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delle varattiin tilaisuus antaa mietinnöstä lausunto. Pyydetyistä lausunnoista saa-
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Justitieministeriet tillsatte 1.9.2010 en arbetsgrupp som fick i uppdrag att avfatta 
ett förslag till genomförande av rådets rambeslut om organisationen av Europeiska 
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rambeslutet) och rådets beslut om inrättande av ett europeiskt kriminalregistersy-
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1 Johdanto 
 
 
 
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 (puitepäätös) sekä eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) 
perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen (ECRIS-päätös) täytäntöönpanoa koskevak-
si lainsäädännöksi. Työryhmän tuli laatia ehdotus hallituksen esityksen muotoon.  
 
Työryhmä luovutti mietintönsä 15 päivänä kesäkuuta 2011 (Rikosrekisteritietojen säi-
lyttäminen ja luovuttaminen EU:n jäsenvaltioiden välillä, mietintöjä ja lausuntoja 
31/2011). 
 
Mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luo-
vuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä (EU-
rikosrekisterilaki). ECRIS-päätös ei edellytä lainsäädäntötoimia. ECRIS-päätöksellä on 
perustettu sähköinen tietojenvaihtojärjestelmä puitepäätöksessä tarkoitettua yhteistyötä 
varten. 
 
EU-rikosrekisterilaki sisältäisi puitepäätöksessä edellytetyt säännökset rikosrekisteritie-
tojen vaihdosta. Laissa säädettäisiin rekisteriin merkittyjen rikostuomioita koskevien 
tietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden jäsenvaltioiden välillä. 
 
Voimassaolevaa järjestelmää vastaisi se, että rikosrekisteritiedot tulisi toimittaa siihen 
jäsenvaltioon, jonka kansalainen tuomittu on. Muutos aikaisempaan verrattuna olisi se, 
että rikosrekisteritiedot olisi tuomitun kansalaisuusvaltiossa säilytettävä muiden jäsen-
valtioiden oikeusapupyyntöjä varten sellaisina kuin tuomiovaltio on ne kansalaisuusval-
tioon toimittanut. Tämä velvoite esitetään toteutettavaksi säännöksillä säilytysrekisteris-
tä, joka perustettaisiin puitepäätöksessä tarkoitettuja rikosrekisteritietojen luovutustilan-
teita silmällä pitäen. Kansallista rikosrekisterijärjestelmää ei ehdoteta muutettavaksi. 
 
Lakiin otettaisiin säännökset myös tuomioistuimen määräämiä sakkorangaistuksia kos-
kevien tietojen luovuttamisesta tuomitun kansalaisuusvaltioon. Myöskään sakkorekiste-
riin merkittyjen tietojen osalta kansallista järjestelmää ei mietinnössä ehdoteta muutet-
tavaksi. 
 
Laki sisältäisi säännökset myös yksittäisiin pyyntöihin perustuvasta rikostuomioita kos-
kevien tietojen luovuttamisesta Suomen ja muiden jäsenvaltioiden välillä. Tietoja luo-
vutettaisiin rikosasian käsittelyä varten. Laki mahdollistaisi rikostuomioita koskevien 
tietojen luovuttamisen toiseen jäsenvaltioon myös yksityisen henkilön omia rikosrekis-
teritietojaan 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 rikosrekisteritietojenvaihtoon 
liittyvässä yhteistyössä. 
 
Puitepäätöksen täytäntöönpanemiseksi mietinnössä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi 
kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annettua lakia sekä rikosrekisterilakia. 
 
Oikeusministeriö pyysi mietinnöstä lausunnon 30 eri viranomaiselta, järjestöltä ja hen-
kilöltä. Lisäksi korkeimmalle oikeudelle varattiin tilaisuus antaa mietinnöstä lausunto. 
Tiivistelmän liitteenä on luettelo lausunnonantajista. 
 
Pyydetyistä lausunnoista saapui yhteensä 17. Korkein oikeus ilmoitti, että se ei anna 
asiassa lausuntoa.     
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2 Lausuntopalaute 
 
 
 
2.1 Yleistä 
 
Sisäasiainministeriön poliisiosasto katsoo, että mietinnöstä ilmenevä sääntelykokonai-
suus tehostaisi jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä rikosrekisteritietojen vaihdossa ja pa-
rantaisi samalla osaltaan niin kansainvälisen ja kansallisen rikostorjunnan edellytyksiä 
kuin rikosoikeudellista ennakoitavuutta ja tuomittujen yhdenvertaisuutta. 
 
Valtiovarainministeriö suhtautuu myönteisesti työryhmän mietinnössään esittämiin lain-
säädäntöehdotuksiin, joilla puitepäätös pantaisiin täytäntöön. 
 
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies toteaa, että rikosrekisteritietojen saamiseen toisessa 
jäsenvaltiossa ei ole hänen nähdäkseen toistaiseksi ollut mitään järjestelmällistä keinoa. 
Tätä asiantilaa ei ole voinut pitää rikoksentekijöiden yhdenvertaisen kohtelun kannalta 
tyydyttävänä, varsinkin kun Euroopan unionin yhteistyössä annetun neuvoston puite-
päätöksen 2008/675/YOS lähtökohtana on ollut, että toisessa jäsenvaltiossa annettu ai-
empi tuomio tulee kansallisen lainsäädännön mukaisesti ottaa samassa määrin huomi-
oon kuin vastaavat kansalliset tuomiot. Nyt täytäntöön pantava puitepäätöksen tarkoit-
tama atk-pohjainen tietojenvaihtojärjestelmä tulee mahdollistamaan tiedon saamisen 
toisessa jäsenvaltiossa annetusta aiemmasta tuomiosta. 
 
Keskusrikospoliisin mukaan se, että rikosrekisteritiedot ovat nykyistä helpommin viran-
omaisten saatavilla kootusti siitä valtiosta, jonka kansalainen henkilö on, merkitsee sel-
vää parannusta nykytilanteeseen ja helpottaa viranomaisten käytännön työtä luoden sel-
keät mekanismit tietojen vaihtamiselle. Samoin tietojen vertailukelpoisuus paranee, mi-
tä on pidettävä positiivisena asiana. Tämä parantaa myös epäiltyjen ja syytettyjen kes-
kinäistä yhdenvertaisuutta sekä rikosoikeudellista ennakoitavuutta. Keskusrikospoliisi 
suhtautuu esitettyyn EU-rikosrekisterilakiin ja EU-rikosrekisteritietojen vaihtamista 
koskevaan tekniseen järjestelmään myönteisesti. 
 
Poliisihallitus yhtyy Keskusrikospoliisin lausuntoon. 
 
Lapsiasiavaltuutettu kannattaa työryhmän ehdotuksia ja pitää hyvänä, että työryhmä on 
ottanut tavoitteekseen lapsen suojelemisen useissa kohdin mietinnön perusteluita ja te-
kemissään lainsäädäntöehdotuksissa. Rikosrekisteritietojen vaihtamisen helpottaminen 
jäsenmaiden välillä edesauttaa tavoitetta ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa rikollisuut-
ta. 
 
Helsingin käräjäoikeus pitää sinänsä kannatettavana, että rikosrekisteritietojen säilyttä-
misestä ja luovuttamisesta on olemassa yhtenäiset säännökset koko EU:n alueella. Ny-
kyään muissa jäsenvaltioissa Pohjoismaita lukuun ottamatta annetut tuomiot tulevat 
vain satunnaisesti tuomioistuimen tietoon. 
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Oulun käräjäoikeudella ei ole huomauttamista mietinnössä esitettyyn. 
 
Pirkanmaan käräjäoikeus pitää ehdotettujen säännösten tavoitteita kannatettavina. Eri-
tyisen kannatettavaa on, että rikosrekisteritietoja on tarkoitus vaihtaa sähköisessä muo-
dossa eurooppalaisen rikosrekisterijärjestelmän puitteissa. 
 
Helsingin syyttäjänvirasto katsoo, että syyttäjäviranomaisen kannalta rikosrekisteritieto-
jen vaihdon tehostaminen on kaikin puolin kannatettavaa ja tarpeellista. 
 
Itä-Suomen syyttäjänvirasto pitää esitystä kannatettavana. 
 
Suomen tuomariliitto katsoo, että työryhmän ehdotus laiksi rikosrekisteritietojen säilyt-
tämistä ja luovuttamista Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 
sekä muut säädösten muutosehdotukset neuvoston puitepäätöksen täytäntöönpanemi-
seksi ovat pääosiltaan perusteltuja ja kannatettavia. 
 
Suomen tuomariliiton mukaan jäsenvaltioissa annettujen rikostuomioiden tiedot ovat 
puitepäätöksen täytäntöönpanon jälkeen huomattavasti nykyistä paremmin tuomiois-
tuinten saatavilla. Toimivan tietojenvaihdon myötä Suomen tuomioistuimet pystyvät 
myös tosiasiallisesti ja säännönmukaisesti rikoslain 7 luvun 9 §:n tarkoittamalla tavalla 
ottamaan huomioon rangaistusta alentavana tai lieventävänä seikkana myös toisessa jä-
senvaltiossa tuomitun ehdottoman vankeusrangaistuksen, yhdyskuntapalvelurangaistuk-
sen sekä niihin rinnastettavan seuraamuksen. Tuomiotiedot voisivat tulla otettavaksi 
huomioon myös esimerkiksi rangaistuslajia harkittaessa.  
 
