sen saatavilla (c ala-
kohta). Lisätietoja ovat tuomitun henkilötunnus tai tuomitun henkilötodistuksen tyyppi 
ja numero; henkilöltä otetut sormenjäljet; ja tapauksen mukaan sala- ja/tai lisänimi tai -
nimet. 
 
Artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaan keskusviranomainen voi lisäksi toimittaa 
muitakin rikostuomioita koskevia tietoja, jotka on kirjattu rikosrekisteriin. 
 
Artiklan 1 kohdan ei voida katsoa edellyttävän kansalliseen rikosrekisteriin merkittävien 
tietojen muuttamista. Puitepäätöksen 4 artikla sisältää säännöksen siitä, että tuomiojä-
                                                 
5 Otsikon kielikorjaus vireillä 
6 Korjataan oheisseuraamukset/kielikorjaus vireillä 
7 Korjataan turvaamistoimenpiteet/kielikorjaus vireillä 
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senvaltion tulee huolehtia, että kansalliseen rikosrekisteriin merkitään aina tiedot tuomi-
tun kansalaisuudesta, jos kyseessä on toisen jäsenvaltion kansalainen. Muita tietoja, 
jotka olisi velvollisuus merkitä kansalliseen rikosrekisteriin, ei 4 artiklassa mainita. Lä-
hinnä 11 artiklan luonteesta voidaan päätellä, että sen tarkoituksena ei ole määritellä, 
mitä kansalliseen rikosrekisteriin tuomiojäsenvaltiossa merkitään. Tätä koskeva säännös 
sisältyy puitepäätöksen 4 artiklaan. Artiklan 1 kohdan mukaisia pakollisia tietoja ei voi-
da toimittaa, jos niitä ei ole merkitty kansalliseen rikosrekisteriin, eivätkä ne muutoin-
kaan ole keskusviranomaisen tiedossa.  
 
Toisaalta vaikka puitepäätös ei velvoita muuttamaan rikosrekisteriin ja sakkorekisteriin 
merkittäviä tietoja, muuttaminen voi olla perusteltua käytännön yhteistyön helpottami-
seksi. Rikosrekisterin tietojärjestelmää Suomessa ollaan uusimassa, joten perustellut 
muutokset rikosrekisteriin ovat toteutettavissa kohtuullisin kustannuksin. 
 
Rikosrekisterilain 2 §:n 3 momentti määrittelee yleisesti, mitä tietoja merkitään rikosre-
kisteriin. Rikosrekisteriin merkitään henkilön nimi, henkilötunnus ja kansalaisuus sekä 
tiedot tuomioistuinten ratkaisuista, syyksi luetuista rikoksista ja tuomituista rangaistuk-
sista, rangaistusten suorittamisesta sekä armahtamisesta. 
 
Rikosrekisteriasetuksen 2 § sisältää tarkemman luettelon näistä tiedoista. Asetuksen 
mukaan rikosrekisteriin merkitään seuraavat tiedot: henkilön nimi, henkilötunnus ja 
kansalaisuus; tuomioistuimen nimi ja ratkaisupäivä; syyksi luettu rikos, tekoaika ja ran-
gaistus; rikoslain 3 luvun 3 §:n nojalla rangaistukseen tuomitsematta jättäminen; yhtei-
sen vankeusrangaistuksen määrääminen; ratkaisun lainvoimaisuus; ehdollisen rangais-
tuksen määrääminen täytäntöönpantavaksi; ehdonalaisen vapauden menettäminen; pak-
kolaitokseen määrääminen; rangaistuslaitoksesta vapautuminen ja ehdonalaisen vapau-
den koeajan päättyminen; yhdyskuntapalvelun suorittaminen ja muuntaminen vankeu-
deksi; sekä armahdus.8 
 
Rikosrekisteriasetuksen 16 §:n mukaan rikosrekisterin pitäjällä on oikeus saada tiedot 
henkilön nimestä, Suomessa asumisesta, henkilötunnuksesta ja kuolemasta väestörekis-
terikeskukselta. Siltä osin kuin artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiset pakolliset tiedot 
ovat Oikeusrekisterikeskuksen saatavilla joko rikosrekisteristä, rikosrekisteriasetuksen 
16 §:n mukaisesti väestörekisterikeskukselta tai muusta tietojärjestelmästä, tiedot tulee 
artiklan mukaisesti toimittaa kansalaisuusjäsenvaltioon. 
 
Sakon täytäntöönpanosta annetun lain 47 §:ssä säädetään sakkorekisterin sisältämistä 
tiedoista. Sen mukaan sakkorekisteri sisältää täytäntöönpanotehtävien suorittamista var-
ten seuraavat tiedot: seuraamuksen kohteena olevan henkilön tunniste- ja yhteystiedot 
henkilötunnus mukaan lukien; seuraamuksen laatu ja määrä; suoritetut täytäntöönpano-
toimet ja niiden aika; kertyneet rahamäärät; täytäntöönpanon esteet; ja muut täytäntöön-
panotehtävien suorittamiseksi tarpeelliset tiedot.  
 
Sakon täytäntöönpanosta annetun lain 48 §:ssä säädetään rekisterinpitäjän tiedonsaanti-
oikeudesta. Sen mukaan rekisterin pitäjällä on sakkorekisterin ylläpitämiseksi ja lain-
mukaisten täytäntöönpanotehtävien hoitamista varten oikeus saada luonnollisen henki-

                                                 
8 Asetuksen päivittäminen, 4 ja 8–10 kohdat 
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lön nimeä, henkilötunnusta, osoitetta ja kuolemaa koskevat ja muut vastaavat täytän-
töönpanoa varten tarvittavat henkilön tavoittamiseen liittyvät tiedot väestön keskusre-
kisteristä. 
 
Esityksessä on pidetty lähtökohtana, että sakkorekisterin osalta ei ehdoteta rekisteriin 
merkittävien tietojen muuttamista, koska kyse on Suomessa pääasiassa täytäntöönpanoa 
palvelevasta rekisteristä, eikä puitepäätöksen voida katsoa edellyttävän rekisteriin mer-
kittävien tietojen muuttamista. Sakkorekisteriin merkittävien tietojen muuttaminen ai-
heuttaisi myös merkittäviä lisäkustannuksia. 
 
Rikosrekisterin osalta sitä vastoin esityksessä esitetään rekisteriin merkittävien tietojen 
muuttamista seuraavasti. Rekisteriin merkittävien tietojen muuttaminen tarkoittaisi, että 
rikosrekisteriotteilla näkyisivät jatkossa jäljempänä ehdotetut uudetkin tiedot riippumat-
ta siitä, mihin tarkoitukseen rikosrekisteriotetta on pyydetty. 
 
 
Rikosrekisteri 
 
Rikosrekisterin osalta artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisista pakollisista tuomittua 
henkilöä koskevista tiedoista (i) Oikeusrekisterikeskuksella ei ole tiedossa ensinnäkään 
tuomitun henkilön syntymäpaikkaa (kaupunki ja valtio), jos tuomittu on ulkomaalainen, 
jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta. Vaikka puitepäätös ei edellytä syntymäpaikkaa 
koskevien tietojen lisäämistä kansalliseen rikosrekisteriin, esityksen mukaan olisi tar-
peellista, että näin tehtäisiin. Jos henkilöllä ei ole henkilötunnusta, hänen henkilöllisyy-
tensä on vaikeasti varmistettavissa ilman tietoa syntymäpaikasta. Esityksen mukaan 
olisi perusteltua, että rikosrekisteriin merkittäviin tietoihin lisätään syntymäpaikkaa 
koskevat tiedot sekä Suomen kansalaisten että ulkomaalaisten osalta. Tietojen merkit-
seminen myös Suomen kansalaisten osalta helpottaisi käytännön yhteistyötä. Syntymä-
paikkaa koskeviin tietoihin merkittäisiin sekä syntymäkaupunki että -valtio. 
 
Vastaavasti pakollisiin tietoihin kuuluva tieto sukupuolesta ei ole henkilötietojen perus-
teella saatavilla kuin niiltä henkilöiltä, joilla on suomalainen henkilötunnus. Käytännön 
yhteistyön helpottamiseksi esityksen mukaan myös tieto sukupuolesta olisi syytä lisätä 
rikosrekisteriin merkittäviin tietoihin sekä Suomen kansalaisten että ulkomaalaisten 
osalta. 
 
Vaikka puitepäätös ei tätä edellytä, esityksen mukaan rikosrekisteriin merkittäviä tietoja 
tulisi lisäksi syntymäajan osalta selventää siten, että niiden henkilöiden osalta, joilla ei 
ole suomalaista henkilötunnusta, rikosrekisteriin merkitään syntymäaika. 
 
Käytännön yhteistyön kannalta olisi myös perusteltua, että rikosrekisteriin merkitään 
henkilön aikaisemmat nimet sekä Suomen kansalaisten että ulkomaalaisten osalta. 
 
Esityksen mukaan olisi siis perusteltua, että rikosrekisteriin merkittäisiin jatkossa kaikki 
artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut pakolliset tuomittua henkilöä koskevat tiedot 
(i). Tietojen laajempi merkitseminen helpottaa henkilön yksilöintiä varsinkin tilanteissa, 
joissa tuomitulla ei ole suomalaista henkilötunnusta. Niiden tuomittujen osalta, joilla on 
suomalainen henkilötunnus, laajempi tietojen merkitseminen helpottaa henkilöiden yk-
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silöintiä toisessa jäsenvaltiossa. Henkilön yksilöintiin käytettävä henkilötunnus ei ole 
laajasti käytössä toisissa jäsenvaltioissa, vaan yksilöinti perustuu muihin henkilöön liit-
tyviin tietoihin. Laajemman tietojen merkitsemisen voidaan katsoa helpottavan ja tehos-
tavan puitepäätöksen mukaista yhteistyötä. 
 
Artiklan 1 kohdan a alakohdan tuomion luonteeseen liittyvien tietojen (ii) osalta rikosre-
kisteriasetuksen 2 §:n mukaan rikosrekisteriin merkitään tieto siitä, onko ratkaisu lain-
voimainen, mutta ei artiklan 1 kohdan a alakohdan pakollisiin tuomion luonteeseen liit-
tyviin tietoihin kuuluvaa tietoa päivästä, jona päätös sai lainvoiman. Vaikka puitepäätös 
ei tätä edellytä, esityksen mukaan olisi perusteltua, että rikosrekisteriin merkittäisiin 
myös tieto päivästä, jona ratkaisu sai lainvoiman. 
 
Artiklan 1 kohdan a alakohdan tuomioon johtaneeseen rikokseen liittyvien tietojen (iii) 
osalta rikosrekisterilain ja –asetuksen mukaan rikosrekisteriin ei merkitä sovellettavan 
lain säännöksiä. Esityksen mukaan rikosrekisteriin tulisi jatkossa merkitä tieto sovelle-
tuista lain säännöksistä. Perustelluksi on kuitenkin katsottu, ettei näitä tietoja sisällytet-
täisi kansalliseen rikosrekisteriotteeseen. Sovellettujen lain säännösten merkitseminen 
rikosrekisteriotteeseen lisäisi huomattavasti otteeseen merkittäviä tietoja, eikä niiden 
sisällyttämisellä otteeseen katsota olevan tarvetta Suomen viranomaisten toiminnassa. 
Tältä osin esityksessä ehdotetaan rikosrekisterilain 5 §:n 1 momentin muuttamista. 
 
Tuomioon johtaneeseen rikokseen liittyviin tietoihin (iii) sisältyy myös rikoksen nimi 
tai oikeudellinen luokitus.9 Rikosrekisteriin merkitään aina syyksi luettu rikos eli rikok-
sen nimi. Puitepäätöksen mukaisessa tietojen vaihdossa oikeudellisella luokituksella on 
merkitystä tilanteissa, joissa ECRIS-päätöksen mukaisessa koodistossa, jota käytetään 
rikoksen nimeä ilmoitettaessa, ei löydy vastaavaa rikosnimikettä. Tällöin toiselle jäsen-
valtiolle ilmoitetaan rikoksen ECRIS-päätöksen mukainen yleisempi oikeudellinen luo-
kitus. Vastaavasti Suomeen voi toisesta jäsenvaltiosta tulla tieto rikosrekisterimerkin-
nästä, johon on merkitty ainoastaan rikoksen oikeudellinen luokitus, eikä rikoksen ni-
meä. Tällaisessa tilanteessa kansalliseen rikosrekisteriin merkittäisiin syyksi luetun ri-
koksen sijaan rikoksen oikeudellinen luokitus. Tämä edellyttäisi rikosrekisteriasetuksen 
2 §:n 1 momentin 3 kohdan muuttamista. 
 
Esityksen mukaan olisi siis perusteltua, että rikosrekisteriin merkittäisiin jatkossa kaikki 
artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut pakolliset tuomion luonteeseen liittyvät tie-
dot (ii) ja tuomioon johtaneeseen rikokseen (iii) liittyvät tiedot. Myös näiden tietojen 
merkitsemisen voidaan katsoa helpottavan ja tehostavan puitepäätöksen mukaista yh-
teistyötä. 
 
Artiklan 1 kohdan a alakohdan tuomion sisältöön liittyvistä tiedoista (iv) rikosrekisteriin 
ei erikseen merkitä mahdollisia oheisseuraamuksia, vaan rikosrekisterissä rikoslain 6 
luvun 10 §:n mukaisesti ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksena tuomittava sakko, 
yhdyskuntapalvelu tai valvonta sisältyy rangaistuksia koskeviin tietoihin. Esityksen 
mukaan rikosrekisterin järjestelmää ei olisi tarpeellista tältä osin muuttaa. Rikoslain 
mukaiset oheisseuraamukset ilmoitettaisiin toiselle jäsenvaltiolle rangaistuksia koskevi-
na tietoina. 
                                                 
9 Suomenkielisessä tekstissä käännösvirhe. Nykyisen tekstin mukaan toimitettaviin tietoihin kuuluisivat 
rikoksen nimi ja oikeudellinen luokitus (tulisi olla tai). Sanamuodon oikaisu vireillä. 
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Artiklan 1 kohdan a alakohdan tuomion sisältöön liittyvinä tietoina (iv) mainitaan myös 
turvaamistoimenpiteet (security measure). Pakkokeinolain 3 luvun mukaista hukkaa-
miskieltoa ja vakuustakavarikkoa olisi mahdollista pitää tällaisina. Näistä ei tule mer-
kintää rikosrekisteriin, eikä esityksessä ole pidetty perusteltuna rikosrekisterijärjestel-
män muuttamista tältä osin. Pakkokeinolain 3 luvun 1 §:n mukaan omaisuutta saadaan 
panna hukkaamiskieltoon, jos on olemassa vaara, että se jota on syytä epäillä rikoksesta 
tai se, joka voidaan rikoksen johdosta tuomita korvaamaan vahinko tai menettämään 
valtiolle rahamäärä, pyrkii välttämään sakon, korvauksen tai menetettäväksi tuomittavan 
rahamäärän maksamista. Jos hukkaamiskieltoa ei voida pitää riittävänä saamisen tur-
vaamiseksi, voidaan vastaava määrä omaisuutta panna maksamisen vakuudeksi takava-
rikkoon. Luvun 4 §:n mukaan tuomioistuimen on kumottava hukkaamiskielto tai va-
kuustakavarikko kun asetetaan riittävä pantti tai takaus taikka kun muuten ei ole enää 
syytä pitää sitä voimassa. Luvun 6 §:n mukaan kun tuomioistuin ratkaisee pääasian, 
jonka maksamisen vakuudeksi on määrätty hukkaamiskielto tai vakuustakavarikko, sen 
on päätettävä, onko hukkaamiskielto tai vakuustakavarikko pidettävä voimassa, kunnes 
sakko, korvaus, hyvitys tai menetetyksi tuomittu rahamäärä on maksettu, sen perimisek-
si on toimitettu ulosmittaus tai asiasta toisin määrätään. Pakkokeinolain mainitut sään-
nökset on uudistettu hallituksen esityksen 222/2010 vp perusteella. Merkittävin muutos 
säännöksiin on se, että jatkossa turvaamistoimenpiteenä säädettäisiin vain vakuustaka-
varikosta (EV 374/2010 vp). Hukkaamiskiellon ja vakuustakavarikon keskeinen merki-
tys on rikosprosessin alkuvaiheessa. Niiden merkitys lakkaa, kun rahamäärä, jonka va-
kuutena hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko on ollut, suoritetaan. Tämän jälkeen 
hukkaamiskieltoa ja vakuustakavarikkoa koskevalla tiedolla ei ole enää merkitystä toi-
selle jäsenvaltiolle. Puitepäätöksen nojalla toiselle jäsenvaltiolle ilmoitetaan vain lain-
voimaisista tuomioista. Hukkaamiskieltoa ja vakuustakavarikkoa koskevan tiedon mer-
kitystä voidaan pitää suhteellisen lyhytaikaisena verrattuna siihen, että varsinaisia tuo-
mioita koskevat tiedot säilyvät sakkorekisterissä kolme vuotta ja rikosrekisterissä vähin-
tään viisi vuotta. Lisäksi Suomessa hukkaamiskieltoa ja vakuustakavarikkoa käytetään 
pääsääntöisesti yksityisten henkilöiden tai yritysten vahingonkorvaussaatavien turvaa-
miseksi, eikä sen merkitys ole keskeinen varsinaisessa rikosprosessissa. Useissa muissa 
jäsenvaltiossa asianomistajien korvausvaatimuksia ei käsitellä osana rikosprosessia. 
Hukkaamiskieltoa ja vakuustakavarikkoa koskevalla tiedolla ei voida katsoa sellaista 
merkitystä toiselle jäsenvaltiolle, että se rinnastuisi rikosrekisteriin ja sakkorekisteriin 
merkittäviin tietoihin. Tämän johdosta ja koska hukkaamiskieltoja ja vakuustakavarik-
koja koskevat tiedot eivät sisälly rikosrekisteriin eivätkä sakkorekisteriin, esityksessä ei 
ole pidetty perusteltuna, että toiselle jäsenvaltiolle ilmoitettaisiin hukkaamiskieltoja ja 
vakuustakavarikkoja koskevia tietoja. Hukkaamiskieltoja ja vakuustakavarikkoja kos-
kevalla tiedolla ei ole merkitystä myöskään jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huo-
mioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa tehdyn puitepäätöksen 2008/675/YOS so-
veltamisessa. 
 
Myös lähestymiskiellosta annetun lain (898/1998) mukaista lähestymiskieltoa voidaan 
joissain tilanteissa pitää turvaamistoimenpiteen luonteisena. Lähestymiskielto on oikeu-
delliselta luonteeltaan kuitenkin rinnastettu myös pakkokeinoihin ja liiketoimintakiel-
toon. Perusteltuna voidaan kuitenkin pitää, että se katsotaan omaksi erityiseksi asiatyy-
pikseen. Puitepäätöksen soveltamisessa merkityksellisiä olisivat ne lähestymiskiellot, 
jotka on määrätty rikostuomion yhteydessä. Valtaosa lähestymiskielloista kuitenkin 
määrätään omassa erillisessä prosessissa. Lähestymiskieltoja ei merkitä rikosrekisteriin, 
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eikä esityksessä ole pidetty perusteltuna, että menettelyä muutettaisiin. Esityksen mu-
kaan lähestymiskieltoa ei siis pidettäisi artiklan a alakohdassa tarkoitettuna turvaamis-
toimenpiteenä, eikä sitä koskevia tietoja toimitettaisi toiseen jäsenvaltioon. 
 
Myöskään menettämisseuraamuksia ei pidettäisi artiklan 1 kohdan a alakohdan mukai-
sina pakollisina tietoina. Suomessa menettämisseuraamuksia koskevia tietoja ei kirjata 
rikosrekisteriin osana rikostuomion tietoja, eikä esityksessä ole pidetty perusteltuna, että 
menettelyä muutettaisiin. Menettämisseuraamukset rekisteröidään sakkorekisteriin, 
mutta ainoastaan täytäntöönpanoa varten. Tietoja ei luovuteta muille viranomaisille 
sakkorekisteriotteissa. Se, että menettämisseuraamukset on rekisteröity sakkorekisteriin, 
ei aseta puitepäätöksen mukaan velvollisuutta luovuttaa tietoja toiseen jäsenvaltioon, 
sillä ne eivät ole puitepäätöksen 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettuja tuomioita. Myös-
kään artiklan 1 kohdassa, joka sisältää luettelon toiselle jäsenvaltiolle toimitettavista 
tiedoista, ei erikseen mainita menettämisseuraamuksia. Niitä ei voida pitää myöskään 
artiklan 1 kohdassa mainittuina oheisseuraamuksina eikä turvaamistoimenpiteinä. Me-
nettämisseuraamukset kuitenkin mainitaan ECRIS-päätöksen liitteessä B olevassa seu-
raamusten ja toimenpiteiden luokittelua koskevassa taulukossa. Tietojen toimittamiseen 
tarkoitetussa kaavakkeessa ei ole kuitenkaan mahdollisuutta ilmoittaa menettämisseu-
raamuksen sisältöä koskevia tietoja. Tieto pelkästään menettämisseuraamuksen tuomit-
semisesta ei olisi toiselle jäsenvaltiolle merkityksellinen. Menettämisseuraamuksia kos-
kevalla tiedolla ei ole merkitystä myöskään jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huo-
mioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa tehdyn puitepäätöksen 2008/675/YOS so-
veltamisessa. Lisäksi menettämisseuraamusten täytäntöönpanosta toisessa jäsenvaltios-
sa on annettu erillinen puitepäätös (neuvoston puitepäätös 2006/783/YOS vastavuoroi-
sen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin pää-
töksiin). 
 
Artiklan 1 kohdan a alakohdan tuomion sisältöön liittyvinä tietoina (iv) mainitaan myös 
rangaistuksen toimeenpanoa muuttavat myöhemmät päätökset. Tällaisina tietoina voi-
daan pitää rikosrekisteriasetuksen 2 §:n 1 momentin 7–12 kohdan mukaan rikosrekiste-
riin merkittäviä tietoja ehdollisen rangaistuksen määräämisestä täytäntöönpantavaksi, 
ehdonalaisen vapauden menettämisestä, pakkolaitokseen määräämisestä, rangaistuslai-
toksesta vapautumisesta ja ehdonalaisen vapauden koeajan päättymisestä, yhdyskunta-
palvelun suorittamisesta ja muuntamisesta vankeudeksi sekä armahduksesta. Kaikissa 
mainituissa kohdissa ei ole huomioitu niihin liittyviä lainsäädäntömuutoksia, joten ne 
edellyttävät muuttamista. 
 
Esityksen mukaan olisi siis perusteltua, että rikosrekisteriin merkitään jatkossa artiklan 
1 kohdan a alakohdan pakollisista tuomion sisältöön liittyvistä tiedoista (iv) rangaistus 
sekä rangaistuksen toimeenpanoa muuttavat myöhemmät päätökset voimassaolevan 
sääntelyn mukaisesti. Perusteltuna ei ole pidetty, että rikosrekisteriin merkittäisiin erik-
seen luokiteltuna mahdollisia oheisseuraamuksia taikka turvaamistoimenpiteitä.  
 
Artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisista valinnaisista tiedoista tuomion viitenumero 
on esityksessä katsottu sellaiseksi, että se tulisi jatkossa merkitä rikosrekisteriin. Tieto 
olisi hyödyllinen kun toinen jäsenvaltio pyytäisi mahdollisesti täydentävää tietoa rikos-
rekisteriin merkitystä tuomiosta. Esityksessä ei ole pidetty tarpeellisena, että kansalli-
seen rikosrekisteriin sisällytettäisiin muita b alakohdassa tarkoitettuja valinnaisia tietoja 
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kuten vanhempien nimiä, rikospaikkaa ja tuomiosta johtuvia oikeudenmenetyksiä (dis-
qualifications arising from the convictions). Oikeudenmenetyksillä voidaan katsoa tar-
koitettavan muun muassa liiketoimintakiellosta annetun lain (1059/1985) mukaista lii-
ketoimintakieltoa, rikoslain 17 luvun mukaista 23 §:n eläintenpitokieltoa, rikoslain 48a 
luvun 6 §:n mukaista metsästyskieltoa ja tieliikennelain (267/1981) 75 §:n 1 momentis-
sa tarkoitettua ajokieltoa. Koska mainittuja oikeudenmenetyksiä ei Suomessa merkitä 
rikosrekisteriin, niitä ei olisi velvollisuutta toimittaa toiseen jäsenvaltioon. 
 
Artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista lisätiedoista rikosrekisteriin merkitään 
tuomitun henkilötunnus. Esityksessä ei ole pidetty perusteltuna, että kansalliseen rikos-
rekisteriin sisällytettäisiin muita c alakohdassa tarkoitettuja lisätietoja kuten tuomitun 
henkilötodistuksen tyyppiä ja numeroa, sormenjälkiä ja sala- tai lisänimiä. 
 
Esityksen mukaan rikosrekisteriin merkittäisiin siis jatkossa nykyisten tietojen lisäksi 
tieto syntymäpaikasta, sukupuolesta, syntymäajasta, jos henkilöllä ei ole henkilötunnus-
ta, aikaisemmista nimistä, päivästä, jona päätös sai lainvoiman, sovelletuista lain sään-
nöksistä, rikoksen oikeudellinen luokituksesta ja tuomion viitenumerosta. Esityksen 
mukaan syntymäpaikkaa, sukupuolta, syntymäaikaa, aikaisempia nimiä ja rikoksen oi-
keudellista luokitusta koskevien tietojen lisääminen toteutettaisiin muuttamalla rikosre-
kisterilain 2 §:n 3 momenttia ja rikosrekisteriasetuksen 2 §:ää. Päivää, jona päätös sai 
lainvoiman, sovellettuja lain säännöksiä ja tuomion viitenumeroa koskevien tietojen 
lisääminen toteutettaisiin muuttamalla pelkästään rikosrekisteriasetuksen 2 §:ää. Kuten 
edellä on todettu, muutetut tiedot näkyisivät rikosrekisteriotteissa riippumatta siitä, mi-
hin tarkoitukseen otteita on pyydetty. Poikkeuksen muodostaisi merkintä sovelletuista 
lain säännöksistä, joita edellä esitetyn mukaisesti ei merkittäisi rikosrekisteriotteeseen 
muutettavaksi ehdotetun rikosrekisterilain 5 §:n mukaan. 
 
Vaikka rikosrekisterin sisältämiin tietoihin esitetään lisättäväksi edellä mainitut tiedot, 
Suomen rikosrekisterin tiedot eivät kuitenkaan olisi yhdenmukaiset artiklan 1 kohdan 
tietojen kanssa. Artiklan 1 kohdan mukaisista tiedoista rikosrekisteriin ei sisältyisi tur-
vaamistoimenpiteitä, vanhempien nimiä, rikospaikkaa, oikeudenmenetyksiä, henkilöto-
distuksen tyyppiä ja numeroa, sormenjälkiä, eikä sala- tai lisänimiä. Myöskään mahdol-
lisia oheisseuraamuksia koskevat tiedot eivät olisi rikosrekisterissä erikseen luokiteltui-
na. 
 
Toisaalta artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi rikosrekiste-
riin sisältyisi rikosrekisteriasetuksen 2 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan tieto rikoslain 
3 luvun 3 §:n nojalla rangaistuksen tuomitsematta jättämisestä sekä 5 kohdan mukaan 
yhteisen vankeusrangaistuksen määräämisestä. Mainitun 4 kohdan viittaus on vanhen-
tunut ja se tulisi korvata viittauksella rikoslain 3 luvun 4 §:n 2 momenttiin. Kyseisiä 
tietoja voidaan pitää artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuina tuomion sisältöön 
liittyvinä tietoina (iv), vaikka näitä tietoja ei ole erikseen artiklan alakohdassa mainittu. 
Tiedot voidaan toimittaa toiselle jäsenvaltiolle myös artiklan 1 kohdan toisen alakohdan 
nojalla. Myös ECRIS-päätöksen 4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaan jäsenval-
tiot voivat antaa tiedon osittaisesta tai täydellisestä vapauttamisesta rikosoikeudellisesta 
vastuusta. Esityksen mukaan olisi perusteltua, että myös rikosrekisteriasetuksen 2 §:n 1 
momentin 4 ja 5 kohdan sisältämät tiedot toimitettaisiin toiselle jäsenvaltiolle. 
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Vaikka esityksessä ehdotetaan edellä ehdotetun mukaisesti rikosrekisteriin merkittävien 
tietojen muuttamista, artiklan 1 kohdan keskeinen merkitys puitepäätöksen mukaisessa 
yhteistyössä on siinä, että se tarkentaa, mitä tietoja toiseen jäsenvaltioon 4 artiklan 2 ja 
3 kohdan mukaisesti toimitetaan. 
 
Edellä esitetyn perusteella esityksessä ehdotetaan, että kaikista rikosrekisteriin merki-
tyistä tiedoista ilmoitettaisiin toiselle jäsenvaltiolle. Muutettavaksi ehdotetun rikosrekis-
teriasetuksen 2 §:n 1–3 kohdassa ja 6 kohdassa luetellut tiedot olisivat kaikki artiklan 1 
kohdan a - c alakohdan mukaisia tietoja, jotka olisi velvollisuus toimittaa toiselle jäsen-
valtiolle. Kuten edellä on todettu, rikosrekisteriasetuksen 2 §:n 7–12 kohtia pidettäisiin 
artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisina pakollisina rangaistuksen toimeenpanoa muut-
tavia myöhempiä päätöksiä koskevina tietoina, jotka olisi myös velvollisuus toimittaa. 
Samoin edellä mainitun mukaisesti 2 §:n 4 ja 5 kohtia pidettäisiin tietoina, jotka on pe-
rusteltua toimittaa toiselle jäsenvaltiolle. 
 
Koska rikosrekisteriin merkittäviä tietoja ehdotetaan muutettavaksi edellä mainituin 
tavoin, kaikki tiedot, jotka rikosrekisterin osalta ilmoitettaisiin toiselle jäsenvaltiolle, 
sisältyisivät rikosrekisteriin. Ilmoitettaviin tietoihin ei siis kuuluisi muutoin Oikeusre-
kisterikeskuksen saatavilla olevia tietoja.   
 
Ilmoitettavat tiedot poikkeaisivat artiklan 1 kohdassa luetelluista tiedoista siten, että a 
alakohdan oheisseuraamuksia koskevia tietoja ei toimitettaisi erikseen, vaan osana ran-
gaistuksia koskevia tietoja. Lisäksi edellä esitetyn mukaisesti toiseen jäsenvaltioon ei 
toimitettaisi turvaamistoimenpiteitä koskevia tietoja. Artiklan 1 kohdan a ja c alakohdan 
mukaisista tiedoista Oikeusrekisterikeskuksella ei olisi saatavilla henkilötodistuksen 
tyyppiä ja numeroa, sormenjälkiä taikka sala- tai lisänimiä koskevia tietoja. Artiklan 1 
kohdan b alakohdan mukaisista tiedoista rikosrekisteriin ei olisi merkitty vanhempien 
nimiä, rikospaikkaa ja oikeudenmenetyksiä. Näiden tietojen osalta Oikeusrekisterikes-
kuksella ei olisi velvollisuutta ilmoittaa tiedosta toiseen jäsenvaltioon, eikä niitä esityk-
sen mukaan myöskään toimitettaisi toiseen jäsenvaltioon. 
 
Esityksen mukaan EU-rikosrekisterilain 3 § sisältäisi säännöksen, joka edellä selostetun 
mukaisesti määrittelisi toiselle jäsenvaltiolle luovutettavat rikosrekisterin tiedot. Maini-
tun 3 §:n 2 momentin 1 kohdassa määriteltäisiin, että Oikeusrekisterikeskus saa luovut-
taa toiselle jäsenvaltiolle rikosrekisteriin rikosrekisterilain 2 §:n 3 momentin ja rikosre-
kisteriasetuksen 2 §:n 1 momentin mukaisesti merkityt tiedot.  
 
Lisäksi kuten edellä 4 artiklan perusteluissa on todettu, esityksessä ehdotetaan rikosre-
kisterin osalta, että rikosrekisterilain 8 §:ään otetaan viittaussäännös, jonka mukaan ri-
kosrekisterin tietoja luovutetaan toiselle jäsenvaltiolle EU-rikosrekisterilain 5 §:n mu-
kaisesti.  
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Sakkorekisteri 
 
Kuten edellä on todettu, esityksessä ei ehdoteta sakkorekisteriin merkittävien tietojen 
muuttamista. Sakon täytäntöönpanosta annetun lain 51 §:n mukaan sakkorekisterin ote 
sisältää kaikki ne tiedot, joiden saamiseen pyynnön esittäjällä on oikeus. Tavanomaises-
ti sakkorekisterin otteelle merkitään tuomioistuimen tuomitsemien sakkojen osalta tuo-
mitun henkilön nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, kansalaisuus, tuomion antamispäi-
vä, tuomioistuimen nimi, lainvoimaisuus, tekopäivä, syyksi luettu rikos, onko kyse päi-
väsakoin tuomitusta sakosta, rikesakosta vai kurinpitosakosta, päiväsakkojen luku- ja 
rahamäärä sekä sakon kokonaismäärä, asian viite sekä perintätunnus.  
 
Sakkorekisterin osalta artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisista pakollisista tuomittua 
henkilöä koskevista tiedoista (i) sakkorekisteriin ei merkitä syntymäpaikkaa, sukupuolta 
ja mahdollisia aikaisempia nimiä. Nämä tiedot olisivat kuitenkin Oikeusrekisterikeskuk-
sen saatavilla, jos ne olisi merkitty oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän 
ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään. 
 
Artiklan 1 kohdan a alakohdan tuomion luonteeseen liittyvien tietojen (ii) osalta sakko-
rekisteriin merkitään, onko ratkaisu lainvoimainen, mutta ei artiklan 1 kohdan a alakoh-
dan pakollisiin tuomion luonteeseen liittyviin tietoihin kuuluvaa tietoa päivästä, jona 
päätös sai lainvoiman. Tämä tieto on kuitenkin Oikeusrekisterikeskuksen saatavilla. 
 
Artiklan 1 kohdan a alakohdan tuomioon johtaneeseen rikokseen liittyvien tietojen (iii) 
osalta sakkorekisterin otteelle ei merkitä sovellettavan lain säännöksiä, mutta mainitut 
tiedot löytyvät sakkorekisterin tietojärjestelmästä. 
 
Tuomioon johtaneeseen rikokseen liittyviin tietoihin (iii) sisältyy myös rikoksen nimi 
tai oikeudellinen luokitus. Kuten edellä on todettu, puitepäätöksen mukaisessa tietojen 
vaihdossa oikeudellisella luokituksella on merkitystä tilanteissa, jossa ECRIS-päätöksen 
mukaisessa koodistossa, jota käytetään rikoksen nimeä ilmoitettaessa, ei löydy vastaa-
vaa nimikettä. Tällöin toiselle jäsenvaltiolle ilmoitetaan rikoksen ECRIS-päätöksen mu-
kainen yleisempi oikeudellinen luokitus. Koska esityksen mukaan sakkorekisteriin ei 
merkittäisi tietoja toisen jäsenvaltion tuomitsemista sakkorangaistuksista, sakkorekiste-
riin ei tulisi merkittäväksi myöskään tietoa toisen jäsenvaltion ilmoittamasta oikeudelli-
sesta luokituksesta. 
 
Artiklan 1 kohdan a alakohdan tuomion sisältöön liittyvistä tiedoista (iv) sakkorekiste-
riin ei merkitä oheisseuraamuksia eikä turvaamistoimenpiteitä. Eri asia on, että menet-
tämisseuraamuksia koskevat tiedot sisältyvät sakkorekisteriin omana asiaryhmänään. 
Sakkorekisterin sisältöä koskevan sakon täytäntöönpanosta annetun lain 47 §:n mukaan 
sakkorekisteriin merkitään täytäntöönpanon esteet ja muut täytäntöönpanotehtävien 
suorittamiseksi tarpeelliset tiedot. Puitepäätöksen mukaiset rangaistuksen toimeenpanoa 
muuttavat myöhemmät päätökset olisivat tällaisia tietoja. Ne voisivat koskea esimerkik-
si armahdusta tai sakon muuntorangaistusta. 
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Artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisia valinnaisia tietoja ei merkitä sakkorekisteriin, 
joten niitä ei ole velvollisuutta toimittaa toiseen jäsenvaltioon. Esityksessä on kuitenkin 
pidetty perusteltuna, että tuomion viitenumero toimitettaisiin toiseen jäsenvaltioon. Ar-
tiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisia lisätietoja ei myöskään merkitä sakkorekisteriin 
lukuun ottamatta tuomitun henkilötunnusta. 
 
Kuten edellä on todettu rikosrekisterin osalta, myös sakkorekisterin osalta artiklan 1 
kohdan keskeinen merkitys puitepäätöksen mukaisessa yhteistyössä on siinä, että se 
tarkentaa, mitä tietoja toiseen jäsenvaltioon 4 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti toimite-
taan. 
 
Esityksen mukaan sakkorekisterin osalta Suomen ollessa tuomiojäsenvaltio Oikeusre-
kisterikeskus toimittaisi kansalaisuusjäsenvaltiolle artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, 
jotka ovat saatavissa sakkorekisteristä, sakon täytäntöönpanosta annetun lain 48 §:n 
mukaisesti väestön keskusrekisteristä tai muusta tietojärjestelmästä. Nämä tiedot olisi-
vat ensinnäkin artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiset pakolliset tiedot sillä poikkeuk-
sella, että sakkorekisterissä ei olisi tietoa syntymäpaikasta (kaupunki ja valtio), suku-
puolesta, mahdollisista aikaisemmista nimistä, päivästä, jona päätös sai lainvoiman, 
sovellettavista lain säännöksistä, lisärangaistuksista ja turvaamistoimenpiteistä. Näistä 
tiedoista syntymäpaikkaa, sukupuolta, mahdollisia aikaisempia nimiä, päivää, jona pää-
tös sai lainvoiman sekä sovellettavista lain säännöksiä koskevat tiedot ovat kuitenkin 
pääsääntöisesti saatavissa oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja 
päätösilmoitusjärjestelmästä. Päivästä, jolloin päätös sai lainvoiman, saataisiin tieto, jos 
tuomioistuin tekisi tästä ratkaisuilmoitusjärjestelmään merkinnän. Jos tiedot ovat Oike-
usrekisterikeskuksen saatavilla, myös nämä tiedot toimitettaisiin toiseen jäsenvaltioon. 
 
Artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisista valinnaisista tiedoista toimitettaisiin tuomion 
viitenumero ja c alakohdan mukaisista lisätiedoista tuomitun henkilötunnus. Tieto tuo-
mion viitenumerosta olisi saatavissa oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän 
ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmästä. Artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 
Oikeusrekisterikeskus voisi toimittaa muitakin rikostuomioita koskevia tietoja, jotka on 
kirjattu sakkorekisteriin. Koska sakkorekisteri on pääasiallisesti täytäntöönpanoa palve-
leva rekisteri, se sisältää myös täytäntöönpanoon liittyviä tietoja, kuten tiedot suorite-
tuista täytäntöönpanotoimenpiteistä ja kertyneistä rahamääristä. Esityksessä on katsottu, 
ettei tällaisia tietoja ole tarpeellista toimittaa toisille jäsenvaltiolle. Tällaisia täytäntöön-
panoon liittyviä tietoja ei myöskään pääsääntöisesti merkitä muille viranomaisille annet-
tavaan sakkorekisterin otteeseen. 
 
Esityksen mukaan EU-rikosrekisterilain 3 § sisältäisi säännöksen, joka edellä selostetun 
mukaisesti määrittelisi toiselle jäsenvaltiolle luovutettavat sakkorekisterin tiedot. Koska 
sakon täytäntöönpanosta annetun lain 47 § sisältää vain yleisluonteisen säännöksen sii-
tä, mitä tietoja sakkorekisteriin merkitään, eikä perusteltuna ole pidetty, että toiselle 
jäsenvaltiolle luovutettaisiin kaikkia sakkorekisteriin merkittyjä muun muassa täytän-
töönpanoa koskevia tietoja, esityksen mukaan EU-rikosrekisterilain 3 §:n 2 momentin 2 
kohdassa määriteltäisiin sakkorekisterin osalta yksityiskohtaisesti, mitä tietoja toiseen 
jäsenvaltioon toimitetaan. 
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Tiedot rikosrekisteriin ja sakkorekisteriin siirtyvät pääasiallisesti tuomiolauselmajärjes-
telmästä, joka on osa oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetussa 
laissa (372/2010), jäljempänä oikeustietojärjestelmälaki, tarkoitettua ratkaisu- ja päätös-
ilmoitusjärjestelmää. Rikosrekisterilain 2a §:n mukaan tuomioistuimen on ilmoitettava 
rikosrekisteriin merkittävästä ratkaisustaan merkitsemällä sitä koskevat tiedot oikeus-
hallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään. 
Sakkorekisterin osalta vastaava säännös sisältyy sakon täytäntöönpanosta annetun lain 4 
§:ään. Tuomioistuimen ilmoituksen tulee sisältää kaikki rikosrekisterin ja sakkorekiste-
rin kannalta tarpeelliset tiedot. Oikeustietojärjestelmälain 10 §:n mukaan henkilöstä saa 
perustietona tallentaa henkilön nimen, henkilötunnuksen tai, jos sitä ei ole käytettävissä, 
tiedot syntymäajasta ja –paikasta, tiedot osoitteesta ja puhelinnumerosta tai muista yh-
teystiedoista sekä muut tietojärjestelmän käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot. 
 
Esityksessä ehdotettu rikosrekisteriin merkittävien tietojen laajentaminen tulisi edellyt-
tämään, että oikeustietojärjestelmälain 10 §:n mukaisina perustietoina tulisi tallentaa 10 
§:ssä lueteltujen perustietojen lisäksi kansalaisuus, sukupuoli ja aikaisemmat nimet. 
Myös sakkorekisterin osalta on tärkeää, että nämä tiedot merkitään ratkaisu- ja päätös-
ilmoitusjärjestelmään. Niiden osalta, joilla on suomalainen henkilötunnus, tiedot olisivat 
saatavissa suoraan väestörekisteritiedoista. Näitä tietoja voidaan pitää 10 §:ssä tarkoitet-
tuina tietojärjestelmän käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisina tietoina, eikä niiden 
lisääminen perustietoihin näin ollen edellytä oikeustietojärjestelmälain 10 §:n muutta-
mista. Kansalaisuutta ja sukupuolta koskevat tiedot talletetaankin jo nykyjärjestelmässä 
perustietoihin. Oikeusrekisterikeskus voi oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjes-
telmän rekisterinpitäjänä huolehtia ohjeistuksella, että tuomioistuimet merkitsevät rikos-
rekisterin kannalta riittävät tiedot oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän 
ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään. Lisäksi Oikeusrekisterikeskuksen tulee huoleh-
tia, että itse tietojärjestelmä luodaan sellaiseksi, että se muistuttaa välttämättömien tieto-
jen tallentamisesta järjestelmään. 
 
 
ECRIS-päätös 
 
Myös ECRIS-päätös sisältää tietojen toimittamista koskevia säännöksiä. ECRIS-pää-
töksen 4 artikla edellyttää, että rikoksen nimikettä tai sen oikeudellista luokitusta, sovel-
lettavaa lainkohtaa, rangaistusta, oheisseuraamuksia, turvaamistoimenpiteitä ja tuomion 
täytäntöönpanoon liittyviä muutoksia koskevia myöhempiä päätöksiä toimitettaessa on 
käytettävä ECRIS-päätöksen liitteissä A ja B olevia koodeja. ECRIS-päätöksen liittees-
sä A on rikosnimikkeiden luokittelua koskeva yhteinen taulukko. Taulukon mukaiset 
koodit vastaavat kutakin tietojen siirrossa tarkoitettua rikosnimikettä. Jos rikos ei vastaa 
mitään erityistä alaluokkaa, käytetään vastaavan tai lähimmän rikosnimikkeen yleis-
luonteista koodia (avoin luokka). Jos tällaista nimikettä ei ole, käytetään koodia muut 
rikokset. ECRIS-päätöksen liitteessä B on taas seuraamusten ja toimenpiteiden luokitte-
lua koskeva yhteinen taulukko. Jos seuraamus tai toimenpide ei vastaa mitään erityistä 
alaluokkaa, käytetään vastaavan tai lähimmän seuraamus- tai toimenpidenimikkeen 
yleisluonteista koodia (avoin luokka). Jos tällaista nimikettä ei ole, käytetään koodia 
muut seuraamukset ja toimenpiteet. ECRIS-päätöstä sovellettaisiin myös tältä osin suo-
raan sekä rikosrekisteristä että sakkorekisteristä toimitettaviin tietoihin, eikä esityksessä 
ehdoteta koodien käytöstä erillisiä säännöksiä kansalliseen lakiin. 
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ECRIS-päätöksen liitteeseen B sisältyvä taulukko sisältää koodit hyvin monenlaisille 
seuraamuksille ja toimenpiteille, joiden katsotaan kuuluvan puitepäätöksen sovelta-
misalaan eri jäsenvaltioissa. Suomessa taulukon sisältämiä seuraamuksia ja toimenpitei-
tä koskevia tietoja toimitettaisiin toiseen jäsenvaltioon siltä osin kuin puitepäätös tätä 
edellyttäisi. Esimerkiksi menetetyksi tuomitsemista koskevat päätökset sisältyvät liittee-
seen B sisältyvään taulukkoon, joten niitä koskevien tietojen toimittamiseen olisi erityi-
nen koodi. Myös lähestymiskiellolle, ajokiellolle, metsästyskiellolle ja eläintenpitokiel-
lolle on koodit mainitussa taulukossa, mutta näitä ei käytettäisi, sillä Suomen osalta pui-
tepäätös ei velvoittaisi toimittamaan kyseisiä tietoja toiseen jäsenvaltioon. 
 
