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Lag

1206/2011

om ändring av 6 § i straffregisterlagen

Utfärdad i Helsingfors den 2 december 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i straffregisterlagen (770/1993) 6 § 2 mom., sådant det lyder i lag 955/2011, som

följer:

6 §
— — — — — — — — — — — — —

Utöver vad som bestäms i 1 mom. har en
enskild person rätt att få ett straffregisterut-
drag beträffande sig själv för att kunna åta sig
en uppgift som varaktigt och i väsentlig grad
består i att arbeta med minderåriga och där
ett utdrag ska visas upp för 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
vilka personen i fråga har dömts för en sed-
lighetssårande 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 förmild-
rande omständigheter enligt 21 kap. 3 § eller
för grov misshandel enligt 21 kap. 6 §, för
grovt rån enligt 31 kap. 2 § eller för narkoti-
kabrott enligt 50 kap. i strafflagen. I utdraget
antecknas också uppgifter om avgöranden

genom vilka personen i fråga har dömts för
motsvarande brott som de ovannämnda med
stöd av tidigare lag. I utdraget antecknas
dessutom uppgifter om böter som har dömts
ut för brott som avses i 17 kap. 18, 18 a eller
19 § och 20 kap. i strafflagen och som införts
i det bötesregister som avses i 46 § 1 mom. i
lagen om verkställighet av böter (672/2002).
En person har också rätt att få ett utdrag
beträffande sig själv för att kunna vara klas-
sificerare av bildprogram enligt lagen om
bildprogram (710/2011). I sådana fall ska
utöver uppgifterna ovan de avgöranden an-
tecknas genom vilka personen har dömts för
spridning av våldsskildring enligt 17 kap.
17 § i strafflagen eller för olaglig visning
eller spridning av bildprogram bland minder-
åriga enligt 17 kap. 18 b § i strafflagen.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
I fråga om avgifter för straffregisterutdrag
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som begärts före ikraftträdandet av denna lag
tillämpas de bestämmelser som gällde vid
ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 2 december 2011

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Justitieminister Anna-Maja Henriksson

2 1206/2011

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)