Lastensuojelun keskusliitto pitää rikosrekisteritietojen vaihtamista tavoitteeltaan oikea-
na ja kannatettavana hankkeena. Valtioiden välisen liikkuvuuden lisääntyessä kasvaa 
myös riski, että lapsiin kohdistuvien rikosten tekijät pyrkivät toisessa maassa tehtäviin, 
joissa voivat päästä toteuttamaan rikoksiaan. Tästä syystä myös pyrkimykset estää uu-
sintarikollisuus ennalta ovat kannatettavia. Keskusliitto kannattaa esitettyä hanketta. 
 
Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL) pitää mietinnön ehdotuksia kannatettavina ja 
lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja hyväksikäyttöä ennaltaehkäisevinä. MLL pitää erittäin 
tärkeänä, että lainsäädännöllä varmistetaan, että lapsiin kohdistuvasta seksuaalirikokses-
ta tuomittu henkilö ei voisi enää pitää salassa tällaista muussa maassa annettua tuomio-
ta, eikä siten enää harjoittaa lastenhoitoon liittyvää ammattitoimintaa toisessa jäsenval-
tiossa. MLL korostaa lasten ja nuorten henkilökohtaisen koskemattomuuden turvaami-
sen ja turvallisuuden edistämisen tärkeyttä. 
 
 
 
2.2 Täytäntöönpanotapa 
 
Sisäasiainministeriön poliisiosasto katsoo, että kokonaisuutena mietinnöstä ilmenevät 
lainsäädäntöesitykset olisivat käytännön soveltamisen näkökulmasta osa ennestään mo-
nitasoista ja joskus jopa kompleksista kansainvälistä oikeus- ja virka-apua koskevaa 
sääntelykokonaisuutta, eikä sääntelyn selkeyttäminen ole ainoastaan kansallisesti rat-
kaistavissa. 
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Pirkanmaan käräjäoikeus katsoo, että se, että esityksessä ei ole päädytty käyttämään niin 
sanottua sekamuotoista täytäntöönpanolakia, vaikuttaa perustellulta sääntelyn hahmot-
tamisen kannalta. 
 
Suomen tuomariliitto katsoo, että ehdotus kokonaan erillisen EU-rikosrekisterilain sää-
tämisestä on perusteltu ja selkeä verrattuna sekamuotoiseen täytäntöönpanolakiin ja yk-
sittäisiin lakimuutoksiin. Ehdotetut kansalliset säännökset ovat puitepäätökseen nähden 
selkeitä. 
 
 
 
2.3 Vaikutukset viranomaisten toimintaan 
 
Keskusrikospoliisi ei arvioi työmääränsä lisäyksen olevan merkittävä, kun ehdotetun 
tietojen vaihdon suunnitellaan tapahtuvan Oikeusrekisterikeskuksen kautta. 
 
Helsingin käräjäoikeus toteaa yleisellä tasolla, ettei esityksellä ole välittömiä vaikutuk-
sia tuomioistuimen toimintaan. 
 
Pirkanmaan käräjäoikeus katsoo, että ehdotetuilla säännöksillä ei näyttäisi olevan erityi-
sen suuria vaikutuksia käräjäoikeuden tehtäviin. Vaikutuksia käräjäoikeuden tehtäviin 
olisi välillisesti sillä, että yhteistyön lisääntyessä ja tehostuessa toisessa jäsenvaltiossa 
annetut tuomiot voitaisiin jatkossa ottaa Suomessa aikaisempaa useammin huomioon, 
jolloin sattumanvaraisuus tuomioiden huomioimisessa vähenisi. 
 
Suomen tuomariliiton mukaan tuomioistuimien tulisi joiltakin osin nykyistä yksityis-
kohtaisemmin ja laajemmin huolehtia tuomiota koskevien tietojen välittämiseen tarvit-
tavan informaation tuottamisesta oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän rat-
kaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään. Ehdotuksen velvoitteet on otettava huomioon vi-
reillä olevassa yleisten tuomioistuinten rikostuomiosovelluksen kehittämishankkeessa 
siten, että ECRIS-päätöksen edellyttämät tiedot periytyvät ja koodittuvat mahdollisim-
man pitkälle automaattisesti.  
 
 
 
2.4 Sakkorekisterin kuuluminen puitepäätöksen 

soveltamisalaan 
 
Tietosuojavaltuutettu ehdottaa, että sakkorekisteri poistettaisiin ehdotuksessa tarkoitetun 
tiedonvaihdon piiristä ja että se koskisi vain kansallista rikosrekisteriä. Tietosuojaval-
tuutetun mukaan se, mitä rekisteriä tulisi pitää rikosrekisterinä, ei tällaisessa tilanteessa 
määräydy kerättävien tietojen ja niiden sisällön perusteella vaan käsittelytarkoituksen 
mukaan. Henkilötietolain 3 §:n 3 kohdan mukaan rekisterillä tarkoitetaan nimenomaan 
käyttötarkoituksen perusteella yhteenkuuluvia merkintöjä, jolloin sitä, kuuluvatko mer-
kinnät loogisesti samaan rekisteriin, tulee arvioida viime kädessä käyttötarkoituksen 
mukaan. Työryhmä toteaa itsekin, että sakkorekisteri on tarkoitettu ensisijaisesti sakko-
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jen täytäntöönpanoa palvelevaksi tietojärjestelmäksi, mutta päätyy viime kädessä tieto-
sisältöpohjaiseen päätelmään, jota ei voi pitää edellä mainituista syistä perusteltuna. 
 
Tietosuojavaltuutetun mukaan ongelma näyttäisi aiheutuvan siitä, etteivät puitepäätök-
set näytä selventävän rikosrekisterin käyttötarkoitusta. Työryhmä on kuitenkin pitänyt 
kiinni rikosrekisterilain perusratkaisusta, jonka mukaan kaikkia rikostuomioita ei kirjata 
rikosrekisteriin, mikä ratkaisu käytännössä indikoi sitä, mitä rikostietoja syyttäjät ja 
tuomioistuimen tarvitsevat ja saavat käyttöönsä henkilön aikaisemmista rikoksista. Eh-
dotuksen mukaan muista jäsenmaista tulleet suomalaisia koskevat tuomiot tallennetaan 
säilytysrekisteriin, josta ne voidaan siirtää rikosrekisteriin, jos rikosrekisterilain mukai-
set kirjaamisen edellytykset täyttyvät. Näin ollen suomalaisia koskevat rikostiedot ul-
komailta ei edelleenkään välity rikosrekisteriin sellaisenaan. 
 
Kun jäsenvaltion kansalainen tuomitaan Suomessa, on tällaista tuomiota koskevan tie-
don käsittelyyn sovellettava Suomen lakia. Kun suunniteltu eurooppalainen rikosrekis-
teri perustuu kansallisiin säännöksiin ja järjestelyihin, ei tietosuojavaltuutetun mielestä 
voida hyväksyä henkilötietojen käsittelytarkoituksen perusteella sitä, että sakkotietoja 
käsiteltäisiin siten kuin ne olisivat rikosrekisterilaissa tarkoitettuja tietoja. Sakkorekiste-
rin hyväksyminen tiedonvaihtoon edellyttäisi tämän mukaan rikosrekisterilain muutosta 
siten, että tässä tarkoitetut sakkotiedot voitaisiin kansallisesti kirjata rikosrekisteriin. 
Lisäksi tietosuojavaltuutettu katsoo, ettei Suomen tulisi ylläpitää mitään erillistä muita 
jäsenvaltioita palvelevaa säilytysrekisteriä vaan rikosrekisteritiedot annettaisiin muiden 
jäsenvaltioiden syyttäjien ja tuomistuimien käyttöön samoilla perusteilla kuin suomalai-
set syyttäjät ja tuomioistuimet saavat. Jotta kuitenkin lapsiin kohdistuvista seksuaaliri-
koksista annetut tuomiot muissa jäsenvaltioissa ja niiltä osin kun tietoja ei merkitä ri-
kosrekisteriin, tulisivat rikosrekisteriotteelle, tulisi näiltä osin merkittävät tiedot säätää 
erityisesti säilytettäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettujen otteiden 
antamista varten. Jos muista jäsenvaltioista saatuja rikostietoja ei kirjattaisi rikosrekiste-
riin tai säilytettäisiin erikseen em. otteen tuottamiseksi, tulisi saadut rikostiedot muilta 
osin hävittää. 
 
Helsingin käräjäoikeus suhtautuu epäilevästi tarpeeseen rinnastaa sakkorekisteritietoja 
rikosrekisteritietoihin. Sakkorekisteritietoja ei sen mukaan hankita oikeudenkäyntiä var-
ten. Sakkorangaistusten suuri määrä ja tuomioistuimen määräämien sakkojen erottele-
minen rangaistusmääräyksenä tai muuna viranomaistoimintana annetuista sakoista lisää 
säilytysrekisterinpitäjän työtä kohtuuttomasti, varsinkin kun tiedot pitää kolmen vuoden 
päästä poistaa. Puitepäätöksestä ei ole luettavissa, että myös sakkotuomiot tulisi toimit-
taa ja säilyttää. Mietinnöstä ei ilmene mihin sakkorekisteriä tuomitsemistoiminnassa 
tarvitaan. 
 