ECRIS-päätös sisältää lisäksi joitakin täydentäviä säännöksiä tietojen toimittamisesta 
toiseen jäsenvaltioon. ECRIS-päätöksen 4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaan 
jäsenvaltiot voivat myös antaa saatavissa olevia tietoja, jotka koskevat teon täyttymisas-
tetta ja tekijän osallisuutta sekä tapauksen mukaan osittaista tai täydellistä vapauttamista 
rikosoikeudellisesta vastuusta tai rikoksen uusimista. ECRIS-päätöksen liitteeseen A 
sisältyvä rikosnimikkeiden luokittelua koskeva taulukko sisältää koodit näille tiedoille. 
Mainitut tiedot ilmenevät rikosrekisteristä tai sakkorekisteristä joko rikosnimikkeestä tai 
sovelletuista lainkohdista. Niiden toimittaminen toiseen jäsenvaltioon ei merkitsisi laa-
jennusta toimitettaviin tietoihin, vaan kyse olisi toimitettavan tiedon yksilöimisestä 
koodeilla. Mainittuja kooditettuja tietoja toimitettaisiin toiseen jäsenvaltioon, jos tiedot 
jo muutoinkin sisältyisivät toimitettaviin tietoihin. 
 
Lisäksi ECRIS-päätöksen 4 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaan jäsenvaltioiden 
on tarvittaessa toimitettava käytettävissä olevia tietoja seuraamuksen tai toimenpiteen 
täytäntöönpanon luonteesta ja/tai edellytyksistä liitteessä B olevien tietojen mukaisella 
tavalla. Myös tällä tavoin kooditettuja tietoja toimitettaisiin toiseen jäsenvaltioon, jos 
tiedot jo muutoinkin sisältyisivät toimitettaviin tietoihin. 
 
ECRIS-päätös sisältää koodin myös muuhun kuin rikokseen liittyvää päätöstä koskeval-
le tiedolle. ECRIS-päätöksen mukaan tällainen päätös merkitään ainoastaan tapauksissa, 
joissa se jäsenvaltio, jonka kansalainen asianomainen henkilö on, antaa vapaaehtoisesti 
tiedon tällaisesta päätöksestä vastatessaan rikosasioissa annettuja tuomioita koskevaan 
pyyntöön. 
 
 
Säilytysrekisteri 
 
Artiklan 2 kohta täydentää 5 artiklan määrittelemää kansalaisuusjäsenvaltion keskusvi-
ranomaisen tietojen säilyttämisvelvollisuutta. Kohdan mukaan kansalaisuusjäsenvaltion 
keskusviranomaisen on säilytettävä kaikki 1 kohdan a ja b alakohdassa lueteltuja seik-
koja koskevat tiedot, jotka se on saanut 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti 7 artiklan mu-
kaista edelleen lähettämistä varten. Se voi samaa tarkoitusta varten säilyttää 1 kohdan c 
alakohdassa ja 1 kohdan toisessa alakohdassa lueteltuja seikkoja koskevat tiedot. Kansa-
laisuusjäsenvaltion keskusviranomaisella on siis velvollisuus säilyttää pakolliset ja va-
linnaiset tiedot, mutta lisätietojen ja muiden tietojen säilyttäminen on harkinnanvaraista. 
 
Esityksen mukaan perusteltua olisi, että Suomessa ehdotetussa säilytysrekisterissä säily-
tettäisiin kaikki toisen jäsenvaltion toimittamat artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa tar-
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koitetut pakolliset, valinnaiset ja lisätiedot. Vaikka näistä tiedoista osa on sellaisia, jotka 
eivät Suomessa kuulu rikosrekisteriin merkittäviin tietoihin, niiden säilyttämistä on pi-
detty perusteltuna sen vuoksi, että tiedoilla voi olla keskeinen merkitys toisen jäsenval-
tion viranomaisille. Esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisille sormen-
jälkitietojen saaminen on merkityksellistä henkilön tunnistamista varten. Säilytysrekis-
terin tarkoituksena on nimenomaan säilyttää tietoja toisille jäsenvaltioille toimittamista 
varten. Artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla toiset jäsenvaltiot voivat toimittaa 
Suomeen myös muita kuin artiklan a–c alakohdissa tarkoitettuja tietoja, jotka on kirjattu 
rikosrekisteriin. Esityksen mukaan näistä tiedoista säilytettäisiin ne tiedot, jotka voidaan 
rikosrekisterilain 2 §:n 2 momentin mukaan merkitä rikosrekisteriin.  
 
Esityksen mukaan Suomessa säilytysrekisterissä säilytettävät tiedot määriteltäisiin EU-
rikosrekisterilain 9 §:ssä. Säilytettäviin tietoihin kuuluisivat myös ECRIS-päätöksen 4 
artiklan mukaiset koodit, joiden ei voida katsoa merkitsevän laajennusta säilytettäviin 
tietoihin, vaan kyse olisi säilytettävän tiedon yksilöimisestä koodeilla. 
 
 
Tietojen toimittamistapa 
 
Artiklan 3 kohdan mukaan 7 kohdan mukaisen määräajan päättymiseen saakka niiden 
jäsenvaltioiden keskusviranomaisten, jotka eivät ole antaneet 6 kohdassa tarkoitettua 
ilmoitusta, on toimitettava kaikki tiedot 4 artiklan mukaisesti, pyynnöt 6 artiklan mukai-
sesti ja vastaukset 7 artiklan mukaisesti sekä muut asiaa koskevat tiedot millä tahansa 
tavalla, josta jää kirjallinen merkintä ja jonka avulla vastaanottavan jäsenvaltion kes-
kusviranomainen pystyy toteamaan niiden aitouden. Mainittu menettely koskee siis ti-
lannetta, jossa jäsenvaltio ei vielä toimita tietoja sähköisesti standardimuodossa. 
 
Artiklan 3 kohdassa todetaankin lisäksi, että artiklan 7 kohdan mukaisen määräajan pää-
tyttyä jäsenvaltioiden keskusviranomaisten on toimitettava tiedot standardoidussa säh-
köisessä muodossa. 
 
Artiklan 4 kohdan mukaan neuvosto vahvistaa 3 kohdassa tarkoitetun vakiomuodon ja 
muut toimet jäsenvaltioiden keskusviranomaisten välisen tuomioita koskevan tietojen-
vaihdon järjestämiseksi ja helpottamiseksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen asiaa 
koskevien menettelyjen mukaisesti 27 päivään huhtikuuta 2012 mennessä. 
 
Muihin tällaisiin toimiin kuuluvat kaikkien sellaisten välineiden määrittäminen, joilla 
mahdollistetaan toimitettujen tietojen ymmärtäminen ja konekääntäminen (a alakohta); 
niiden toimien määrittäminen, joilla tietoja voidaan vaihtaa sähköisesti, erityisesti käy-
tettävien teknisten standardien osalta, sekä tarvittaessa sovellettavat vaihtomenettelyt 
(b alakohta); ja liitteenä olevaan lomakkeeseen mahdollisesti tehtävät muutokset (c ala-
kohta). 
 
Artiklan 5 kohdan mukaan jos ja niin kauan kuin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettu toimitusta-
pa ei ole käytettävissä, sovelletaan 3 kohdan ensimmäistä alakohtaa. Kyseisen alakoh-
dan mukaan tiedot on siis toimitettava millä tahansa tavalla, josta jää kirjallinen merkin-
tä ja jonka avulla vastaanottavan jäsenvaltion keskusviranomainen pystyy toteamaan 
niiden aitouden. 
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Artiklan 6 kohdan mukaan kunkin jäsenvaltion on tehtävä tarvittavat tekniset mukau-
tukset voidakseen käyttää standardimuotoa ja siirtää tietoja sähköisesti standardimuo-
dossa muihin jäsenvaltioihin. Jäsenvaltion on ilmoitettava neuvostolle päivämäärä, josta 
lähtien se voi toimittaa tietoja standardimuodossa. 
 
Ehdotetun EU-rikosrekisterilain 7, 16, 17 ja 21 §:ssä on otettu huomioon, että tiedot 
toimitetaan tai toimitetaan pääsääntöisesti sähköisessä muodossa. 
 
 
12 artikla. Suhde muihin oikeudellisiin välineisiin.  Artiklassa määritellään puitepää-
töksen suhde muihin oikeudellisiin välineisiin. Artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioi-
den välisten suhteiden osalta tässä puitepäätöksessä täydennetään eurooppalaisen oike-
usapusopimuksen 13 artiklan sekä sopimukseen liitettyjen, 17 päivänä maaliskuuta 
1978 ja 8 päivänä marraskuuta 2001 tehtyjen lisäpöytäkirjojen säännöksiä sekä vuoden 
2000 sopimusta ja siihen 16 päivänä lokakuuta 2001 liitettyä pöytäkirjaa. 
 
Puitepäätös ei kumoa eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 13 artiklan mukaista menet-
telyä, vaan täydentää sitä. Kuten edellä on todettu, esityksessä kuitenkin ehdotetaan, että 
Suomessa Oikeusrekisterikeskus vastaisi toisesta jäsenvaltiosta tehtyyn rikosrekisteritie-
toja koskevaan pyyntöön aina ehdotetun EU-rikosrekisterilain 14 §:ssä säädetyillä edel-
lytyksillä. Näin ollen jos Suomi olisi pyynnön vastaanottava jäsenvaltio, Suomi ei enää 
pääsääntöisesti soveltaisi eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 13 artiklan mukaista 
menettelyä. 
 
Artiklan 2 kohdan mukaan puitepäätöksessä jäsenvaltiot luopuvat oikeudestaan vedota 
keskinäisissä suhteissaan mahdollisiin varaumiin, joita ne ovat tehneet eurooppalaisen 
oikeusapusopimuksen 13 artiklaan. Suomi ei ole tehnyt varaumaa mainittuun artiklaan. 
 
Artiklan 3 kohdan mukaan puitepäätös korvaa eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 22 
artiklan määräykset, sellaisena kuin yleissopimus on täydennettynä siihen 17 päivänä 
maaliskuuta 1978 liitetyn lisäpöytäkirjan 4 artiklalla. Puitepäätös korvaa 22 artiklan 
määräykset niiden jäsenvaltioiden välisissä suhteissa, jotka ovat toteuttaneet puitepää-
töksen noudattamiseksi välttämättömät toimenpiteet, kuitenkin viimeistään 27 päivästä 
huhtikuuta 2012 alkaen. Tämä ei kuitenkaan rajoita kyseisten määräysten soveltamista 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisissä suhteissa. 
 
Kuten edellä on todettu, eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 22 artiklan mukaista me-
nettelyä ei enää sovellettaisi jäsenvaltioiden välillä, vaan puitepäätöksen mukainen me-
nettely olisi tältä osin itsenäinen. Eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 22 artiklan mu-
kaista menettelyä kuitenkin sovellettaisiin nykyisen käytännön mukaisesti suhteessa 
niihin sopimusvaltioihin, jotka eivät ole jäsenvaltioita. 
 
Artiklan 4 kohdan mukaan päätös 2005/876/YOS rikosrekisteritietojen vaihtamisesta 
kumotaan. Puitepäätös sisältää kaikilta osin päätöksen sisällön korvaavat säännökset, 
eikä sen soveltaminen jatkossa ole tarpeellista.  
 
Artiklan 5 kohdan mukaan puitepäätös ei vaikuta jäsenvaltioiden keskinäisissä kahden- 
tai monenvälisissä sopimuksissa olevien edullisempien säännösten soveltamiseen. 
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Tältä osin Suomen osalta keskeistä on, että pohjoismaiden välillä sovelletaan asetusta 
Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosrekisterin pitämises-
sä. Asetuksen 1 §:n mukaan Suomessa merkitään rikosrekisteriin Islannin, Norjan, 
Ruotsin tai Tanskan rikosrekisteriä pitävän viranomaisen ilmoittamat tiedot sellaisesta 
Suomen kansalaiselle tai Suomessa pysyvästi asuvalle ulkomaalaiselle tuomitut rangais-
tukset, jotka vastaavat rikosrekisteriin merkittävää seuraamusta. Vastaavasti asetuksen 5 
§:n mukaan Oikeusrekisterikeskuksen on ilmoitettava Islannin, Norjan, Ruotsin tai 
Tanskan rikosrekisteriä pitävälle viranomaiselle rekisteriin merkityt tiedot, jotka koske-
vat mainitun maan kansalaiselle tai pysyvästi mainitussa maassa asuvalle ulkomaalaisel-
le tuomittua seuraamusta tai sen täytäntöönpanoa. Asetuksen 6 §:n mukaan Islannin, 
Norjan, Ruotsin ja Tanskan tuomioistuimelle tai syyttäjäviranomaiselle on pyynnöstä 
annettava Suomen rikosrekisteristä rikosrekisterin ote vireillä olevaa asiaa varten. 
 
Asetuksen mukainen menettely jää voimaan ainakin suhteessa Norjaan ja Islantiin, jotka 
eivät ole jäsenvaltioita. Suhteessa Ruotsiin ja Tanskaan voidaan katsoa, että menettely 
jäisi voimaan siltä osin kuin se on edullisempi kuin puitepäätöksen mukainen menettely. 
Menettelyä voidaan pitää laajempana siltä osin kuin se koskee myös pysyviä asukkaita, 
eikä vain kansalaisia. Menettelyä voidaan sitä vastoin pitää suppeampana erityisesti 
siksi, että se ei sisällä sähköistä tiedonvaihtoa valtioiden välillä. Lisäksi menettelyssä 
säilytetään tietoja vain jos ne ovat sellaisia, joita merkitään kansalliseen rikosrekisteriin. 
Puitepäätöksen mukaan tietoja tulee säilyttää laajemmin muille jäsenvaltioille edelleen 
toimittamista varten. 
 
Suomessa ei ole tässä vaiheessa tiedossa, miten Ruotsi ja Tanska tulevat menettelemään 
tältä osin. Lähtökohtana voitaneen pitää, että suhteessa Ruotsiin ja Tanskaan asetuksen 
mukainen menettely jäisi voimaan pysyvien asukkaiden osalta, mutta muilta osin sovel-
lettaisiin puitepäätöksen mukaisia menettelyjä. 
 
Esityksen mukaan EU-rikosrekisterilain 4 §:ään otettaisiin säännös lain suhteesta poh-
joismaiseen asetukseen. 
 
 
13 artikla. Täytäntöönpano. Artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet tämän puitepäätöksen noudattamiseksi 27 päivään huhtikuuta 
2012 mennessä. 
 
Artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toimitettava neuvoston pääsihteeristölle ja 
komissiolle kirjallisina ne säännökset, joilla tästä puitepäätöksestä aiheutuvat jäsenval-
tioiden velvoitteet saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. 
 
Artiklan 3 kohdan mukaan näiden tietojen perusteella komissio esittää 27 päivään huh-
tikuuta 2015 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän pui-
tepäätöksen soveltamisesta ja liittää siihen tarvittaessa säädösehdotuksia. 
 
 
14 artikla. Voimaantulo. Artiklan mukaan puitepäätös tulee voimaan kahdentenakym-
menentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu virallisessa lehdessä. 
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2 Lakiehdotusten perustelut 
 
 
2.1 Laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja  
      muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 
 
1 luku. Yleiset säännökset 
 
1 §. Soveltamisala. Pykälä sisältäisi EU-rikosrekisterilain soveltamisalaa koskevan 
säännöksen.  
 
Pykälän 1 momentin mukaan EU-rikosrekisterilaissa säädettäisiin rikos- ja sakkorekiste-
rin tietojen toimittamisesta Suomesta siihen jäsenvaltioon, jonka kansalainen tuomittu 
on (kansalaisuusjäsenvaltio). Laissa säädettäisiin myös toisesta jäsenvaltiosta Suomeen 
toimitettujen Suomen kansalaista koskevien rekisteritietojen säilyttämisestä Suomessa. 
 
Lisäksi pykälän 2 momentin mukaan EU-rikosrekisterilaissa säädettäisiin 1 momentissa 
mainittujen tietojen luovuttamisesta pyynnön perusteella rikosasian käsittelyä varten tai 
yksityisen henkilön itseään koskevan pyynnön täyttämiseksi. Vastaavasti laissa säädet-
täisiin myös tällaisia tietoja koskevan pyynnön esittämisestä. 
 
Pykälän 3 momentissa todettaisiin, että edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista tehtävistä 
vastaisi keskusviranomaisena toimiva Oikeusrekisterikeskus. 
 
Pykälä perustuu puitepäätöksen 1 ja 3 artiklan sisältöön. 
 
Esityksen mukaan EU-rikosrekisterilaissa käytetään käsitettä tietojen toimittaminen, 
kun kyse olisi laissa tarkoitetusta tietojen yleisestä toimittamisesta kansalaisuusjäsen-
valtioon. Käsitettä tietojen luovuttaminen käytetään, kun kyse on tietojen luovuttamises-
ta toisen jäsenvaltion yksittäisen pyynnön perusteella taikka yhdessä sekä tietojen ylei-
sestä toimittamisesta että tietojen luovuttamisesta pyynnön perusteella. 
 
2 §. Määritelmät. Pykälä sisältää rikosasian käsittelyn, rekisterin ja säilytysrekisterin 
määritelmät. Pykälän 1 kohdan rikosasian käsittelyn määritelmä perustuu puitepäätök-
sen 2 artiklan b kohtaan, jonka mukaan tällä tarkoitetaan esitutkintaa, varsinaista oikeu-
denkäyntiä ja tuomion täytäntöönpanoa. Lisäksi määritelmään on lisätty syyteharkinta, 
jonka voidaan katsoa perustellusti olevan osa rikosasian käsittelyä. Lisäyksen ei voida 
katsoa olevan ristiriidassa puitepäätöksen kanssa. 
 
Pykälän 2 kohdan määritelmän mukaan rekisterillä tarkoitetaan ensinnäkin toisen jä-
senvaltion rekisteriä tai rekistereitä, joihin kirjataan tiedot rikostuomioista mainitun jä-
senvaltion lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi määritelmässä on selvennetty, että Suo-
messa tällaisia rekistereitä ovat rikosrekisteri, sakkorekisteri ja säilytysrekisteri. Sään-
nös perustuu puitepäätöksen 2 artiklan c kohtaan. 
 
Pykälän 3 kohdassa määritellään säilytysrekisteri, joka siis perustetaan EU-rikosrekis-
terilailla. Säilytysrekisterillä tarkoitetaan rekisteriä, johon EU-rikosrekisterilain mukai-
sesti merkitään tiedot Suomen kansalaisia koskevista toisessa jäsenvaltiossa annetuista 
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rikostuomioista. Puitepäätös ei edellytä tällaisen rekisterin perustamista, vaan ainoas-
taan sitä, että toisen jäsenvaltion toimittamat tiedot säilytetään kansalaisuusjäsenvaltios-
sa. Esityksessä on pidetty perusteltuna, että tietojen säilyttämisvelvollisuus täytettäisiin 
perustamalla säilytysrekisteri. 
 
3 §. Luovutettavat tiedot. Pykälässä määritellään ne tiedot, jotka Oikeusrekisterikeskus 
voi EU-rikosrekisterilain mukaisesti luovuttaa rikosrekisteristä, sakkorekisteristä ja säi-
lytysrekisteristä. 
 
Pykälän 1 momentin mukaan Oikeusrekisterikeskus saa salassapitovelvollisuuden estä-
mättä luovuttaa mainituista rekistereistä tietoja siltä osin kuin ne koskevat tuomioistui-
men lainvoimaisia päätöksiä luonnollisen henkilön tuomitsemisesta rikoksesta. Mainittu 
säännös perustuu puitepäätöksen 2 artiklan 2 kohtaan.  
 
Puitepäätöksen mukaisesti lain soveltamisalaan eivät siis kuuluisi muut kuin tuomiois-
tuimen päätökset. Sakkorekisterin osalta tämä tarkoittaa, että soveltamisalaan kuuluisi-
vat ne rekisteriin sisältyvät tuomiot, jotka ovat tuomioistuimen tuomitsemia päiväsakoin 
vahvistettua sakkoa, rikesakkoa ja kurinpitosakkoa koskevia tuomioita. Kurinpitosakot 
kuuluvat puitepäätöksen soveltamisalaan siltä osin kuin ne on tuomittu sotilasoikeuden-
käyntilain mukaisessa menettelyssä käsitellyn syytteen perusteella. Oikeudenkäymis-
kaaren 14 luvun 6 §:ssä tarkoitetut järjestyssakot taikka uhkasakot eivät kuuluisi lain 
soveltamisalaan, sillä ne eivät ole rikostuomioita. Puitepäätöksen mukaisesti lain sovel-
tamisalaan eivät siis myöskään kuuluisi rikosrekisteriin tai sakkorekisteriin sisältyvät 
tuomiot, jotka eivät vielä ole lainvoimaisia, eivätkä oikeushenkilöä koskevat tuomiot. 
 
Pykälän 2 momentissa määritellään tarkemmin, mitä rikosrekisterin, sakkorekisterin ja 
säilytysrekisterin tietoja Oikeusrekisterikeskus saa luovuttaa. Edellytyksenä on, että 
kyse on 1 momentissa tarkoitetuista tiedoista. Momentin 1 kohdan mukaan rikosrekiste-
rin osalta Oikeusrekisterikeskus voi luovuttaa kaikki rikosrekisteriin merkityt tiedot. 
Vastaavasti momentin 3 kohdan mukaan säilytysrekisterin osalta Oikeusrekisterikeskus 
voi luovuttaa kaikki säilytysrekisteriin merkityt tiedot.  
 
Pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan sakkorekisterin osalta on sitä vastoin erikseen 
määritelty, mitä tietoja rekisteristä voidaan luovuttaa. Tämä johtuu siitä, että sakkorekis-
teri on lähinnä täytäntöönpanoa palveleva rekisteri, joka sisältää myös täytäntöönpano-
toimia koskevia tietoja, joita ei ole katsottu tarpeelliseksi toimittaa toisille jäsenvaltioil-
le. Lisäksi, koska sakkorekisteri ei sisällä kaikkia puitepäätöksen 11 artiklan edellyttä-
miä pakollisia tietoja, 2 kohdassa on määritelty, että osa tiedoista, jotka koskevat sakko-
rekisteriin merkittyjä ratkaisuja, toimitetaan oikeushallinnon valtakunnallisen tietojär-
jestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmästä. Säännöksen tavoitteena on, että toi-
selle jäsenvaltiolle toimitetaan sakkorekisteriin merkittyjen ratkaisujen osalta samat 
tiedot kuin rikosrekisterin osalta. Tämän takia osa tiedoista toimitetaan ratkaisu- ja pää-
tösilmoitusjärjestelmästä, eikä suoraan sakkorekisteristä. 
 
4 §. Suhde muihin lakeihin ja kansainvälisiin velvoitteisiin. Pykälä sisältäisi säännökset 
EU-rikosrekisterilain suhteesta muihin lakeihin ja kansainvälisiin velvoitteisiin. 
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Pykälän 1 momentin mukaan EU-rikosrekisterilaissa tarkoitettuun oikeusapuun sovelle-
taan ensinnäkin soveltuvin osin rikosoikeusapulain säännöksiä. Kuten edellä on todettu, 
tämä koskisi muun muassa rikosoikeusapulain kieltäytymisperusteita, joita voitaisiin 
soveltaa yksittäisiin rekisteripyyntöihin. Myös esimerkiksi rikosoikeusapulain 27 §:n 
salassapitoa, vaitiolovelvollisuutta sekä tietojen käyttöä koskevia rajoituksia koskevia 
säännöksiä sovellettaisiin myös EU-rikosrekisterilaissa tarkoitettuun oikeusapuun. 
 
