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Oikeusministeriö asetti 30 päivänä kesäkuuta 2003 työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin 

valmistella oikeusministeriön hallinnonalan valtakunnallisia henkilörekistereitä koskevat 

erityissäännökset. 



Työryhmän toimikaudeksi määrättiin 1.8.2003–2.9.2004. 

Työryhmän tehtävänä on ollut käydä läpi oikeusministeriön hallinnonalan valtakunnallisia 

henkilörekistereitä koskeva rekisterinpitotoiminta ja valmistella niitä koskevat tarvittavat 

erityissäännökset. Säännöksiä valmisteltaessa on tullut pyrkiä siihen, että ehdotetut 

säännökset ovat johdonmukaisia rikos- ja sakkorekisteriä koskevan sääntelyn kanssa. 

Erityisesti on tullut huolehtia siitä, että kaikkien rekistereiden osalta on todettavissa mm. 

kuka on rekisterinpitäjä, mikä on rekisterin käyttötarkoitus, mikä on rekisterin tietosisältö, 

miten tietoja saa käsitellä ja kuinka kauan tietoja saa säilyttää. Ehdotettavan sääntelyn on 

tullut ensisijaisesti turvata viranomaisille toiminnan kannalta kattava tiedonsaanti, mutta 

sillä on tullut huolehtia myös tilastotuotannon ja tutkimuksen tiedonsaantitarpeiden 

tyydyttämisestä. 

Työryhmän on tullut tarkastella erilaisia lainsäädäntöteknisiä sääntelyvaihtoehtoja. 

Erityisesti on tullut tarkastella mahdollisuutta sisällyttää tarvittavat uudet erityissäännökset 

ja jo olemassa olevia rekistereitä koskevat säännökset yhteen oikeushallinnon 

valtakunnallisia henkilörekistereitä koskevaan lakiin. Työryhmän tehtävänä on ollut laatia 

lainsäädännölliset ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon. 

Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin oikeusministeriön oikeushallinto-osaston 

osastopäällikkö Kari Kiesiläinen. Jäseniksi kutsuttiin apulaisjohtaja Tauno Aalto 

oikeusrekisterikeskuksesta, hallitusneuvos Aulis Gerlander sisäasiainministeriöstä, 

valtionsyyttäjä Christer Lundström valtakunnansyyttäjänvirastosta ja toimittaja Susanna 

Reinboth Helsingin Sanomista; jäseniksi määrättiin edelleen hallitusneuvos Heikki 

Liljeroos, tietohallintojohtaja Kari Kujanen, lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta, 

ylitarkastaja Leena Rantalankila ja neuvotteleva virkamies Helinä Lehtinen 

oikeusministeriöstä. Työryhmän sihteeriksi määrättiin oikeusministeriön oikeushallinto-

osaston hallitussihteeri (sittemmin vanhempi hallitussihteeri) Sami Sarvilinna. 

Työryhmä on kokoontunut 14 kertaa. Työskentelynsä aikana työryhmä järjesti tilaisuuden 

toimeksiannossaan mainittujen tahojen kuulemista varten. Kuulemistilaisuuteen saapuivat 

edustajat tietosuojavaltuutetun toimistosta, Oikeustoimittajat ry:stä, sisäasiainministeriön 

poliisiosastolta sekä Suomen Asianajajaliitosta. 

Saatuaan työnsä valmiiksi määräajassa työryhmä kunnioittavasti luovuttaa mietintönsä 

oikeusministeriölle esityksin, että se toimitetaan oikeushallinnon rekisterinpitotoiminnan 



keskeisille sidosryhmille lausuntoja varten ja että sen jatkovalmistelu yhteensovitetaan 

oikeudenkäynnin julkisuutta koskevan lainsäädännön uudistustyön kanssa. 

Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2004 

   

 Kari Kiesiläinen  

   

Tauno Aalto Aulis Gerlander Christer Lundström 

   

Susanna Reinboth Heikki Liljeroos Kari Kujanen 

   

Leena Vettenranta Leena Rantalankila Helinä Lehtinen 

   

  Sami Sarvilinna 

 



 



   
  
 

 

Hallituksen esitys laiksi henkilötietojen käsittelystä oi-
keushallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 

henkilötietojen käsittelystä oikeushallinnossa 
sekä lait oikeusrekisterikeskuksesta annetun 
lain ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoi-
messa annetun lain muuttamisesta. 

Lainsäädännöllä oikeushallintoviranomais-
ten nykyisistä rekistereistä muodostettaisiin 
oikeushallinnon valtakunnallinen tietojärje s-
telmä, joka olisi säännelty yhdenmukaisesti 
ja jota koskisivat samat yleiset periaatteet. 
Valtakunnallinen järjestelmä palvelisi asia-
kaslähtöisyyden tavoitetta, kun tietopyyntöi-
hin voitaisiin vastata keskitetysti tehok-
kaammin ja kattavammin kenenkään oikeus-
suojaa silti vaarantamatta. 

Tavoitteena on välineneutraali lainsäädän-
tö, joka on eriytetty olemassa olevien järje s-
telmien määrittelyistä. Järjestelmän jaottelu 
prosessilajeittain vähentäisi teknisestä kehi-
tyksestä johtuvia lainmuutospaineita. 

 
Esityksessä ehdotetaan, että oikeusrekiste-

rikeskuksesta tulisi oikeushallinnon henkilö-
rekistereiden rekisterinpitäjä, joka ratkaisisi 
niihin kohdistetut tietopyynnöt. Yksittäiset 
oikeushallintoviranomaiset voisivat silti ede l-
leen vastata tietopyyntöihin, jotka koskevat 
pelkästään niiden omia tietoja. 

Oikeushallinnon henkilörekistereitä koske-
va lainsäädäntö liittyy läheisesti oikeuden-
käynnin julkisuutta koskevaan lainsäädän-
töön. Hanke oikeudenkäynnin julkisuuslain-
säädännön uudistamiseksi on parhaillaan vi-
reillä. Ehdotettujen lakien voimaantulo on 
perusteltua yhdenmukaistaa uudistetun jul-
kisuuslainsäädännön voimaantulon kanssa.

 
 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Johdanto 

Suomen perustuslain (731/1999) 21 §:ssä 
säädetään oikeusturvasta ja oikeudenkäynnin 
julkisuudesta. Sen mukaan jokaisella on oi-
keus saada asiansa käsitellyksi asianmuka i-
sesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mu-
kaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai 
muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oi-
keuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva pää-
tös tuomioistuimen tai muun riippumattoman 
lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Käsittelyn 
julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada 
perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin 
kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäyn-
nin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla. 
Käsittelyn julkisuutta koskee oikeudenkäyn-
nin julkisuudesta annettu laki (945/1984; ko-
konaisuudistus vireillä). 

Perustuslain 10 §:n mukaan jokaisen yks i-
tyiselämä on turvattu. Pykälän 1 momentin 
mukaan henkilötietojen suojasta säädetään 
tarkemmin lailla. Säännös viittaa tarpeeseen 
lainsäädännöllisesti turvata yksilön oikeus-
turva ja yksityisyyden suoja henkilötietojen 
käsittelyssä (HE 309/1993 vp). Perustuslaki-
valiokunta on katsonut säännöksen lakiviitta-
uksen edellyttävän lainsäätäjän säätävän 
henkilötietojen suojasta, mutta jättävän sään-
telyn yksityiskohdat lainsäätäjän harkintaan 
(PeVM 25/1994). Lainsäätäjän liikkuma-alaa 
rajoittaa kuitenkin se, että henkilötietojen 
suoja osittain sisältyy perustuslaissa suojatun 
yksityiselämän piiriin. Lisäksi liikkuma-alaa 
rajoittavat Suomea tietosuojan alalla sitovat 
kansainväliset velvoitteet. Henkilötietolaki 
(523/1999), jolla on pantu kansallisesti täy-
täntöön yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liik-
kuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 an-
nettu Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivi 95/46/EY (jäljempänä tietosuojadi-
rektiivi), on henkilötietojen käsittelyä koske-
va yleislaki. Henkilötietojen käsittelyyn, jos-
ta ei ole erityissäännöksiä, sovelletaan henki-
lötietolaissa säädettyjä yleisiä periaatteita ja 
velvoitteita. Henkilötietojen käsittelyä kos-

kevaa erityislainsäädäntöä voidaan pitää pe-
rusteltuna silloin, kun jollakin tietyllä yhteis-
kunnan alueella on sen erityispiirteet huomi-
oon ottaen tarpeen poiketa tai täsmentää hen-
kilötietolain säännöksiä. Poikkeamisen tai 
täsmentämisen tarpeet on perusteltava erik-
seen. 

