
Rikosrekisteriotehakemus 
Lasten kanssa toimiminen vapaaehtoisena

Oikeusrekisterikeskus 
PL 157 
13101 HÄMEENLINNA

Sähköposti: rikosrekisteri@om.fi

Pyydämme saada rikosrekisterin otteen alla mainitusta vapaaehtoisesta, joka on hakeutumassa vapaaehtoistehtävään. Ote toimitetaan 
vapaaehtoistehtävän järjestäjälle.

Vapaaehtoistehtävän järjestäjä täyttää

Vapaaehtoistehtävän järjestäjä
Toimii hakijana

Muun järjestön nimi (täytetään mikäli hakijana muu kuin vapaaehtoistehtävän järjestäjä)
Toimii hakijana

Vapaaehtoistehtävän järjestäjän yhteyshenkilö Yhteyshenkilön puhelinnumero

Järjestäjän postiosoite

Vapaaehtoisen nimi

Vapaaehtoisen henkilötunnus (jos henkilöllä ei ole henkilötunnusta, syntymäaika, -paikka, kotikunta, yhteystiedot, kansalaisuus ja ammatti

Vapaaehtoistehtävä

Onko vapaaehtoistehtävän järjestäjällä ohje tai suunnitelma alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta turvaaviksi toimiksi?

Kyllä Ei Ohje tai suunnitelma liitteenä

Ohjeen tai suunnitelman nimi, hyväksymispäivä ja hyväksyjä

Vapaaehtoisen suostumus
Minulle on selvitetty, että lain (148/2014) mukaisesti 
- rikosrekisteriote pyydetään vapaaehtoistehtävän järjestäjän tarkastettavaksi alaikäisten henkilökohtaisen koskemattomuuden turvaamiseksi 
- otteeseen merkitään tiedot tietyistä seksuaali-, väkivalta- ja huumausainerikoksista 
- vapaaehtoistehtävän järjestäjän on luovutettava ote minulle välittömästi tarkastamisen jälkeen 
- vapaaehtoistehtävän järjestäjä voi sovittaessa antaa otteen hakemisen toisen järjestön tehtäväksi ja annan suostumukseni 
rikosrekisteriotteen tilaamiseksi.

Päiväys ja allekirjoitus

Käsittelyaika 7 työpäivää. Puutteelliset hakemukset jäävät odottamaan selvittelyä, mikä pidentää toimitusaika 
 
Ote maksaa 12,00 euroa. Lasku lähetetään erikseen. Maksukehotuksen lähettämisestä peritään 5 euroa. Maksut ovat ulosottokelpoisia ilman 
tuomiota tai päätöstä.

Rekisteröintitunnus

Rekisteröintitunnus
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