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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rikosrekisterilain muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 8/1999 vp laiksi rikosrekisterilain muuttamisesta. Eduskunnalle on lakivaliokunta
antanut asiasta mietintönsä n:o 4/1999 vp.
Eduskunta edellyttää, että lainsäädäntöä
täydennetään vuoden 2000 aikana säännök-

sillä, joilla voidaan selvittää lasten ja nuorten kanssa työskentelemään hakeutuvien
henkilöiden tausta niin, ettei tällaisiin tehtäviin oteta henkilöitä, jotka on tuomittu lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
rikosrekisteristerilain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 20 päivänä elokuuta 1993 annetun rikosrekisterilain (770/1993) 4 §:n 3 momentti,
muutetaan 1 §:n 1 momentti, 5 §:n 2 momentti, 6 §:n 2 momentti ja 9 §,
sellaisina kuin niistä on 6 §:n 2 momentti laissa 1639/1995, sekä
lisätään lakiin uusi 4 a § seuraavasti:

1§
Oikeusrekisterikeskus pitää yllä rikosrekisteriä siten kuin tässä laissa säädetään.
4a§
Sen lisäksi, mitä 4 §:ssä säädetään, rikosrekisteristä luovutetaan henkilöä koskevat
tiedot Suomen viranomaiselle asiassa, joka
koskee:
1) passia, Suomen kansalaisuutta tai ulkomaalaislaissa (378/1991) tarkoitettua viisumia, lupaa tai muuta toimenpidettä;
2) viranomaisen lupaa tai hyväksyntää,
jonka edellytyksenä on henkilön luotettavuus;
3) henkilön valintaa koulutukseen tai tehtävään, joka liittyy valtion turvallisuuteen,
yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen, ui290347

koasiainhallintoon, Suomen kansainvälisiin
suhteisiin, oikeushallintoon, keskuspankkitoimintaan tai rahanvalmistukseen ja jossa
edellytetään henkilön erityistä luotettavuutta;
4) turvallisuusvalvontaa; sekä
5) lapsen huostaanottoa.
Oikeusministeriö voi painavista syistä antaa luvan tietojen luovuttamiseen rikosrekisteristä viranomaiselle henkilön luotettavuuden selvittämistä ja arviointia varten muussakin kuin 1 momentissa tarkoitetussa asiassa.
Viranomaisen on annettava henkilölle tieto
siitä, että häntä koskevat tiedot voidaan pyytää rikosrekisteristä 1 momentissa tarkoitetun
asian käsittelyä varten. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos henkilön voidaan
olettaa muutenkin tietävän tiedon hankkimisesta.
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5§

Oikeusrekisterikeskus voi luovuttaa edellä
4 ja 4 a §:ssä tarkoitetuille viranomaisille
tietoja rikosrekisteristä näissä pykälissä säädettyihin tarkoituksiin myös konekielisessä
muodossa tai teknisen käyttöyhteyden välityksellä, jos se on tietojen käyttötarve ja tarvittavat suojatoimet huomioon ottaen perusteltua.

6§
Henkilön oikeudesta tarkastaa häntä koskevat rekisteritiedot on voimassa, mitä henkilötietojen suojasta säädetään. Rikosrekisteriin 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.

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 1999

Sillä, jolla on oikeus kirjoittaa oikeushenkilön nimi, on rekisterin pitämismenetelmästä
riippumatta vastaava tarkastus- ja tiedonsaantioikeus oikeushenkilön puolesta sekä
oikeus saada oikeushenkilöä koskeva ote
rekisteristä.
9§
Oikeusrekisterikeskus voi luovuttaa rikosrekisteristä tietoja tieteellistä tutkimusta tai
tilastointia taikka viranomaisen suunnittelutai selvitystyötä varten, jos tietojen luovutus
ja käyttö eivät vaaranna rekisteröidyn henkilön yksityisyyden suojaa tai hänen etuaan tai
oikeuttaan taikka valtion turvallisuutta.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Tämän lain 4 a §:n 3 momenttia ei kuitenkaan sovelleta, jos 4 a §:n 1 momentissa
tarkoitettu asia on tullut vireille ennen lain
voimaantuloa.