Pirkanmaan käräjäoikeus toteaa, että sitä on askarruttanut, onko sakkorekisteriä pidettä-
vä puitepäätöksen mukaisena rikosrekisterinä, koska sakkorekisteriä pidetään ensisijai-
sesti sakkojen täytäntöönpanoa varten. 
 
Suomen tuomariliiton mukaan puitepäätöksen sisällön ja tulkinnan osalta on kiinnitettä-
vä erityisesti huomiota työryhmän omaksumaan kantaan, jonka mukaan sakkorekisteriä 
olisi pidettävä puitepäätöksen tarkoittamana rikosrekisterinä, koska siihen kirjataan tie-
toja tuomioista lain nojalla. Sakkorekisterin sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu otetta-
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vaksi huomioon tehtäessä päätöstä rikosasiassa. Sakon täytäntöönpanosta annetun lain 
46 §:n mukaisesti sakkorekisteriä pidetään täytäntöönpantavien asioiden täytäntöönpa-
noa varten. Varsinaisen rikosrekisterin tarkoitus on puolestaan kerätä, tallettaa ja luovut-
taa tietoja, joita tarvitaan rikosoikeudellisten seuraamusten määräämistä varten. Puite-
päätöksen johdanto-osassa todetulla tavalla rikosrekisterin perustamisen keskeisenä ta-
voitteena on nimenomaan antaa rikosoikeusjärjestelmästä vastaaville viranomaisille tie-
toja oikeusmenettelyn kohteena olevan henkilön taustasta otettavaksi huomioon häntä 
koskevaa päätöstä tehtäessä. Tämä ei ole sakkorekisterin tarkoitus. Edelleen puitepää-
töksen 2 artiklan mukaan tuomiolla tarkoitetaan rikostuomioistuimen lainvoimaista pää-
töstä siltä osin kuin nämä päätökset merkitään tuomiojäsenvaltion rikosrekisteriin. Pui-
tepäätöksessä ei edellytetä sakkotietojen luovuttamista eikä päätösten tarkoituksena ole 
yhdenmukaistaa kansallisia rikosrekisterijärjestelmiä. Edellä ja jäljempänä mainituilla 
perusteilla Suomessa puitepäätöksen tarkoittamana rikosrekisterinä tulisi pitää, toisin 
kuin työryhmä on esittänyt, vain rikosrekisterilain mukaista rikosrekisteriä. 
 
Suomen tuomariliitto toteaa, että puitepäätöksen soveltamisalaan kuuluisivat sakkore-
kisterin osalta tuomioistuimen tuomitsemat tai vahvistamat päiväsakot, rikesakot sekä 
kurinpitosakot. Ulkopuolelle jäisivät siten kaikki rangaistusmääräysmenettelyssä tai ri-
kesakkomenettelyssä määrätyt rangaistukset sekä sotilaskurinpitolain mukaisessa me-
nettelyssä määrätyt kurinpitosakot. Se, millaisessa menettelyssä sakot lopulta määrä-
tään, riippuu usein sattumanvaraisista seikoista ja useampien asianosaisten suostumuk-
sesta. Menettely ei siis välttämättä ole riippuvainen rangaistukseen johtaneen teon moi-
tittavuudesta. Usein menettely saatetaan tuomioistuimen harkittavaksi nimenomaan 
epäillyn oikeuksien turvaamiseksi. Samasta teosta samansuuruisen sakkorangaistuksen 
saaneet henkilöt joutuisivat siten eriarvoiseen asemaan tuomioita koskevien tietojen 
luovuttamisen suhteen. Ilmeistä olisi, että yhdenvertaisuus toisen valtion tuomioistui-
men edessä ei tämän vuoksi toteutuisi. 
 
Suomen tuomariliitto toteaa lisäksi, että tilanne ei muuttuisi sakon ja rikesakon mää-
räämisestä annetun lain (754/2010) voimaantulon myötä. Suostumuksen epääminen tai 
muutoksenhaku sakkovaatimukseen, rangaistusvaatimukseen tai rangaistusmääräykseen 
saattaisi johtaa sakkotietojen luovuttamiseen. Ehdotuksen mukainen sakkotietojen luo-
vutuskäytäntö asettaisi siten tosiasiallisesti varsin korkean kynnyksen oikeussuojakeino-
jen tehokkaalle käytölle. 
 
 
 
2.5 Henkilötietojen suoja 
 
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies toteaa, että rikosrekisteritietojen säilyttäminen ja 
luovuttaminen ovat merkityksellisiä erityisesti perustuslain 10 §:ssä keskeisesti turvatun 
yksityisyyden suojan näkökulmasta. Perustuslain 10 §:n säännöksen yksityiselämän 
suojasta voidaan katsoa sisältävän esimerkiksi ainakin henkilökohtaisen identiteetin 
suojan ja henkilötietojen suojan. Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan 
2 kappale sisältää tyhjentävän luettelon niistä periaatteista, joita yksityiselämään puut-
tuminen edellyttää. Tällaisia periaatteita ovat esimerkiksi kansallinen ja yleinen turvalli-
suus, epäjärjestyksen ja rikollisuuden estäminen tai muiden henkilöiden oikeuksien ja 
vapauksien suojaaminen. Perusoikeuden rajoitusperusteiden tulee puolestaan perustus-
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lakivaliokunnan tulkinnan mukaan olla hyväksyttäviä ja painavan yhteiskunnallisen tar-
peen vaatimia. Hyväksyttävyyden arvioinnissa merkitystä voi olla esimerkiksi juuri Eu-
roopan ihmisoikeussopimuksen vastaavanlaista oikeutta koskevilla määräyksillä, aina-
kin siltä osin kuin niihin sisältyy edellä mainittu luettelo hyväksyttävistä ihmisoikeuksi-
en rajoitusperiaatteista. Perusoikeuksien rajoitusten tulee lisäksi olla suhteellisuusvaa-
timuksen mukaisia, eivätkä rajoitukset voi mennä pidemmälle kuin on perusteltua ottaen 
huomioon rajoituksen taustalla olevan yhteiskunnallisen intressin painavuus. 
 
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kiinnittää myös rekisteröidyn oikeusturvan kannalta 
huomiota siihen, ettei mietinnössä ole mainintaa tietosuojaviranomaisten mahdollisuu-
desta varmistaa rekisteröidyn pyynnöstä, että erityisesti tietojen tallettaminen ja välittä-
minen jäsenvaltiossa tapahtuu lainmukaisesti (vrt. laki henkilötietojen käsittelyssä polii-
sitoimessa 46 §). Ulkopuolisella valvontajärjestelmällä on periaatteellisesti tärkeä mer-
kitys. Ulkopuolisen tietosuojavalvonnan tarve korostuu kerrotunlaisessa hajautetussa 
tietotekniikkajärjestelmässä, joka ei muodosta jäsenvaltioiden keskustietorekisteriä, 
koska tiedot säilytetään jäsenvaltioiden hallinnoimissa tietokannoissa. Kysymykseksi 
jääkin, miten tietoja luovuttava viranomainen voi tietää, miten luovutettavien tietojen 
salassapito on vieraassa valtiossa taattu. Ainakaan lakitekstin tasolla ei ilmene, mitä 
ovat rekisteröidyn oikeusturvatakeet eli mahdollisuudet reagoida kansallisen tai toisen 
jäsenvaltion virheellisen menettelyn johdosta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on 
Segerstedt-Wiberg ym. v. Ruotsi – tuomiossa (6.6.2006, kohdat 109-122) Euroopan ih-
misoikeussopimuksen 8 artiklaan puuttuvien toimenpiteiden (henkilöä koskevien tieto-
jen tallettaminen suojelupoliisin rekistereihin ja henkilön mahdollisuus saada virheellis-
tä tietoa poistetuksi rekisteristä) kohdalla ei katsottu olevan 13 artiklassa tarkoitettua 
tehokasta oikeussuojakeinoa. Kansallisen lain yksittäiset oikeussuojakeinot (Ruotsissa 
kantelu oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille, suojelupoliisin rekistereitä valvova 
Registernämnden, yleinen tietosuojavaltuutettu Datainspektionen ja valitusoikeus tieto-
jen antamatta jättämisestä hallinto-oikeuteen) tai edes niiden yhdistelmän ei katsottu 
olevan riittävän tehokas oikeusturvajärjestely. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies pitää-
kin puutteena sitä, että mietinnössä ei ole arvioitu ehdotettua sääntelyä nimenomaisesti 
ihmisoikeussopimuksista johtuvien velvoitteiden kautta. Asian jatkovalmistelussa tulee 
arvioida ja varmistaa, että sääntely täyttää oikeusuojakeinojen tehokkuuden vaatimuk-
set. 
 