Perustuslain 12 §:n 2 momentin mukaan vi-
ranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut 
tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuut-
ta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla 
erikseen rajoitettu. Viranomaisen toiminnan 
julkisuudesta annettu laki (621/1999) on 
yleislaki, joka koskee myös viranomaisten 
ylläpitämien rekistereiden julkisuutta tai sa-
lassapitoa. Useiden viranomaisten ylläpitä-
mien rekistereiden julkisuudesta on ollut tar-
peen säätää myös erityislailla, jolloin erityis-
laki täydentää yleislakia. 

Oikeusministeriön hallinnonalalla ylläpide-
tään useita erilaisia asianhallinta-, diaari-, ja 
rekisterijärjestelmiä, jotka sisältävät tietoa 
käsiteltävistä asioista ja henkilöistä. Rekiste-
rinpitäjille esitetään entistä useammin sella i-
sia tiedonsaantipyyntöjä, joiden vuoksi jou-
dutaan tekemään ratkaisuja perustuslaissa il-
maistujen yksityisyyden suojaa ja tietojen 
julkisuutta koskevien periaatteiden suhteen. 
Sääntely ei ole selvää siitä, kenelle, mihin 
tarkoitukseen ja mitä tietoja voidaan luovut-
taa. 
 
2. Nykyti la 

2.1. Henkilörekisteri 

Viranomaisten henkilötietoja sisältävät tie-
tojärjestelmät (ml. diaarit) ovat paitsi viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa 
laissa tarkoitettuja asiakirjoja myös henkilö-
tietolaissa tarkoitettuja henkilörekistereitä. 

Henkilötietoja ovat henkilötietolain mu-
kaan kaikki luonnollista henkilöä taikka hä-
nen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan 
kuvaavat merkinnät, jotka voidaan tunnistaa 
häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan 
yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. 
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Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan 
henkilötietolaissa kaikkia henkilötietoihin 
kohdistuvia toimenpiteitä kuten mm. kerää-
mistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, 
siirtämistä, luovuttamista, yhdistämistä, suo-
jaamista, poistamista ja tuhoamista. 

Henkilörekisteri on mm. käyttötarkoituk-
sensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä 
muodostuva henkilötietoja sisältävä tieto-
joukko, jota käsitellään osin tai kokonaan 
atk:n avulla. Määritelmän mukainen looginen 
rekisterikäsite merkitsee, että samaan henki-
lörekisteriin luetaan kuuluviksi kaikki ne tie-
dot, joita käytetään samassa käyttöyhteydes-
sä riippumatta siitä, miten ja mihin ne on ta l-
letettu. 

Rekisterinpitäjä on yksi tai useampi henki-
lö, yhteisö, laitos tai säätiö, jonka käyttöä 
varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on 
oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä tai 
jonka tehtäväksi rekisterinpito on lailla sää-
detty. 

Henkilötietojen käsittely on suunniteltava 
ennen kuin tietoja aletaan käsitellä. Henkilö-
tietojen käsittelyn tulee olla asiallisesti perus-
teltua rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. 
Käsittelyn tarkoitukset sekä se, mistä henki-
lötiedot säännönmukaisesti hankitaan ja mi-
hin niitä säännönmukaisesti luovutetaan, on 
määriteltävä ennen henkilötietojen keräämis-
tä tai muodostamista henkilörekisteriksi. 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on määri-
teltävä siten, että siitä ilmenee, minkälaisten 
rekisterinpitäjän tehtävien hoitamiseksi hen-
kilötietoja käsitellään. Tämä etukäteinen 
suunnitteluvelvollisuus sisältyi jo henkilötie-
tolakia edeltäneeseen, nyttemmin kumottuun 
henkilörekisterilakiin (471/1987). 

Henkilötietojen käsittely on sallittu muun 
muassa rekisteröidyn suostumuksella, jos kä-
sittelystä säädetään laissa, jos käsittely johtuu 
rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tai sen no-
jalla määrätystä tehtävästä tai velvoitteesta, 
jos rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelus-
suhteen, jäsenyyden tai muun niihin verratta-
van suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekiste-
rinpitäjän toimintaan (nk. yhteysvaatimus), 
jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän toi-
meksiannosta tapahtuvaa maksupalvelua, tie-
tojenkäsittelyä tai muita niihin verrattavia 
tehtäviä varten tai jos käsittelyyn on tie-

tosuojalautakunnan lupa. Henkilötietojen kä-
sittely on sallittua laissa säädetyin edellytyk-
sin myös tutkimusta, tilastointia ja viran-
omaisen suunnittelu- ja selvitystehtäviä var-
ten. 

Henkilötietolain mukaan arkaluonteisten 
henkilötietojen käsittely on kielletty. Arka-
luonteisia henkilötietoja ovat tiedot, jotka 
kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan: 

1) rotua tai etnistä alkuperää; 
2) henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai 

uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon 
kuulumista; 

3) rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta 
rikoksen seuraamusta; 

4) henkilön terveydentilaa, sairautta tai 
vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja 
hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toi-
mia, 

5) henkilön seksuaalista suuntautumista tai 
käyttäytymistä; taikka 

6) henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hä-
nen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, tuki-
toimia ja muita sosiaalihuollon etuuksia. 

Arkaluonteisten tietojen käsittelykiellosta 
on olemassa eräitä poikkeuksia. Käsittely-
kielto ei estä tietojen käsittelyä, josta sääde-
tään laissa tai joka johtuu välittömästi rekis-
terinpitäjälle laissa säädetystä tehtävästä eikä 
tietojen käsittelyä tilastointia varten. Tie-
tosuojalautakunta voi antaa luvan arkaluon-
teisten henkilötietojen käsittelyyn tärkeää 
yleistä etua koskevasta syystä. 

Arkaluonteisia tietoja voi käsitellä myös 
joku toinen rekisterinpitäjän toimeksiannosta 
tämän lukuun. Tällöin toimeksiannon anta-
neella rekisterinpitäjällä tulee olla lakiin pe-
rustuva oikeus käsitellä tietoja. Toimeksian-
nosta henkilötietoja käsittelevän on ennen 
tietojen käsittelyyn ryhtymistä annettava re-
kisterinpitäjälle asianmukaiset sitoumukset ja 
muutoin riittävät takeet henkilötietojen suo-
jaamisesta. Tietosuojadirektiivin 17 artiklan 
3 kohta edellyttää, että käsiteltäessä henkilö-
tietoja rekisterinpitäjän lukuun, henkilötieto-
jen käsittely on järjestettävä sopimuksella tai 
muulla oikeudellisella asiakirjalla, jossa mää-
ritellään käsittelijän ja rekisterinpitäjän suhde 
sitovasti. 

Arkaluonteiset tiedot on poistettava rekiste-
ristä välittömästi sen jälkeen, kun käsittelylle 
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ei ole perustetta. Perustetta ja käsittelyn tar-
vetta on arvioitava vähintään viiden vuoden 
välein, jollei laista tai tietosuojalautakunnan 
luvasta muuta johdu. 

Tietosuojadirektiivin 8 artiklan 5 kohdan 
mukaan rikoksiin, tuomioihin tai turvallisuut-
ta koskeviin toimenpiteis iin liittyvää tieto-
jenkäsittelyä voidaan suorittaa ainoastaan 
julkisen viranomaisen valvonnassa tai, jos 
kansallisessa lainsäädännössä säädetään eri-
tyisistä tarpeellisista suojatoimista, jäsenval-
tion myöntämissä näiden suojatoimien kat-
tamissa poikkeuksissa. Näistä poikkeuksista 
on ilmoitettava komissiolle. Täydellistä ri-
kosrekisteriä ei kuitenkaan saa pitää kuin jul-
kisen viranomaisen valvonnassa. 
 
2.2. Oikeushallinnon henkilörekisterit 

Tuomiolauselmajärjestelmän rikosasiainre-
kisteri (TL/RAR) 

Tuomiolauselmajärjestelmän rikosasiainre-
kisteristä ei ole lain tasoisia säännöksiä. Ase-
tustasolla siitä on säädetty muun muassa 
vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta an-
netussa asetuksessa (447/1975) ja sakon täy-
täntöönpanosta annetussa valtioneuvoston 
asetuksessa (789/2002). Järjestelmää koskee 
lisäksi oikeusministeriön päätös yleisten ali-
oikeuksien ja hovioikeuksien ratkaisuista teh-
tävistä ilmoituksista (278/1992). TL/RAR:ia 
koskevan erillislainsäädännön puuttuessa tu-
lisi henkilötietolaissa arkaluonteisten tietojen 
käsittelylle säädettyjen edellytysten täyttyä, 
jotta rekisterinpito olisi lain mukaista. 

