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Laki
pakkokeinolain 9 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään pakkokeinolain (806/2011) 9 lukuun uusi 3 a § seuraavasti:

9 luku

Erityisiin tutkintakeinoihin liittyvät pakkokeinot

3 a §

Sormenjälkien ottaminen niiden jäsenvaltioiden tunnistamista koskevan keskitetyn 
järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja 

kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN), 
eurooppalaisen rikosrekisterijärjestelmän täydentämiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1726 
muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/816 

säädettyä tarkoitusta varten 

Henkilöltä, joka ei ole Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen tai joka on kansalai-
suudeton henkilö tai henkilö, jonka kansalaisuus ei ole tiedossa, on otettava niiden jäsen-
valtioiden tunnistamista koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kol-
mansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskevia tie-
toja (ECRIS-TCN), eurooppalaisen rikosrekisterijärjestelmän täydentämiseksi ja asetuk-
sen (EU) 2018/1726 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sessa (EU) 2019/816 säädettyä tarkoitusta varten sormenjäljet, jos hänet on lainvoimaises-
ti tuomittu vähintään kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen, jollei sormenjälkiä ole
otettu jo rikoksen esitutkinnassa.

Sormenjäljet saa ottaa poliisimies tai 3 §:n 3 momentissa tarkoitettu virkamies.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu henkilö on velvollinen kutsusta saapumaan kutsun esit-

täneen poliisimiehen esittämään lähimpään tarkoitukseen sopivaan toimipaikkaan. Kut-
sussa on ilmoitettava sen esittämisen peruste.

Jos 1 momentissa tarkoitettu henkilö jättää ilman hyväksyttävää syytä kutsun noudatta-
matta, hänet voidaan noutaa toimipaikkaan.

Noudosta päättää päällystöön kuuluva poliisimies. Noudosta on annettava noudettavak-
si määrätylle kirjallinen määräys. Jos määräystä ei asian kiireellisyyden vuoksi ole kirjal-
lisena, määräys ja sen perusteena olevat seikat on kerrottava noudettavalle kiinniottamisen
yhteydessä.
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Sormenjäljet voidaan ottaa myös, kun 1 momentissa tarkoitettu henkilö suorittaa rikok-
sesta tuomittua rangaistusta vankilassa tai on mielentilansa vuoksi rangaistukseen tuomit-
sematta jätettynä hoidettavana mielisairaalassa.

Sormenjäljet talletetaan poliisilain 1 §:n 1 momentissa säädettyjen tehtävien suoritta-
miseksi poliisin henkilörekisteriin. Sormenjälkien poistamisesta rekisteristä säädetään
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetussa laissa (616/2019).

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2023.
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