Tietosuojavaltuutettu toteaa, että yleiset tietosuojaperiaatteet edellyttävät, että henkilö-
tietojen käsittelylle on perusteltu tarkoitus. Henkilötietolain 6 §:n mukaan tarkoituksen 
on oltava asiallisesti perusteltu rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. Kun kehitetään 
monimutkaisia tiedonvälitys- ja jakelujärjestelmiä, voidaan hyvin helposti irtautua tästä 
ymmärrettävästä perusasetelmasta, kun tiedon loppukäyttäjä, rekisterinpitäjä sekä tieto-
jen välitysjärjestelmät moninkertaistavat tietojenkäsittelyyn osallistuvien osapuolien 
rooleja ja osallistujien määrää. Tällöin on tyypillistä keskittyä yksittäisiin tietotyyppei-
hin, tietoteknisiin ja menettelytapoja koskeviin kysymyksiin ja se, keitä suunniteltu tie-
donjakojärjestelmä palvelee ja miten tiedonjako vaikuttaa kansalaisten oikeudelliseen 
asemaan jää vähemmälle huomiolle. 
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Tietosuojavaltuutetun mukaan puitepäätöksen perustelut tiedonvaihdolle jäävät melko 
abstraktille tasolle. Kun puitepäätöksellä ei ole tarkoitus perustaa keskusrekisteriä vaan 
kyseessä on kansallisiin rikosrekisteritietokantoihin perustuva tiedonjakojärjestelmä, on 
kansallisessa implementoinnissa otettava huomioon mitä järjestelmiä tähän kuuluu, mis-
sä tarkoituksessa niitä ylläpidetään ja miten voitaisiin varmistua siitä, että käsittelytar-
koitus ei tietoja luovutettaessa muutu, ellei siihen ole erityisesti säädettyjä perusteita 
(käsittelytarkoituksen ylittäminen). 
 
Suunnitellulla tiedonvaihdolla näyttäisi olevan kaksi perusmuotoa eli oma-aloitteinen 
tietojen luovutus annetuista muun jäsenvaltion kansalaisia koskevista tuomioista ja 
pyynnöstä tapahtuva luovutus. Näin ollen näyttäisi kullakin jäsenmaalla olevan neljä 
erilaista roolia eli 1) tuomiojäsenvaltiona säännönmukainen luovutus, 2) kansalaisuus-
jäsenvaltiona säännönmukainen tiedonsaanti sekä 3) pyynnön esittävänä jäsenvaltiona 
ja 4) pyyntöön vastaavana jäsenvaltiona. Tämän jälkeen tulisi hahmottaa mitä tietova-
rastoja (rekisterit) tällainen tiedonvaihto edellyttää ja paikantaa niiden vastuulliset rekis-
terinpitäjät. Kun lähdetään tuomiovaltiosta, tulee ensimmäisenä kunkin maan kansalli-
nen rikosrekisteri, johon tallennetaan ensisijaisesti tällainen rikostuomiotieto. Tämän 
jälkeen tieto välitetään myös kansalaisuusjäsenvaltiolle sen omaa kansallista rekisterin-
pitoa varten. Kun Suomi saa kansalaistaan koskevan tiedon se tallennetaan ehdotuksen 
mukaan säilytysrekisteriin, josta se voidaan edelleen kirjata suomalaiseen rikosrekiste-
riin, jos rikosrekisterilain edellytykset täyttyvät. Tätä voidaan kutsua rikosrekisterien 
rekisterinpitäjältä rekisterinpitäjälle tiedonsiirroksi. 
 
Pyynnöstä tapahtuvassa tiedonvaihdossa on kysymys tiedon käytöstä yksittäisessä tilan-
teessa, jossa edellä mainittuja puitepäätöksissä mainittuja keskusviranomaisia ei voi pi-
tää rekisterinpitäjinä vaan tällaisten pyyntöjen välittäjänä. Välittäjällä ei yleensä ole re-
kisterinpitäjän vastuuta tiedon virheettömyydestä ja siten on olennaista, että tunnistetaan 
missä roolissa kansallinen keskusviranomainen kulloinkin toimii. Toinen keskeinen seu-
raus tällaisesta välittäjän roolista on se, ettei välittäjä voi kerätä välitettyjä tietoja kan-
salliseen rekisteriin ylläpidettäväksi. Esimerkiksi kun suomalainen tuomioistuin pyytää 
toiselta jäsenvaltiolta sen kansalaisen rikostapauksen käsittelyä varten tietoja, ei tällaisia 
tietoja kerätä suomalaiseen rikosrekisteriin vaan keskusviranomainen välittää tiedot 
tuomioistuimelle. Vastaavasti myös niissä tapauksissa kun tiedonvaihto tapahtuu muun 
jäsenvaltion kansalaisen pyynnöstä Suomessa. Jossain tilanteissa voi käydä niin, että 
yhteisen otteen tuottava jäsenvaltio on osittain välittäjä ja osittain rekisterinpitäjän ase-
massa. Tiedon virheellisyyttä koskevien väitteiden ja vastuun osalta tällainen erottelu on 
olennainen. 
 
Rikosrekisterilain 1 §:n 2 momentin mukaan rikosrekisterin käsittelytarkoituksena voi-
daan pitää rikosoikeudellisten seuraamusten määräämistä ja täytäntöönpanoa. Näitä 
voidaan pitää oikeushallinnollisina käsittelytarkoituksina. Kun käsittelytarkoitus kattaa 
myös luovutukset, voidaan rikosrekisterilain käsittelytarkoituksina pitää erikseen sääde-
tyissä tilanteissa henkilön luotettavuuden tai henkilökohtaisen soveltuvuuden arviointia, 
jotka ovat oikeushallinnon ulkopuolisia käsittelytarkoituksia. 
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Rikosoikeudellisten seuraamusten määräämisellä tarkoitettaneen syyttäjien ja tuomiois-
tuimien tarvitsemaa tietoa rangaistusten määräämiseksi ja mittaamiseksi. Rikoslain 6 
luvussa on monia säännöksiä, joissa viitataan aikaisempaan rikollisuuteen tai aikaisem-
min tuomittuihin rangaistuksiin. Aikaisempi rikollisuus on muun muassa 5 §:n 5 kohdan 
mukaan koventamisperuste, vaikuttaa yhtenä tekijänä 9 §:n mukaan valintaan ehdotto-
man ja ehdollisen vankeuden välillä sekä vaikuttaa myös nuorisorangaistukseen mää-
räämiseen 10a §:n perusteella. Epäillyn näkökulmasta tiedoilla aikaisemmin tuomituista 
rikoksista on siis hyvinkin suuri merkitys. Oikeusvaltiollinen syyttömyysolettama var-
mistaa sen, että aikaisempia rangaistuksia koskevat tiedot vaikuttavat vain rangaistuk-
sen mittaamiseen eikä kulloinkin arvioitavan teon syyksi luettavuuteen.  
 
Rikosrekisterin käyttötarkoitus näyttää yhä enemmän painottuvan tuomioistuimien ja 
syyttäjien käyttötarpeisiin siten, että täytäntöönpanon perusmuotoja tukeva henkilötieto-
jen käsittely on eriytynyt omiksi tietojärjestelmiksi. Sakkojen osalta oikeusministeriö 
ylläpitää erillistä sakkorekisteriä, josta säädetään sakon täytäntöönpanosta annetun lain 
(672/2002) 5 luvussa. Sakkorekisterin käsittelytarkoitus näyttäisi olevan puhtaasti sak-
kojen perintään ja muuhun täytäntöönpanoon liittyvät tarkoitukset eikä niitä käytetä ri-
kosrekisterin omaisesti myöhempien rangaistusten määräämisessä. Muuten rangaistus-
ten täytäntöönpanosta ja siinä käsiteltävistä henkilötiedoista ja tietojärjestelmistä sääde-
tään henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanosta annetussa laissa 
(422/2002). 
 
Edellä mainitun perusteella näyttää siltä, että nykyisen rikosrekisterin keskeinen käyttö-
tarkoitus liittyy syyttäjien ja tuomioistuimen tietotarpeisiin rikosprosessissa ja rangais-
tuksen määräämisessä. Tällaiset viimekätiset tavoitteet näyttäisivät olevan tällaisen tie-
donvaihdon tehostamisen perusteena ja ne näyttäisivät ilmenevän aiemmin annetussa 
puitepäätöksessä (2008/675/OYS). Kansallisessa implementoinnissa tulisi vahvistaa se, 
että suomalaisia tuomioita voidaan käyttää muissa EU-maissa em. rikosrekisterin käyt-
tötarkoituksiin ja muista jäsenvaltioista saatujen tuomioita voidaan Suomessa edellä 
mainituissa tarkoituksissa. Jos kaikissa jäsenmaissa rikosrekisterin tarkoitus on yhtene-
vä, voitaisiin riittävästi varmistua siitä, ettei tietoja käytetä muihin tarkoituksiin. Valitet-
tavasti kansallisiin järjestelmiin perustuva malli sallii kansallisia poikkeamia ja siten 
luovutettavien tietojen osalta vaikutusten arviointi on vaikeampaa. 
 