Lisäksi pykälän 1 momentin mukaan EU-rikosrekisterilaissa tarkoitettuun oikeusapuun 
sovellettaisiin, mitä siitä erikseen säädetään tai Suomea sitovissa kansainvälisissä vel-
voitteissa määrätään. 
 
Pykälän 2 momentin mukaan Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoimin-
nasta rikosrekisterin pitämisessä annettua asetusta voidaan soveltaa EU-rikosrekis-
terilain estämättä. Edellytyksenä on, että asetuksen säännökset ovat edullisemmat kuin 
puitepäätöksen. Puitepäätöksen 12 artiklan 5 kohdan perusteluissa on käsitelty sitä, mil-
tä osin asetusta jatkossa sovellettaisiin. 
 
Pykälän 3 momentti sisältää viittaussäännöksen, jonka mukaan, jollei tässä tai muussa 
laissa toisin säädetä, henkilötietojen salassapitoon, luovuttamiseen ja suojaamiseen so-
velletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia sekä muuhun henkilötie-
tojen käsittelyyn henkilötietolakia (523/1999). EU-rikosrekisterilaissa tarkoitettuun 
henkilötietojen käsittelyyn sovellettaisiin myös viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain 36 §:n 1 momentin nojalla annettua valtioneuvoston asetusta tietoturvalli-
suudesta valtionhallinnossa (681/2010). 
 
 
2 luku. Rekisteritietojen toimittaminen Suomesta tuomitun 
            kansalaisuusjäsenvaltioon 
 
5 §. Rikos- ja sakkorekisteritietojen toimittaminen tuomitun kansalaisuusjäsenvaltioon. 
Pykälässä säännellään se, miten Oikeusrekisterikeskuksen on toimitettava rikos- ja sak-
korekisteritietoja tuomitun kansalaisuusjäsenvaltioon. 
 
Pykälän 1 momentin mukaan Oikeusrekisterikeskus toimittaa Suomessa annetusta toisen 
jäsenvaltion kansalaista koskevasta ratkaisusta, josta on tehty merkintä rikos- tai sakko-
rekisteriin, tiedon sen jäsenvaltion keskusviranomaiselle, jonka kansalainen tuomittu 
henkilö on. Tiedot tulee toimittaa viipymättä. Ratkaisusta toimitettavat tiedot on määri-
telty EU-rikosrekisterilain 3 §:ssä. Jos on tiedossa, että tuomittu on useamman jäsenval-
tion kansalainen, tiedot on toimitettava kaikille jäsenvaltioille, vaikka tuomittu olisi 
myös Suomen kansalainen. 
 
Pykälän 2 momentti sisältää Oikeusrekisterikeskukselle asetetun velvoitteen ilmoittaa 
viipymättä kansalaisuusjäsenvaltiolle myös rikos- tai sakkorekisteriin tehdyn merkinnän 
muutoksesta tai poistamisesta. 
 
Pykälän 3 momentti sisältää säännökset lisätietojen toimittamisesta kansalaisuusjäsen-
valtioon. Lisätietoina voitaisiin pyytää muun muassa jäljennöksiä 1 ja 2 momentissa 
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tarkoitetuista ratkaisuista. Tarkoituksena kuitenkin on, että näitä tietoja ei pyydettäisi 
säännönmukaisesti, vaan vain yksittäisissä tapauksissa. 
 
Pykälän 1–3 momentti perustuu puitepäätöksen 4 artiklan 2–4 kohtaan. 
 
Pykälän 4 momentti toistaa sakon täytäntöönpanosta annetun lain 50 §:n 2 momentin 
sisällön, jonka mukaan sakkorekisterin tietoja ei saa luovuttaa sen jälkeen, kun kolme 
vuotta on kulunut lainvoimaisen tuomion tai muun lopullisen viranomaisratkaisun julis-
tamisesta tai antamisesta. 
 
6 §. Tietojen edelleen luovuttaminen. Pykälässä säädettäisiin 5 §:n nojalla kansalaisuus-
jäsenvaltioon toimitettujen tietojen luovuttamisesta edelleen toiseen valtioon. Pykälän 
mukaan toimittaessaan tietoja 5 §:n mukaisesti, Oikeusrekisterikeskuksen tulee ilmoit-
taa että toimitettuja tietoja saadaan luovuttaa edelleen toiselle valtiolle ainoastaan ri-
kosasian käsittelyä varten taikka yksityisen henkilön itseään koskevan pyynnön täyttä-
miseksi. 
 
Pykälä perustuu puitepäätöksen 7 artiklan 2 kohdan 3 alakohtaan. Mainittu säännös kui-
tenkin koskee tietojen edelleen luovuttamista erityisesti toiseen jäsenvaltioon. Esityk-
sessä on kuitenkin pidetty perusteltuna, että säännös koskisi myös luovuttamista muihin 
kuin jäsenvaltioihin.  
 
7 §. Tietojen toimittamistapa. Pykälässä säädettäisiin 5 §:n nojalla kansalaisuusjäsenval-
tioon toimitettujen tietojen toimittamistavasta. Pykälän mukaan rikos- ja sakkorekisterin 
tietoja toimitettaisiin 5 §:n mukaisesti toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle sähköi-
sessä muodossa. 
 
Säännös perustuu puitepäätöksen 11 artiklan 3 kohtaan. 
 
Jos yhteistyön alkaessa jostain syystä sähköinen toimittaminen ei olisi mahdollista, tuli-
si tiedot toimittaa voimassaolevan lainsäädännön mukaisin menettelyin. EU-
rikosrekisterilain 24 §:ään sisältyvä voimaantulosäännös mahdollistaisi tällaisen menet-
telyn. 
 
 
3 luku. Suomeen toimitettujen Suomen kansalaista koskevien tietojen säilyttäminen 
 
8 §. Säilytysrekisterin käyttötarkoitus. Pykälässä säädettäisiin 2 §:ssä määritellyn säily-
tysrekisterin käyttötarkoituksesta. Pykälän 1 momentin mukaan säilytysrekisteriin talle-
tetaan toisten jäsenvaltioiden toimittamat tiedot Suomen kansalaisille mainituissa jäsen-
valtioissa annetuista rikostuomioista. Edellytyksenä on, että kyse on rekisteriin kirjatuis-
ta rikostuomioistuimen lainvoimaisista tuomioista. 
 
Pykälän 2 momentin mukaan säilytysrekisteriä pidetään tietojen säilyttämistä varten, 
jotta tiedot voidaan luovuttaa edelleen toisiin jäsenvaltioihin. Lisäksi säilytysrekisteriä 
pidetään, jotta tiedot voidaan merkitä rikosrekisteriotteelle. EU-rikosrekisterilain 11 § 
sisältäisi tarkemmat viittaussäännökset, miten tietoja voidaan luovuttaa jäsenvaltioille 
taikka merkitä rikosrekisteriotteelle.  
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Pykälän 1 ja 2 momentti perustuvat puitepäätöksen 2 artiklan a kohtaan sekä 5 artiklan 
1 kohtaan. 
 
9 §. Säilytysrekisterin tietosisältö. Pykälässä määritellään, mitä tietoja säilytysrekisteriin 
merkitään. Pykälän 1 momentissa luetellaan yksityiskohtaisesti toisen jäsenvaltion toi-
mittamat Suomen kansalaista koskevat säilytysrekisteriin merkittävät tiedot. Nämä tie-
dot olisivat kaikki puitepäätöksen 11 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa tarkoitetut pa-
kolliset, valinnaiset ja lisätiedot. 
 
Pykälän 2 momentin mukaan tiedot merkitään säilytysrekisteriin sellaisina ja siltä osin 
kun toinen jäsenvaltio on tiedot toimittanut. Puitepäätöksen 11 artiklan ei voida katsoa 
velvoittavan kaikkien 1 momentissa lueteltujen tietojen toimittamiseen, joten tiedot 
merkittäisiin siltä osin kuin ne olisi saatu Suomeen. Lisäksi tiedot toimitettaisiin 
ECRIS-päätöksen mukaisesti kooditettuina, joten ne merkittäisiin säilytysrekisteriin 
tässä toimittamismuodossa. 
 
Pykälän 2 momentissa säädetään lisäksi, että jos jäsenvaltio on toimittanut muita kuin 1 
momentissa mainittuja tietoja, ne merkitään säilytysrekisteriin, jos tiedot voitaisiin ri-
kosrekisterilain 2 §:n 3 momentin nojalla merkitä rikosrekisteriin. Tällainen muiden 
tietojen toimittaminen on mahdollista puitepäätöksen 11 artiklan 1 kohdan toisen ala-
kohdan nojalla. 
 
Pykälän 3 momentin mukaan Oikeusrekisterikeskus voi pyytää tiedot toimittaneelta jä-
senvaltiolta lisätietoina jäljennökset kyseessä olevista tuomioista ja niitä seuranneista 
toimenpiteistä sekä muut tarvittavat lisätiedot. Lisätietoja tulisi pyytää vain yksittäista-
pauksessa, kun tarkemmat tiedot ovat tarpeellisia Suomen viranomaisten tehtävien suo-
rittamiseen. Säännös perustuu puitepäätöksen 4 artiklan 4 kohtaan. 
 
Pykälän 4 momentin mukaan, jos tiedot toimittanut jäsenvaltio on asettanut ehtoja tieto-
jen käytölle, tästä on tehtävä merkintä säilytysrekisteriin. Puitepäätöksen 7 artiklan 2 
kohdan 3 alakohdan mukaan tällainen ehtojen asettaminen on mahdollista ja toisen jä-
senvaltion asettamia ehtoja tulee Suomessa noudattaa. Tämän johdosta perustelluksi on 
katsottu, että ehtojen asettamisesta tehdään merkintä säilytysrekisteriin. EU-
rikosrekisterilain 10 §:n 2 momentin mukaan vastaava merkintä tehtäisiin myös rikosre-
kisteriin, jos tiedot on siirretty sinne säilytysrekisteristä. Lisäksi EU-rikosrekisterilain 
11 §:n 4 momentissa säädettäisiin tietojen luovuttamisesta säilytysrekisteristä, jos tiedot 
toimittanut jäsenvaltio olisi asettanut tietojen luovuttamisen estäviä ehtoja. 
 
10 §. Tietojen siirtäminen rikosrekisteriin. Pykälässä säädetään siitä, miltä osin säilytys-
rekisterin tiedot merkitään rikosrekisteriin.  
 
Pykälän 1 momentin mukaan Oikeusrekisterikeskus merkitsee tiedot rikosrekisteriin, jos 
rikosrekisterilain 2 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Tiedot siis merkit-
täisiin aina kuin se rikosrekisterilain mukaan olisi mahdollista. Mainitun rikosrekisteri-
lain säännöksen mukaan tiedot voidaan merkitä, jos Suomen kansalainen olisi toisessa 
jäsenvaltiossa tuomittu rikosrekisterilain 2 §:n 1 momentissa mainittua seuraamusta 
vastaavaan seuraamukseen. Esityksessä ehdotetaan, että mainittu rikosrekisterilain 2 §:n 
2 momentti sisältäisi myös nyt rikosrekisteriasetuksen 3 §:ssä olevan säännöksen, jonka 
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mukaan Oikeusrekisterikeskus harkitsee, vastaako ulkomailla tuomittu seuraamus sel-
laista seuraamusta, joka rikosrekisterilain 2 §:n nojalla merkittäisiin Suomessa rikosre-
kisteriin. 
 
Pykälän 2 momentin mukaan rikosrekisteriin tulee merkitä myös 9 §:n 4 momentissa 
tarkoitettu ehto. Tällä tarkoitettaisiin ehtoa, jolla tiedot toimittanut jäsenvaltio on asetta-
nut rajoituksia tietojen käytölle. Jos tiedot toimittanut jäsenvaltio olisi asettanut puite-
päätöksen 7 artiklan 2 kohdan 3 alakohdan mukaisesti ehdon siitä, että tietoja ei saa 
toimittaa edelleen toiseen jäsenvaltioon, tätä ei kuitenkaan voisi pitää esteenä tietojen 
merkitsemiselle rikosrekisteriin. Ehdotetun 2 momentin mukaisesti tällaisesta ehdosta 
tulisi kuitenkin tehdä merkintä myös rikosrekisteriin. Tietojen merkitsemistä rikosrekis-
teriin voisivat kuitenkin rajoittaa muut tiedot toimittaneen jäsenvaltion tietojen käytölle 
asettamat ehdot. 
 
Tietojen poisto rikosrekisteristä määräytyisi rikosrekisterilain 10 §:n 3 momentin mu-
kaisesti, jonka mukaan ulkomailla tuomittuja seuraamuksia koskevat tiedot poistetaan 
noudattamalla soveltuvin osin samoja periaatteita kuin Suomessa tuomittujen seuraa-
musten osalta. Esityksessä ehdotetaan mainittuun säännökseen lisäksi muutosta, jonka 
mukaan toisessa jäsenvaltiossa tuomittuja seuraamuksia koskevat tiedot on kuitenkin 
poistettava, jos tiedot toimittanut jäsenvaltio ilmoittaa seuraamusta koskevan tiedon 
poistamisesta omasta rekisteristään.  
 
11 §. Tietojen luovuttaminen säilytysrekisteristä. Pykälä sisältäisi yleiset säännökset 
siitä, miten Oikeusrekisterikeskus saa luovuttaa tietoja säilytysrekisteristä. Pykälässä 
viitattaisiin niihin säännöksiin, joissa on tarkemmin määritelty, millä edellytyksillä tie-
toja voidaan luovuttaa. 
 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että säilytysrekisterin tiedot on pidettävä salassa. 
 
Pykälän 2 momentti sisältäisi viittaussäännöksen EU-rikosrekisterilain 14 ja 15 §:ään, 
jossa tarkemmin säädetään, millä edellytyksillä säilytysrekisterin tietoja luovutetaan 
toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle. 
 
Pykälän 3 momentti sisältäisi viittaussäännöksen rikosrekisterilain 6 §:n 3 momenttiin, 
joka koskee rikosrekisteriotteen antamista lasten kanssa työskentelemistä varten. Siinä 
säädetään, millä edellytyksillä Oikeusrekisterikeskus saa siinä yhteydessä luovuttaa 
säilytysrekisteristä henkilöä koskevia tietoja. 
 
Pykälän 4 momentti koskisi tilannetta, jossa tiedot toimittanut jäsenvaltio olisi asettanut 
luovuttamisen estäviä ehtoja tietojen käytölle. Tällöin tietoja ei saisi luovuttaa 2 ja 3 
momentin mukaisesti. Puitepäätöksen 7 artiklan 2 kohdan 3 alakohdan mukaan jäsen-
valtio voi asettaa ehdon, jonka mukaan tietoja ei saa toimittaa edelleen toiseen jäsenval-
tioon. Tällaisen ehdon voidaan katsoa estävän tietojen luovuttamisen 2 momentin mu-
kaisesti toiseen jäsenvaltioon. 
 
12 §. Tietojen poistaminen ja muuttaminen säilytysrekisteristä. Pykälässä säädetään 
siitä, millä perusteella tiedot poistetaan tai niitä muutetaan säilytysrekisterissä. Pykäläs-
sä periaatteena on, että tietoja muutetaan tai poistetaan sen mukaisesti, mitä tiedon toi-
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mittanut jäsenvaltio ilmoittaa poistamisista ja muuttamisista omasta rekisteristään. Näin 
ollen tiedon toimittaneen jäsenvaltion lainsäädäntö määrittelee, kuinka kauan tiedot ovat 
säilytysrekisterissä. 
 
Pykälä perustuu puitepäätöksen 5 artiklan 2 kohtaan. 
 
13 §. Tarkastusoikeus. Pykälään ehdotetaan otettavaksi säännös henkilön oikeudesta 
tarkastaa häntä koskevat rekisteritiedot. Säännös olisi samansisältöinen kuin rikosrekis-
terilain 6 §:n 4 momentti. Se ei kuitenkaan sisältäisi oikeushenkilöä koskevaa sääntelyä, 
sillä säilytysrekisteriin sisältyisi ainoastaan Suomen kansalaisia koskevia tietoja. 
 
 
4 luku. Rekisteritietojen luovuttaminen pyynnön perusteella 
 
14 §. Pyyntöön vastaaminen rikosasian käsittelyä varten. Pykälässä säädettäisiin siitä, 
millä edellytyksillä Oikeusrekisterikeskus luovuttaa rikosasian käsittelyä varten rekiste-
ritietoja toisen jäsenvaltion viranomaiselle. 
 
Pykälän 1 momentin mukaan periaatteena on, että kun toisen jäsenvaltion keskusviran-
omainen tai muu toimivaltainen viranomainen pyytää Oikeusrekisterikeskukselta rekis-
teritietoja, Oikeusrekisterikeskus luovuttaa mainitulle viranomaiselle rikosrekisterin, 
sakkorekisterin ja säilytysrekisterin tiedot. Tiedot luovutettaisiin pyynnön mukaisesti 
ilman voimassaolevan lainsäädännön mukaista harkintaa siitä, annettaisiinko tiedot vas-
taavassa tilanteessa Suomen viranomaisille. Lisäksi tiedot luovutettaisiin samoin edelly-
tyksin sekä puitepäätöksen mukaiselle keskusviranomaiselle että muulle toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Tiedot luovutettaisiin samoin edellytyksin myös riippumatta siitä, mikä 
on pyynnön kohteena olevan henkilön kansalaisuus. Se, mitä tietoja rikosrekisteristä, 
sakkorekisteristä ja säilytysrekisteristä luovutettaisiin, määräytyisi EU-rikosrekisterilain 
3 §:n mukaan. 
 
Pykälän 1 momentin säännökset perustuvat puitepäätöksen 7 artiklan 1 kohtaan. Sään-
nös kuitenkin velvoittaa Oikeusrekisterikeskusta luovuttamaan tietoja laajemmin kuin 
puitepäätös edellyttää. Puitepäätöksen mukaan velvollisuus luovuttaa tietoja tässä laa-
juudessa koskisi vain keskusviranomaiselle luovuttamista ja vain Suomen kansalaista 
koskevien tietojen luovuttamista. Puitepäätöstä koskevissa yksityiskohtaisissa peruste-
luissa esitetyn mukaisesti tällaista ratkaisua ei ole kuitenkaan esityksessä pidetty perus-
teltuna, vaan tarkoituksenmukaisena on pidetty yksinkertaisempaa järjestelmää, jossa 
tiedot luovutetaan aina samoin edellytyksin. 
 
Kuten puitepäätöstä koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa on esitetty, EU-
rikosrekisterilain 4 §:ään sisältyvä viittaussäännös rikosoikeusapulakiin mahdollistaa 
kyseiseen lakiin sisältyvien kieltäytymisperusteiden soveltamisen. Mitä todennäköi-
simmin tällainen ei kuitenkaan olisi tarpeen jäsenvaltioiden välisessä yhteistyössä.   
 
Pykälän 2 momentti sääntelisi tilannetta, jossa rikosrekisterissä on säilytysrekisteriin 
merkittyjä tietoja. Jotta pyynnön esittänyt jäsenvaltio ei saisi kahteen kertaan samaa 
tuomiota koskevia tietoja, momentissa säädetään, että tällaisessa tilanteessa pyynnön 
esittäneelle jäsenvaltiolle luovutetaan ainoastaan säilytysrekisteriin merkityt tiedot. Tar-
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koituksenmukaisena on pidetty, että juuri säilytysrekisterissä olevat tiedot luovutetaan, 
sillä siellä tiedot ovat siinä muodossa kuin tiedot toimittanut valtio on ne Suomeen lä-
hettänyt. 
 
15 §. Pyyntöön vastaaminen yksityisen henkilön itseään koskevan pyynnön perusteella. 
Pykälässä säädettäisiin siitä, millä edellytyksillä Oikeusrekisterikeskus luovuttaa yksi-
tyisen henkilön itseään koskevan pyynnön perusteella rekisteritietoja toisen jäsenvaltion 
keskusviranomaiselle. 
 
Pykälän 1 momentin mukaan tiedot luovutettaisiin vain toisen jäsenvaltion keskusviran-
omaiselle ja vain yksityiselle henkilölle toimitettavaksi. Tietoja ei siis voitaisi säännök-
sen mukaan luovuttaa suoraan esimerkiksi työnantajalle tai muulle viranomaistaholle. 
Kuten 14 §:n osalta tietoina toimitettaisiin rikosrekisterin, sakkorekisterin ja säilytysre-
kisterin tiedot EU-rikosrekisterilain 3 §:n mukaisesti. Toisin kuin 14 §:n osalta tietojen 
luovuttamisessa edellytettäisiin, että tietoja annettaisiin myös vastaavassa kansallisessa 
tilanteessa. Tiedot annettaisiin vastaavasti kuin yksityinen henkilö saisi itseään koskevat 
tiedot rikosrekisterilain 6 §:n 1 – 5 momentin mukaisesti vastaavassa tilanteessa.  
 
Pykälän 1 momentti perustuu puitepäätöksen 6 artiklan 3 kohtaan ja 7 artiklan 2 koh-
taan. Nämä säännökset eivät kuitenkaan velvoita luovuttamaan tietoja 15 §:ssä ehdote-
tun mukaisesti, vaan tietojen luovuttaminen on jätetty kansalliseen harkintaan.  
 
Pykälän 2 momentti vastaa sisällöltään ehdotettua 14 §:n 2 momenttia. 
 
16 §. Pyynnön sisältö, muoto ja kieli. Pykälä sisältää säännökset toisen jäsenvaltion 
keskusviranomaisen esittämän pyynnön sisällöstä, muodosta ja kielestä. 
 
Pykälän 1 momentin mukaan 14 ja 15 §:ssä tarkoitetun pyynnön tulee sisältää puitepää-
töksen liitteenä olevan lomakkeen tarkoittamat tiedot siltä osin kuin ne ovat tarpeellisia 
pyynnön täyttämiseksi. Pyynnön esittävän jäsenvaltion tulisi näin ollen esittää riittävät 
tiedot, jotta sen pyyntö voidaan täyttää 14 ja 15 §:ssä säädetyn mukaisesti. Pykälän 1 
momentti perustuu puitepäätöksen 6 artiklan 4 kohtaan. 
 
Kuten puitepäätöksen 3 ja 6 artiklan perusteluissa on todettu, yksittäisen rekisteritietoja 
koskevan pyynnön voisi esittää myös muu toimivaltainen viranomainen kuin keskusvi-
ranomainen. Ehdotettu pykälä ei kuitenkaan soveltuisi tällaisiin pyyntöihin, vaan aino-
astaan keskusviranomaisen esittämiin pyyntöihin. Muiden toimivaltaisten viranomaisten 
esittämiin pyyntöihin sovellettaisiin rikosoikeusapulain ja eurooppalaisen oikeusapuso-
pimuksen säännöksiä.  
 
Pykälän 2 momentin mukaan Oikeusrekisterikeskus hyväksyy pyynnön, joka on toimi-
tettu suomen-, ruotsin- tai englanninkielisenä tai jos siihen on liitetty käännös jollekin 
mainituista kielistä. Oikeusrekisterikeskus voi hyväksyä myös muun kuin suomen-, 
ruotsin- tai englanninkielisen pyynnön tai käännöksen, jos hyväksymiselle ei muutoin 
ole estettä.  
 
