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HE 197/1995 vp

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rikosrekisterilain ja rikoslain 48 luvun 4 § :n muuttamisesta
Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 19711995 vp laeiksi rikosrekisterilain ja
rikoslain 48 luvun 4 §:n muuttamisesta.

Eduskunta, jolle lakivaliokunta on antanut
asiasta mietintönsä n:o 1311995 vp, on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
rikosrekisterilain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 20 päivänä elokuuta 1993 annetun rikosrekisterilain (770/93) 2 §:n 1 ja 3 momentti, 5 §:n 1 momentti, 6 §:n 2 momentti ja 10 §:n 1 momentin 1 kohta sekä
lisätään 4 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

2 §
Tuomioistuinten ilmoitusten perusteella
rikosrekisteriin merkitään tiedot ratkaisuista,
joilla henkilö on Suomessa tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen, yhdyskuntapalveluun, ehdolliseen rangaistukseen, oheissakkoon, viraltapanoon tai jätetty rikoslain 3
luvun 3 §:n nojalla rangaistukseen tuomitsematta. Rikosrekisteriin ei kuitenkaan merkitä
tietoja sakon muuntorangaistuksesta eikä
siviilipalveluslain (1723/91) nojalla tuomitusta vankeusrangaistuksesta. Rikosrekisteriin merkitään myös tiedot ratkaisuista, joilla
oikeushenkilö on tuomittu yhteisösakkoon.
Rikosrekisteriin merkitään henkilön nimi,
henkilötunnus ja kansalaisuus sekä tiedot
tuomioistuinten ratkaisuista, syyksi luetoista
rikoksista ja tuomituista rangaistuksista, rangaistusten suorittamisesta sekä armahtamisesta. Oikeushenkilöstä ja sille tuomitusta
yhteisösakosta merkitään rikosrekisteriin
vastaavat tiedot. Kansalaisuuden sijasta rekisteriin merkitään kuitenkin oikeushenkilön
kotipaikka, eikä tietoa yhteisösakon maksamisesta merkitä.

4 §

Oikeushenkilöä koskeva tieto luovutetaan
muulle 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle kuin vankeinhoitolaitokselle. Tietoa ei luovuteta myöskään Kriminaalihuoltoyhdistykselle.

5 §
Tiedot rikosrekisteristä luovutetaan rikosrekisterin otteella, jossa ovat henkilöstä rekisteriin talletetut tiedot tai ilmoitus siitä, ettei henkilöstä ole merkintää rekisterissä. Oikeushenkilöstä luovutetaan vastaavan sisältöinen ote.
6 §
Henkilön oikeudesta tarkastaa häntä koskevat rekisteritiedot säädetään henkilörekisterilaissa (4 71/87). Rikosrekisteriin merkityllä henkilöllä on lisäksi oikeus pyynnöstä
saada tieto siitä, kenelle ja mihin tarkoitukseen hänestä on annettu tieto automaattisen
tietojenkäsittelyn avulla pidettävästä rekiste-
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ristä viimeisen vuoden aikana. Sillä, jolla on
oikeus kirjoittaa oikeushenkilön nimi, on rekisterin pitämismenetelmästä riippumatta
vastaava tarkastus- ja tiedonsaantioikeus oikeushenkilön puolesta.

HE 197/1995 vp
10 §
Rikosrekisteristä poistetaan tieto
1) ehdollisesta rangaistuksesta, oheissakosta, viraltapanosta ja yhteisösakosta viiden
vuoden kuluttua,
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
rikoslain 48 luvun 4 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain 48 luvun 4 §:n 1 kohta, sellaisena kuin se on 21 päivänä huhtikuuta
1995 annetussa laissa (578/95), seuraavasti:
48 luku

1 kohdassa tai 3 momentissa tarkoitetulla tavalla taikka

Ympäristörikoksista
4 §

Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen
Joka muusta kuin törkeästä huolimattomuudesta
1) puuttuu ympäristöön 1 §:n 1 momentin

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1995

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