Tietosuojavaltuutetun mukaan puitepäätösten yksi keskeinen tavoite on ollut tietojen 
vaihdon tehostaminen siten, että se tapahtuisi sähköisesti (atk-pohjainen tiedonvaihto-
järjestelmä). Tavoitteena ei ole kuitenkaan ollut ns. suorakäyttöyhteyksien avaaminen 
(ECRIS-päätös, resitaali 11). Kun luovutukset edellyttävät pyyntöä, johon rekisterinpi-
täjä erikseen vastaa, näyttäisi siltä, että luovutukset tulevat erikseen kirjatuksi luovutus-
ten jälkikäteistä valvontaa silmällä pitäen ja rekisterinpitäjä voi hyvin tunnistaa toisen 
jäsenmaan toimivaltaiset tiedonpyytäjät. Näin ollen ei näyttäisi olevan tarvetta kiinnittää 
huomiota tunnistamiseen, käyttöoikeushallintaan ja käytön jälkikäteiseen valvontaan, 
mitkä ovat suorakäyttöisten henkilötietokantojen tyypillisiä suojauskäytäntöjä henkilö-
tietolain 32 §:n mukaan. 
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Suomen tuomariliiton mukaan mietinnössä ja puitepäätöksen johtolauseessa korostetulla 
tavalla säilytettävien ja välitettävien tietojen vaihdossa on kiinnitettävä erityistä huo-
miota siihen, että henkilötietojen suojaa koskevat yleiset ja erityiset säännökset tulevat 
sovellettaviksi. Kysymys on arkaluontoisista tiedoista, joiden käsittelyssä on noudatet-
tava varovaisuutta. Mietinnössä mainittu tietosuojapuitepäätös tulee panna täytäntöön 
kaikissa jäsenvaltioissa ennen kuin rikosrekisteritietojen luovuttamiseen Suomesta voi-
daan ryhtyä.  
 
 
 
2.6 Muita yksittäisiä huomioita 
 
Sisäasianministeriön poliisiosasto toteaa, että mietinnössä oleva esitys EU-
rikosrekisterilaiksi painottuu keskusviranomaisen eli Oikeusrekisterikeskuksen toimin-
nan ympärille. Mietinnön EU-rikosrekisterilakiesityksen 19 §:ssä määritetään menette-
ly, jossa Oikeusrekisterikeskus esittäisi rikosrekisteritietoja koskevan pyynnön toiselle 
jäsenvaltiolle sen jälkeen, kun esimerkiksi esitutkintaviranomainen on pyytänyt pyyn-
nön esittämistä.  
 
Sisäasiainministeriön poliisiosasto pitää tärkeänä, että esitutkintaviranomaisella, polii-
silla on vastaisuudessakin kansainvälisten sopimusten mukaisesti myös kansallisen lain-
säädännön nojalla suorat yhteydenpitomahdollisuudet rikosrekisteritietojen saamiseksi. 
Esimerkiksi vangitsemisvaatimuksen kannalta keskusviranomaisen kautta menevä 
pyyntö olisi liian hidas, kun puitepäätöksen 8 artiklan mukaisesti vastausajaksi on mää-
ritelty 10 vuorokautta. Kuten mietinnössäkin ilmenee, yksittäisten oikeusapuasioiden 
osalta lakiesitys täydentäisi eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 13 artiklaa ja rikosoi-
keusapulain 24 §:ää. Myös puitepäätöksen johdannon 10 kohdassa ja esityksessä eri 
kohdissa todetaan, että oikeusviranomaisilla (mukaan lukien esitutkintaviranomaisilla) 
olisi edelleen mahdollisuus pyytää ja toimittaa rikosrekisteritietoja suoraan yhteyksien 
kautta. 
 
Sisäasianministeriön poliisiosasto katsoo, että mietinnön EU-rekisterilakiesityksen 4 §:n 
rikosoikeusapulakiin liittyvästä viittauksesta huolimatta olisi tarkoituksenmukaista, että 
ehdotettavassa EU-rekisterilaissa säädeltäisiin tai viitattaisiin myös oikeusapuviran-
omaisen (kuten esitutkintaviranomaisen) oikeuteen pyytää edelleen rikosrekisteritietoja 
suoraan jäsenvaltioilta. Selkeimmin tämä voitaisiin tehdä esimerkiksi 19 §:n pyyntöme-
nettelyä koskevaa sääntelyä täydentämällä. Myös EU-rikosrekisterilain 1 §:n sovelta-
misalan määrittelyssä voitaisiin mainita oikeusviranomaisten rooli. Kuten mietinnössä 
todetaan, että tavanomaisissa tilanteissa rikosoikeusapulain 5 §:n 1 momentin mukaisil-
la viranomaisilla olisi käytössä tekninen käyttöyhteys, eivätkä he siis joutuisi turvautu-
maan EU-rikosrekisterilain 19 §:n menettelyyn. Asian sisällyttäminen kansalliseen 
sääntelyyn kuitenkin selkeyttäisi oikeustilaa, eikä tälle olisi estettä myöskään puitepää-
töksen osalta. 
 
Lisäksi sisäasianministeriön poliisiosasto pitää tärkeänä, että kansallinen esitutkintavi-
ranomainen saa vastaavat tiedot käyttöönsä kuin Suomesta rikosrekisteritietoja pyytä-
vän maan viranomaiset. Esimerkiksi mietinnön sivulla 47 todetaan: ”esitutkinnan osalta 
saattaa olla, että tietoja annettaisiin laajemmin kuin aikaisemmin ja siten laajemmin 
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kuin kansalliset esitutkintaviranomaiset tietoja saavat”. Vastaavasti rikosrekisteritietojen 
luovutusta varten perustettava säilytysrekisteri saattaa sisältää tietoja, joita ei viedä kan-
salliseen rikosrekisteriin, kuten sormenjäljet, vaan ne on säilytettävä omassa rekisteris-
sään sellaisena kuin tuomiovaltio on ne tuominnut. Mietinnön mukaan säilytysrekisterin 
keskeinen merkitys olisi, että siihen sisältyviä tietoja luovutettaisiin pyynnöstä pääsään-
töisesti vain toisille jäsenvaltioille. Mietinnöstä ei ilmene, että tarkoittaisiko tämä käy-
tännössä, että kansallinen oikeusviranomainen (kuten esitutkintaviranomainen) ei saisi 
käyttöönsä toisen jäsenvaltion Suomen kansalaisesta toimittamia kaikkia tuomiojäsen-
maan rikosrekisteritietoja, kuten sormenjälkiä. Vaikka poliisi voisikin mahdollisesti 
saada sormenjälkitiedot muun viranomaisyhteistyön kautta ja edellä esiintuodut seikat 
osoittautuisivat tosiasiallisesti merkitykseltään vähäisiksi, olisi lähtökohtaisesti kansalli-
sessa sääntelyssä suotavaa, että kansallisen viranomaisen tiedonsaanti olisi vähintään 
yhtäläinen kuin toisen jäsenvaltion. 
 
Valtiovarainministeriö näkee ainoana mahdollisena ongelmana puitepäätöksen täytän-
töönpanossa sen, että jatkossa sovellettaisiin eri säännöksiä ja menettelyä sen mukaan, 
onko kyseessä puhtaasti kansallinen tietojenvaihto vai Suomen ja jonkin jäsenvaltion 
välinen rikosrekisteritietojen luovutus. Kansallisesti rikosrekisteritietoja voisi edelleen 
saada vain pakkokeinoasioiden käsittelyä varten, mutta toisesta jäsenvaltiosta vastaavat 
tiedot saataisiin myös rikoksen esitutkintaa varten. Tämä aiheuttaisi sen, että kansallista 
tiedonvaihtoa säänneltäisiin EU-maiden välisestä tiedonvaihdosta poikkeavasti ja sitä 
tiukemmin. Eritasoisen sääntelyn tarkoituksenmukaisuutta tulisi asian jatkovalmistelus-
sa vielä pohtia tarkemmin. 
 
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies toteaa, että lakiesityksen 14 §:n katsotaan velvoitta-
van Oikeusrekisterikeskusta luovuttamaan tietoja laajemmin kuin puitepäätöksen 7 ar-
tiklan 1 kohta edellyttäisi. Puitepäätöksen mukaan velvollisuus luovuttaa tietoja tässä 
laajuudessa koskisi vain keskusviranomaiselle luovuttamista ja vain Suomen kansalaista 
koskevien tietojen luovuttamista. Toisaalta mietinnön yksityiskohtaisissa perusteluissa 
esitetyn mukaisesti tällaista ratkaisua ei ole pidetty perusteltuna, vaan tarkoituksenmu-
kaiseksi on katsottu yksinkertaisempi järjestelmä, jossa tiedot luovutetaan aina samoin 
edellytyksin esimerkiksi kansalaisuudesta riippumatta. 
 
Lisäksi eduskunnan apulaisoikeusasiamies kiinnittää huomiota rekisteritietojen luovut-
tamista pyytäneen jäsenvaltion viranomaisen toimivaltaan saada pyytämiään tietoja. 
Mietinnössä ei ole merkittävästi käsitelty kysymystä tietojen luovuttamista koskevan 
viranomaisen toimivallasta. Sinänsä viranomaisen toimivalta voi olla pääteltävissä jo 
pyytävän viranomaisen virka-asemasta. Toisaalta toimivaltainen ts. rikosasiaa käsittele-
vä viranomainen voi maasta ja tilanteesta riippuen olla tuomioistuin, syyttäjä, poliisi 
tulli jne. 
 