Pykälän 2 momentti perustuu puitepäätöksen 10 artiklaan. 
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Pykälän 3 momentin mukaan Oikeusrekisterikeskus huolehtii tarvittaessa pyynnön 
kääntämisestä suomen tai ruotsin kielelle. Oikeusministeriö avustaa tarvittaessa pyyn-
nön kääntämisessä. 
 
Pykälän 4 momentin mukaan pyyntö tehdään sähköisessä muodossa. Jos sähköisen 
pyynnön esittämiselle on este, pyyntö voidaan tehdä myös muussa kirjallisessa muodos-
sa. 
 
Pykälän 4 momentti perustuu puitepäätöksen 11 artiklan 3 kohtaan. 
 
17 §. Vastauksen sisältö, muoto ja kieli. Pykälä sisältää säännökset Oikeusrekisterikes-
kuksen vastauksen sisällöstä, muodosta ja kielestä. 
 
Pykälän 1 momentin mukaan Oikeusrekisterikeskus toimittaa vastauksessaan 14 ja 15 
§:ssä tarkoitetut tiedot pyynnön esittäneen toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle tai 
muulle toimivaltaiselle viranomaiselle puitepäätöksen liitteenä olevan lomakkeen mu-
kaisesti. Pykälän 1 momentti perustuu puitepäätöksen 7 artiklan 5 kohtaan. 
 
Kuten edellä on todettu, yksittäisen rekisteritietoja koskevan pyynnön voisi esittää myös 
muu toimivaltainen viranomainen kuin keskusviranomainen. Esityksen mukaan Oikeus-
rekisterikeskus toimittaisi vastauksensa tällaisiin pyyntöihin saman sisältöisinä kuin 
keskusviranomaisen esittämiin pyyntöihin. 
 
Pykälän 2 momentin mukaan Oikeusrekisterikeskuksen vastauksen tulee sisältää mai-
ninta siitä, että pyynnön esittäneellä jäsenvaltiolla on velvollisuus noudattaa puitepää-
töksen 9 artiklan säännöksiä henkilötietojen käyttämisestä. 
 
Pykälän 3 momentin mukaan vastaus toimitetaan suomen tai ruotsin kielellä taikka jol-
lakin muulla Oikeusrekisterikeskuksen ja pyynnön esittäneen jäsenvaltion hyväksymällä 
kielellä. Pykälän 2 momentti perustuu puitepäätöksen 10 artiklaan. 
 
Pykälän 4 momentin mukaan vastaus toimitetaan sähköisessä muodossa. Jos sähköisen 
vastauksen esittämiselle on este, vastaus voidaan toimittaa myös muussa kirjallisessa 
muodossa. Pykälän 3 momentti perustuu puitepäätöksen 11 artiklan 3 kohtaan. 
 
18 §. Määräajat. Pykälä sisältää säännökset siitä, missä määräajoissa Oikeusrekisteri-
keskuksen on toimitettava vastauksensa toiselle jäsenvaltiolle. 
 
Pykälän 1 momentti koskee vastauksia, jotka Oikeusrekisterikeskus antaa 14 §:n mukai-
siin rikosasian käsittelyä koskeviin pyyntöihin. Näihin pyyntöihin Oikeusrekisterikes-
kuksen on vastattava viipymättä ja viimeistään kymmenen arkipäivän kuluessa päivästä, 
jona pyyntö on vastaanotettu. 
 
Pykälän 1 momentti soveltuu sekä toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle että muulle 
toimivaltaiselle viranomaiselle annettavaan vastaukseen. Säännös perustuu puitepäätök-
sen 8 artiklan 1 kohtaan, joka soveltuu vain keskusviranomaiselle annettavaan vastauk-
seen. Esityksessä on pidetty perusteltuna, että säännös soveltuisi myös muulle toimival-
taiselle viranomaiselle ehdotetun 14 §:n mukaisesti annettavaan vastaukseen. 
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Pykälän 2 momentin mukaan jos oikeusrekisterikeskus on pyytänyt lisätietoja, vastaus 
on toimitettava kymmenen arkipäivän kuluessa lisätietojen vastaanottamisesta. 
 
Pykälän 3 momentti koskee vastauksia, jotka Oikeusrekisterikeskus antaa 15 §:n mukai-
sesti yksityisen henkilön itseään koskevien pyyntöjen perusteella.   
 
Pykälän 2 ja 3 momentti perustuu puitepäätöksen 8 artiklan 1 kohdan toiseen alakohtaan 
ja 2 kohtaan. 
 
 
5 luku. Rekisteritietojen luovuttamista koskevan pyynnön esittäminen toiselle 
            jäsenvaltiolle 
 
19 §. Pyynnön esittäminen rikosasian käsittelyä varten. Pykälässä määritellään, milloin 
Oikeusrekisterikeskus esittää rikosasian käsittelyä varten toisen jäsenvaltion keskusvi-
ranomaiselle rekisteritietojen luovuttamista koskevan pyynnön. 
 
Pyyntö voitaisiin esittää, jos se koskisi luonnolliseen henkilöön kohdistuvaa rikosasiaa. 
Oikeusrekisterikeskus esittäisi pyynnön, kun tuomioistuin, syyttäjäviranomainen, esi-
tutkintaviranomainen tai Rikosseuraamuslaitos olisi pyytänyt pyynnön esittämistä toi-
selle jäsenvaltiolle. 
 
Tuomioistuin, syyttäjäviranomainen ja esitutkintaviranomainen ovat rikosoikeusapulain 
5 §:n mukaisia viranomaisia, joilla on oikeus tehdä oikeusapupyyntö vieraalle valtiolle. 
Pykälän mukaan Oikeusrekisterikeskuksen esittämän pyynnön tekemistä voisi esittää 
myös Rikosseuraamusvirasto. Tätä on esityksessä pidetty perusteltuna, sillä puitepää-
töksen soveltamisalaan kuuluu 2 artiklan mukaan myös täytäntöönpano. Lisäksi myös 
käytännössä on pidetty tarpeellisena, että Rikosseuraamusvirasto voisi suoraan pyytää 
tarvitsemiaan rekisteritietoja. 
 
Pykälä perustuu puitepäätöksen 6 artiklaan, joka edellyttää, että kansallisessa lainsää-
dännössä määritellään, milloin keskusviranomainen esittää artiklassa tarkoitetun pyyn-
nön. 
 
20 §. Pyynnön esittäminen yksityisen henkilön pyynnön perusteella. Pykälässä määritel-
lään, milloin Oikeusrekisterikeskus esittää toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle 
rekisteritietojen luovuttamista koskevan pyynnön, kun yksityinen henkilö pyytää itseään 
koskevaa otetta Suomessa. 
 
Pykälän 1 momentti koskee tilannetta, jossa yksityinen henkilö, joka on toisen jäsenval-
tion kansalainen, pyytää itseään koskevaa rikosrekisteriotetta rikosrekisterilain 6 §:n 
1–5 momentin mukaisesti. Tällöin Oikeusrekisterikeskuksella on velvollisuus esittää 
rekisteritietojen luovuttamista koskeva pyyntö sille toisen jäsenvaltion keskusviran-
omaiselle, jonka kansalainen henkilö on. 
 
Pykälän 1 momentti perustuu puitepäätöksen 6 artiklan 3 kohtaan. 
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Pykälän 2 momentti koskee sitä vastoin tilannetta, jossa pyynnön esittää yksityinen hen-
kilö, joka voi olla minkä tahansa valtion kansalainen. Jos hänen osaltaan on tiedossa, 
että hän on ollut täysi-ikäisenä toisen jäsenvaltion asukas, eivätkä häntä koskevat rekis-
teritiedot ole tältä osin muutoin saatavilla, Oikeusrekisterikeskuksella on velvollisuus 
esittää rekisteritietojen luovuttamista koskeva pyyntö sille toisen jäsenvaltion keskusvi-
ranomaiselle, jonka asukas henkilö on ollut. 
 
Oikeusrekisterikeskus vastaisi vastaavaan toisen jäsenvaltion keskusviranomaisen esit-
tämään pyyntöön EU-rikosrekisterilain 15 §:n mukaisesti. Pyyntöön vastattaisiin riip-
pumatta siitä, minkä valtion kansalainen tietoja pyytänyt yksityinen henkilö olisi. 
 
Pykälän 2 momentti perustuu puitepäätöksen 6 artiklan 2 kohtaan. Pykälän 2 momentis-
sa on kuitenkin rajoitettu niitä tilanteita, joissa pyyntö voitaisiin puitepäätöksen 6 artik-
lan 2 kohdan mukaan esittää. 
 
21 §. Pyynnön sisältö, muoto ja kieli. Pykälä sisältäisi säännökset Oikeusrekisterikes-
kuksen pyynnön sisällöstä, muodosta ja kielestä. 
 
Pykälän 1 momentin mukaan Oikeusrekisterikeskus esittää 19 ja 20 §:ssä tarkoitetut 
pyyntönsä toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle puitepäätöksen liitteenä olevan lo-
makkeen mukaisesti. Säännös perustuu 6 artiklan 4 kohtaan. 
 
Pykälän 2 momentin mukaan pyyntö tehdään pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion 
virallisella kielellä tai sen hyväksymällä muulla kielellä. Säännös perustuu puitepäätök-
sen 10 artiklan 1 kohtaan. 
 
Pykälän 3 momentin mukaan pyyntö tehdään sähköisessä muodossa. Jos sähköisen 
pyynnön esittämiselle on este, pyyntö voidaan tehdä myös muussa kirjallisessa muodos-
sa. Säännös perustuu puitepäätöksen 11 artiklan 3 kohtaan. 
 
22 §. Tietojen käyttöä koskevat rajoitukset. Pykälä sisältää säännökset pyynnön vas-
taanottaneen jäsenvaltion toimittamien tietojen käyttöä koskevista rajoituksista. 
 
Pykälän 1 momentti koskee sekä tilannetta, jossa Oikeusrekisterikeskus on 19 §:n mu-
kaisesti esittänyt rekisteritietoja koskevan pyynnön että tilannetta, jossa pyyntö on esi-
tetty 20 §:n mukaisesti. Momentin säännökset siis soveltuvat sekä pyyntöihin, jotka on 
esitetty rikosasian käsittelyä varten että pyyntöihin, jotka on esitetty yksityisen henkilön 
pyynnön perusteella. Molemmissa tilanteissa pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion 
toimittamia tietoja saadaan käyttää ainoastaan sen rikosasian käsittelyssä taikka siihen 
tarkoitukseen, jota varten tiedot toimitettiin. Jos tiedot toimittanut jäsenvaltio on ilmoit-
tanut muista lisärajoituksista, tulee myös näitä rajoituksia noudattaa. 
 
Jos jäsenvaltion toimittamia tietoja haluttaisiin käyttää myös muussa asiassa, tähän tulisi 
pyytää tiedot toimittaneen jäsenvaltion lupa. 
 
Pykälän 2 momentin mukaan riippumatta siitä, mitä 1 momentissa säädetään, toisen 
jäsenvaltion toimittamia tietoja saadaan käyttää yleistä turvallisuutta koskevan välittö-
män ja vakavan uhan torjumiseksi.  
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Pykälän 3 momentin mukaan jos toisen jäsenvaltion 1 momentin mukaisesti toimittamat 
tiedot ovat peräisin Suomesta, 1 momentin säännöksistä poiketen tietojen käyttötarkoi-
tus määräytyy Suomen lain mukaisesti. 
 
Pykälän säännökset perustuvat puitepäätöksen 9 artiklaan. 
 
 
6 luku. Erinäiset säännökset  
 
23 §. Asetuksenantovaltuus. Pykälä sisältäisi asetuksenantovaltuutta koskevan säännök-
sen. 
 
24 §. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset. Pykälä sisältäisi voimaantulo- ja siirtymä-
säännökset. 
 
 
2.2 Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta 
 
24 §. Rikosrekisteritietojen luovuttaminen. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan ensinnäkin 
lisättäväksi säännös, jonka mukaan oikeusministeriön luovuttaessa rikosrekisteritietoja 
vieraalle valtiolle sen on asetettava ehto, jonka mukaan tietoja saadaan käyttää vain sen 
rikosasian käsittelyyn, johon ne on pyydetty. Edellytyksenä on, että asiasta ei ole erik-
seen toisin säädetty tai Suomea sitovista kansainvälisistä velvoitteista ei muuta johdu. 
Säännös perustuu puitepäätöksen 9 artiklan 4 kohtaan.   
 
Lisäksi pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti, joka sisältäisi viittaussään-
nöksen EU-rikosrekisterilakiin. Kuten puitepäätöksen 3 artiklan perusteluissa on esitet-
ty, nimenomaista viittaussäännöstä on pidetty tarpeellisena, sillä sekä rikosrekisteritieto-
jen luovuttamisen edellytykset että toimivaltainen viranomainen poikkeaisivat voimas-
saolevassa 24 §:ssä säädetystä. 
 
Koska puitepäätöksen 12 artiklan 1 kohdan mukaan puitepäätös ei sulje pois yksittäisten 
pyyntöjen täyttämisessä eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 13 artiklan mukaisen 
menettelyn käyttämistä, pykälän sanamuodon mukaan rikosrekisteritietojen luovuttami-
sesta toisille jäsenvaltioille säädettäisiin myös EU-rikosrekisterilaissa.  
 
 
2.3 Laki rikosrekisterilain muuttamisesta 
 
2 §. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että siihen lisätään rikosrekis-
teriasetuksen 3 §:n sisältö. Näin rikosrekisteriasetuksen 3 §:n sisältö nostettaisiin lain 
tasolle ja asetuksen 3 § tulisi kumota. Asetuksen 3 §:n sisältöä muutettaisiin siirtämisen 
yhteydessä vain siten, että siihen lisättäisiin viittaus jäsenvaltioihin. Lisäksi siihen teh-
täisiin joitakin teknisiä muutoksia. 
 
Pykälän 3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että rikosrekisteriin merkittäviin 
tietoihin lisättäisiin tieto aiemmista nimistä, tieto syntymäajasta, jos henkilötunnusta ei 
ole käytettävissä, tieto syntymäpaikasta, tieto sukupuolesta sekä tieto syyksi luettujen 
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rikosten oikeudellisesta luokituksesta. Ehdotus tarkoittaisi, että merkittävät tiedot muut-
tuisivat kaikkien rikosrekisteriasioiden osalta ja tiedot näkyisivät kaikissa rikosrekiste-
riotteissa riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen ne annettaisiin. 
 
Esityksen mukaan myös rikosrekisteriasetuksen 2 §:ää tulisi muuttaa siten, että edellä 
mainittujen tietojen lisäksi rikosrekisteriin merkittäisiin myös tuomion ratkaisunumero, 
sovelletut lain säännökset sekä päivä, jona ratkaisu sai lainvoiman. Esityksessä muutet-
tavaksi ehdotetun rikosrekisterilain 5 §:n mukaan sovellettuja lain säännöksiä ei kuiten-
kaan merkittäisi rikosrekisteriotteeseen. 
 
Pykälän 3 momentin sääntely perustuu puitepäätöksen 11 artiklaan, kuten puitepäätök-
sen artiklakohtaisissa perusteluissa on edellä esitetty. 
 
4 §. Pykälän 2 momenttiin lisättäisiin viittaus EU-rikosrekisterilakiin, sillä jäsenvaltioi-
den osalta säännökset rikosrekisteritietojen luovuttamisesta pyynnön perusteella sisäl-
tyisivät jatkossa kyseiseen lakiin. 
 
5 §. Pykälän 1 momenttia täydennettäisiin siten, että siinä todettaisiin, että rikosrekiste-
rin otteelle ei kuitenkaan merkitä rikosrekisterissä olevaa tietoa sovelletuista lain sään-
nöksistä. Kuten puitepäätöksen 11 artiklan perusteluissa on esitetty, säännösten merkit-
seminen lisäisi huomattavasti rikosrekisteriotteeseen merkittäviä tietoja, eikä niiden 
merkitsemisellä katsota olevan tarvetta Suomen viranomaisten toiminnassa. 
 
Lisäksi 1 momenttia täydennettäisiin siten, että siinä todettaisiin, että rikosrekisterin 
otteelle ei myöskään merkitä tietoja, joiden merkitsemisen estää toisen jäsenvaltion 
asettama EU-rikosrekisterilain 9 §:n 4 momentissa tarkoitettu ehto. Jäsenvaltio voisi 
toimittaessaan puitepäätöksen 4 artiklan mukaisesti tietoja asettaa tällaisen puitepäätök-
sen 7 artiklan 2 kohdan 3 alakohdan mukaisen ehdon, jolla voidaan rajoittaa tietojen 
luovuttamista edelleen. EU-rikosrekisterilain 10 §:n 2 momentin mukaan tällainen ehto 
merkitään myös rikosrekisteriin. Rikosrekisteriotteita annettaessa tulee ottaa huomioon 
tällaiset toisen jäsenvaltion asettamat ehdot ja noudattaa niitä. 
 
6 §. Pykälän 1 momentti koskee rikosrekisteriotetta, jonka yksityinen henkilö saa itses-
tään viisumia, työlupaa, oleskelulupaa tai muuta niihin verrattavaa syytä varten. Esityk-
sen mukaan 1 momenttia täydennettäisiin siten, että tällaiseen otteeseen merkittäisiin 
myös EU-rikosrekisterilain 20 §:n nojalla saatu tieto päätöksestä, jolla henkilö on tuo-
mittu toisessa jäsenvaltiossa rikosrekisterilain 2 §:n 1 momentissa mainittua seuraamus-
ta vastaavaan seuraamukseen. 
 
Pykälän 2 momentti koskee rikosrekisteriotetta, jonka yksityinen henkilö saa itsestään 
voidakseen ryhtyä sellaiseen tehtävään, johon kuuluu työskentelyä alaikäisten parissa. 
Esityksen mukaan pykälään otettaisiin uusi 3 momentti, jonka mukaan 2 momentissa 
tarkoitettuun rikosrekisteriotteeseen merkittäisiin ensinnäkin tiedot päätöksestä, joka 2 
§:n 2 momentin nojalla merkitty rikosrekisteriin ja jossa henkilö on tuomittu vastaavasta 
rikoksesta. Lisäksi uuden 3 momentin mukaan 2 momentissa tarkoitettuun rikosrekiste-
riotteeseen merkittäisiin tiedot päätöksestä, joka on merkitty EU-rikosrekisterilaissa 
tarkoitettuun säilytysrekisteriin ja jossa Suomen kansalainen on toisessa jäsenvaltiossa 
tuomittu vastaavasta rikoksesta sakkorangaistukseen. Esityksen mukaan mainittuun ot-
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teeseen merkittäisiin myös EU-rikosrekisterilain 20 §:n nojalla saatu tieto päätöksestä, 
jolla henkilö on tuomittu toisessa jäsenvaltiossa vastaavasta rikoksesta 2 §:n 1 momen-
tissa mainittua seuraamusta vastaavaan seuraamukseen tai sakkorangaistukseen  
 
Edellä puitepäätöksen 6 artiklan perusteluissa, jotka koskevat yksityisen henkilön itse-
ään koskevia pyyntöjä, on esitetty perustelut edellä mainituille muutoksille. Muutokset 
perustuvat puitepäätöksen 6 artiklan 2 ja 3 kohtaan sekä 7 artiklan 2 kohtaan. 
 
Esityksen mukaan HE 190/2010 vp perusteella hyväksytty kuvaohjelmaluokittelijana 
toimimista koskeva sääntely siirrettäisiin uudeksi 4 momentiksi ja HE 164/2010 vp pe-
rusteella hyväksytty opintoihin liittyvää työskentelyä alaikäisten parissa koskeva säänte-
ly siirrettäisiin uudeksi 5 momentiksi. Mainittuihin uusiin 4 ja 5 momentteihin ei tulisi 
sisällöllisiä muutoksia. 
 
Esityksen mukaan pykälän nykyinen 4 momentti siirtyisi uudeksi 6 momentiksi. Siihen 
ehdotetaan vain teknisiä muutoksia.  
 
Esityksen mukaan pykälään otettaisiin vielä uusi 7 momentti, jossa säädettäisiin siitä, 
että rikosrekisterin tietoja luovutetaan toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle maini-
tulle keskusviranomaiselle esitetyn henkilöä itseään koskevan pyynnön perusteella. Tie-
toja luovutettaisiin siten kuin EU-rikosrekisterilain 15 §:ssä säädetään. 
 
Pykälään sisältyisi vielä 8 momentti, jonka sisältö vastaa HE 164/2010 vp perusteella 
eduskunnan hyväksymää sääntelyä henkilön oikeudesta tarkastaa häntä koskevat rikos-
rekisteritiedot. 
 
8 §. Pykälään lisättäisiin viittaus EU-rikosrekisterilain 5 §:ään, sillä jäsenvaltioiden 
osalta säännökset rikosrekisteritietojen toimittamisesta sisältyisivät jatkossa kyseiseen 
lakiin. 
 
Lisäksi pykälään lisättäisiin uusi 2 momentti, jonka sisältö olisi sama kuin voimassaole-
van rikosrekisteriasetuksen 12 §:n. Näin rikosrekisteriasetuksen 12 §:n sisältö nostettai-
siin lain tasolle ja asetuksen 12 § tulisi kumota. Asetuksen 12 §:n sisältöä muutettaisiin 
siirtämisen yhteydessä vain siten, että sen sisällön osalta selvennettäisiin, ettei se sovel-
lu jäsenvaltioihin. 
 
10 §. Pykälän 3 momenttia täydennettäisiin siten, että sen mukaan rikosrekisterissä ole-
vat toisessa jäsenvaltiossa tuomittuja seuraamuksia koskevat tiedot on kuitenkin poistet-
tava, jos tiedot toimittanut jäsenvaltio ilmoittaa seuraamusta koskevan tiedon poistami-
sesta omasta rekisteristään.  
 
Kuten edellä puitepäätöksen 5 artiklan perusteluissa on esitetty, tämä olisi poikkeus 
voimassaolevaan pykälän 3 momentin mukaiseen periaatteeseen, jonka mukaan ulko-
mailla tuomittuja seuraamuksia koskevat tiedot poistetaan noudattamalla soveltuvin 
osin Suomessa annettuihin tuomioihin sovellettavia periaatteita. 
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3 Puitepäätöksen nojalla tehtävät ilmoitukset 
 
Puitepäätöksen mukaan jäsenvaltioiden tulee toimittaa neuvoston pääsihteeristölle tai 
komissiolle puitepäätöksen soveltamiseen liittyviä ilmoituksia. Ilmoituksia tulee tehdä 3 
artiklan 2 kohdan nojalla ja 10 artiklan 3 kohdan nojalla. 
 
Suomi antaisi 3 artiklan 2 kohdan nojalla ilmoituksen, jonka mukaan Oikeusrekisteri-
keskus on puitepäätöksen tarkoittama keskusviranomainen Suomessa. 
 
Lisäksi Suomi antaisi 10 artiklan 3 kohdan nojalla ilmoituksen, jonka mukaan Suomi 
vastaanottaa pyyntöjä tai niiden käännöksiä suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Li-
säksi yksittäistapauksessa Suomi voi hyväksyä myös muulla kuin suomen, ruotsin tai 
englannin kielellä toimitetun pyynnön tai sen käännöksen, jos hyväksymiselle ei muu-
toin ole estettä.  
 
