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rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan
unionin jäsenvaltioiden välillä

Annettu Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään rikosrekisterin ja
sakkorekisterin tietojen toimittamisesta siihen
Euroopan unionin jäsenvaltioon, jonka kan-
salainen tuomittu on (kansalaisuusjäsenval-
tio) sekä toisesta jäsenvaltiosta Suomeen toi-
mitettujen Suomen kansalaista koskevien re-
kisteritietojen säilyttämisestä Suomessa.

Lisäksi tässä laissa säädetään 1 momen-
tissa mainittujen tietojen luovuttamisesta
pyynnön perusteella rikosasian käsittelyä var-
ten tai yksityisen henkilön itseään koskevan
pyynnön täyttämiseksi sekä tällaisia tietoja
koskevan pyynnön esittämisestä.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista teh-
tävistä jäsenvaltioiden välisen rikosrekisteri-
tietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä
tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä
2009/315/YOS, jäljempänä puitepäätös, tar-
koitettuna keskusviranomaisena vastaa Oi-
keusrekisterikeskus.

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) rikosasian käsittelyllä rikoksen esitut-

kintaa, syyteharkintaa, oikeudenkäyntiä ja ri-
kostuomion täytäntöönpanoa;

2) säilytysrekisterillä rekisteriä, johon tä-
män lain mukaisesti merkitään tiedot Suomen
kansalaisia koskevista toisessa jäsenvaltiossa
annetuista ja sen rekisteriin kirjatuista rikos-
tuomioistuinten lainvoimaisista tuomioista;

3) rekisterillä toisen jäsenvaltion rekiste-
riä, johon kirjataan tiedot rikostuomioista
mainitun jäsenvaltion lainsäädännön mukai-
sesti, sekä Suomessa rikosrekisteriä, sakkore-
kisteriä ja säilytysrekisteriä.

3 §

Luovutettavat tiedot

Oikeusrekisterikeskus saa salassapitovel-
vollisuuden estämättä luovuttaa rikosrekiste-
ristä, sakkorekisteristä ja säilytysrekisteristä
ratkaisuja koskevia tietoja siltä osin kuin ne
koskevat tuomioistuimen lainvoimaisia pää-
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töksiä luonnollisen henkilön tuomitsemisesta
rikoksesta siten kuin tässä laissa säädetään.

Oikeusrekisterikeskus saa luovuttaa 1 mo-
mentissa tarkoitetuista tiedoista:

1) rikosrekisteriin merkityt rikosrekisteri-
lain (770/1993) 2 §:n 3 momentissa mainitut
tiedot;

2) sakkorekisteriin merkityt tiedot tuomi-
tun nimestä, henkilötunnuksesta tai, jos sitä
ei ole käytettävissä, syntymäajasta, kansalai-
suudesta, tuomion antamispäivästä, tuomiois-
tuimen nimestä, syyksi luetusta rikoksesta,
rikoksen tekoajasta, onko kyse päiväsakoin
tuomitusta sakosta, rikesakosta vai kurinpito-
sakosta, päiväsakkojen luku- ja rahamäärästä
sekä sakon kokonaismäärästä;

3) sakkorekisteriin merkityn ratkaisun
osalta Oikeusrekisterikeskus saa luovuttaa li-
säksi oikeushallinnon valtakunnallisen tieto-
järjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjes-
telmään merkityt tiedot tuomitun syn-
tymävaltiosta ja -paikkakunnasta, sukupuo-
lesta, mahdollisista aiemmista nimistä, päi-
västä, jolloin päätös sai lainvoiman, sovelle-
tuista lain säännöksistä, rangaistuksen toi-
meenpanoa muuttavista myöhemmistä pää-
töksistä ja ratkaisun numerosta;

4) säilytysrekisteriin 9 §:n mukaisesti
merkityt tiedot.

4 §

Suhde muihin lakeihin ja kansainvälisiin
velvoitteisiin

Tässä laissa tarkoitettuun kansainväliseen
oikeusapuun sovelletaan sen lisäksi, mitä
tässä laissa säädetään, kansainvälisestä oi-
keusavusta rikosasioissa annettua lakia
(4/1994) sekä mitä siitä erikseen säädetään
tai Suomea sitovissa kansainvälisissä velvoit-
teissa määrätään.

Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä
yhteistoiminnasta rikosrekisterin pitämisessä
voidaan soveltaa tämän lain estämättä, mitä
siitä erikseen säädetään tai määrätään.

Jollei tässä tai muussa laissa toisin säädetä,
henkilötietojen salassapitoon, luovuttamiseen
ja suojaamiseen sovelletaan viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annettua lakia
(621/1999) sekä muuhun henkilötietojen kä-
sittelyyn henkilötietolakia (523/1999).

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 kansalaisuusjäsen-
valtion keskusviranomaiselle. Jos on tie-
dossa, että tuomittu on useamman jäsenval-
tion kansalainen, tiedot on toimitettava kai-
kille kansalaisuusjäsenvaltioille, vaikka tuo-
mittu olisi myös Suomen kansalainen.

Oikeusrekisterikeskus ilmoittaa 1 momen-
tissa tarkoitetun rikos- tai sakkorekisteriin
tehdyn merkinnän muuttamisesta tai poista-
misesta viipymättä 1 momentissa tarkoitettu-
jen kansalaisuusjäsenvaltioiden keskusviran-
omaisille.

Oikeusrekisterikeskus toimittaa kansalai-
suusjäsenvaltion keskusviranomaisen pyyn-
nöstä jäljennökset 1 ja 2 momentissa tarkoite-
tuista ratkaisuista, tiedot niitä seuranneista
toimenpiteistä sekä tarvittavat lisätiedot, jotta
kansalaisuusjäsenvaltio voi harkita, edellyttä-
vätkö ne kansallisia toimenpiteitä.

Sakkorekisterin tietoja ei saa toimittaa sen
jälkeen, kun kolme vuotta on kulunut lainvoi-
maisen tuomion tai muun lopullisen viran-
omaisratkaisun julistamisesta tai antamisesta.

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 pyyn-
nön täyttämiseksi.

7 §

Tietojen toimittamistapa

Rikos- ja sakkorekisterin tiedot toimitetaan
toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle säh-
köisessä muodossa.
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3 luku

Suomeen toimitettujen Suomen kansa-
laista koskevien tietojen säilyttäminen

8 §

Säilytysrekisterin käyttötarkoitus

Oikeusrekisterikeskus pitää yllä säilytysre-
kisteriä. Säilytysrekisteriä pidetään tietojen
säilyttämistä varten niiden edelleen luovutta-
miseksi toisiin jäsenvaltioihin ja Suomen vi-
ranomaisille sekä rikosrekisteriotteelle mer-
kitsemiseksi siten kuin tässä laissa säädetään.

9 §

Säilytysrekisterin tietosisältö

Säilytysrekisteriin merkitään:
1) tuomitun nimi, syntymäaika, syntymä-

valtio ja -paikkakunta, sukupuoli, kansalai-
suus ja aiemmat nimet;

2) tuomitun henkilötunnus tai tuomitun
henkilötodistuksen tyyppi ja numero;

3) tuomitulta otetut sormenjäljet;
4) tuomitun vanhempien nimet;
5) tuomitun mahdollinen sala- tai lisänimi;
6) tuomion antamispäivä, tuomioistuimen

nimi sekä päivä, jona päätös sai lainvoiman;
7) tuomion perusteena olevan rikoksen te-

kopäivä, rikoksen nimi ja tarvittaessa oikeu-
dellinen luokitus sekä viittaus siihen sovellet-
tavan lain säännöksiin;

8) rangaistus ja mahdolliset oheisseuraa-
mukset, turvaamistoimenpiteet ja rangaistuk-
sen toimeenpanoa muuttavat myöhemmät
päätökset;

9) tuomion viitenumero;
10) rikospaikka;
11) rikostuomiosta johtuvat oikeudenme-

netykset.
Säilytysrekisteriin merkitään 1 momentissa

mainitut tiedot sellaisina ja siltä osin kuin
toinen jäsenvaltio on ne toimittanut. Jos toi-
nen jäsenvaltio on toimittanut muita kuin
1 momentissa mainittuja tietoja, ne merkitään
säilytysrekisteriin, jos tiedot voitaisiin rikos-
rekisterilain 2 §:n 3 momentin nojalla mer-
kitä rikosrekisteriin.