TL/RAR:n rekisterinpitäjänä toimii oikeus-
rekisterikeskus. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
TL/RAR:ssa on käräjäoikeuksien ja hovioi-
keuksien rikostuomioiden lopputulostietojen 
jakelu näitä tietoja tarvitseville viranomaisil-
le tai tietojärjestelmille. Rekisterin avulla 
tuomiolauselmatiedot välitetään muun muas-
sa rikosrekisteriin ja sakkorekisteriin. Tietoja 
toimitetaan lisäksi vankeusrangaistuksen täy-
täntöönpanoa, tullin rekistereitä, ajokorttire-
kisteriä, sotilaskurinpitoasioiden hoitamista 
sekä tilastokeskusta varten. Rekisterin tietoja 
käytetään lisäksi henkilöiden luotettavuuden 
arviointiin. 

Tuomiolauselmajärjestelmän rikosasiainre-
kisteriin rekisteröityjen ryhmiä ovat rikos-
tuomioiden vastaajat sekä siviiliasioissa val-
tiolle korvausvelvollisiksi tuomitut vastaajat. 
Näihin liittyviä tietoja ja tietoryhmiä rekiste-
rissä ovat tuomion vastaajakohtaiset lopputu-
lokset, tuomiolauselmat (asian, ratkaisun ja 
tuomiolauselman tunnustiedot, henkilön tie-
dot); tuomion lopputulos vastaajan osalta 
(syyksi luetut rikokset, rangaistusseuraamuk-
set, lainkohdat, muut rikosoikeudelliset seu-
raamukset, hylätyt syytekohdat, korvausve l-
vollisuus, muut lausunnot, tutkimatta jättä-
minen, asian raukeaminen, tuomion lainvoi-
maisuus vastaajan osalta, tuomiolauselman 
jakelu viranomaisille). Järjestelmän sään-
nönmukaisia tietolähteitä ovat käräjäoikeu-
den istuntokäsittelyn ja tuomion, ja vastaa-
vasti hovioikeuden istuntokäsittelyn ja tuo-
mion, pohjalta syntyvät tuomiolauselmaso-
velluksen tapahtumatiedot. Tuomioistuimet 
siirtävät tiedot rikosasiainrekisteriin tuomio-
lauselmajärjestelmän tapahtumatiedostosta 
niin sanotulla vapauttamiskomennolla. 

Toisin kuin rikosrekisterissä, TL/RAR:ssa 
on tietoja tuomioistuinratkaisuista, joilla on 
tuomittu ainoastaan sakkorangaistus tai hen-
kilö on jätetty rangaistukseen tuomitsematta, 
samoin kuin tietoja sellaisista vankeusran-
gaistuksista, joita ei merkitä rikosrekisteriin 
(siviilipalveluslain nojalla tuomitut seuraa-
mukset). Rekisterissä on tietoja myös yhte i-
sösakoista, joiden salassapidosta rikosrekiste-
rissä ja sakkorekisterissä on erikseen säädet-
ty. Lisäksi rekisteriin tallennetaan tietoja 
muissa pohjoismaissa tuomituista sakko-
täytäntöönpanolain nojalla perittävistä seu-
raamuksista sekä Suomen viranomaisten 
maksettaviksi määräämistä uhkasakoista. 

Siten TL/RAR sisältää henkilörekisterilais-
sa tarkoitettuja arkaluonteisia tietoja. 

Tietoja jaellaan (kerran viikossa) täytän-
töönpano- ja rekisteriviranomaisille sekä ti-
lastokeskukselle. Vastuu oikean jakelun suo-
rittamisesta on kullakin tuomioistuimella va-
pauttamiskomentoa annettaessa. 

Käräjäoikeudet voivat tehdä omia päätök-
siään koskevia kyselyjä rikosasiainrekisteriin 
ja hovioikeudet näkevät kaikki oman tuo-
miopiirinsä päätökset. Käräjäoikeuden voivat 
tarkistaa rekisteristä, onko tuomiolauselma-
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tiedot talletettu oikein järjestelmään. Hovioi-
keudet tallettavat omat päätöksensä käräjäoi-
keuden päätöksen päälle. 

Rekisteriä käytetään lisäksi henkilöiden 
luotettavuuden arviointiin. Suojelupoliisilla 
on kyselyoikeus TL/RAR:iin turvallisuussel-
vityksiä varten. Rekisterin tietoja annetaan 
samassa tarkoituksessa myös paikallispolii-
sille ja pääesikunnalle. Viimeksi mainituilla 
ei ole kuitenkaan oikeutta saada tietoja tekni-
sen käyttöyhteyden avulla. Tietojen käyttö 
turvallisuusselvityksiä varten perustuu tur-
vallisuusselvityksistä annettuun lakiin 
(177/2002). 

Rekisterin avulla on myös ylläpidetty sak-
korekisterin tietoja asioissa, jotka on ratkais-
tu käräjä- tai hovioikeuksissa. Tämän vuoksi 
rikosasianrekisterin tietoja ei voitu aiemmin 
poistaa ennen kuin vastaava asia voidaan 
poistaa sakkorekisteristä. Rikosasianrekiste-
rin ei kuitenkaan katsottu olevan osa sakko-
rekisteriä, koska sillä on useita muita kuin 
sakkorekisteriin liittyviä käyttötarkoituksia. 
Tietoja säilytetään rekisterissä vähintään 5 
vuotta. Oikeusrekisterikeskus on nyttemmin 
ottanut käyttöön RAJsa-nimisen perintäjär-
jestelmän, joten tiedot rikosasiainrekisteristä 
voidaan tämän puolesta poistaa riippumatta 
siitä, onko täytäntöönpano kesken. 

Tällä hetkellä  henkilötietolain edellytykset 
arkaluonteisten henkilötietojen käsittelylle 
eivät täyty TL/RAR:n osalta. Käsittelystä ei 
säädetä laissa, kysymyksessä ei ole toimek-
siannosta tapahtuva henkilötietojen käsittely 
eikä se johdu rekisterinpitäjänä toimivalle 
oikeusrekisterikeskukselle välittömästi laissa 
säädetystä tehtävästä. Tietoja sinänsä lähete-
tään myös tilastointitarkoituksiin, mutta kä-
sittelyn varsinainen päämäärä ei kuitenkaan 
ole tilastointi vaan täytäntöönpanon tukemi-
nen. Käsittelyyn ei myöskään ole tie tosuoja-
lautakunnan antamaa lupaa. 
 
Kyösti (tuomioistuinten kyselykäyttöjärje s-
telmä) 

Kyöstin eli tuomioistuinten kyselykäyttö-
järjestelmän tarkoituksena on edistää tuomio-
istuinten diaarijulkisuutta siten, että kansala i-
set ja media saavat tietoa tuomioistuimissa 
vireillä olevista ja ratkaistuista asioista. Yle i-

söllä on mahdollisuus selata ja hakea yksit-
täiseen tuomioistuimeen saapuneiden asioi-
den julkisia diaaritietoja ratkaisupäivän ja di-
aarinumeron perusteella tuomioistuimen kir-
jaamossa sijaitsevalta asiakaspäätteeltä. Se-
lailla voidaan myös muun kuin sen tuomiois-
tuimen diaaritietoja, jossa asiakaspääte sijait-
see; selailu voidaan kuitenkin kohdistaa vain 
yhden tuomioistuimen tietoihin kerrallaan. 
Viranomaisilla on laajempi oikeus katsella 
myös toisten viranomaisten tietoja. 

Järjestelmä on tällä hetkellä käytössä kor-
keimmassa oikeudessa, hovioikeuksissa, 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa, hallinto-
oikeuksissa sekä vakuutusoikeudessa. Kärä-
jäoikeuksiin se on tulossa. 

Järjestelmä sisältää seuraavia tietoja: Asian 
diaarinumero, saapumispäivä, vireilletulo-
päivä, asian julkisuus/salassapito, asianosais-
tiedot (mm. nimi, hetu), asiaryhmä, muutok-
senhaunalaisen päätöksen tiedot, asian käsit-
telytiedot sekä lainvoimaisuus- tai valitustie-
dot. Järjestelmään otetaan vain oikeuden-
käynnin julkisuudesta annetun lain 2 §:n mu-
kaan julkisia tietoja, salaiset jätetään pois. 