Suomi ilmoittaisi myös, että sille voidaan toimittaa vastaus tai sen käännös englannin 
kielellä. Lisäksi yksittäistapauksessa Suomi voi hyväksyä myös muulla kuin englannin 
kielellä toimitetun vastauksen tai sen käännöksen, jos hyväksymiselle ei muutoin ole 
estettä. 
 
 
 
4 Voimaantulo 
 
Puitepäätöksen 13 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpi-
teet puitepäätöksen noudattamiseksi 27 päivään huhtikuuta 2012 mennessä. Puitepää-
töksen 12 artiklan mukaan puitepäätöksen säännöksillä korvataan eurooppalaisen oike-
usapusopimuksen 22 artiklan määräykset niiden jäsenvaltioiden välisissä suhteissa, jot-
ka ovat toteuttaneet puitepäätöksen noudattamiseksi välttämättömät toimenpiteet, kui-
tenkin viimeistään 27 päivästä huhtikuuta 2012 alkaen. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
ehdotetut lait tulevat voimaan 27 päivänä huhtikuuta 2012.   
 
 
 
5 Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys  
 
EU-rikosrekisterilaki sekä ehdotetut muutokset rikosoikeusapulakiin ja rikosrekisterila-
kiin ovat merkityksellisiä perustuslain 10 §:n 1 momentin sekä 12 §:n 2 momentin kan-
nalta. Perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja koti-
rauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Perustuslain 12 
§:n 2 momentin mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat 
julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoi-
tettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta. 
 
Perusoikeusuudistusta koskevan hallituksen esityksen mukaan perustuslain 10 §:n 1 
momentti viittaa tarpeeseen lainsäädännöllisesti turvata yksilön oikeusturva ja yksityi-
syyden suoja henkilötietojen käsittelyssä, rekisteröinnissä ja käyttämisessä (HE 
309/1993 vp, s. 53).  
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Perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti pitänyt henkilötietojen suojan kannalta tärkei-
nä sääntelykohteina ainakin rekisteröinnin tavoitetta, rekisteröitävien henkilötietojen 
sisältöä, niiden sallittuja käyttötarkoituksia mukaan luettuna tietojen luovutettavuus 
sekä tietojen säilytysaikaa henkilörekisterissä ja rekisteröidyn oikeusturvaa. Näiden 
seikkojen sääntelyn lain tasolla tulee lisäksi olla kattavaa ja yksityiskohtaista (PeVL 
14/2002vp, PeVL 27/2006 vp, PeVL, 2/2008 vp ja PeVL 39/2009 vp). Lailla säätämisen 
vaatimus ulottuu myös mahdollisuuteen luovuttaa henkilötietoja teknisen käyttöyhtey-
den avulla (PeVL 12/2002 vp ja PeVL 39/2009 vp). EU-rikosrekisterilaki sisältäisi säi-
lytysrekisterin osalta säännökset käyttötarkoituksesta (8 §), tietosisällöstä (9 §), tietojen 
siirtämisestä rikosrekisteriin (10 §), tietojen luovuttamisesta (11 §), tietojen poistamises-
ta ja muuttamisesta (12 §) ja tarkastusoikeudesta (13 §). EU-rikosrekisterilain 4 § sisäl-
tää viittaussäännöksen jonka mukaan, jollei tässä tai muussa laissa toisin säädetä, henki-
lötietojen salassapitoon, luovuttamiseen ja suojaamiseen sovelletaan viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annettua lakia sekä muuhun henkilötietojen käsittelyyn henkilötie-
tolakia 
 
EU-rikosrekisterilaissa ehdotetaan, että säilytysrekisterissä olevat tiedot olisivat salassa 
pidettäviä (11 §:n 1 momentti). Salassapidon sääntely on merkityksellistä perustuslain 
12 §:n 2 momentin kannalta. Säilytysrekisteriin on tarkoitus sisällyttää arkaluonteisia 
tietoja, jotka ovat tarpeellisia puitepäätöksen mukaisen tietojenvaihdon toteuttamiseksi. 
Säilytysrekisteri sisältäisi muun muassa tietoja rikollisesta teosta ja henkilölle tuomitus-
ta rangaistuksesta. Salassapitoa voidaan pitää välttämättömänä perustuslain 10 §:n 1 
momentissa turvatun yksityiselämän suojaamiseksi, koska säilytysrekisteri sisältää arka-
luonteisia tietoja. Perustuslakivaliokunta on katsonut arkaluonteisten tietojen käsittelyn 
koskettavan yksityiselämään kuuluvan henkilötietojen suojan ydintä (PeVL 25/1998 vp 
ja PeVL 39/2009 vp). Tällainen toisen perusoikeuden edistäminen on sellainen välttä-
mätön syy, jonka vuoksi viranomaisen hallussa olevien asiakirjojen julkisuutta on mah-
dollista perustuslain 12 §:n 2 momentin nojalla erikseen rajoittaa (PeVL 2/2008 vp, 
PeVL 40/2005 vp, PeVL 39/2009 vp). 
 
Esityksessä ehdotetaan, että Oikeusrekisterikeskus voi luovuttaa tietoja sekä rikosrekis-
teristä, sakkorekisteristä että säilytysrekisteristä (EU-rikosrekisterilain 5, 14 ja 15 §). 
Perustuslakivaliokunnan käytännön mukaan salassa pidettävän tiedon luovuttaminen 
toiselle viranomaiselle voidaan lailla säätää sallituksi, jos tällaisen tiedon saaminen on 
välttämätöntä viranomaisen tehtävien toteuttamiseksi (PeVL 14/2002 vp ja PeVL 
39/2009 vp).  
 
 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk-
set: 
 
 
 
 
 
 
 

92



  

1. 
 

Laki  
rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden 

Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 
 
 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 
 
 

1 luku  
Yleiset säännökset 

 
 

1 §  
Soveltamisala 

 
Tässä laissa säädetään rikosrekisterin ja sakkorekisterin tietojen toimittamisesta siihen 
Euroopan unionin jäsenvaltioon, jonka kansalainen tuomittu on (kansalaisuusjäsenval-
tio) sekä toisesta jäsenvaltiosta Suomeen toimitettujen Suomen kansalaista koskevien 
rekisteritietojen säilyttämisestä Suomessa. 
 
Lisäksi tässä laissa säädetään 1 momentissa mainittujen tietojen luovuttamisesta pyyn-
nön perusteella rikosasian käsittelyä varten tai yksityisen henkilön itseään koskevan 
pyynnön täyttämiseksi sekä vastaavasti tällaisia tietoja koskevan pyynnön esittämisestä. 
 
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista tehtävistä vastaa keskusviranomaisena toimiva 
Oikeusrekisterikeskus. 
 
 

2 §  
Määritelmät 

 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
 

1) rikosasian käsittelyllä rikoksen esitutkintaa, syyteharkintaa, oikeudenkäyntiä ja 
rikostuomion täytäntöönpanoa; 

 
2) rekisterillä toisen jäsenvaltion rekisteriä tai rekistereitä, joihin kirjataan tiedot 

rikostuomioista mainitun jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, sekä Suomessa 
rikosrekisteriä, sakkorekisteriä ja säilytysrekisteriä; 

 
3) säilytysrekisterillä rekisteriä, johon tämän lain mukaisesti merkitään tiedot 

Suomen kansalaisia koskevista toisessa jäsenvaltiossa annetuista rikostuomiois-
ta.  
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3 §  
Luovutettavat tiedot 

 
Oikeusrekisterikeskus saa tässä tai muussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden 
estämättä luovuttaa rikosrekisteristä, sakkorekisteristä tai säilytysrekisteristä ratkaisuja 
koskevia tietoja siltä osin kuin ne koskevat tuomioistuimen lainvoimaisia päätöksiä 
luonnollisen henkilön tuomitsemisesta rikoksesta, siten kuin tässä laissa säädetään. 
 
Oikeusrekisterikeskus saa luovuttaa 1 momentissa tarkoitetuista tiedoista: 
 

1) rikosrekisteriin rikosrekisterilain (770/1993) 2 §:n 3 momentin ja rikosrekiste-
riasetuksen (772/1993) 2 §:n 1 momentin mukaisesti merkityt tiedot. 

 
2) sakkorekisteriin merkityt tiedot tuomitun henkilön nimestä, henkilötunnuksesta 

tai, jos sitä ei ole käytettävissä, syntymäajasta, kansalaisuudesta, tuomion anta-
mispäivästä, tuomioistuimen nimestä, tekopäivästä, syyksi luetusta rikoksesta, 
onko kyse päiväsakoin tuomitusta sakosta, rikesakosta vai kurinpitosakosta, päi-
väsakkojen luku- ja rahamäärästä sekä sakon kokonaismäärästä.  

 
Sakkorekisteriin merkityn ratkaisun osalta Oikeusrekisterikeskus saa luovuttaa 
lisäksi oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösil-
moitusjärjestelmään merkityt tiedot tuomitun syntymäpaikasta, sukupuolesta, 
mahdollisista aikaisemmista nimistä, päivästä, jolloin päätös sain lainvoiman, 
sovelletuista lain säännöksistä, rangaistuksen toimeenpanoa muuttavista myö-
hemmistä päätöksistä ja tuomion ratkaisunumerosta. 

 
3)  säilytysrekisteriin 9 §:n mukaisesti merkityt tiedot.  

 
 

4 §  
Suhde muihin lakeihin ja kansainvälisiin velvoitteisiin 

 
Tässä laissa tarkoitettuun oikeusapuun sovelletaan sen lisäksi, mitä tässä laissa sääde-
tään, soveltuvin osin kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annettua lakia (4/1994) 
sekä mitä siitä erikseen säädetään tai Suomea sitovissa kansainvälisissä velvoitteissa 
määrätään. 
  
Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosrekisterin pitämises-
sä annettua asetusta (598/1963) voidaan soveltaa tämän lain estämättä siltä osin kuin 
sen säännökset ovat edullisemmat kuin jäsenvaltioiden välisen rikosrekisteritietojen 
vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä tehdyn neuvoston puitepäätöksen (2009/315/YOS, 
EUVL L 93, 7.4.2009), jäljempänä puitepäätös.  
 
Jollei tässä tai muussa laissa toisin säädetä, henkilötietojen salassapitoon, luovuttami-
seen ja suojaamiseen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia 
(621/1999) sekä muuhun henkilötietojen käsittelyyn henkilötietolakia (523/1999). 
 
 

94



  

2 luku 
Rekisteritietojen toimittaminen Suomesta tuomitun kansalaisuusjäsenvaltioon 

 
 

5 § 
Rikos- ja sakkorekisteritietojen toimittaminen tuomitun kansalaisuusjäsenvaltioon 

 
Oikeusrekisterikeskus toimittaa viipymättä 3 §:ssä tarkoitetut tiedot Suomessa annetusta 
toisen jäsenvaltion kansalaista koskevasta ratkaisusta, josta on tehty merkintä rikos- tai 
sakkorekisteriin, tuomitun henkilön kansalaisuusjäsenvaltiolle. Jos on tiedossa, että 
tuomittu on useamman jäsenvaltion kansalainen, tiedot on toimitettava kaikille jäsenval-
tioille, vaikka tuomittu olisi myös Suomen kansalainen. 
 
Rikos- tai sakkorekisteriin tehdyn merkinnän muuttamisen tai poistamisen jälkeen Oi-
keusrekisterikeskus ilmoittaa viipymättä edellä tarkoitetun kansalaisuusjäsenvaltion 
keskusviranomaiselle tiedot muuttamisesta tai poistamisesta. 
 
Oikeusrekisterikeskus toimittaa kansalaisuusjäsenvaltion keskusviranomaisen pyynnös-
tä jäljennökset 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista ratkaisuista ja niitä seuranneista toimen-
piteistä sekä tarvittavat lisätiedot, jotta kansalaisuusjäsenvaltio voi harkita, edellyttävät-
kö ne kansallisia toimenpiteitä. 
 
Sakkorekisterin tietoja ei saa toimittaa sen jälkeen, kun kolme vuotta on kulunut lain-
voimaisen tuomion tai muun lopullisen viranomaisratkaisun julistamisesta tai antami-
sesta. 
 
 

6 §  
Tietojen edelleen luovuttaminen 

 
Kun Oikeusrekisterikeskus toimittaa tietoja 5 §:n mukaisesti kansalaisuusjäsenvaltioon, 
sen tulee ilmoittaa, että toimitettuja tietoja saadaan luovuttaa edelleen toiselle valtiolle 
ainoastaan rikosasian käsittelyä varten taikka yksityisen henkilön itseään koskevan 
pyynnön täyttämiseksi. 
 
 

7 §  
Tietojen toimittamistapa 

 
Rikos- ja sakkorekisterin tietoja toimitetaan 5 §:n mukaisesti toisen jäsenvaltion kes-
kusviranomaiselle sähköisessä muodossa. 
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3 luku 
Suomeen toimitettujen Suomen kansalaista koskevien tietojen säilyttäminen 

 
 

8 §  
Säilytysrekisterin käyttötarkoitus 

 
Oikeusrekisterikeskus pitää yllä säilytysrekisteriä, johon talletetaan toisten jäsenvaltioi-
den toimittamat tiedot Suomen kansalaisille mainituissa jäsenvaltioissa annetuista ja 
rekisteriin kirjatuista rikostuomioistuinten lainvoimaisista tuomioista. 
 
Säilytysrekisteriä pidetään tietojen säilyttämistä varten niiden edelleen luovuttamiseksi 
toisiin jäsenvaltioihin ja rikosrekisteriotteelle merkitsemiseksi siten kuin tässä laissa 
säädetään. 
 
 

9 §  
Säilytysrekisterin tietosisältö 

 
Säilytysrekisteriin merkitään: 
 

1) tuomitun henkilön nimi, syntymäaika, syntymäpaikka (kaupunki ja valtio), su-
kupuoli, kansalaisuus ja aikaisemmat nimet; 

2) tuomion antamispäivä, tuomioistuimen nimi ja päivä, jona päätös sai lainvoi-
man; 

3) tuomion perusteena olevan rikoksen tekopäivä, rikoksen nimi tai oikeudellinen 
luokitus sekä viittaus siihen sovellettavan lain säännöksiin; 

4) rangaistus ja mahdolliset oheisseuraamukset, turvaamistoimenpiteet ja rangais-
tuksen toimeenpanoa muuttavat myöhemmät päätökset; 

5) tuomitun vanhempien nimet; 
6) tuomion viitenumero; 
7) rikospaikka; 
8) rikostuomiosta johtuvat oikeudenmenetykset; 
9) tuomitun henkilötunnus tai tuomitun henkilötodistuksen tyyppi ja numero; 
10) henkilöltä otetut sormenjäljet; 
11) mahdollinen sala- tai lisänimi.  

 
Säilytysrekisteriin merkitään 1 momentissa mainitut tiedot sellaisina ja siltä osin kuin 
toinen jäsenvaltio on tiedot toimittanut. Jos toinen jäsenvaltio on toimittanut muita kuin 
1 momentissa mainittuja tietoja, ne merkitään säilytysrekisteriin, jos tiedot voitaisiin 
rikosrekisterilain 2 §:n 3 momentin nojalla merkitä rikosrekisteriin. 
 
Oikeusrekisterikeskus voi pyytää tiedot toimittaneelta jäsenvaltiolta lisätietoina jäljen-
nökset kyseessä olevista tuomioista ja niitä seuranneista toimenpiteistä sekä muut tarvit-
tavat lisätiedot. 
 
Jos tiedot toimittanut jäsenvaltio on asettanut ehtoja tietojen käytölle, tästä on tehtävä 
merkintä säilytysrekisteriin. 
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10 §  
Tietojen siirtäminen rikosrekisteriin 

 
Oikeusrekisterikeskus merkitsee säilytysrekisterin tiedot rikosrekisteriin, jos rikosrekis-
terilain 2 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät. 
 
Rikosrekisteriin tulee merkitä myös 9 §:n 4 momentissa tarkoitettu ehto.  
 
 

11 §  
Tietojen luovuttaminen säilytysrekisteristä 

 
Säilytysrekisteriin merkityt tiedot on pidettävä salassa. 
 
Oikeusrekisterikeskus saa luovuttaa 1 momentissa tai muussa laissa säädetyn salassapi-
tovelvollisuuden estämättä säilytysrekisteristä henkilöä koskevia tietoja toisen jäsenval-
tion keskusviranomaiselle tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle 14 ja 15 §:n mukai-
sesti. 
 
Sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään, Oikeusrekisterikeskus saa luovuttaa säilytys-
rekisteristä henkilöä koskevia tietoja rikosrekisterilain 6 §:n 3 momentin mukaisesti. 
 
Tietoja ei saa kuitenkaan luovuttaa 2 ja 3 momentin mukaisesti, jos tiedot toimittanut 
jäsenvaltio on asettanut luovuttamisen estäviä ehtoja tietojen käytölle. 
 
 

12 §  
Tietojen poistaminen ja muuttaminen säilytysrekisteristä 

 
Tieto säilytysrekisteristä poistetaan tai sitä muutetaan, kun tiedon toimittanut jäsenvaltio 
ilmoittaa poistaneensa tiedon tai muuttaneensa sitä omassa rekisterissään. 
 
 

13 §  
Tarkastusoikeus 

 
Henkilön oikeudesta tarkastaa häntä koskevat rekisteritiedot säädetään erikseen. Säily-
tysrekisteriin merkityllä henkilöllä on lisäksi oikeus pyynnöstä saada tieto siitä, kenelle 
ja mihin tarkoitukseen hänestä on annettu tietoja automaattisen tietojenkäsittelyn avulla 
pidettävästä rekisteristä viimeisen vuoden aikana10. 
 
 
 

                                                 
10 HE 190/2010 sanamuoto 
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4 luku  
Rekisteritietojen luovuttaminen pyynnön perusteella 

 
 

14 §  
Pyyntöön vastaaminen rikosasian käsittelyä varten 

 
Oikeusrekisterikeskus luovuttaa rikosasian käsittelyä varten toisen jäsenvaltion keskus-
viranomaisen tai muun toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä rikosrekisterin, sakkore-
kisterin ja säilytysrekisterin 3 §:ssä tarkoitetut tiedot sekä niihin liittyvät tiedot. 
 
Jos rikosrekisterissä on säilytysrekisteriin merkittyjä tietoja, pyynnön esittäneelle jäsen-
valtiolle toimitetaan ainoastaan säilytysrekisteriin merkityt tiedot. 
 
 

15 § 
Pyyntöön vastaaminen yksityisen henkilön itseään koskevan pyynnön perusteella 

 
Oikeusrekisterikeskus luovuttaa toisen jäsenvaltion rekisteritietoja pyytäneelle keskus-
viranomaiselle yksityiselle henkilölle toimitettavaksi rikosrekisterin, sakkorekisterin ja 
säilytysrekisterin 3 §:ssä tarkoitetut tiedot vastaavasti kuin yksityinen henkilö saisi itse-
ään koskevat tiedot rikosrekisterilain 6 §:n 1–5 momentin mukaisesti vastaavassa tilan-
teessa. 
 
Jos rikosrekisterissä on säilytysrekisteriin merkittyjä tietoja, pyynnön esittäneelle jäsen-
valtiolle toimitetaan ainoastaan säilytysrekisteriin merkityt tiedot 
 
 

16 §  
Pyynnön sisältö, muoto ja kieli 

 
Toisen jäsenvaltion keskusviranomaisen 14 ja 15 §:ssä tarkoitetun pyynnön tulee sisäl-
tää puitepäätöksen liitteenä olevan lomakkeen tarkoittamat tiedot siltä osin kuin ne ovat 
tarpeellisia pyynnön täyttämiseksi. 
 
Oikeusrekisterikeskus hyväksyy pyynnön, joka on toimitettu suomen-, ruotsin- tai eng-
lanninkielisenä tai jos siihen on liitetty käännös jollekin mainituista kielistä. Oikeusre-
kisterikeskus voi hyväksyä myös muun kuin suomen-, ruotsin- tai englanninkielisen 
pyynnön tai käännöksen, jos hyväksymiselle ei muutoin ole estettä.  
 
Oikeusrekisterikeskus huolehtii tarvittaessa pyynnön kääntämisestä suomen tai ruotsin 
kielelle. Oikeusministeriö avustaa tarvittaessa pyynnön kääntämisessä. 
 
Pyyntö tehdään sähköisessä muodossa. Jos sähköisen pyynnön esittämiselle on este, 
pyyntö voidaan tehdä myös muussa kirjallisessa muodossa. 
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17 §  
Vastauksen sisältö, muoto ja kieli 

 
Oikeusrekisterikeskus toimittaa vastauksessaan 14 ja 15 §:ssä tarkoitetut tiedot pyynnön 
esittäneen toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle tai muulle toimivaltaiselle viran-
omaiselle puitepäätöksen liitteenä olevan lomakkeen mukaisesti. 
 
Vastauksen tulee sisältää maininta siitä, että pyynnön esittäneellä jäsenvaltiolla on vel-
vollisuus noudattaa puitepäätöksen 9 artiklan säännöksiä henkilötietojen käyttämisestä.  
 
Vastaus toimitetaan suomen tai ruotsin kielellä tai jollakin muulla Oikeusrekisterikes-
kuksen ja pyynnön esittäneen jäsenvaltion hyväksymällä kielellä. 
 
Vastaus toimitetaan sähköisessä muodossa. Jos sähköisen vastauksen toimittamiselle on 
este, vastaus voidaan tehdä myös muussa kirjallisessa muodossa. 
 
 

18 §  
Määräajat 

 
Oikeusrekisterikeskuksen on toimitettava vastauksessaan 14 §:ssä tarkoitetut tiedot toi-
sen jäsenvaltion keskusviranomaiselle tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle viipy-
mättä ja viimeistään kymmenen arkipäivän kuluessa päivästä, jona pyyntö on vastaan-
otettu. 
 
Jos Oikeusrekisterikeskus on pyytänyt lisätietoja, 1 momentissa tarkoitetut tiedot on 
toimitettava kymmenen arkipäivän kuluessa päivästä, jona se on vastaanottanut lisätie-
dot. 
 
Edellä 15 §:ssä tarkoitetut tiedot Oikeusrekisterikeskuksen on toimitettava toisen jäsen-
valtion keskusviranomaiselle 20 arkipäivän kuluessa päivästä, jona pyyntö on vastaan-
otettu. 
 
 
 

5 luku  
Rekisteritietojen luovuttamista koskevan pyynnön esittäminen  

toiselle jäsenvaltiolle 
 
 

19 §  
Pyynnön esittäminen rikosasian käsittelyä varten 

 
Oikeusrekisterikeskus esittää luonnolliseen henkilöön kohdistuvaa rikosasian käsittelyä 
varten toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle rekisteritietojen luovuttamista ja niihin 
liittyviä tietoja koskevan pyynnön, kun tuomioistuin, syyttäjäviranomainen, esitutkinta-
viranomainen tai Rikosseuraamuslaitos on pyytänyt pyynnön esittämistä toiselle jäsen-
valtiolle. 
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20 §  
Pyynnön esittäminen yksityisen henkilön pyynnön perusteella 

 
Kun yksityinen henkilö, joka on toisen jäsenvaltion kansalainen, pyytää itseään koske-
van rikosrekisteriotteen rikosrekisterilain 6 §:n 1–5 momentin mukaisesti, Oikeusrekis-
terikeskus esittää rekisteritietojen luovuttamista ja niihin liittyviä tietoja koskevan 
pyynnön sille toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle, jonka kansalainen henkilö on. 
 
