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Rikosrekisteriote osana hankintamenettelyä

Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari
24.1.2017

Teemu Mikkola, Oikeusrekisterikeskus



• Edellytykset rikosrekisteriotteen luovuttamiselle

• Miten ja mistä rikosrekisteriotetta haetaan?

• Mitä rikosrekisteriotteelta näkyy?

• Miten rikosrekisteriotetta käsitellään?

3.2.2017 2



Hankintamenettelysäännöksiin on kirjattu velvoite rikostaustan
tarkastamiseen EU kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa
• Ennen hankintasopimuksen tekemistä hankintayksikön on vaadittava
valittua tarjoajaa toimittamaan ajantasaiset todistukset ja selvitykset sen
tutkimiseksi, koskeeko sitä pakollinen poissulkemisperuste (HankintaL 80 §
ja Eritysalojen hankintaL 84 §)

• Hankintayksikkö voi myös milloin tahansa hankintamenettelyn aikana
pyytää ehdokkaita ja tarjoajia toimittamaan kaikki tai osan mainituista
selvityksistä, jos se on tarpeen menettelyn asianmukaisen kulun
varmistamiseksi (88.3 § ja 86.3 §)
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Rikosrekisteriote voidaan luovuttaa hankintamenettelyä
varten ehdokkaalle tai tarjoajalle (RikosrekisteriL 6b §):

• Henkilöstä, joka on ehdokkaan tai tarjoajan hallinto-, johto- tai
valvontaelimen jäsen tai käyttää edustus-, päätös- tai
valvontavaltaa kyseisessä yrityksessä tai yhteisössä.

• Otteen luovuttaminen edellyttää henkilön suostumusta.
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Rikosrekisteriote tilataan Oikeusrekisterikeskukselta
• Oikeusministeriön sähköisen palveluportaalin kautta

• Sähköinen asiointi vaatii VRK:n Katso –tunnisteet.

• Asiointi: https://asiointi.oikeus.fi/web/asiointi/etusivu

• Katso ohjeet: https://yritys.tunnistus.fi/

• Sähköpostitse

• Kirjeitse

• Hakemusten käsittelyaikatavoite on 7 työpäivää
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Otehakemusten käsittelyaika, maksullisuus ja toimitustapa
• Hakemusten käsittelyaikatavoite on seitsemän työpäivää

• Rikosrekisteriote on maksullinen (12,00 € kpl) ja lasku toimitetaan
jälkikäteen

• Otteet toimitetaan pyydettyyn postiosoitteeseen kirjeitse
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Henkilön suostumus rikosrekisteriotteen tilaamiseen
• Hakemukseen tulee liittää johtohenkilöiden allekirjoittamat

valtakirjat.

• Valtakirjasta tulee selvästi käydä ilmi, että se on tarkoitettu
hankintamenettelyn mukaisen rikosrekisteriotteen tilaamiseen.

• Hyvä vaihtoehto on käyttää Oikeusrekisterikeskuksen
lomakkeita.
http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/oikeusrekisterikeskus
/lomakkeet.html
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Hankintamenettelyä varten luovutettavalle
rikosrekisteriotteelle merkitään tietoja lainvoimaisista
päätöksistä, joilla henkilö on tuomittu  (6b.2 §):
• Lahjomisrikoksista

• Rikollisryhmän toimintaan osallistumisrikoksesta

• Ihmiskaupparikoksista

• Verorikoksista

• Rahanpesurikoksista

• Terrorismirikoksista

• Työturvallisuusrikoksista

Otteelle merkitään myös tuomiot mainittuja rikoksia vastaavista
vanhentuneista rikosnimikkeistä (6b.3 §) ja mahdolliset toisessa
valtiossa vastaavasta teosta tuomitut tuomiot (6b.4 §).
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Rikosrekisteriotteen käsittely
• Rikosrekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä (3 §) arkaluonteisia
henkilötietoja ja käsittelysäännöt ovat lähtökohtaisesti samat kuin
millä tahansa arkaluonteisella henkilötiedolla

• Erityisvaatimuksia käsittelylle on kirjattu hankintasäännöksiin
(88.4 § ja 86.4 §):

Hankintayksikkö taikka ehdokas tai tarjoaja ei saa ottaa
jäljennöstä rikosrekisteriotteesta eikä tallettaa sitä itselleen.
Hankintayksikön on poissulkemisperusteiden selvittämisen jälkeen
hävitettävä rikosrekisteriote tai palautettava se henkilölle, jota se
koskee. Rikosrekisteristä ilmeneviä tietoja ei saa ilmaista muille
kuin sellaisille henkilöille, jotka välttämättä tarvitsevat niitä
poissulkemisperusteiden selvittämiseksi.
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Yhteisön rikosrekisteriote
• Rikosrekisteriin merkitään myös tiedot ratkaisuista, joilla
oikeushenkilö on tuomittu yhteisösakkoon (2.1 §)

• Myös yhteisöstä on mahdollista tilata rikosrekisteriote
hankintamenettelyä varten (6.8 §)

• Hakemus on mahdollista jättää samalla kun otehakemus
yksityishenkilön osalta jätetään

• Sillä, jolla on oikeus kirjoittaa oikeushenkilön nimi, on oikeus
saada sitä koskeva ote rekisteristä

• Hakemuksessa ei ole tarvetta ilmoittaa syytä otteen hakemiselle

• Yhteisön rikosrekisteriote maksaa 22,00 €
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Kiitos mielenkiinnosta.

Lisätietoja Oikeusrekisterikeskuksen verkkosivuilta:

http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/rekisterit/rikosrekisteri/yr
ityksenjayhteisontiedonsaantioikeus.html

Rikosrekisteriryhmä; rikosrekisteri@om.fi

Rekisteriasiantuntija Joel Rouvinen; joel.rouvinen@om.fi

Rekisteripäällikkö Teemu Mikkola; teemu.mikkola@om.fi
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