Rekisterinpitäjänä on kukin tuomioistuin. 
Kansalaisten käytössä oleva ”kansalais-

Kyösti” on ominaisuuksiltaan sellainen, että 
se on riittävällä tavoin säännelty henkilötie-
tolain puitteissa. ”Viranomais-Kyösti” mah-
dollistaa useiden tuomioistuinten tietojen se-
lailun, joten se vaatii sääntelyä. Kaikki rekis-
terinpitäjänä olevat tuomioistuimet eivät 
esimerkiksi ole antaneet lupaa selailuun jo-
kaiselle muulle tuomioistuimelle ja oikeusre-
kisterikeskukselle. Poliisi on pyytänyt pääsyä 
viranomais-Kyöstiin, samoin Eläketurvakes-
kus on pyytänyt saada selailla vakuutusoi-
keuden tietoja. Kun käräjäoikeudet otetaan 
mukaan Kyöstin piiriin, luvanantajien ja lu-
vantarvitsijoiden määrä lisääntyy entisestään. 

Kysymyksessä on valtakunnallinen pysyvä 
rekisteri, johon sisältyy myös arkaluonteisia 
henkilötietoja, lähinnä hovioikeuksien rikos-
asioiden ja hallinto-oikeuksien sosiaaliturvaa 
koskevien asioiden osalta. Edellytykset arka-
luonteisten henkilötietojen käsittelylle eivät 
täyty, koska käsittelystä Kyöstissä ei säädetä 
laissa, käsittely ei johdu välittömästi oikeus-
ministeriölle tai kenellekään muullekaan lais-
sa säädetystä tehtävästä, tietoja ei käsitellä ti-
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lastotarkoituksissa, kysymyksessä ei ole toi-
meksiannosta tapahtuva henkilötietojen kä-
sittely eikä käsittelyyn ole tietosuojalauta-
kunnan lupaa. 
 
Sakari (rikosdiaari) 

Sakari-järjestelmän käyttötarkoituksena on 
syyttäjäyksiköiden ja käräjäoikeuksien rikos-
asioiden käsittely ja asianhallinta sekä asia-
kirjatuotanto. Käyttötarkoituksena on lisäksi 
myös viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain 18 §:n 1 momentin 1 kohdassa 
edellytetty luettelon pitäminen viranomaisen 
asioista. 

Järjestelmään tallennettavia tietoja ovat 
tiedot asianosaisen asemasta, asiasta, asian 
käsittelystä ja käsittelyvaiheesta, teosta, ri-
kosnimikkeestä, tekoajasta, teon muusta yk-
silöinnistä, vastaajista, asianomistajista, vas-
taajan ja teon yhteydestä, vaatimuksesta, vaa-
timuksen esittäjästä, vaatimuksen kohteesta, 
vaatimuksen ja teon yhteydestä, syyttäjän 
ratkaisusta, käräjäoikeuden ratkaisusta sekä 
lainvoimaisuudesta tai muutoksenhausta. Sa-
karin avulla tuotetaan myös asiakirjoja, kuten 
haastehakemuksia, haasteita, välitoimiin liit-
tyviä asiakirjoja ja tuomioita. 

Tietyn viraston asioihin on pääsy niillä ky-
seisen viraston henkilöillä, joille virasto on 
antanut käyttöoikeudet. Yhteistoiminta-
alueen syyttäjillä on pääsy kaikkiin yhteis-
toiminta-alueen virastojen tietoihin. Syyttä-
jänvirastot ja käräjäoikeudet voivat myös 
tarkistaa supistetulla kyselyllä rekisteristä, 
onko niille vireille tulleen asian vastaajalla 
asioita avoinna muissa syyttäjänvirastoissa 
tai käräjäoikeuksissa, jotta tarvittaessa henki-
lön asioiden käsittely voidaan keskittää yh-
delle syyttäjälle tai käräjäoikeudelle. Valta-
kunnansyyttäjänvirastolla on pääsy kaikkiin 
syyttäjäyksiköihin. 

Jokainen tuomioistuin ja syyttäjäyksikkö 
on omien tietojensa rekisterinpitäjä. 

 Teknisesti Sakari on keskitetty valtakun-
nallinen rekisteri, johon sisältyy syytteitä 
koskevia arkaluonteisia tietoja. Rekisteristä 
selviää mikä on ollut syyteharkinnan loppu-
tulos kunkin asiassa syytetyn osalta, mutta ei 
lopullista ratkaisua niissä rikosasioissa, joissa 
syyte on päätetty nostaa. Tietoja luovutetaan 

säännönmukaisesti poliisille syyttäjän teke-
mistä syyttämättäjättämispäätöksistä ja siirre-
tään tilastotietokantaan yksittäisen viraston 
tai valtakunnansyyttäjänviraston ja oikeus-
ministeriön käyttöön. Tietoja luovutetaan 
myös turvallisuusselvityksiä varten, vaikka 
rekisterissä ei ole tietoa tuomioistuimen asi-
assa antamasta päätöksestä. Luovuttaminen 
perustuu lakiin turvallisuusselvityksistä. 

Koska Sakarista ei ole säädetty laissa, so-
velletaan Sakarin avulla tapahtuvaan henkilö-
tietojen käsittelyyn henkilötietolakia. Henki-
lötietolaissa säädetyt edellytykset arkaluon-
teisten henkilötietojen käsittelylle eivät Saka-
rin osalta täyty, koska käsittelystä ei säädetä 
laissa, käsittely ei johdu välittömästi oikeus-
ministeriölle tai kenellekään muullekaan lais-
sa säädetystä tehtävästä, tietoja ei käsite llä ti-
lastotarkoituksissa, kysymyksessä ei ole toi-
meksiannosta tapahtuva henkilötietojen kä-
sittely eikä käsittelyyn ole tietosuojalauta-
kunnan lupaa. Henkilötietolain 12 §:n 1 mo-
mentin 4 kohdan nojalla arkaluonteisten tie-
tojen käsittelykielto ei sinänsä estä tietojen 
käsittelyä, joka on tarpeen oikeusvaateen laa-
timiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi tai 
ratkaisemiseksi. Koska arkaluonteiset henki-
lötiedot kuitenkin säilyvät rekisterissä sen 
jälkeenkin kun oikeusvaade on ratkaistu, ei 
rekisterinpito tältä osin voi perustua mainit-
tuun lainkohtaan. 
 
Tuomas (siviiliasioiden diaari) 

Tuomaksen eli siviiliasioiden diaarijärje s-
telmän käyttötarkoituksena on käräjäoikeuk-
sien tällaisten asioiden käsittely ja hallinta. 
Käyttötarkoituksena on lisäksi myös viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain 18 §:n 1 momentin 1 kohdassa edellytet-
ty luettelon pitäminen viranomaisen asioista. 

Tuomakseen tallennettavia tietoja ovat tie-
dot asianosaisista, näiden asemasta, asiasta, 
asian käsittelystä ja käsittelyvaiheesta, väli-
toimista, istunnoista ja ratkaisusta. Jokainen 
käräjäoikeus on oman Tuomaksensa rekiste-
rinpitäjä. 

Tällä hetkellä Tuomakset ovat fyysisesti ja 
loogisesti erillisiä. Ne on kuitenkin myö-
hemmin tarkoitus keskittää yhdeksi suureksi 
fyysiseksi kannaksi samoin kuin Sakarikin. 
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Tämän myötä tulevat esille samat kysymyk-
set kuin edellä Sakarinkin kohdalla. 
 
Ns. raportointi- ja tilastointijärjestelmä 

Raportointi- ja tilastointijärjestelmään kerä-
tään tietoja hallinto-oikeuksien, hovioikeuk-
sien, korkeimman hallinto-oikeuden, kor-
keimman oikeuden, kriminaalihuoltolaitok-
sen, käräjäoikeuksien, oikeusaputoimistojen, 
syyttäjänvirastojen sekä vakuutusoikeuden 
asianhallintajärjestelmistä. Järjestelmään siir-
retään kerran vuorokaudessa tiedot virastojen 
erillisistä diaareista ja keskitetystä rikosdiaa-
rista Sakarista. Rekisteriin ei kuitenkaan siir-
retä mitään tietoja joidenkin järjestelmien si-
sältämistä tekstidokumenteista. Järjestelmäs-
sä on tietoja vuodesta 1998 alkaen. 

Raportointi- ja tilastointijärjestelmän rekis-
terinpitäjinä ovat edellä mainitut virastot. 
Rekisterinpitäjiksi mainittujen lisäksi järje s-
telmää käyttää myös oikeusministeriö. 

Rekisterin käyttötarkoituksena on tilasto-
tuotanto. Tilastoja tuotetaan muun muassa 
oikeusministeriön tulosohjausta varten. Re-
kisteriä käytetään myös erilaisten raporttien 
tekemiseen, esimerikkinä vaikkapa syyttäjä - 
tai tuomarikohtaiset listat avoimista asioista. 