Jos edellä 1 momentissa tarkoitetun pyynnön esittää yksityinen henkilö, jonka osalta on 
tiedossa, että hän on ollut täysi-ikäisenä toisen jäsenvaltion asukas, eivätkä häntä kos-
kevat rekisteritiedot ole tältä osin muutoin saatavilla, Oikeusrekisterikeskus esittää re-
kisteritietojen luovuttamista ja niihin liittyviä tietoja koskevan pyynnön sille toisen jä-
senvaltion keskusviranomaiselle, jonka asukas henkilö on ollut. 
 
 

21 §  
Pyynnön sisältö, muoto ja kieli 

 
Oikeusrekisterikeskus esittää 19 ja 20 §:ssä tarkoitetut pyyntönsä toisen jäsenvaltion 
keskusviranomaiselle puitepäätöksen liitteenä olevan lomakkeen mukaisesti. 
 
Pyyntö tehdään pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion virallisella kielellä tai sen hyväk-
symällä muulla kielellä. 
 
Pyyntö tehdään sähköisessä muodossa. Jos sähköisen pyynnön esittämiselle on este, 
pyyntö voidaan tehdä myös muussa kirjallisessa muodossa. 
 
 

22 §  
Tietojen käyttöä koskevat rajoitukset 

 
Kun Oikeusrekisterikeskus on 19 tai 20 §:n mukaisesti esittänyt rekisteritietoja ja niihin 
liittyviä tietoja koskevan pyynnön, pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion toimittamia 
tietoja saadaan käyttää ainoastaan sen rikosasian käsittelyssä taikka siihen tarkoituk-
seen, jota varten tiedot pyydettiin, sen mukaisesti kun tiedot toimittanut jäsenvaltio on 
ilmoittanut. 
 
Riippumatta siitä, mitä 1 momentissa säädetään, toisen jäsenvaltion toimittamia tietoja 
saadaan käyttää yleistä turvallisuutta koskevan välittömän ja vakavan uhan torjumisek-
si. 
 
Jos toisen jäsenvaltion 1 momentin mukaisesti toimittamat tiedot ovat peräisin Suomes-
ta, 1 momentin säännöksistä poiketen tietojen käyttötarkoitus määräytyy Suomen lain 
mukaisesti. 
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6 luku  
Erinäiset säännökset 

 
 

23 §  
Asetuksenantovaltuus 

 
Tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston ase-
tuksella. 
 
 

24 §  
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

 
Tämä laki tulee voimaan 27 päivänä huhtikuuta 2012. Ennen tämän lain voimaantuloa 
toimitettuihin rikosrekisteritietojen ja niihin liittyvien tietojen luovuttamista koskeviin 
pyyntöihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa olleita säännöksiä. 
 
Suhteessa sellaiseen jäsenvaltioon, joka ei ole viimeistään tämän lain voimaan tullessa 
pannut puitepäätöstä täytäntöön, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leita säännöksiä, kunnes asianomainen jäsenvaltio on pannut puitepäätöksen täytäntöön.  
 
 
 
 

101



  

2. 
 

Laki  
kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta 

 
 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain (4/1994) 24 § seu-
raavasti:  
 
 
 

24 § 
Rikosrekisteritietojen luovuttaminen 

 
Vieraan valtion viranomaisen pyynnöstä voidaan tämän lain mukaisesti luovuttaa rikos-
rekisteritietoja rikosasian käsittelyä varten samoin edellytyksin kuin niitä voidaan antaa 
Suomen viranomaisille. Rikosrekisteritietojen luovuttamisesta päättää oikeusministeriö. 
Jollei asiasta ole erikseen toisin säädetty tai Suomea sitovista kansainvälisistä velvoit-
teista muuta johdu, tietoja luovutettaessa oikeusministeriön on asetettava ehto, jonka 
mukaan tietoja saadaan käyttää vain sen rikosasian käsittelyyn, johon ne on pyydetty. 
 
Rikosrekisteritietojen luovuttamisesta toisen Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltai-
selle viranomaiselle säädetään myös rikosrekisteritietojen luovuttamisesta Suomen ja 
muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetussa laissa (  /  ). 
 

____________________________________________ 
 
Tämä laki tulee voimaan 27 päivänä huhtikuuta 2012. 
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3.  
 

Laki  
rikosrekisterilain muuttamisesta 

 
 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikosrekisterilain (770/1993) 2 §:n 2 ja 3 momentti, 4 §:n 2 momentti, 5 §:n 1 
momentti, 6 §, 8 § ja 10 §:n 3 momentti,  
sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 3 momentti ja 5 §:n 1 momentti laissa 1639/1995 sekä 6 
§ laeissa 1999/1093, 654/2004 ja 505/2002, seuraavasti: 
 
 

2 § 
------------------------------------------------------------- 

Lisäksi rikosrekisteriin merkitään tiedot tuomioistuinratkaisuista, joilla Suomen kansa-
lainen ja Suomessa pysyvästi asuva ulkomaalainen on ulkomailla tuomittu 1 momentis-
sa mainittua seuraamusta vastaavaan seuraamukseen. Rangaistusta koskeva tieto merki-
tään rikosrekisteriin, jos tuomio on annettu toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa, 
pohjoismaissa, keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleisso-
pimuksen (SopS 30 /1981) osapuolena olevassa valtiossa tai tieto muualla annetusta 
tuomiosta on tullut rikosrekisteriin virkateitse. Oikeusrekisterikeskus harkitsee, vastaa-
ko ulkomailla tuomittu rangaistus sellaista seuraamusta, joka 1 momentin nojalla mer-
kittäisiin Suomessa rikosrekisteriin.  
 
Rikosrekisteriin merkitään henkilön nimi ja aiemmat nimet, henkilötunnus tai, jos sitä 
ei ole käytettävissä, syntymäaika sekä syntymäpaikka, sukupuoli ja kansalaisuus sekä 
tiedot tuomioistuinten ratkaisuista, syyksi luetuista rikoksista tai niiden oikeudellisesta 
luokituksesta sekä tuomituista rangaistuksista, rangaistusten suorittamisesta sekä armah-
tamisesta. 
 
 

4 § 
------------------------------------------------------------- 

Rikosrekisteritietoja luovutetaan pyynnöstä rikosasian käsittelyä varten toisen Euroo-
pan unionin jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle siten kuin rikosrekisteritietojen 
luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetussa 
laissa (  / ), jäljempänä EU-rikosrekisterilaki, säädetään sekä vieraan valtion viran-
omaiselle siten kuin keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen 
yleissopimuksen 13 artiklassa määrätään taikka siitä erikseen sovitaan tai säädetään. 

------------------------------------------------------------- 
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5 § 
 
Tiedot rikosrekisteristä luovutetaan rikosrekisterin otteella, jossa ovat henkilöstä rekis-
teriin talletetut tiedot tai ilmoitus siitä, ettei henkilöstä ole merkintää rekisterissä. Oike-
ushenkilöstä luovutetaan vastaavan sisältöinen ote. Rikosrekisterin otteelle ei kuiten-
kaan merkitä rikosrekisterissä olevaa tietoa sovelletuista lain säännöksistä, eikä tietoja, 
joiden merkitsemisen estää toisen jäsenvaltion asettama EU-rikosrekisterilain 9 §:n 4 
momentissa tarkoitettu ehto. 

------------------------------------------------------------- 
 
 

6 §  
 
Yksityinen henkilö saa itseään koskevan otteen rikosrekisteristä viisumia, työlupaa, 
oleskelulupaa tai muuta niihin verrattavaa syytä varten. Otteeseen merkitään myös EU-
rikosrekisterilain 20 §:n nojalla saatu tieto päätöksestä, jolla henkilö on tuomittu toi-
sessa jäsenvaltiossa rikosrekisterilain 2 §:n 1 momentissa mainittua seuraamusta vas-
taavaan seuraamukseen. 
 
Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, yksityinen henkilö saa itseään koskevan ot-
teen rikosrekisteristä voidakseen ryhtyä sellaiseen tehtävään, johon pysyväisluontoisesti 
ja olennaisesti kuuluu työskentelyä alaikäisten parissa ja jossa ote on lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaan toimitetta-
va työnantajalle tai viranomaiselle. Otteeseen merkitään tiedot päätöksestä, jolla henkilö 
on tuomittu rikoslain 17 luvun 18, 18a 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 pahoin-
pitelystä, 31 luvun 2 §:n nojalla törkeästä ryöstöstä taikka 50 luvussa tarkoitetuista 
huumausainerikoksista. Otteeseen merkitään myös tiedot päätöksestä, jolla henkilö on 
aikaisemmin voimassa olleen lain nojalla tuomittu edellä mainittuja rikoksia vastaavas-
ta rikoksesta. Lisäksi otteeseen merkitään tiedot rikoslain 17 luvun 18, 18a tai 19 §:ssä 
ja 20 luvussa tarkoitetuista rikoksista tuomituista sakoista, jotka on rekisteröity sakon 
täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002) 46 §:n 1 momentissa tarkoitettuun sakkore-
kisteriin. 
 
Edellä 2 momentissa tarkoitettuun otteeseen merkitään lisäksi tiedot: 

1)  päätöksestä, joka on 2 §:n 2 momentin nojalla merkitty rikosrekisteriin ja jossa 
henkilö on tuomittu vastaavasta rikoksesta, 

2) päätöksestä, joka on merkitty EU-rikosrekisterilaissa tarkoitettuun säilytysrekis-
teriin ja jossa Suomen kansalainen on toisessa jäsenvaltiossa tuomittu vastaa-
vasta rikoksesta sakkorangaistukseen, 

3) EU-rikosrekisterilain 20 §:n nojalla saatu tieto päätöksestä, jolla henkilö on 
tuomittu toisessa jäsenvaltiossa vastaavasta rikoksesta 2 §:n 1 momentissa mai-
nittua seuraamusta vastaavaan seuraamukseen tai sakkorangaistukseen.  

Ote on maksuton. 
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Henkilö saa itseään koskevan 2 momentissa tarkoitetun otteen rikosrekisteristä myös 
voidakseen toimia kuvaohjelmalain (710/2011) mukaisena kuvaohjelmaluokittelijana. 
Tällöin otteeseen merkitään edellä 2 ja 3 momentissa mainittujen tietojen lisäksi tiedot 
päätöksestä, jolla henkilö on tuomittu rikoslain 17 luvun 17 §:ssä tarkoitetusta väkival-
takuvauksen levittämisestä tai rikoslain 17 luvun 18b §:ssä tarkoitetusta kuvaohjelman 
laittomasta esittämisestä tai levittämisestä alaikäiselle. 
 
Lisäksi opiskelija saa itseään koskevan 2 momentissa tarkoitetun otteen rikosrekisteris-
tä voidakseen opinnoissa taikka opintoihin kuuluvassa työssäoppimisessa tai harjoitte-
lussa ryhtyä sellaiseen tehtävään, johon olennaisesti kuuluu työskentelyä alaikäisten 
parissa ja jossa ote on pyydettäessä toimitettava koulutuksen järjestäjälle tai korkea-
koululle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998), ammatillisesta aikuis-
koulutuksesta annetun lain (631/1998), ammattikorkeakoululain (351/2003) tai yliopis-
tolain (558/2009) mukaan. Ote on maksuton. 
 
Edellä 1–5 momentissa tarkoitettua tietoa pyydettäessä on ilmoitettava tarkoitus, johon 
sitä tarvitaan. Ote, jota tarkoitetaan 2–5 momentissa, toimitetaan vain henkilölle, jota 
se koskee. 
 
Rikosrekisterin tietoja luovutetaan toisen Euroopan unionin jäsenvaltion keskusviran-
omaiselle mainitulle keskusviranomaiselle esitetyn henkilöä itseään koskevan pyynnön 
perusteella siten kuin EU-rikosrekisterilain 15 §:ssä säädetään. 
 
Henkilön oikeudesta tarkastaa häntä koskevat rekisteritiedot säädetään erikseen. Rikos-
rekisteriin merkityllä henkilöllä on lisäksi oikeus pyynnöstä saada tieto siitä, kenelle ja 
mihin tarkoitukseen hänestä on annettu tietoja automaattisen tietojenkäsittelyn avulla 
pidettävästä rekisteristä viimeisen vuoden aikana. Sillä, jolla on oikeus kirjoittaa oike-
ushenkilön nimi, on rekisterin pitämismenetelmästä riippumatta vastaava tarkastus- ja 
tiedonsaantioikeus oikeushenkilön puolesta sekä oikeus saada oikeushenkilöä koskeva 
ote rekisteristä. 
 
 

8 §  
 
Rikosrekisterin tietoja luovutetaan toiselle Euroopan unionin jäsenvaltiolle EU-
rikosrekisterilain 5 §:n mukaisesti sekä keskinäistä oikeusapua koskevan eurooppalai-
sen yleissopimuksen osapuolena olevalle valtiolle, joka ei ole Euroopan unionin jäsen-
valtio, yleissopimuksen 22 artiklan mukaisesti. Rikosrekisteritietojen luovuttamisesta 
toiseen pohjoismaahan säädetään lisäksi asetuksella. 
 
Oikeusrekisterikeskuksen on keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppa-
laisen yleissopimuksen osapuolena olevan valtion, joka ei ole Euroopan unionin jäsen-
valtio, kansalaisesta rikosrekisteriin tehdyn merkinnän jälkeen viipymättä ilmoitettava 
tämän valtion viranomaisille tiedot merkinnästä. 
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10 § 
------------------------------------------------------------- 

Ulkomailla tuomittuja seuraamuksia koskevat tiedot poistetaan noudattamalla soveltu-
vin osin 1 momentissa mainittuja periaatteita. Toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa 
tuomittuja seuraamuksia koskevat tiedot on kuitenkin poistettava, jos tiedot toimittanut 
jäsenvaltio ilmoittaa seuraamusta koskevan tiedon poistamisesta omasta rekisteristään. 
 

______________________________ 
 

Tämä laki tulee voimaan 27 päivänä huhtikuuta 2012. 
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Asetusluonnokset  
 
 
 

Valtioneuvoston asetus 
kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun asetuksen muuttamisesta 

 
Annettu Helsingissä   päivänä   kuuta 20 
 
 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, 
muutetaan kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun asetuksen (13/1994) 3 §, 
sellaisena kuin sen on asetuksessa 352/2006, seuraavasti: 
 
 

3 § 
Rikosrekisteritietojen luovuttamista koskevat pyynnöt. 

 
Vieraan valtion viranomaisen pyyntö rikosrekisteritietojen luovuttamisesta lain 1 §:n 2 
momentin 5 kohdan ja 24 §:n mukaisesti on tehtävä oikeusministeriölle. 
 
Rikosrekisteritietojen luovuttamisesta toisen Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltai-
selle viranomaiselle säädetään myös rikosrekisteritietojen luovuttamisesta Suomen ja 
muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetussa laissa (  /  ). 
 
  ______________________________ 
 
 
Tämä asetus tulee voimaan    päivänä    kuuta 20  . 
 
 
 

Valtioneuvoston asetus 
rikosrekisteriasetuksen muuttamisesta 

 
Annettu Helsingissä   päivänä   kuuta 20 
 
 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, 
kumotaan rikosrekisteriasetuksen (770/1993) 3 § ja 12 §, 
muutetaan 2 §:n 1 momentti, 
sellaisena kuin niistä on 12 § asetuksessa 351/2006, seuraavasti: 
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2 § 
 
Rikosrekisteriin merkitään seuraavat tiedot: 

1) henkilön nimi ja aiemmat nimet; henkilötunnus tai, jos sitä ei ole käytettävissä, 
syntymäaika; syntymäpaikka (valtio ja kaupunki); sukupuoli ja kansalaisuus; 

2) tuomioistuimen nimi, ratkaisupäivä ja ratkaisunumero; 
3) syyksi luettu rikos tai, jos se ei ole tiedossa, rikoksen oikeudellinen luokitus; te-

koaika; rangaistus ja sovelletut lain säännökset; 
-------------------- 

6) ratkaisun lainvoimaisuus ja päivä, jona ratkaisu sai lainvoiman; 
-------------------- 
 
  ______________________________ 
 
 
Tämä asetus tulee voimaan    päivänä    kuuta 20  . 
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1. 
 

Lag 
om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mel-

lan Finland och andra medlemsstater i Europeiska unionen 
 
 
 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 
 

1 kap 
Allmänna bestämmelser 

 
 

1 § 
Tillämpningsområde 

 
I denna lag föreskrivs det om överföring av uppgifter ur straffregistret och bötesregistret 
till den medlemsstat i Europeiska unionen där den dömda personen är medborgare (den 
medlemsstat där personen är medborgare) samt om lagring i Finland av sådana regis-
teruppgifter om finska medborgare som har överförts till Finland från en annan med-
lemsstat. 
 
I denna lag föreskrivs det dessutom om utlämnande på begäran av sådana uppgifter som 
avses i 1 mom. och som behövs för straffrättsliga förfaranden eller för att uppfylla en 
enskild persons begäran om att få uppgifter om sig själv, samt om framställande av en 
begäran om sådana uppgifter.  
 
Rättsregistercentralen, som är central myndighet, sköter de funktioner som avses i 1 och 
2 mom. 
 
 

2 § 
Definitioner 

 
I denna lag avses med 
 

1) straffrättsligt förfarande förundersökning, åtalsprövning, rättegång och verkstäl-
ligheten av en straffdom, 

 
2) register en annan medlemsstats register, i vilka införs uppgifter om straffdomar i 

enlighet med lagstiftningen i den medlemsstaten, samt i Finland straffregistret, 
bötesregistret och lagringsregistret, 

 
3) lagringsregister ett register där det i enlighet med denna lag antecknas uppgifter 

om sådana straffdomar som gäller finska medborgare och som har dömts ut i 
andra medlemsstater. 
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3 § 
Uppgifter som lämnas ut 

 
Rättsregistercentralen får oberoende av sekretessbestämmelserna i denna lag eller i nå-
gon annan lag lämna ut uppgifter om avgöranden ur straffregistret, bötesregistret eller 
lagringsregistret till den del uppgifterna gäller lagakraftvunna beslut av en domstol om 
straff för brott som begåtts av en fysisk person, enligt vad som bestäms i denna lag.  
 
Rättsregistercentralen får bland de uppgifter som avses i 1 mom. lämna ut: 
 

1) uppgifter som har antecknats i straffregistret i enlighet med 2 § 3 mom. i straff-
registerlagen (770/1993) och 2 § 1 mom. i straffregisterförordningen (772/1993). 

 
2) uppgifter ur bötesregistret om den dömda personens namn, personbeteckning el-

ler, om personbeteckningen inte är känd, födelsedatum, medborgarskap, datum 
för domen, domstolens namn, datum då brottet begicks, tillräknat brott, uppgift 
om huruvida det är fråga om böter som dömts ut som dagsböter, ordningsbot el-
ler disciplinbot, antalet dagsböter och deras belopp samt det totala beloppet av 
böter. 

 
I fråga om avgöranden som antecknats i bötesregistret får Rättsregistercentralen 
dessutom ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justi-
tieförvaltningens riksomfattande informationssystem lämna ut uppgifter om den 
dömda personens födelseort, kön, eventuella tidigare namn, datum då domen 
vann laga kraft, tillämpliga lagbestämmelser, påföljande beslut som ändrar verk-
ställigheten av straffet och domens referensnummer. 

 
3) uppgifter som antecknats i lagringsregistret i enlighet med 9 §.  

 
 

4 § 
Förhållande till andra lagar och internationella förpliktelser 

 
På sådan rättshjälp som avses i denna lag tillämpas, utöver vad som anges i denna lag, i 
tillämpliga delar lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden (4/1994) samt 
vad som föreskrivs särskilt om den eller vad som bestäms om den i de internationella 
förpliktelser som är bindande för Finland. 
 
Förordningen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid föran-
de av straffregister (598/1963) får tillämpas oberoende av denna lag till den del be-
stämmelserna i den är förmånligare än bestämmelserna i rådets rambeslut 2009/315/RIF 
om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och 
uppgifternas innehåll (EUT L 93, 7.4.2009), nedan rambeslutet.  
 
Om inte något annat bestäms i denna lag eller i någon annan lag tillämpas på hemlighål-
lande, utlämnande och skydd av personuppgifter lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet (621/1999) samt på annan behandling av personuppgifter personupp-
giftslagen (523/1999). 
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2 kap 
Överföring av registeruppgifter från Finland till den medlemsstat där den dömda 

personen är medborgare 
 
 

5 § 
Överföring av uppgifter ur straffregistret och bötesregistret till den medlemsstat där 

den dömda personen är medborgare 
 
I fråga om ett sådant avgörande som fattats i Finland gällande en person som är med-
borgare i en annan medlemsstat och som har antecknats i straffregistret eller bötesre-
gistret ska Rättsregistercentralen utan dröjsmål överföra de uppgifter som avses i 3 § till 
den medlemsstat där den dömda personen är medborgare. Om det är känt att den dömda 
personen är medborgare i flera medlemsstater, ska uppgifterna överföras till alla med-
lemsstater även om den dömda personen också är finsk medborgare. 
 
När en anteckning i straffregistret eller bötesregistret har ändrats eller utplånats ska 
Rättsregistercentralen utan dröjsmål underrätta den centrala myndigheten i den med-
lemsstat där personen är medborgare om att uppgiften ändrats eller utplånats. 
 
Rättsregistercentralen ska på begäran av den centrala myndigheten i den medlemsstat 
där personen är medborgare sända kopior av de avgöranden som avses i 1 och 2 mom. 
och påföljande åtgärder liksom även de kompletterande uppgifter som behövs för att 
den medlemsstat där personen är medborgare ska kunna bedöma huruvida dessa om-
ständigheter kräver nationella åtgärder. 
 
Uppgifter ur bötesregistret får inte överföras efter det att tre år förflutit från det att en 
lagakraftvunnen dom eller något annat slutligt myndighetsavgörande har avkunnats eller 
meddelats. 
 
 

6 § 
Vidareutlämnande av uppgifter 

 
När Rättsregistercentralen överför uppgifter till den medlemsstat där personen är med-
borgare i överensstämmelse med 5 §, ska den uppge att de uppgifter som överförs får 
vidareutlämnas till en annan stat endast för att användas för straffrättsliga förfaranden 
eller för att uppfylla en enskild persons begäran om att få uppgifter om sig själv.  
 
 

7 § 
Sätt för överföring av uppgifter 

 
Uppgifter ur straffregistret och bötesregistret överförs i enlighet med 5 § i elektronisk 
form till den centrala myndigheten i en annan medlemsstat. 
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3 kap 
Lagring av sådana uppgifter om finska medborgare som överförts till Finland 

 
 

8 § 
Lagringsregistrets syfte 

 
Rättsregistercentralen förvaltar ett lagringsregister i vilket det lagras uppgifter som 
överförts från andra medlemsstater gällande sådana lagakraftvunna domar som brott-
målsdomstolar i dessa andra medlemsstater gett finska medborgare och som antecknats i 
ett register. 
 
Lagringsregistret förs i syfte att lagra uppgifter så att de kan vidareutlämnas till andra 
medlemsstater och antecknas i ett straffregisterutdrag enligt vad som anges i denna lag. 
 