Apulaisoikeuskansleri katsoo, että EU-rikosrekisterilakiehdotukseen tulisi sisällyttää 
rikosrekisterilakia vastaava säännös, jonka mukaan EU-rikosrekisterilain mukaisesta 
säilytysrekisteristä saadaan luovuttaa tietoja valtioneuvoston oikeuskanslerille ja edus-
kunnan oikeusasiamiehelle lain noudattamisen valvontaa varten. Perustuslain 111 §:n 1 
momentin mukaisesti oikeuskanslerilla ja oikeusasiamiehellä on joka tapauksessa oike-
us saada viranomaisilta ja muilta julkista tehtävää hoitavilta laillisuusvalvontaansa var-
ten tarvitsemansa tiedot. Ottaen huomioon, että rikosrekisterilaissa on ylimpien lailli-



 

 

20 
 

suusvalvojien tiedonsaantioikeudesta erikseen säädetty (4 §:n 1 momentin 4 kohta), olisi 
perusteltua säätää tästä myös säilytysrekisterin osalta. 
 
Lisäksi apulaisoikeuskansleri toteaa, että esitysluonnoksen mukaan puitepäätöksen yksi-
tyisen henkilön tiedonsaantioikeutta koskevan 6 artiklan 3 kohdassa edellytetään, että 
7.4.2012 jälkeen yksityisen henkilön, joka ei ole Suomen kansalainen, esittäessä rikos-
rekisterilain 6 §:n 1–3 momentin mukaisen pyynnön, Oikeusrekisterikeskuksella olisi 
velvollisuus pyytää kyseisen henkilön rikosrekisteritietoja hänen kansalaisuusjäsenval-
tiostaan. EU-rikosrekisterilain 20 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi Oikeusrekisterikeskuk-
sen velvollisuudesta esittää 6 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu pyyntö. Koska EU-
rikosrekisterilaki on tarkoitettu tulemaan voimaan vasta 27.4.2012, EU-
rikosrekisterilakiehdotukseen olisi perusteltua sisällyttää säännös EU-rikosrekisterilain 
20 §:n soveltamisesta jo 7.4.2012 lukien. 
 
Apulaisoikeuskansleri kiinnittää huomiota myös siihen, että luonnoksen liitteistä puut-
tuvat rikosrekisterilain muuttamista ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa anne-
tun lain muuttamista koskevien lakiehdotusten rinnakkaistekstit (ks. OMJU 2004:4, 
HELO, hallituksen esitysten laatimisohjeet, s. 25) Lisäksi kyseiset lakiehdotukset on 
kirjoitettu siten, että niihin on sisällytetty kursivoitua tekstiä, jota tulisi käyttää nimen-
omaan rinnakkaisteksteissä. 
 
Apulaisoikeuskansleri huomioi myös, että luonnoksessa todetaan, että 7 artiklan 2 koh-
dan kolmas alakohta koskee vain tietojen toimittamista edelleen pyynnön esittäneelle 
jäsenvaltiolle, eikä tietojen käyttöä kansalaisuusjäsenvaltiossa. Näin ollen tiedot vas-
taanottava kansalaisuusjäsenvaltio voi ilmeisesti käyttää tuomiovaltiosta saamiaan ri-
kosrekisteritietoja oman lainsäädäntönsä rajoissa laajemminkin kuin pelkästään rikos-
asioiden käsittelyä varten. Puitepäätöksen 4 artiklan 2 kohta korvaa eurooppalaisen oi-
keusapusopimuksen 22 artiklan mukaisen ilmoitusvelvollisuuden. Tämä merkinnee ai-
nakin periaatteellisesti merkittävää laajennusta eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 22 
artiklan mukaiseen tietojenvaihtoon, koska eurooppalaisen oikeusapusopimuksen 1 ar-
tiklan mukaan sopimuspuolet sitoutuvat tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti 
antamaan toisilleen mahdollisimman laajalti keskinäistä oikeusapua ryhdyttäessä toi-
menpiteisiin rikoksen johdosta. Hallituksen esityksessä tulisi selvittää perusteellisem-
min tätä muutosta ja sen vaikutuksia. Varsinkin, jos on arvioitavissa, että Suomesta luo-
vutetaan rikosrekisteritietoja mahdollisesti muihin käyttötarkoituksiin kuin rikosasian 
käsittelyä varten. Puitepäätöksen 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen kaikkien asiaan 
liittyvien tietojen sekä toimenpiteiden sisältöä selostettaisiin tarkemmin. 
 
Lisäksi apulaisoikeuskansleri toteaa, että hallituksen esityksessä 261/2009 vp, jolla on 
pantu täytäntöön puitepäätös 2008/675/YOS tuomioiden huomioon ottamisesta jäsen-
valtioissa uudessa rikosprosessissa, todetaan, että eri valtioiden rangaistusjärjestelmien 
eroista saattaa aiheutua ongelmia rangaistusten vastaavuuden arvioinnissa. Tuolloin ei 
kuitenkaan ehdotettu säädettäväksi aikaisempien tuomioiden huomioon ottamisesta 
säännöksiä, jotka koskevat sitä, millä tavalla saatu tieto otetaan huomioon ja minkälai-
sessa menettelyssä tietojen välittämisen tuomioistuimelle tulee tapahtua. Esimerkiksi 
rikoslaki sisältää kuitenkin useita säännöksiä, joiden mukaan tekijän aiemmalla rikolli-
suudella voi olla merkitystä. Hallituksen esityksessä 261/2009 vp todetaan myös, että 
kun rikosrekisteritietojen vaihtamista koskevaa puitepäätöstä myöhemmin saatetaan 
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kansallisesti voimaan, tärkeää on, että samalla silmällä pidetään myös jäsenvaltioissa 
annettujen aikaisempien tuomioiden huomioon ottamista koskevia näkökohtia. Tärkeä 
kysymys liittyy ulkomaisten rangaistusten vastaavuuteen suomalaisten rangaistusten 
kanssa. Apulaisoikeuskanslerin mukaan kysymykset siitä, millä tavoin rikosrekisteritie-
dot otetaan niiden vastaanottamisen jälkeen huomioon kansallisessa prosessissa, näyttä-
vät jäävän jossain määrin avoimeksi. Nämä kysymykset eivät vaikuta puitepäätöksen 
täytäntöönpanoon, mutta niillä on merkitystä erityisesti rikosprosessin kohteina olevien 
henkilöiden yhdenvertaisuuden kannalta. Hallituksen esityksessä tulisi seikkaperäisem-
min selvittää, millä tavoin toisessa jäsenvaltiossa annetut tuomiot otetaan suomalaisessa 
rikosprosessissa huomioon käytännössä ja miten puitepäätöksen ja ECRIS-päätöksen 
mukaiset tiedot käytännössä tulevat tuomioistuimen tietoon sen käsitellessä rikosasiaa. 
Voimassa oleva lainsäädäntö ei näyttäisi velvoittavan ketään selvittämään rikoksesta 
epäillyn aiempaa rikollisuutta. Tämä voi johtaa muun muassa rikoksesta epäiltyjen epä-
yhdenvertaiseen kohteluun, vaikkakin käytännössä rikosrekisteriotteet tulostetaan tai 
ainakin rikosrekisterin tiedot tarkistetaan tuomioistuimessa ennen asian käsittelyn alka-
mista (ks. HE 261/2009 vp, s. 5). 
 
Suomalaiset tuomioistuimet saavat tiedot rikosprosessin kohteena olevan henkilön ai-
kaisemmasta rikollisuudesta rikosrekisteristä. Säilytysrekisteristä tullaan hallituksen esi-
tyksen mukaan antamaan tietoja pääsääntöisesti vain toisille jäsenvaltioille ja säilytys-
rekisterin tiedot merkittäisiin myös rikosrekisteriin, jos rikosrekisterilain merkitsemisel-
le säädetyt edellytykset täyttyisivät. Esityksessä ehdotetun muutoksen mukaisen rikos-
rekisterilain 2 §:n 2 momentin mukaan Oikeusrekisterikeskus harkitsee, vastaako ulko-
mailla tuomittu rangaistus sellaista seuraamusta, joka 1 momentin nojalla merkittäisiin 
Suomessa rikosrekisteriin. Säännös vastaa nykyisin rikosrekisteriasetuksen 3 §:n sään-
nöstä. Hallituksen esityksessä tulisi arvioida, muuttaako puitepäätöksen täytäntöönpano 
nykytilaa. Kysymys rangaistusten vastaavuudesta, joka puolestaan on sidoksissa Oike-
usrekisterikeskuksen harkintaan, vaikuttaa tältä osin olennaiselta. 
 