Lähtökohtaisesti jokainen käyttäjä näkee 
vain oman virastonsa tilastot ja raportit sekä 
lisäksi koko maan tilastoja, joissa on vain lu-
kumäärätietoja. Jokaisella syyttäjäyksiköllä 
on lisäksi pääsy kaikkiin syyttäjätilastoihin, 
myös työtilastoihin. 

Kysymyksessä on siten suuri valtakunnal-
linen pysyvä rekisteri, joka sisältää henkilö-
tasoista tietoa ja paljon myös arkaluonteisia 
tietoja. 

Koska raportointi- ja tilastointijärjestelmäs-
tä ei ole säädetty laissa, sovelletaan rekisterin 
avulla tapahtuvaan henkilötietojen käsitte-
lyyn henkilötietolakia. Henkilötietolain 12 
§:n mukaan arkaluonteisia henkilötietoja saa 
käsitellä tilastointia varten. Silloin kun ky-
symys on sellaisesta henkilötietojen käsitte-
lystä tilastotarkoituksia varten, josta ei ole 
toisin säädetty, on lisäksi henkilötietolain 15 
§:ssä säädettyjen edellytysten henkilötietojen 
käsittelylle täytyttävä. Henkilötietolain 15 
§:n mukaan tilastotarkoituksia varten saa 
henkilötietoja puolestaan käsitellä, jos (1) ti-

lastoa ei voida tuottaa tai sen tarkoituksena 
olevaa tiedontarvetta toteuttaa ilman henkilö-
tietojen käsittelyä; (2) tilaston tuottaminen 
kuuluu rekisterinpitäjän toimialaan; sekä (3) 
tilastorekisteriä käytetään vain tilastollisiin 
tarkoituksiin eikä siitä luovuteta tietoja siten, 
että tietty henkilö on niistä tunnistettavissa, 
ellei tietoja luovuteta julkista tilastoa varten. 
Kaikkien edellä mainittujen edellytysten on 
täytyttävä yhtäaikaa, jotta tietojen käsittely 
tilastotarkoituksia varten olisi laillista. Tällä 
hetkellä nämä edellytykset eivät täyty. 

Oikeusministeriön hallinnonalan raportoin-
ti- ja tilastotuotantoa ollaan kehittämässä 
suuntaan, jossa nimenomaista tietojen luo-
vuttamista operatiivisesta asianhallintajärje s-
telmästä tilastotuotantojärjestelmään ei enää 
tarvitsisi tehdä, vaan operatiiviset tiedot oli-
sivat sellaisinaan käytettävissä tilastotuotan-
toon ns. DataWarehouse -järjestelyn avulla. 
Tässä järjestelyssä tiedot monistetaan ajoit-
tain sellaisinaan operatiivista järjestelmää 
toistavaksi tietokannaksi, johon voidaan sit-
ten kohdistaa tilastoinnissa ja raportoinnissa 
tarvittavia toimenpiteitä. Tietosisältö opera-
tiivisessa kannassa ja tilastokannassa on sa-
manlainen. 
 
Muita tuomioistuinten asiankäsittelyjärje s-
telmiä 

Hovioikeuksilla, korkeimmalla oikeudella, 
hallinto-oikeuksilla, korkeimmalla hallinto-
oikeudella, markkinaoikeudella, työtuomiois-
tuimella ja vakuutusoikeudella on kaikilla 
omat asianhallintajärjestelmänsä. 

Asianhallintajärjestelmiin tallennettavia 
tietoja ovat tiedot asianosaisista, näiden ase-
masta, asiasta, asian käsittelystä ja käsittely-
vaiheesta, välitoimista, istunnoista ja ratka i-
susta. Jokainen edellä mainittu tuomioistuin 
on oman asiankäsittelyjärjestelmänsä rekiste-
rinpitäjä. 
 
Muita oikeusministeriön hallinnonalan rekis-
tereitä 

Oikeusministeriön hallinnonalalla ylläpide-
tään suurta määrää erilaisia rekistereitä eril-
lislainsäädännön perusteella. Rikosrekisteris-
tä säädetään rikosrekisterilaissa (770/1993). 
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Sakkorekisteristä, saatavarekisteristä, muun-
torangaistusrekisteristä, rangaistusmääräys-
rekisteristä, rikesakkorekisteristä, rikosva-
hinkoasiainrekisteristä säädetään sakon täy-
täntöönpanosta annetussa laissa (672/2002). 
Liiketoimintakieltorekisteristä säädetään lii-
ketoimintakiellosta annetussa laissa 
(1220/1997). Rangaistusten täytäntöön-
panotehtävien sekä muiden rikosseuraamus-
virastolle, kriminaalihuoltolaitokselle ja van-
keinhoitolaitokselle kuuluvien tehtävien suo-
rittamiseksi tarpeellisista henkilörekistereistä 
säädetään henkilötietojen käsittelystä ran-
gaistusten täytäntöönpanossa annetussa laissa 
(422/2002). Ylikuormamaksurekisteriä kos-
kevia säännöksiä on ylikuormamaksusta an-
netussa asetuksessa (240/1982). Kuulutusre-
kisteristä säädetään julkisesta haasteesta an-
netussa laissa (729/2003). Lahjoitusasiainre-
kisteristä säädetään lahjanlupauslaissa 
(766/1991). Avioehtoasiain rekisteristä sää-
detään avioliittolaissa (234/1929). Kaupan-
vahvistajarekisteristä säädetään kaupanvah-
vistaja-asetuksessa (958/1996). Konkurssire-
kisteristä säädetään konkurssilaissa 
(120/2004). Yrityssaneerausrekisteristä sää-
detään yrityksen saneerauksesta annetussa 
laissa (794/1998). Kiinteistötietojärjestelmäs-
tä säädetään kiinteistörekisterilaissa 
(392/1985), lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä 
annetussa laissa (353/1987) ja kiinteistötieto-
järjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalve-
lusta annetussa laissa (453/2002). Velkajä r-
jestelyrekisteristä säädetään yksityishenkilön 
velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993). 

Kaikissa edellä mainituissa rekistereissä on 
siis huomionarvoista, että sääntely on jo eri-
tyislainsäädännössä, lukuun ottamatta yli-
kuormamaksurekisteriä ja kaupanvahvistaja-
rekisteriä, joissa säädöstasona on asetus. Yli-
kuormamaksurekisteri ei ole tietosuojan kan-
nalta ongelmallinen, koska henkilötietolaki 
antaa luvan pitää rekisteriä saamisen perimis-
tä varten, mistä asiassa on kysymys. Kau-
panvahvistajat puolestaan on määrätty suorit-
tamaan julkista tehtävää. Kaupanvahvistaja-
rekisterin pitäminen on siten henkilötietolain 
8 §:n 8 kohdassa tarkoitettuun henkilön ase-
maan ja tehtäviin julkisyhteisössä liittyvää 
yleisesti saatavilla olevan tiedon käsittelyä, 

joten se on suoraan henkilötietolain nojalla 
sallittua. 
 
3. Esi tyksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1. Tavoitteet 

Oikeusministeriön hallinnonala lla ylläpide-
tään useita erilaisia asianhallinta-, diaari-, ja 
rekisterijärjestelmiä, jotka sisältävät tietoa 
käsiteltävistä asioista ja henkilöistä. Näiden 
järjestelmien rekisterinpitäjät joutuvat entistä 
useammin vastaamaan sellaisiin tiedonsaan-
tipyyntöih in, joiden takia on punnittava yks i-
tyisyyden suojaa ja tietojen julkisuutta kos-
kevien periaatteiden suhdetta. Nykyisen 
sääntelyn perusteella ei kaikissa tapauksissa 
ole selvää kenelle, mihin tarkoitukseen ja mi-
tä tietoja voidaan luovuttaa, varsinkin kun 
rekistereihin sisältyy arkaluonteisia henkilö-
tietoja. Nämä arkaluonteiset tiedot ovat lä-
hinnä henkilötietolain 11 §:n 3 kohdassa tar-
koitettuja rikollista tekoa, rangaistusta tai 
muuta rikoksen seuraamusta koskevia tietoja. 
Joissakin rekistereissä on kuitenkin myös 
henkilötietolain 11 §:n 4 ja 6 kohdassa tar-
koitettuja tietoja henkilön terveydentilasta tai 
henkilön sosiaalihuollon tarpeesta ja saamista 
sosiaalipalveluista. 