 

9 § 
Lagringsregistrets datainnehåll 

 
I lagringsregistret antecknas 
 

1) den dömda personens namn, födelsedatum, födelseort (ort och stat), kön, med-
borgarskap och tidigare namn, 

2) datum för domen, domstolens namn och datum när domen vann laga kraft, 
3) datum för det brott som föranlett domen, brottets beteckning eller brottsrubrice-

ring samt hänvisning till tillämpliga lagbestämmelser, 
4) straff och eventuella tilläggspåföljder, säkerhetsåtgärder och påföljande beslut 

som ändrar verkställigheten av straffet, 
5) namnen på den dömda personens föräldrar, 
6) domens referensnummer, 
7) platsen för brottet, 
8) rättsförluster till följd av domen, 
9) den dömda personens personbeteckning eller typen av och numret på den dömda 

personens identitetsbevis, 
10) fingeravtryck som tagits på den dömda personen, 
11)  i förekommande fall, pseudonym eller alias.  

 
I lagringsregistret antecknas de uppgifter som nämns i 1 mom. som sådana och till den 
del uppgifterna har tillhandahållits av en annan medlemsstat. Om en annan medlemsstat 
har överfört andra uppgifter än de som nämns i 1 mom. ska de antecknas i lagringsre-
gistret, om uppgifterna skulle kunna antecknas i straffregistret med stöd av 2 § 3 mom. i 
straffregisterlagen. 
 
Rättsregistercentralen kan hos den medlemsstat som lämnat ut uppgifterna som kom-
pletterande uppgifter begära kopior av domarna och påföljande åtgärder samt andra be-
hövliga kompletterande uppgifter. 
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Om den medlemsstat som har överfört uppgifterna har uppställt villkor för användning-
en av uppgifterna, ska en anteckning om detta föras in i lagringsregistret. 
 
 

10 § 
Överföring av uppgifter till straffregistret 

 
Rättsregistercentralen antecknar uppgifterna ur lagringsregistret i straffregistret, om de 
villkor som anges i 2 § 2 mom. i straffregisterlagen uppfylls. 
 
I straffregistret ska också antecknas det villkor som avses i 9 § 4 mom.  
 
 

11 § 
Utlämnande av uppgifter ur lagringsregistret 

 
De uppgifter som antecknats i lagringsregistret är sekretessbelagda. 
 
Rättsregistercentralen får oberoende av sekretessbestämmelserna i 1 mom. eller i någon 
annan lag ur lagringsregistret lämna ut uppgifter om en person till den centrala myndig-
heten eller någon annan behörig myndighet i en annan medlemsstat i enlighet med 14 
eller 15 §. 
 
Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. får Rättsregistercentralen ur lagringsregistret lämna 
ut uppgifter om en person i enlighet med 6 § 3 mom. i straffregisterlagen. 
 
Uppgifter får emellertid inte lämnas ut i enlighet med 2 och 3 mom., om den medlems-
stat som har överfört uppgifterna har uppställt sådana villkor för användningen av upp-
gifterna som hindrar utlämnande av dem. 
 
 

12 § 
Utplåning och ändring av uppgifter i lagringsregistret 

 
En uppgift ska utplånas ur lagringsregistret eller ändras, om den medlemsstat som har 
överfört uppgiften meddelar att den har utplånat uppgiften ur eller ändrat uppgiften i sitt 
eget register. 
 
 

13 § 
Kontrollrätt 

 
Bestämmelser om en persons rätt att kontrollera sina egna registeruppgifter utfärdas 
särskilt. En person som har antecknats i lagringsregistret har dessutom rätt att på begä-
ran få veta till vem och för vilket ändamål det under det senaste året har lämnats ut upp-
gifter om honom eller henne ur det register som förs med hjälp av automatisk databe-
handling. 
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4 kap 
Utlämnande av registeruppgifter på basis av en begäran 

 
 

14 § 
Svar på en begäran om uppgifter för straffrättsliga förfaranden 

 
På begäran av den centrala myndigheten eller någon annan behörig myndighet i en an-
nan medlemsstat lämnar Rättsregistercentralen för straffrättsliga förfaranden ut sådana 
uppgifter som avses i 3 § och tillhörande uppgifter ur straffregistret, bötesregistret och 
lagringsregistret. 
 
Om det i straffregistret finns uppgifter som antecknats i lagringsregistret, ska till den 
medlemsstat som framställt begäran överföras endast uppgifterna i lagringsregistret. 
 
 

15 § 
Svar på en enskild persons begäran om att få uppgifter om sig själv 

 
Rättsregistercentralen ska till den centrala myndigheten i en annan medlemsstat som 
begärt registeruppgifter lämna ut de uppgifter som avses i 3 § ur straffregistret, bötesre-
gistret och lagringsregistret för att tillhandahållas en enskild person på motsvarande sätt 
som då en enskild person i en motsvarande situation får uppgifter om sig själv med stöd 
av 6 § 1-5 mom. i straffregisterlagen. 
 
Om det i straffregistret finns uppgifter som antecknats i lagringsregistret, ska till den 
medlemsstat som framställt begäran överföras endast uppgifterna i lagringsregistret. 
 
 

16 § 
Innehållet i, utformningen av och språket i en begäran 

 
En sådan begäran från den centrala myndigheten i en annan medlemsstat som avses i 14 
och 15 § ska innehålla de uppgifter som anges i det formulär som medföljer som bilaga 
till rambeslutet i den mån de är nödvändiga för att uppfylla begäran. 
 
Rättsregistercentralen godkänner en begäran som har framställts på finska, svenska eller 
engelska eller om den åtföljs av en översättning till något av de nämnda språken. Rätts-
registercentralen kan också godkänna en begäran som framställts på något annat språk 
än finska, svenska eller engelska eller en översättning till något annat än dessa språk, 
om det inte annars finns något hinder för att godkänna begäran.  
 
Rättsregistercentralen ser vid behov till att begäran översätts till finska eller svenska. 
Justitieministeriet bistår vid behov vid översättningen av begäran. 
 
Begäran ska framställas i elektronisk form. Om det finns hinder för att begäran fram-
ställs i elektronisk form, kan den också framställas i annan skriftlig form. 
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17 § 
Svarets innehåll, utformning och språk 

 
Rättsregistercentralen ska i sitt svar till den centrala myndigheten eller någon annan 
behörig myndighet i en annan medlemsstat som framställt begäran överföra de uppgifter 
som avses i 14 och 15 § i enlighet med det formulär som medföljer som bilaga till ram-
beslutet. 
 
Svaret ska innehålla ett omnämnande av att den medlemsstat som framställt begäran är 
skyldig att iaktta de bestämmelser om användning av personuppgifter som finns i artikel 
9 i rambeslutet.  
 
Svaret ska ges på finska eller svenska eller på något annat språk som godkänts av Rätts-
registercentralen och den medlemsstat som framställt begäran. 
 
Svaret ges i elektronisk form. Om det finns hinder för att svaret ges i elektronisk form, 
kan det också ges i annan skriftlig form. 
 
 

18 § 
Tidsfrister 

 
Rättsregistercentralen ska i sitt svar överföra de uppgifter som avses i 14 § till den cen-
trala myndigheten eller någon annan behörig myndighet i den andra medlemsstaten utan 
dröjsmål eller senast inom tio vardagar från den dag då begäran har mottagits. 
 
Om Rättsregistercentralen har begärt kompletterande uppgifter, ska de uppgifter som 
avses i 1 mom. överföras inom tio vardagar från den dag då den har mottagit de kom-
pletterande uppgifterna. 
 
Rättsregistercentralen ska överföra de uppgifter som avses i 15 § till den centrala myn-
digheten i den andra medlemsstaten inom tjugo vardagar från den dag då begäran har 
mottagits. 
 
 
 

115



  

5 kap 
Framställande av begäran till en annan medlemsstat om utlämnande av register-

uppgifter 
 
 

19 § 
Framställande av begäran för straffrättsliga förfaranden 

 
I fråga om straffrättsliga förfaranden som gäller fysiska personer riktar Rättsregistercen-
tralen en begäran till den centrala myndigheten i en annan medlemsstat om utlämnande 
av registeruppgifter och tillhörande uppgifter när en domstol, åklagarmyndighet, förun-
dersökningsmyndighet eller Brottspåföljdsmyndigheten begär att en framställan görs till 
en annan medlemsstat. 
 

20 § 
Framställande av begäran på basis av en begäran från en enskild person 

 
När en enskild person, som är medborgare i en annan medlemsstat, begär ett straffregis-
terutdrag om sig själv i enlighet med 6 § 1-5 mom. i straffregisterlagen, ska Rättsregis-
tercentralen framställa en begäran till den centrala myndigheten i den medlemsstat där 
personen är medborgare om utlämnande av registeruppgifter och tillhörande uppgifter. 
 
Om en begäran som avses i 1 mom. framställs av en enskild person för vars vidkom-
mande det är känt att han eller hon som vuxen har varit bosatt i någon annan medlems-
stat och de registeruppgifter som gäller honom eller henne till dessa delar inte är till-
gängliga på något annat sätt, ska Rättsregistercentralen framställa en begäran till den 
centrala myndigheten i den medlemsstat där personen i fråga har varit bosatt om utläm-
nande av registeruppgifter och tillhörande uppgifter. 
 
 

21 § 
Innehållet i, utformningen av och språket i en begäran 

 
Rättsregistercentralen framställer en begäran som avses i 19 eller 20 § till den centrala 
myndigheten i en annan medlemsstat i enlighet med det formulär som medföljer som 
bilaga till rambeslutet. 
 
Begäran framställs på det officiella språket i den medlemsstat som mottar begäran eller 
på något annat språk som den staten godkänt. 
 
Begäran framställs i elektronisk form. Om det finns hinder för att begäran framställs i 
elektronisk form, kan den också framställas i annan skriftlig form. 
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22 § 
Begränsningar för användning av uppgifter 

 
När Rättsregistercentralen i enlighet med 19 eller 20 § har framställt en begäran om 
registeruppgifter och tillhörande uppgifter, får de uppgifter som överförts av den med-
lemsstat som mottagit begäran användas endast för det straffrättsliga förfarande eller det 
ändamål för vilket uppgifterna begärdes i överensstämmelse med vad den medlemsstat 
som överförde uppgifterna har meddelat. 
 
Oberoende av vad som bestäms i 1 mom. får uppgifter som överförts av en annan med-
lemsstat användas för att avvärja ett överhängande och allvarligt hot mot den allmänna 
säkerheten. 
 
Om de uppgifter som en annan medlemsstat överfört i enlighet med 1 mom. härstammar 
från Finland, bestäms ändamålet för användningen av uppgifterna oberoende av be-
stämmelserna i 1 mom. enligt finsk lag. 
 
 
 

6 kap 
Särskilda bestämmelser 

 
 

23 § 
Bemyndigande att utfärda förordning 

 
Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag får utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 
 
 

24 § 
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

 
Denna lag träder i kraft den 27 april 2012. På begäran om utlämnande av sådana straff-
registeruppgifter och tillhörande uppgifter som har överförts före ikraftträdandet tilläm-
pas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 
I fråga om en sådan medlemsstat som senast då lagen träder i kraft inte har genomfört 
rambeslutet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet tills medlemssta-
ten har genomfört rambeslutet.  
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2. 
 

Lag 
om ändring av 24 § i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden 

 
 
 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden (4/1994) 24 § som 
följer:  
 
 
 

24 § 
Utlämnande av straffregisteruppgifter 

 
På begäran av en utländsk myndighet kan, under samma förutsättningar som gäller för 
utlämnande till finska myndigheter, straffregisteruppgifter lämnas ut enligt denna lag 
för behandlingen av ett straffrättsligt ärende. Beslut om utlämnande av straffregister-
uppgifter fattas av justitieministeriet. Om inte något annat föreskrivs separat eller om 
inte något annat följer av de internationella förpliktelser som är bindande för Finland, 
ska justitieministeriet då det lämnar ut uppgifter uppställa som villkor att uppgifterna 
endast får användas för behandlingen av det straffrättsliga ärende för vilket de har be-
gärts. 
 
Bestämmelser om utlämnande av straffregisteruppgifter till den behöriga myndigheten i 
en annan medlemsstat i Europeiska unionen finns också i lagen om lagring av straffre-
gisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och andra med-
lemsstater i Europeiska unionen  
(  /  ). 
 

__________________________ 
 
 
Denna lag träder i kraft den 27 april 2012. 
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3. 
 

Lag 
om ändring av straffregisterlagen 

 
 
 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i straffregisterlagen (770/1993) 2 § 2 och 3 mom., 4 § 2 mom., 5 § 1 mom., 6 §, 
8 § och 10 § 3 mom.,  
av dem 2 § 3 mom. och 5 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1639/1995 samt 6 § sådan den 
lyder i lagarna 1999/1093, 654/2004, 505/2002 och 714/2011, som följer: 
 
 
 

2 § 
 

------------------------------------------------------------- 
I straffregistret antecknas dessutom uppgifter om domstolsutslag genom vilka finska 
medborgare eller utlänningar som stadigvarande bor i Finland har dömts utomlands till 
någon straffpåföljd som motsvarar de påföljder som nämns i 1 mom. I straffregistret 
antecknas en uppgift om straffet, om domen har meddelats i en annan medlemsstat i 
Europeiska unionen, i ett nordiskt land, i en stat som är part i den europeiska konventio-
nen om inbördes rättshjälp i brottmål (FördrS 30/1981) eller om uppgiften om en dom 
som har meddelats någon annanstans har inkommit till straffregistret tjänstevägen. 
Rättsregistercentralen bedömer huruvida det straff som dömts ut utomlands motsvarar 
en sådan påföljd som med stöd av 1 mom. skulle antecknas i straffregistret i Finland.  
 
I straffregistret antecknas personens namn och tidigare namn, personbeteckning eller, 
om personbeteckningen inte är känd, födelsedatum, födelseort, kön och medborgarskap 
samt uppgifter om domstolarnas avgöranden, brott som tillräknats den dömde eller 
brottsrubricering samt straff som dömts ut, straff som avtjänats och benådning. 
 
 

4 § 
 

------------------------------------------------------------- 
För straffrättsliga förfaranden lämnas straffregisteruppgifter ut på begäran till en behö-
rig myndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen enligt vad som bestäms i 
lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mel-
lan Finland och andra medlemsstater i Europeiska unionen (  /  ), nedan EU-
straffregisterlagen, samt till myndigheter i en främmande stat enligt vad som bestäms i 
artikel 13 i den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål eller enligt 
vad som särskilt avtalas eller föreskrivs. 

------------------------------------------------------------- 
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5 § 
 
Uppgifter ur straffregistret lämnas ut i form av straffregisterutdrag som innehåller de 
uppgifter om personen som införts i registret eller en upplysning om att personen inte 
har antecknats i registret. I fråga om juridiska personer lämnas ett utdrag med motsva-
rande innehåll. I straffregisterutdraget antecknas emellertid inte de uppgifter ur straffre-
gistret som gäller de lagbestämmelser som tillämpats och inte heller sådana uppgifter 
som inte kan antecknas på grund av det villkor som en annan medlemsstat uppställt och 
som avses i 9 § 4 mom. i EU-straffregisterlagen. 

------------------------------------------------------------- 
 
 

6 § 
 
En enskild person har rätt att få ett straffregisterutdrag om sig själv för visum, arbetstill-
stånd, uppehållstillstånd eller något annat motsvarande ändamål. I utdraget antecknas 
även sådana uppgifter som inhämtats med stöd av 20 § i EU-straffregisterlagen och 
som gäller ett beslut genom vilket person i fråga i en annan medlemsstat har dömts till 
en påföljd som motsvarar en påföljd som nämns i 2 § 1 mom. i denna lag. 
 
Utöver vad som bestäms i 1 mom. har en enskild person rätt att få ett straffregisterut-
drag om sig själv för att kunna åta sig en uppgift som varaktigt och i väsentlig grad be-
står i att arbeta med minderåriga och där ett utdrag ska ges in till en arbetsgivare eller 
myndighet i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som 
arbetar med barn (504/2002). I utdraget antecknas uppgifter om avgöranden genom vil-
ka personen i fråga har dömts för en sedlighetssårande gärning enligt 17 kap. 18, 18 a 
eller 19 § i strafflagen, för sexualbrott enligt 20 kap., för dråp enligt 21 kap. 1 §, för 
mord enligt 21 kap. 2 §, för dråp under förmildrande omständigheter enligt 21 kap. 3 § 
eller för grov misshandel enligt 21 kap. 6 §, för grovt rån enligt 31 kap. 2 § eller för 
narkotikabrott enligt 50 kap. i strafflagen. I utdraget antecknas också uppgifter om av-
göranden genom vilka personen i fråga har dömts för motsvarande brott som de som 
nämns ovan med stöd av tidigare lag. I utdraget antecknas dessutom uppgifter om böter 
som dömts ut för sådana brott enligt 17 kap. 18, 18 a eller 19 § eller 20 kap. i straffla-
gen som har registrerats i det bötesregister som avses i 46 § 1 mom. i lagen om verk-
ställighet av böter (672/2002). 
 
I det utdrag som avses i 2 mom. antecknas dessutom  

1) uppgifter om avgöranden som med stöd av 2 § 2 mom. har antecknats i straffre-
gistret och genom vilka personen i fråga har dömts för motsvarande brott, 

2)  uppgifter om avgöranden som har antecknats i det lagringsregister som avses i 
EU-straffregisterlagen och genom vilka en finsk medborgare har dömts till bö-
tesstraff för motsvarande brott i en annan medlemsstat, 

3) en uppgift som inhämtats med stöd av 20 § i EU-straffregisterlagen och som 
gäller avgöranden genom vilka person i fråga har dömts till en påföljd som mot-
svarar den påföljd som nämns i 2 § 1 mom. eller till bötesstraff för motsvarande 
brott i en annan medlemsstat. 

Utdraget är avgiftsfritt. 
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En person har också rätt att få ett i 2 mom. avsett straffregisterutdrag om sig själv för 
att kunna vara klassificerare av bildprogram enligt lagen om bildprogram (710/2011). I 
sådana fall ska utöver de uppgifter som nämns i 2 och 3 mom. det avgörande antecknas 
genom vilket personen har dömts för spridning av våldsskildring enligt 17 kap. 17 § i 
strafflagen eller för olaglig visning eller spridning av bildprogram bland minderåriga 
enligt 17 kap. 18 b § i strafflagen. 
 
Dessutom har en studerande rätt att få ett i 2 mom. avsett straffregisterutdrag om sig 
själv för att i sina studier eller i sådan inlärning i arbetet eller sådan praktik som hör 
till studierna kunna åta sig en uppgift som i väsentlig grad består i att arbeta med min-
deråriga och där ett utdrag på begäran ska ges in till utbildningsanordnaren eller hög-
skolan i enlighet med lagen om yrkesutbildning (630/1998), lagen om yrkesinriktad 
vuxenutbildning (631/1998), yrkeshögskolelagen (351/2003) eller universitetslagen 
(558/2009). Utdraget är avgiftsfritt. 
 
När de uppgifter som avses i 1-5 mom. begärs ska ändamålet uppges. Ett sådant utdrag 
som avses i 2-5 mom. ges endast till den som utdraget gäller.  
 
Straffregisteruppgifter lämnas ut till den centrala myndigheten i en annan medlemsstat i 
Europeiska unionen på basis av en begäran som den person som uppgifterna gäller 
själv framställer till den centrala myndigheten i enlighet med vad som bestäms i 15 § i 
EU-straffregisterlagen. 
 
Bestämmelser om en persons rätt att kontrollera sina egna registeruppgifter utfärdas 
särskilt. En person som har antecknats i straffregistret har dessutom rätt att på begäran 
få veta till vem och för vilket ändamål det under det senaste året har lämnats ut uppgif-
ter om honom eller henne ur det register som förs med hjälp av automatisk databehand-
ling. Den som har rätt att teckna en juridisk persons namn har, oberoende av det sätt på 
vilket registret förs, motsvarande kontrollrätt och rätt att få information för den juridis-
ka personens räkning samt rätt att få ett straffregisterutdrag som gäller den juridiska 
personen. 
 
 

8 § 
 
Uppgifter ur straffregistret lämnas ut till en annan medlemsstat i Europeiska unionen i 
enlighet med 5 § i EU-straffregisterlagen samt till en sådan stat som är part i den euro-
peiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål men som inte är medlemsstat i 
Europeiska unionen i enlighet med artikel 22 i konventionen. Dessutom föreskrivs det 
särskilt genom förordning om utlämnande av uppgifter ur straffregistret till ett annat 
nordiskt land. 
 
När det i straffregistret förs in en anteckning om en person som är medborgare i en 
sådan stat som är part i den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål 
men som inte är medlemsstat i Europeiska unionen, ska Rättsregistercentralen utan 
dröjsmål underrätta myndigheterna i den staten om anteckningen. 
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10 § 
 

------------------------------------------------------------- 
Uppgifter om påföljder som har dömts ut i utlandet utplånas så att principerna i 1 mom. 
följs i tillämpliga delar. Uppgifter om påföljder som har dömts ut i en annan medlems-
stat i Europeiska unionen ska dock utplånas, om den medlemsstat som har överfört upp-
giften om påföljden meddelar att uppgiften har utplånats i det egna registret. 
 

__________________________ 
 
Denna lag träder i kraft den 27 april 2012. 
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Förordningsutkast  
 
 
 

Statsrådets förordning 
om ändring av 3 § i förordningen om internationell rättshjälp i straffrättsliga 

ärenden 
 
Utfärdad i Helsingfors den          20 
 
 
I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet, 
ändras i förordningen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden (13/1994) 3 §, 
sådan den lyder i förordning 352/2006, som följer: 
 
 

3 § 
Begäran om utlämnande av straffregisteruppgifter 

 
En utländsk myndighets begäran om utlämnande av straffregisteruppgifter som avses 1 
§ 2 mom. 5 punkten och 24 § i lagen ska tillställas justitieministeriet. 
 
Bestämmelser om utlämnande av straffregisteruppgifter till den behöriga myndigheten i 
en annan medlemsstat i Europeiska unionen finns även i lagen om lagring av straffre-
gisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och andra med-
lemsstater i Europeiska unionen 
(  /  ). 
 

_______________________ 
 
 
Denna förordning träder i kraft den         20 . 
 
 
 

Statsrådets förordning 
om ändring av straffregisterförordningen 

 
Utfärdad i Helsingfors den          20 
 
 
I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet, 
upphävs i straffregisterförordningen (772/1993) 3 och 12 §, 
av dem 12 § sådan den lyder i förordning 351/2006, samt 
ändras 2 § 1 mom. som följer: 
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2 § 
 
I straffregistret antecknas följande uppgifter: 

1) personens namn och tidigare namn, personbeteckning eller, om personbeteck-
ningen inte är känd, födelsedatum, födelseort (stat och ort), kön och medborgar-
skap, 

2) domstolens namn samt dag och nummer för avgörandet, 
3) tillräknat brott eller, om det inte finns uppgifter om brottet, brottsrubricering, 

gärningstid, straff och de lagbestämmelser som tillämpats,  
----------------------- 

6) avgörandets laga kraft och dag då avgörandet vann laga kraft, 
----------------------- 
 

_______________________ 
 
 
Denna förordning träder i kraft den         20 . 
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