Valtakunnansyyttäjänvirasto toteaa, että EU-rikosrekisterilain 11 §:n mukaan tietoja 
luovutetaan säilytysrekisteristä vain toisen jäsenvaltion keskusviranomaiselle tai toimi-
valtaiselle viranomaiselle ja yksityishenkilölle häntä itseään koskevista tuomioista. Näin 
ollen toisen jäsenvaltion syyttäjä voi rikosasian käsittelemistä varten pyytää Suomesta 
Oikeusrekisterikeskukselta tietoja Suomen kansalaisen toisessa jäsenvaltiossa saamasta 
rangaistuksesta, mutta suomalainen syyttäjä ei vastaavaa tietoa voi saada. Hänen on tie-
dusteltava Suomen kansalaisen rikosrekisteritietoja rikosasian käsittelemistä varten 
tuomion antaneesta jäsenvaltiosta, vaikka tiedot olisi saatavissa myös Suomesta. Tätä 
lainsäädäntöratkaisua ei työryhmän mietinnössä ole perusteltu. 
 
Suomalaisen syyttäjän rajaaminen 11 §:n soveltamisalan ulkopuolelle ei Valtakunnan-
syyttäjänviraston käsityksen mukaan ole tarkoituksenmukaista tai järkevää. Suomessa 
syyttäjä saattaa tarvita säilytysrekisteriin merkittyjä tietoja, kun Suomen kansalaista 
epäillään Suomessa rikoksesta sen tarkastamiseksi, tulisiko ne bis in idem -periaate asi-
assa sovellettavaksi. Tällainen voi tilanne olla silloin, kun Suomen kansalaista epäillään 
esimerkiksi osallisuudesta laajaan eri jäsenvaltioiden alueella tehtyyn rikoskokonaisuu-
teen kuten järjestäytyneeseen huumausainerikokseen, arvonlisäveropetokseen, ihmis-
kauppaan, maksuvälinerikokseen tai rahanpesuun. Tekokokonaisuuden eri osia on voitu 
tutkia ja syytetoimiin ryhtyä eri jäsenvaltioissa eri aikaisesti ja toisistaan tietämättä. Täl-
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löin on epäillynkin oikeusturvan kannalta ensiarvoisen tärkeää, että suomalaisella syyt-
täjällä on jutun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mahdollisuus selvittää, onko 
Suomessa epäiltynä oleva Suomen kansalainen mahdollisesti jo samasta asiasta tuomittu 
muualla unionin alueella. 
 
Asian tuomioistuinkäsittelyn aikana säilytysrekisteritietoja voidaan tarvita muun muassa 
rangaistuksen mittaamista harkittaessa ja arvioitaessa sitä, tulisiko rangaistus määrätä 
ehdollisena vai ehdottomana. 
 
Jos lainvalmistelussa päädytään siihen lopputulokseen, että suomalaisen syyttäjän on 
myös yllä mainituissa tapauksissa hankittava Suomessa säilytysrekisterissä olevat tiedot 
toisesta jäsenvaltiosta, tämä lainsäädäntöratkaisu tulisi Valtakunnansyyttäjänviraston 
käsityksen mukaan perustella avoimesti ja vakuuttavasti.  
 
Keskusrikospoliisin mukaan uuden järjestelmän käyttöarvoa heikentävänä epäkohtana 
voidaan mainita, että puitepäätöksen 8 artiklassa vastausajaksi on määritelty 10 vuoro-
kautta. Tämä vastausaika ei ole riittävän nopea niihin tarkoituksiin, joihin rikosrekisteri-
tietoja voidaan ainakin Suomen lain mukaan käyttää. Esimerkiksi vangitsemisvaatimus, 
jonka tekemiseksi tarvitaan tietoja rikollisesta menneisyydestä, tulee tehdä tätä selvästi 
nopeammin. Myöskään Suomesta ei voida käytännön syistä tällä hetkellä toimittamaan 
tietoja kaikissa tapauksissa riittävän nopeasti toiselle valtiolle, vaikka luovuttamisen ai-
neelliset edellytykset olisivat olemassa. Kansainvälisestä rikosoikeusavusta annetun lain 
24 §:n mukaan rikosrekisteritietoja voidaan luovuttaa rikosasian käsittelyä varten vie-
raan valtion viranomaisen pyynnöstä samoin edellytyksin kuin niitä voidaan antaa 
Suomen viranomaisille. Rikosrekisteritietojen luovuttamisesta päättää oikeusministeriö. 
Tietojen luovuttaminen on sidottu virka-aikaan. Poliisilla ei ole suorakäyttöoikeutta ri-
kosrekisteriin ja siksi poliisi ei käytännön syistäkään voi luovuttaa sieltä suoraan tietoa 
virka-ajan ulkopuolella ilman lainmuutosta. 
 
Lisäksi keskusrikospoliisi on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota siihen, että johtuen 
eri maiden poikkeavista käytännöistä rikosrekisterin tietojen luovutuksessa ja rekisteriin 
tehtävistä merkinnöistä, tiedot eivät ole kaikissa tapauksissa suoraan vertailukelpoisia 
esimerkiksi sen suhteen, mitkä rikokset ja rangaistukset kustakin maasta kirjautuvat ri-
kosrekisteriin. Ongelmallista nykytilassa on myös se, että etukäteen ei voida tietää, mis-
tä valtioista tietoja tulisi pyytää. Henkilöllä ei välttämättä ole aikaisempaa rikollisuutta 
kotivaltiossaan, mutta hänellä voi olla mittava rikollinen menneisyys toisessa valtiossa. 
Tietojen pyytäminen vieraalta valtiolta on myös jäänyt jokseenkin epäsystemaattiseksi. 
Helsingin hovioikeus (8.4.2005 Nro 1233 R 05/284, s. 3) totesikin, että ”Suomen viran-
omaisilla ja tuomioistuimilla ei yleensä ole tietoa ulkomaalaisia koskevista heidän ko-
timaissaan annetuista tuomioista, vaan tietojen saanti jää pitkälti riippumaan syyttäjän 
aktiivisuudesta ja siitä, missä maassa ulkomainen tuomio on annettu. Tällöin syytettyjen 
yhdenvertaisuus ei aina välttämättä toteudu”. Hovioikeus korosti rikosoikeuden yhden-
vertaisuus- ja ennakoitavuusperiaatteita ja totesi, ettei virolaista rikosrekisterinotetta ja 
siitä ilmeneviä merkintöjä voitu ottaa huomioon rangaistusta Suomessa määrättäessä. 
 
Poliisihallitus haluaa korostaa keskusrikospoliisin lausunnossa esitettyä näkemystä ri-
kosrekisteritietojen joutuisuudesta, jota edesauttaisi huomattavasti järjestelmän toimin-
nan mahdollistaminen myös virka-ajan ulkopuolella. 
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Tietosuojavaltuutettu toteaa, että EU-rikosrekisterilakiehdotuksen 14 ja 15 §:ien mu-
kaan tietoja luovutettaisiin rikosasian käsittelyä varten ja henkilölle itselleen toimitetta-
vaksi siten kun rikosrekisterilain 6 §:ssä säädetään. Nämä käsittelytarkoitukset vastaavat 
rikosrekisterin tyypillisiä käsittelytarkoituksia ja ne ovat riittävän tarkkarajaisia. Tämän 
perusteella luovutusten ulkopuolelle olisi rajattu rikosrekisterilain 4a §:ssä mainitut tar-
koitukset mukaan lukien erilaiset luotettavuuden arviointiin liittyvät tarkoitukset. Tätä 
voi perustella sillä, että luotettavuuden arvioinnissa voi olla kansallisesti hyvinkin eri-
laisia käytäntöjä ja vasta kun nämä käytännöt ovat yhdenmukaisia on perusteita antaa 
tällaisia tietoja luotettavuuden arviointiin. Ehdotuksen 15 §:n osalta ongelmana voi olla 
se, että toisessa jäsenvaltiossa tällaiset hyväksytyt rikosrekisterin käyttötilanteet ovat 
laajempia, eivätkä siten vastaa rikosrekisterilain 6 §:n tilanteita. Tällöin muussa jäsen-
valtiossa rikosrekisteriotteita voitaisiin saada myös muihin tarkoituksiin, mikä ei vastaa 
kansallista ratkaisua, joka ilmenee rikosrekisterilain 6 §:stä. Toisaalta kun suomalainen 
hakeutuu töihin muussa jäsenvaltiossa, jossa rikosrekisteritarkistus olisi Suomea laa-
jempaa, voi olla Suomen kansalaisen etu, että hän voisi saada rikosrekisteriotteen. 
 
Lisäksi rikosrekisterilain 6 §:n ratkaisu, jossa ote annetaan henkilölle itselleen, ei vält-
tämättä ole muualla sääntönä vaan tietoja voidaan luovuttaa suoraan niiden loppukäyttä-
jille. Tällaisen tilanteet voitaisiin välttää sillä, että Suomen rikosrekisteriviranomainen 
toimittaa suoraan tällaisen otteen sitä pyytävälle kansalaiselleen. 
 