Oikeusrekisterikeskus saa pyytää tiedot
toimittaneelta jäsenvaltiolta lisätietoina jäl-
jennökset kyseessä olevista tuomioista, tiedot
niitä seuranneista toimenpiteistä sekä muut
tarvittavat lisätiedot.

Jos tiedot toimittanut jäsenvaltio on asetta-
nut ehtoja tietojen käytölle, tästä on tehtävä
merkintä säilytysrekisteriin.

10 §

Tietojen siirtäminen rikosrekisteriin

Oikeusrekisterikeskus merkitsee säilytys-
rekisterin tiedot rikosrekisteriin, jos rikosre-
kisterilain 2 §:n 2 momentissa säädetyt edel-
lytykset täyttyvät.

Jos säilytysrekisterissä on tuomio, jonka
osalta rikosrekisterilain 2 §:n 2 momentissa
säädetyt edellytykset eivät täyty, rikosrekiste-
riin tehdään merkintä, että säilytysrekisteri
sisältää tiedot tällaisesta tuomiosta. Jos tuo-
mitusta ei ole muuta merkintää rikosrekiste-
rissä, rikosrekisteriin merkitään lisäksi henki-
lön nimi, henkilötunnus ja kansalaisuus.

Rikosrekisteriin tulee merkitä myös 9 §:n
4 momentissa tarkoitettu ehto.

11 §

Tietojen luovuttaminen säilytysrekisteristä

Säilytysrekisteriin merkityt tiedot on pidet-
tävä salassa. Tietoja saa kuitenkin luovuttaa
säilytysrekisteristä tässä tai muussa laissa
säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä
2—5 momentin mukaisesti.

Oikeusrekisterikeskus saa luovuttaa 1 mo-
mentissa tai muussa laissa säädetyn salassapi-
tovelvollisuuden estämättä säilytysrekiste-
ristä tietoja toisen jäsenvaltion keskusviran-
omaiselle tai muulle toimivaltaiselle viran-
omaiselle 14 ja 15 §:n mukaisesti.

Lisäksi Oikeusrekisterikeskus saa luovut-
taa syyttäjälle säilytysrekisteriin merkityt
9 §:n 1 momentin 1, 2 ja 6—11 kohdassa
tarkoitetut tiedot sekä esitutkintaviranomai-
selle säilytysrekisteriin merkityt 9 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetut tiedot rikosrekisterilain
4 §:n 1 momentin mukaisesti. Syyttäjä ja esi-
tutkintaviranomainen saavat luovuttaa säily-
tysrekisteristä saamansa tiedot tuomiois-
tuimelle siltä osin kuin ne ovat tarpeen vi-
reillä olevan rikosasian käsittelyä varten.

Oikeusrekisterikeskus saa myös luovuttaa
sakkorangaistuksia ja niiden täytäntöönpanoa
koskevia vastaavia kuin sakkorekisterin ot-
teelle merkittäviä tietoja:
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1) esitutkintaviranomaiselle esitutkintaa
varten, jos esitutkintaviranomaisella on vas-
taava oikeus saada sakkorangaistusta koskeva
tieto sakkorekisteristä;

2) rikosrekisterilain 6 §:n 3 momentin
2 kohdan mukaisesti.

Tietoja ei saa kuitenkaan luovuttaa
2—4 momentin mukaisesti, jos tiedot toimit-
tanut jäsenvaltio on asettanut luovuttamisen
estäviä ehtoja.

Tiedot säilytysrekisteristä luovutetaan säi-
lytysrekisterin otteella, jossa ovat henkilöstä
rekisteriin talletetut tiedot, joiden saamiseen
pyynnön esittäjällä on oikeus, taikka ilmoitus
siitä, ettei henkilöstä ole merkintää rekiste-
rissä. Jos tuomiota koskeva tieto on merkitty
10 §:n mukaisesti rikosrekisteriin, Oikeusre-
kisterikeskuksen tulee tehdä tästä merkintä
otteeseen.

12 §

Säilytysrekisterissä olevien tietojen
poistaminen ja muuttaminen

Tieto poistetaan säilytysrekisteristä tai sitä
muutetaan, kun tiedon toimittanut jäsenvaltio
ilmoittaa poistaneensa tiedon omasta rekiste-
ristään tai muuttaneensa sitä omassa rekiste-
rissään.