Mainittujen rekisterien henkilötietolain 
edellyttämä etukäteinen suunnittelu on ollut 
osin puutteellista. Tämä ilmenee mm. epätie-
toisuutena siitä, kuka on näiden rekisterien 
henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä, 
jonka tehtävänä on mm. päättää tietojen luo-
vutuksesta ko. henkilörekistereistä. Henkilö-
tietojen käsittelyn tarkoituksia ei myöskään 
ole kaikilta osin määritelty siten, että niistä 
ilmenisi, minkälaisten rekisterinpitä-
jän/oikeusministeriön tehtävien hoitamiseksi 
henkilötietoja käsitellään. 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta ja hallin-
tovaliokunta ovat linjanneet sitä, mitkä henki-
lötietojen käsittelyä koskevat asiat kuuluvat 
lailla säätämisen piiriin. Ne tulee ottaa huomi-
oon kun henkilötietojen käsittelystä ja henkilö-
rekistereistä säädetään erityislainsäädännössä. 
Erityislainsäädäntöön tulee sisällyttää siinä 
säännellyn henkilörekisterin osalta säännökset 
muun muassa rekisterin käyttötarkoituksesta, 
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tietosisällöstä ja tietojen säilytysajasta maini-
tussa rekisterissä. 

Tällä esityksellä on tarkoitus antaa lainsää-
dännöllinen pohja nykyisin noudatetuille 
käytännöille tietojen käsittelyssä oikeusha l-
linnon viranomaisissa. Tietojen tallettamista, 
luovuttamista ja muuta käsittelyä pyritään 
sääntelemään niin, että se täyttää niin henki-
lötietolain, tietosuojadirektiivin kuin perus-
tuslakivaliokunnankin asettamat edellytykset. 
Tarkoituksena on samalla edistää sekä ju l-
kisuusperiaatteen että yksityisyyden suojan 
periaatteen toteutumista oikeushallinnon 
toiminnassa aiheuttamatta kohtuuttoman suu-
ria tai kustannusvaikutuksiltaan huomattavia 
muutosvaatimuksia nykyisiin järjestelmiin. 
 
3.2. Keskeiset ehdotukset 

Valtakunnallinen rekisteri 

Oikeusministeriö ylläpitää tällä hetkellä 
kolmea valtakunnallista henkilörekisteriä, 
joista ei ole laintasoista sääntelyä. Nämä re-
kisterit ovat Kyösti, Sakari sekä ns. rapor-
tointi- ja tilastointijärjestelmä. Samoin oike-
usrekisterikeskus ylläpitää tuomiolauselma-
järjestelmän rikosasiainrekisteriä. Kaikkiin 
sisältyy arkaluonteisia henkilötietoja. Näiden 
rekisterien osalta sääntelytarve on ilmeinen. 

Esimerkiksi Sakarista luovutetaan valta-
kunnallisesti tietoja samaan tapaan kuin tuo-
miolauselmajärjestelmästäkin (esim. missä 
on vireillä juttuja tietyllä rikosnimikkeellä). 
Myös samaa vastaajaa koskevien vireilläolo-
tietojen olisi syytä olla oikeushallintoviran-
omaisten lisäksi myös poliisin käytettävissä 
yksinkertaisemmin menettelyin kuin nyt. 

Tuomaksen osalta valtakunnallinen säänte-
lytarve tulee ajankohtaiseksi, kun virastokoh-
taiset diaarit keskitetään yhteen rekisteriin. 

Edellä mainituista rekistereistä ja muiden 
oikeushallintoviranomaisten asianhallintajä r-
jestelmistä muodostettaisiin oikeushallinnon 
valtakunnallinen tietojärjestelmä. Tavoittee-
na on sellainen tuomioistuinten ja syyttäjäyk-
siköiden järjestelmien kokonaisuus, joka on 
säännelty yhdenmukaisesti ja jota koskevat 
samat yleiset periaatteet. Samalla tietojen 
joustava käyttö ja siirtäminen oikeushallin-
non yksiköiden kesken tulisi lainsäädännön 

puolesta mahdolliseksi. Valtakunnallinen jä r-
jestelmä olisi myös asiakaslähtöisyyden kan-
nalta perusteltu, koska esitettyihin tietopyyn-
töihin voitaisiin vastata keskitetysti tehok-
kaammin ja kattavammin, kenenkään oikeus-
suojaa silti vaarantamatta. 

Tietojärjestelmän tärkeimmät käyttötarkoi-
tukset olisivat Suomen perustuslaissa tarkoi-
tettu tuomiovallan käyttäminen sekä yleisistä 
syyttäjistä annetun lain (199/1997) mukainen 
syyttäjän tehtävien hoitaminen. Käyttötarkoi-
tuksena olisivat lisäksi oikeushallintoviran-
omaisille säädettyjen muiden lakisääteisten 
tehtävien hoitaminen. Esimerkiksi oikeusre-
kisterikeskus huolehtii jo nykyisen lainsää-
dännön perusteella tietojen välittämisestä 
edelleen muille viranomaisille, ja nyt esitet-
tävässä lainmuutoksessa oikeusrekisterikes-
kuksen tehtäväksi tulisi käsittely- ja ratkaisu-
tietojen luovuttamisesta päättäminen myös 
muille kuin viranomaisille. Oikeusministeriö 
voisi käyttää tie toja toiminta- ja taloussuun-
nittelussaan. 

Valtakunnallisen käytön lisäksi eri tarkoi-
tuksissa tallennetuille tiedoille määriteltäisiin 
tarkemmat käsittelyä koskevat säännöt tiedon 
luonteen mukaisesti. Tarkoituksena ei ole, et-
tä esitettävällä lainsäädännöllä  olennaisesti 
muutettaisiin nyt voimassa olevia tietojen 
luovutusta koskevia aineellisia sääntöjä. Sa-
lassa pidettävät tiedot olisivat jatkossakin sa-
laisia ja arkaluonteisten henkilötietojen käsit-
telyä rajoittaisivat samat periaatteet kuin ai-
kaisemminkin. Sen sijaan tarkoituksena on 
järkeistää menettelyä tietojen käsittelystä ja 
luovuttamisesta tehtävien päätösten osalta ja 
samalla vähentää tilanteita, joissa sinänsä 
olemassa oleva, teknisesti saatavilla oleva ja 
julkinen tieto jää vaille käyttöä sen takia, että 
sama tietopyyntö on esitettävä kohtuuttoman 
monelle eri taholle. 

Esitettävä sääntely on pyritty eriyttämään 
olemassa olevien järjestelmien määrittelyistä 
myös sen takia, että tekninen kehitys jatkuu. 
Yksittäiset järjestelmät tulevat käyttöikänsä 
päähän tai kokevat muutoin sellaisia muutok-
sia, että niitä koskeva lainsäädäntö olisi tar-
peettoman tiiviin muutospaineen alla. Valta-
kunnallinen järjestelmä, johon talletettavat 
tiedot olisi jaoteltu prosessilajeittain pikem-
minkin kuin järjestelmäkohtaisesti vähentäisi 
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tällaisia teknisestä kehityksestä johtuvia 
muutostarpeita. Samalla päästäisiin tilantee-
seen, jossa yhtä oikeushallinnon viranomais-
ten toiminnassa käsiteltävää tietoa säännel-
lään vain yhden kerran, riippumatta siitä, 
missä yksittäisessä järjestelmässä tieto sijait-
see. Tavoitteena on, että tekniikan tarjoamia 
mahdollisuuksia käytetään hyväksi. 
 
Rekisterinpitäjäksi oikeusrekisterikeskus 

Esitettävälle valtakunnalliselle tietojärje s-
telmälle on tarpeen määritellä valtakunnalli-
sesti toimivaltainen rekisterinpitäjä. 

Valtioneuvoston vuonna 1998 tekemän pe-
riaatepäätöksen ”Laadukkaat palvelut, hyvä 
hallinto ja vastuullinen kansalaisyhteiskunta” 
mukaan tavoitteena on kehittää ministeriöitä 
hallituksen esikunniksi ja hallinnonalansa 
johtajiksi. Ministeriöistä on tarkoitus siirtää 
pois tehtävät, jotka eivät välittömästi palvele 
hallituksen esikuntaroolia, alaisen hallinnon 
ohjausta ja johtamista, kansainvälistä yhteis-
työtä tai EU-koordinaatiota. Toimeenpano-
tehtävät tulisi sijoittaa ministeriötä alemmalle 
tasolle. Edellä mainitun perusteella on perus-
teltua, että oikeusministeriö ei toimisi oike-
ushallinnon valtakunnallisten rekisterien re-
kisterinpitäjänä, vaan rekisterinpitäjäksi mää-
rätään muu virasto. 

Eräiden oikeusrekisterien ylläpitotehtävät 
on jo siirretty oikeusministeriön oikeushallin-
to-osastolta oikeusministeriön alaiselle oike-
usrekisterikeskukselle oikeusrekisterikeskuk-
sesta annetulla lailla (1287/1995). Tavoittee-
na oli edellä mainittujen periaatteiden muka i-
sesti vapauttaa oikeusministeriö yksityistä 
henkilöä tai yhteisöä koskevien täytäntöön-
pano- ja rekisterinpitotehtävien suorittami-
sesta ja siirtää nämä tehtävät erillisviran-
omaiselle. 