Tietosuojavaltuutetun mukaan EU-rikosrekisterilakiehdotuksessa ei säädetä tarkemmin 
rekisteröidyn tarkastusoikeudesta. Hajautuneiden tietojärjestelmien osalta on olennaista, 
että rekisteröity voi saada itseään koskevat tiedot yksinkertaisesti. Tässä tapauksessa 
rekisteröidyn oikeus itseään koskeviin tietoihin voitaisiin käytännössä toteuttaa siten, 
että henkilö ottaa yhteyttä kansalaisuusjäsenvaltioon ja pyytää sieltä itseään koskevat 
rikosrekisteritiedot, joista ilmenevät siis myös muiden maiden toimittamat tiedot. Se, 
että muissa jäsenvaltioissa annetut tuomiot ovat myös näiden maiden rikosrekistereissä, 
olisi hyvä tiedostaa, mutta pääsääntönä olisi se, että kansalaisuusjäsenvaltiosta hän saisi 
kattavasti omat tiedot tästä EU:n rikosrekisteriksi nimetystä tietojärjestelmästä. 
 
Pirkanmaan käräjäoikeus katsoo, että toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annetun 
tuomion huomioiminen tulee todennäköisesti aiheuttamaan jonkin verran pulmallisia 
lainsoveltamistilanteita, koska Euroopan unionin jäsenvaltioissa käytössä olevat seu-
raamusjärjestelmät poikkeavat toisistaan merkittävästi, eivätkä aina vastaa Suomessa 
rikosrekisteriin merkittäviä seuraamuksia. 
 
Helsingin syyttäjänviraston mukaan syyttäjälle on tärkeää, että rikosasian käsittelyä var-
ten tarvittavat ulkomaalaisen henkilön tiedot olisivat saatavissa nopeasti ja mahdolli-
simman yksinkertaisella menettelyllä (esimerkiksi selkeä suppea, lomake). Lisäksi on 
toivottavaa, että sähköisestä tietojenvaihtojärjestelmästä saatavat rikosrekisteritiedot 
ovat ymmärrettävässä muodossa.  
 
Itä-Suomen syyttäjänvirasto kiinnittää huomiota siihen, että ECRIS-päätöksen 4 artiklan 
liitetaulukko ei rikosnimikkeistöltään ole aivan kattava. Nimikkeistöstä puuttuu ainakin 
törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta. 
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Suomen tuomariliiton mukaan eräänlaisena järjestelmän vajeena on pidettävä sitä, että 
puitepäätöksen mukainen yhteistyö ei varsinaisesti ulotu jäsenvaltioissa pysyvästi asu-
viin kolmannen maan kansalaisiin. 
 
Suomen tuomariliitto lisäksi kiinnittää huomiota siihen, että ECRIS-päätöksen 4 artik-
lan mukaan jäsenvaltioiden on käytettävä tietojen välityksessä päätöksen liitteenä ole-
van rikosnimiketaulukon mukaista koodia. Vaikka mainitun päätöksen johdanto-osan 
mukaan viitetaulukoiden tarkoituksena ei olisi määrittää kansallisen tason rikosnimik-
keiden sekä seuraamusten ja toimenpiteiden välisiä oikeudellisia vastaavuuksia, on tau-
lukon mukainen luokittelu alaluokkineen joidenkin rikosnimikkeiden ja tekomuotojen 
välillä hyvin yksityiskohtainen. Joistakin rikoksista, esimerkiksi tulli- ja verorikoksista, 
on kuitenkin vain pääluokat, jolloin ero törkeimpien tekomuotojen ja rikkomusten välil-
lä ei koodin perusteella välittyisi. Samoin tuottamuksen asteesta riippumatta kaikki lii-
kennerikkomuksetkin tulisivat ilmeisesti ilmoitettavaksi avoimen luokan mukaisina tie-
liikennerikoksina. Mikäli luovuttaminen koskisi ehdotetun mukaisesti myös sakkorekis-
teritietoja, olisi vaarana, että välitettäviä rikostietoja voitaisiin tulkita väärin. Muiden 
maiden viranomaisille näyttäytyisivät samana nimikkeenä niin miljoonien eurojen tör-
keä veropetos kuin sakkotuomioon johtanut vähäisin verorikkomuskin. 
 
Suomen tuomariliitto toteaa myös, että toisen jäsenvaltion pyynnön perusteella tapahtu-
va tietojen luovuttaminen olisi mietinnön mukaan yksiselitteinen. EU-rikosrekisterilain 
14 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa todetulla tavalla rekisteritietoja pyydettäessä 
Oikeusrekisterikeskus luovuttaisi rikosrekisterin, sakkorekisterin ja säilytysrekisterin 
tiedot ilman voimassaolevan lainsäädännön mukaista harkintaa siitä, annettaisiinko tie-
dot vastaavassa tilanteessa Suomen viranomaiselle. Sen sijaan kun kysymys olisi 15 
§:ssä tarkoitetusta yksityisen henkilön itseään koskevasta pyynnöstä, tapahtuisi luovutus 
kansallisen lainsäädännön eli ehdotetun rikosrekisterilain 6 §:n mukaisesti. Tältä osin 
ehdotuksen perusteluissa olisi syytä selkeämmin kuvailla tilanne sakkorekisteritietojen 
luovuttamisesta, koska rikosrekisterilain muutoksia koskevassa ehdotuksessa sanotut 
kotimaiset sakkotuomiot eivät edelleenkään sisältyisi 6 §:ssä tarkoitettuun rikosrekiste-
rin otteeseen lukuun ottamatta rikoslain 17 luvun 18, 18a ja 19 §:ssä tai 20 luvussa tar-
koitetuista rikoksista tuomittuja sakkorangaistuksia. Puitepäätöksen johdanto-osan 12 
kohdasta ilmenevän tarkoituksen mukaisesti perusteltua olisikin sanottuja rikoksia kos-
kevien sakkorekisteritietojen liittäminen muutoinkin rikosrekisteriin. Tämä voisi tapah-
tua esimerkiksi siten, että tuomioistuimet ilmoittaisivat edellä mainituista rikoksista 
tuomitsemistaan sakkorangaistuksista rikosrekisterimerkinnän tekemiseksi oikeushal-
linnon ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään. Tässä ilmoituksessa voisi olla eri koodi 
kuin nykyisin rikosrekisteriin tehtävissä ilmoituksissa, jotta nämä tiedot voidaan pitää 
erillään normaalisti Suomen tuomioistuinten käytössä olevista rikosrekisterin osaotteis-
ta. Näin menetellen voitaisiin helposti luovuttaa jäsenvaltioille kaikissa tapauksissa var-
sinaisen rikosrekisterin tiedot ja säilyttää Suomen tuomioistuimien käyttämien rikosre-
kisterin osaotteiden tietosisältö täydennettynä muista jäsenvaltioista saatavalla vastaa-
valla tiedolla sekä antaa yksityiselle henkilölle häntä itseään koskevan ehdotetun rikos-
rekisterilain 6 §:n mukaisen otteen rikosrekisteristä. Sanottu menettely mahdollistaisi 
sakkorangaistuksen saaneiden henkilöiden yhdenvertaisen aseman ja kohtelun. 
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MLL pitää erittäin tärkeänä, että EU-rikosrekisterilaki sekä rikosrekisterilaki mietinnön 
mukaisesti mahdollistavat, että rikosrekisteriote, joka koskee rikosrekisteritietoja lasten 
kanssa työskentelyä varten, sisältää tiedot rikos-, sakko- ja säilytysrekistereistä. Lasten 
ja nuorten henkilökohtaisen koskemattomuuden turvaaminen ja turvallisuuden edistä-
minen edellyttää, että lainsäädännöllä turvataan se, että henkilön itse pyytämään rikos-
rekisteriotteeseen saadaan kattavasti merkittyä jäsenvaltioiden alueella annetut tuomiot 
rangaistuslajista riippumatta. MLL toteaa, että yksityisen henkilön, joka ei ole Suomen 
kansalainen, esittäessä pyynnön saada rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelyä var-
ten, Oikeusrekisterikeskuksella tulee olla velvollisuus pyytää rikosrekisteritietoja henki-
lön kansalaisuusvaltiosta. 
 
MLL lisäksi toteaa, että rikosrekisteritietojen toimittamisen ja rekisterien ajantasaisuu-
den kannalta on tärkeää, että pyynnöt ja tiedot lähetetään toimivan sähköisen tietojen-
vaihtojärjestelmän kautta. On tärkeää, että Oikeusrekisterikeskuksella on kattavat ja 
ajantasaiset tiedot suomalaisia henkilöitä koskevista tuomioista ja selkeä mekanismi 
saada tiedot toisen valtion kansalaisista kyseisen valtion viranomaisilta kohtuullisessa 
ajassa. 
 
MLL toteaa vielä, että mietinnössä esitetty lainsäädäntö ja lakimuutokset edistävät las-
ten henkilökohtaista koskemattomuutta ja turvallisuutta. MLL pitää kuitenkin lasten ja 
nuorten henkilökohtaisen koskemattomuuden turvaamisen ja heidän henkilökohtaisen 
turvallisuutensa edistämisen kannalta ongelmallisena sitä, että vapaaehtoistoiminnassa 
ei ole edelleenkään mahdollisuutta selvittää vapaaehtoistyöntekijän rikostaustaa. MLL:n 
kanta on, että rikostaustan selvittämismenettely tulee mahdollistaa myös valittaessa 
henkilöitä työskentelemään vapaaehtoistyössä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa 
alaikäisten kanssa. 
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