13 §

Tarkastusoikeus

Henkilön oikeudesta tarkastaa häntä kos-
kevat rekisteritiedot säädetään erikseen. Säi-
lytysrekisteriin merkityllä on lisäksi oikeus
pyynnöstä saada tieto siitä, kenelle ja mihin
tarkoitukseen hänestä on annettu tietoja auto-
maattisen tietojenkäsittelyn avulla pidettä-
västä rekisteristä viimeisen vuoden aikana.

4 luku

Rekisteritietojen luovuttaminen pyynnön
perusteella

14 §

Pyyntöön vastaaminen rikosasian käsittelyä
varten

Oikeusrekisterikeskus luovuttaa rikosasian
käsittelyä varten toisen jäsenvaltion keskus-

viranomaisen tai muun toimivaltaisen viran-
omaisen pyynnöstä rikosrekisterin, sakkore-
kisterin ja säilytysrekisterin 3 §:ssä tarkoite-
tut tiedot.

Jos rikosrekisterissä on säilytysrekisteriin
merkittyjä tietoja, pyynnön esittäneelle jäsen-
valtiolle toimitetaan ainoastaan säilytysrekis-
teriin merkityt tiedot.

15 §

Pyyntöön vastaaminen yksityisen henkilön
pyynnön perusteella

Oikeusrekisterikeskus luovuttaa toisen jä-
senvaltion rekisteritietoja pyytäneelle keskus-
viranomaiselle yksityiselle henkilölle toimi-
tettaviksi tämän pyytämät rikosrekisterin,
sakkorekisterin ja säilytysrekisterin 3 §:ssä
tarkoitetut tiedot vastaavasti kuin yksityinen
henkilö saisi itseään koskevat tiedot rikosre-
kisterilain 6 §:n 1—5 momentin mukaisesti
vastaavassa tilanteessa.

Jos rikosrekisterissä on säilytysrekisteriin
merkittyjä tietoja, pyynnön esittäneelle jäsen-
valtiolle toimitetaan ainoastaan säilytysrekis-
teriin merkityt tiedot.

16 §

Pyynnön sisältö, muoto ja kieli

Oikeusrekisterikeskus hyväksyy toisen jä-
senvaltion keskusviranomaisen lähettämän 14
tai 15 §:ssä tarkoitetun pyynnön, jos se sisäl-
tää puitepäätöksen liitteenä olevassa lomak-
keessa tarkoitetut, tarpeelliset tiedot. Pyyn-
nön on oltava sähköisessä muodossa taikka
muussa kirjallisessa muodossa, jos sitä ei ole
voitu tehdä sähköisesti.

Pyynnön on oltava toimitettu suomen-,
ruotsin- tai englanninkielisenä tai siihen on
oltava liitettynä käännös jollekin mainituista
kielistä. Oikeusrekisterikeskus voi hyväksyä
myös muun kuin suomen-, ruotsin- tai eng-
lanninkielisen pyynnön tai käännöksen, jos
hyväksymiselle ei muutoin ole estettä.

Oikeusrekisterikeskus huolehtii tarvitta-
essa pyynnön kääntämisestä suomen tai ruot-
sin kielelle. Oikeusministeriö avustaa tarvit-
taessa pyynnön kääntämisessä.
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17 §

Vastauksen sisältö, muoto ja kieli

Oikeusrekisterikeskus toimittaa vastauk-
sessaan 14 ja 15 §:ssä tarkoitetut tiedot pyyn-
nön esittäneen toisen jäsenvaltion keskusvi-
ranomaiselle tai muulle toimivaltaiselle vi-
ranomaiselle puitepäätöksen liitteenä olevan
lomakkeen mukaisesti.

Keskusviranomaiselle toimitetussa vastauk-
sessa on oltava maininta siitä, että pyynnön
esittäneellä jäsenvaltiolla on velvollisuus
noudattaa puitepäätöksen 9 artiklan säännök-
siä henkilötietojen käyttämisestä.

Vastaus toimitetaan suomen tai ruotsin kie-
lellä taikka jollakin muulla Oikeusrekisteri-
keskuksen ja pyynnön esittäneen jäsenvaltion
hyväksymällä kielellä.

Vastaus toimitetaan sähköisessä muodossa.
Jos sähköisen vastauksen toimittamiselle on
este, vastaus voidaan tehdä myös muussa kir-
jallisessa muodossa.