Oikeusrekisterikeskuksen tehtävänä on oi-
keusrekisterikeskuksesta annetun lain 1 §:n 
mukaan huolehtia niistä sakkoihin, menettä-
misseuraamuksiin, maksuihin ja saamisiin 
liittyvistä täytäntöönpanotehtävistä sekä oi-
keusrekisterien ylläpitotehtävistä, jotka sää-
detään sen tehtäviksi muussa laissa tai ase-
tuksessa taikka määrätään sen nojalla anne-
tussa päätöksessä. Oikeusrekisterin käsitettä 
ei laissa määritellä. Oikeusrekisterikeskuk-

sesta annetun lain säätämiseen johtaneessa 
hallituksen esityksessä todetaan, että ”ehdo-
tuksessa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen 
velvoittavien säädösten muuttamisesta annet-
taisiin myöhemmin erillinen hallituksen esi-
tys”. Tällaista erillistä esitystä ei tähän men-
nessä ole annettu. 

Esitykseen sisältyy siksi ehdotus oikeusre-
kisterikeskuksesta annetun lain muuttamisek-
si siten, että viraston nimenomaiseksi tehtä-
väksi tulee toimia oikeushallinnon valtakun-
nallisen tietojärjestelmän rekisterinpitäjänä, 
kuten henkilötietolain 3 §:n 4 kohdassa edel-
lytetään. 

Tietojen tallettaminen järjestelmään tapah-
tuisi tietysti edelleen pääosin muiden oikeus-
hallintoviranomaisten toimesta. Samoin oi-
keudenkäynnin julkisuuteen liittyvät päätök-
set yksittäistä asiaa koskevien tietojen sala s-
sapidosta tai julkisuudesta tehtäisiin tuomio-
istuimessa eikä oikeusrekisterikeskuksessa. 
Oikeusrekisterikeskus olisi kuitenkin toimi-
valtainen viranomainen tekemään koko tieto-
järjestelmää koskevia ratkaisuja ja varsinkin 
päätöksiä tietojen luovutuspyynnöissä, jotka 
koskevat useampaa kuin yhtä virastoa. 
 
4. Esi tyksen vaikutukset  

Esityksellä ei ole välittömiä vaikutuksia 
olemassa olevien tietojärjestelmien käyttöön 
eikä se aseta vaatimuksia välittömiin kehit-
tämistoimiin ryhtymisestä. Esitys on kuiten-
kin luonteeltaan sellainen, että tulevissa tieto-
järjestelmien kehittämishankkeissa on otetta-
va lainsäädännön vaatimukset entistä tar-
kemmin huomioon. Samoin perustettaessa 
hallinnonalalle uusia henkilörekistereitä on 
jatkossa toki huolehdittava siitä, että henkilö-
tietojen käsittely suunnitellaan etukäteen 
henkilötietolain edellyttämällä tavalla. 

Oikeusrekisterikeskuksen roolia esitetään 
vahvennettavaksi. Tämä edellyttää, että oike-
usrekisterikeskuksen henkilöstöresursseja 
vahvistetaan vastaavasti. ORK:lle on viime 
vuosina jo säädetty uusia tehtäviä, kuten ri-
kosvahinkojen takaisinperintä, rikostaustaot-
teiden toimittaminen, uuden konkurssilain 
mukaiseen rekisterinpitoon liittyvät tehtävät 
sekä sakon täytäntöönpanoon liittyvät perin-
tätehtävät. Rikostaustaotteita varten 
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ORK:hon on perustettu uusia virkoja, mutta 
sieltä on toisaalta siirretty virkoja oikeusha l-
linnon tietohallinnon uudelleenjärjestelyjen 
myötä. Käytännössä ORK ei pysty osoitta-
maan resursseja tässä esityksessä tarkoitet-
tuihin uusiin tehtäviin sisäisin siirroin, vaan 
lain säätäminen edellyttää useamman viran 
suuruista resurssilisäystä. 
 
5. Asian valmiste lu 

Tätä esitystä on valmisteltu oikeusministe-
riön asettamassa työryhmässä. Työryhmä jä r-
jesti työskentelynsä aikana kuulemistilaisuu-
den, jossa saatiin valmistelua varten näke-
myksiä ja lisätietoja tietosuojavaltuutetun 
toimistolta, Oikeustoimittajat r.y:ltä, sisäasi-
ainministeriön poliisiosastolta sekä Suomen 
Asianajajaliitolta. Tämä työryhmän mietintö 
on kuitenkin syytä lähettää laajemmalle lau-
suntokierrokselle, koska siinä esitetyt ehdo-
tukset vaikuttavat huomattavan monien vi-
ranomaisten ja muiden tahojen toimintaan. 
Esityksen jatkovalmistelu voinee lausuntojen 
saavuttua tapahtua virkatyönä. Jatkovalmiste-
lussa on lisäksi otettava huomioon oikeuden-
käynnin julkisuutta koskeva lainsäädännön 
uudistustyö. 
 
6. Muita es i tykseen vaikuttavia 

seikkoja 

6.1. Riippuvuus muista esityksistä 

Kuten edellä jo on todettu, tällä esityksellä 
ei ole tarkoitus puuttua tietojen tallettamista, 
luovuttamista ja muuta käsittelyä koskevien 
sääntöjen aineelliseen sisältöön, vaan pi-
kemminkin antaa lainsäädännöllinen pohja 
nykyisin noudatetuille käytännöille. Tarkoi-
tuksena ei ole vaikuttaa sen enempää ju l-
kisuusperiaatteen kuin yksityisyyden suojan-
kaan periaatteen nykyulottuvuuksiin oikeus-
hallinnon toiminnassa. Vireillä on kuitenkin 
toinen lainsäädäntöhanke, jossa arvioidaan 
nimenomaan näitä kysymyksiä. Hankkeella 
on keskeinen merkitys tämän esityksen ja t-
kovalmistelulle. 

Vuonna 2000 asetettu oikeudenkäynnin 
julkisuus -toimikunta antoi mietintönsä 

7.2.2002 (KM 2002:1). Toimikunta esitti oi-
keudenkäynnin julkisuutta koskevan lainsää-
dännön uudistamista kokonaisuudessaan. 
Esityksen tavoitteena on lisätä oikeuden-
käyntien avoimuutta ja julkisuutta yleensä 
sekä parantaa lainkäytön läpinäkyvyyttä ka i-
kissa tuomioistuimissa. Tavoiteena on myös 
parantaa tuomioistuimien mahdollisuuksia 
tapauskohtaisen harkinnan perusteella ottaa 
aikaisempaa monipuolisemmin ja jousta-
vammin huomioon sekä oikeudenkäynnin 
julkisuus, yksityiselämän suoja että muut oi-
keudenkäynnin julkisuuden toteuttamiseen 
vaikuttavat seikat. Esityksen tavoitteena on 
lisäksi selkeyttää oikeudenkäynnin julkisuut-
ta koskevaa säännöstöä. 

Vuonna 2002 asetettu oikeudenkäynnin 
julkisuus hallintolainkäytössä -työryhmä an-
toi mietintönsä 3.7.2003 (TrM 2003:8). Työ-
ryhmän tehtävänä oli tarkastella hallintolain-
käytön erityispiirteitä ja niiden vaikutusta 
lainkäytön julkisuutta koskevaan uudistus-
työhön toimikunnan mietinnön ja siitä saatu-
jen lausuntojen perusteella. Työryhmän eh-
dotusten tavoitteena on ollut lainsäädäntö, 
joka turvaa hallintotuomioistuinten päätösten 
ja niiden perustelujen julkisuuden mahdolli-
simman laajasti ja samalla ratkaisee julki-
suuden ja yksityisyyden suojan välisen risti-
riidan asianosaisten oikeusturvan takaavalla 
tavalla. 