18 §

Määräajat

Oikeusrekisterikeskuksen on toimitettava
vastauksessaan 14 §:ssä tarkoitetut tiedot toi-
sen jäsenvaltion keskusviranomaiselle tai
muulle toimivaltaiselle viranomaiselle viipy-
mättä ja kymmenen arkipäivän kuluessa päi-
västä, jona pyyntö on vastaanotettu.

Jos Oikeusrekisterikeskus on pyytänyt lisä-
tietoja, 1 momentissa tarkoitetut tiedot on
toimitettava kymmenen arkipäivän kuluessa
päivästä, jona se on vastaanottanut lisätiedot.

Edellä 15 §:ssä tarkoitetut tiedot Oikeusre-
kisterikeskuksen 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 keskusviranomai-
selle rekisteritietojen luovuttamista ja niihin
liittyviä tietoja koskevan pyynnön, kun tuo-
mioistuin, syyttäjäviranomainen, esitutkinta-
viranomainen tai Rikosseuraamuslaitos on
sitä pyytänyt.

Tuomioistuin, syyttäjäviranomainen ja esi-
tutkintaviranomainen voivat esittää 1 mo-
mentissa tarkoitetun pyynnön myös itse suo-
raan toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle vi-
ranomaiselle siten kuin siitä erikseen sääde-
tään tai määrätään.

20 §

Pyynnön esittäminen yksityisen henkilön
pyynnön perusteella

Kun yksityinen henkilö, joka on toisen jä-
senvaltion kansalainen, pyytää itseään koske-
van rikosrekisteriotteen rikosrekisterilain
6 §:n 1—5 momentin mukaisesti, Oikeusre-
kisterikeskus esittää rekisteritietojen luovut-
tamista ja niihin liittyviä tietoja koskevan
pyynnön sille toisen jäsenvaltion keskusvi-
ranomaiselle, jonka kansalainen henkilö on.

Jos 1 momentissa tarkoitetun pyynnön
esittää yksityinen henkilö, jonka osalta on
tiedossa, että hän on ollut täysi-ikäisenä toi-
sen jäsenvaltion asukas, eivätkä häntä koske-
vat rekisteritiedot ole tältä osin muutoin saa-
tavilla, Oikeusrekisterikeskus esittää rekiste-
ritietojen luovuttamista ja niihin liittyviä tie-
toja koskevan pyynnön sille toisen jäsenval-
tion keskusviranomaiselle, jonka asukas hen-
kilö on ollut.

21 §

Pyynnön sisältö, muoto ja kieli

Oikeusrekisterikeskus esittää 19 ja 20 §:ssä
tarkoitetut pyyntönsä toisen jäsenvaltion kes-
kusviranomaiselle 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 kirjalli-
sessa muodossa.
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22 §

Tietojen käyttöä koskevat rajoitukset

Toisen jäsenvaltion 19 §:n 1 momentin tai
20 §:n mukaisen pyynnön perusteella toimit-
tamia rekisteritietoja ja niihin liittyviä tietoja
saadaan käyttää ainoastaan sen rikosasian kä-
sittelyssä taikka siihen tarkoitukseen, jota
varten tiedot pyydettiin, sen mukaisesti kun
tiedot toimittanut jäsenvaltio on ilmoittanut.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, toisen jäsenvaltion toimittamia tietoja
saadaan käyttää yleistä turvallisuutta koske-
van välittömän ja vakavan uhan torjumiseksi.

Jos toisen jäsenvaltion 1 momentin mukai-
sesti toimittamat tiedot ovat peräisin Suo-
mesta, 1 momentin säännöksistä poiketen se,
mihin tietoja saadaan käyttää, määräytyy
Suomen lain mukaisesti.

6 luku

Voimaantulo

23 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä tou-
kokuuta 2012. Ennen tämän lain voimaantu-
loa toimitettuihin rikosrekisteritietojen ja nii-
hin liittyvien tietojen luovuttamista koskeviin
pyyntöihin sovelletaan tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Suhteessa sellaiseen jäsenvaltioon, joka ei
ole viimeistään tämän lain voimaan tullessa
pannut puitepäätöstä täytäntöön, sovelletaan
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä, kunnes asianomainen jäsenvaltio
on pannut puitepäätöksen täytäntöön.

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2012

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
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