Edellä mainittuihin mietintöihin, niistä saa-
tuihin lausuntoihin ja jatkovalmisteluun pe-
rustuva hallituksen esitys eduskunnalle oi-
keudenkäynnin julkisuutta koskevaksi lain-
säädännöksi annettaneen vuonna 2005. Oi-
keudenkäynnin julkisuutta koskevilla yleisil-
lä säännöksillä ja oikeushallinnon henkilöre-
kistereitä koskevalla lainsäädännöllä on kes-
keinen yhteys, joten tämän esityksen jatko-
valmistelussa on perusteltua syytä ottaa 
huomioon, millaisiin ratkaisuihin julkisuus-
lainsäädäntöä valmisteltaessa lopulta pääte-
tään. Tämän esityksen perusteella annettavan 
lainsäädännön ja tulevan uuden oikeuden-
käynnin julkisuutta koskevan lainsäädännön 
on syytä sopia yhteen alusta alkaen. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Laki henkilötietojen käsittelystä oi-
keushallinnossa 

1 luku. Yleiset säännökset 

1 §. Lain soveltamisala. Pykälän 1 momen-
tin mukaan lakia sovellettaisiin Suomen pe-
rustuslain 3 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
tuomiovallan käyttämisen sekä yleisistä syyt-
täjistä annetun lain 1 §:ssä tarkoitettujen 
syyttäjän tehtävien hoitamisen kannalta tar-
peelliseen henkilötietojen käsittelyyn. Lakia 
sovellettaisiin myös muiden oikeushallintovi-
ranomaisille kuuluvien lakisääteisten tehtävi-
en hoitamisen kannalta tarpeelliseen henkilö-
tietojen käsittelyyn. Tällaisia tehtäviä ovat 
esimerkiksi oikeusrekisterikeskuksesta anne-
tun lain 1 §:n ehdotetussa 2 momentissa tar-
koitettu rekisterinpito ja lain 3 momentissa 
tarkoitettu rekisteritietojen luovuttaminen 
muille viranomaisille, yksityisille henkilöille 
ja yhteisöille, valtion talousarviosta annetun 
lain (423/1988) 12 §:ssä tarkoitettu ministe-
riön toiminta- ja taloussuunnittelu samoin 
kuin tilastolain (280/2004) 2 §:n 1 momentis-
sa tarkoitettujen tilastojen laatiminen. Kuten 
henkilötietolakia, myös ehdotettua lakia so-
vellettaisiin kuitenkin vain henkilötietojen 
automaattiseen käsittelyyn sekä henkilötieto-
jen muuhun käsittelyyn silloin, kun tietojen 
on tarkoitus muodostaa henkilörekisteri tai 
sen osa. 

Oikeushallintoviranomaisten sisäistä hal-
lintoa varten perustetut henkilöstö-, talous- ja 
muut henkilörekisterit eivät kuuluisi lain so-
veltamisalaan. Tällaisiin rekistereihin ja nii-
hin liittyvään henkilötietojen käsittelyyn so-
vellettaisiin edelleen henkilötietolakia ja 
omaa erityislainsäädäntöään, esimerkiksi ni-
mikirjalakia (1010/1989). 

Pykälän 2 momentti sisältäisi viittauksen 
henkilötietolakiin ja viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annettuun lakiin toissijaisena 
lainsäädäntönä, jota sovellettaisiin siltä osin 
kuin ehdotetussa laissa tai muussa erityislais-
sa ei toisin säädetä. Momentti sisältäisi viit-
tauksen myös [vireillä olevan oikeudenkäyn-

nin julkisuutta koskevan uudistustyön tulok-
sena syntyvään lainsäädäntöön]. Henkilötie-
tolain mukaan määräytyisivät esimerkiksi 
henkilötietoa ja henkilötietojen käsittelyä 
koskevat määritelmät, jollaisia ei esitetä si-
sällytettäviksi ehdotettuun lakiin. Viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain ja oikeudenkäynnin ju lkisuutta koskevan 
lainsäädännön nojalla määräytyisivät puoles-
taan muun muassa tietojen salassa pidettä-
vyys ja asianosaisen oikeus tiedonsaantiin. 
Viittausten tarkoituksena on lisätä ehdotetun 
lain informatiivisuutta. Arkistolain 
(831/1994) soveltamiseen viitattaisiin la-
kiehdotuksen 22 §:ssä. 

2 §. Määritelmät. Pykälässä määriteltäisiin 
tuomioistuimet ja viranomaiset, joiden toi-
mintaan sovellettaisiin ehdotettua lakia. Sen 
1–3 kohdassa mainitut yleiset tuomioistui-
met, 4–5 kohdassa mainitut hallintotuomiois-
tuimet ja 6–8 kohdassa mainitut erityistuo-
mioistuimet käyttävät tuomiovaltaa; pykälän 
9–10 kohdissa mainitut syyttäjäviranomaiset 
puolestaan huolehtivat syyttäjän tehtävien 
hoitamisesta. Pohjoisten kihlakuntien yhte-
näisvirastojen päällikköinä toimivat nimis-
miehet katsottaisiin tässä laissa tarkoitetuiksi 
oikeushallintoviranomaisiksi vain silloin, kun 
he hoitavat syyttäjäntehtäviä. Määritelmät on 
syytä sisällyttää lakiin, koska oikeushallinto 
voidaan käsitteenä määritellä eri laajuuksis-
sa. 

Määritelmän mukaisia  varsinaisia oikeus-
hallintoviranomaisia olisivat siis vain tuo-
mioistuimet ja syyttäjälaitos. Sen sijaan esi-
merkiksi ulosottotoimi, rikosseuraamusala, 
julkinen oikeusapu ja yksityinen asianajaja-
laitos, jotka kuuluvat laajemmin määritellyn 
oikeushallinnon piiriin, jäisivät lain sovelta-
misalan ulkopuolelle. Henkilötietojen käsitte-
lyä ulosottotoimessa säännellään ulosottolain 
(37/1895) 1 päivänä maaliskuuta 2004 voi-
maan tulleessa laajassa osittaisuudistuksessa 
(679/2003). Henkilötietojen käsittelyyn ri-
kosseuraamusalalla puolestaan sovelletaan 
henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täy-
täntöönpanossa annettua lakia. Toisin kuin 
tuomioistuimet ja syyttäjälaitos, julkinen oi-
keusapu ja yksityinen asianajajalaitos eivät 
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puolestaan käytä julkista valtaa eikä niiden 
tarjoamiin oikeudellisiin palveluihin sovelle-
ta viranomaisten toiminnan julkisuutta tai oi-
keudenkäynnin julkisuutta koskevaa lainsää-
däntöä. Tehtävien erilaisuuden takia myös-
kään näiden oikeushallinnon osien sisällyt-
täminen ehdotetun lain soveltamisalaan ei ole 
perusteltua. 

 Myös valtakunnanoikeus ja vankilaoikeus 
on jätetty pois oikeushallintoviranomaisten 
luettelosta. Valtakunnanoikeus on erityis-
tuomioistuin, jonka toiminnan luonne ei edel-
lytä nimenomaista sääntelyä henkilötietojen 
käsittelystä. Vankilaoikeus, joka niin ikään 
on erityistuomioistuin, käsittelee varsin raja t-
tua asiaryhmää ja sen suorittamaan henkilö-
tietojen käsittelyyn sovelletaan edellä mainit-
tua henkilötietojen käsittelystä rangaistusten 
täytäntöönpanossa annettua lakia. 

Pykälän 11 kohdassa mainittu oikeusminis-
teriö kuuluisi lain soveltamisalaan, koska sil-
le kuuluu myös oikeushallintoasioita. Ky-
seessä ovat esimerkiksi oikeusministeriön oi-
keushallinto-osaston sekä kriminaalipoliitti-
sen osaston tulosohjaustehtävät sekä oikeus-
ministeriön organisaatioon kuuluvan oikeus-
hallinnon tietotekniikkakeskuksen (OTTK) 
toimialaan kuuluvat tehtävät, jotka joko suo-
raan tukevat tuomiovallan käyttämistä tai 
syyttäjän tehtävien hoitamista tai joista on 
säädetty erikseen lailla. Pykälän 12 kohdassa 
mainittu oikeusrekisterikeskus (ORK) on oi-
keusministeriön alainen täytäntöönpano- ja 
oikeusrekisterien ylläpitoviranomainen, jon-
ka tehtävistä säädetään oikeusrekisterikes-
kuksesta annetussa laissa. 
 
2 luku. Oikeushallinnon tietojärjestelmät 

3 §. Oikeushallinnon valtakunnallinen tie-
tojärjestelmä. Oikeushallintoviranomaisilla 
on käytössä lukuisia tietojärjestelmiä, jotka 
eroavat toisistaan käyttötarkoituksensa tai 
käyttävän viranomaisen perusteella. Pykälän 
1 momentissa määriteltäisiin oikeushallinnon 
valtakunnallinen tietojärjestelmä, joka toimi-
si yläkäsitteenä kaikille oikeushallintoviran-
omaisten käyttämille ja ylläpitämille henkilö-
rekistereille. Määrittelyn tavoitteena on 
muodostaa tuomioistuinlaitoksen ja syyttäjä-
laitoksen käyttämistä tietojärjestelmistä oi-

keudellinen kokonaisuus, jossa samaa tarkoi-
tusta palvelevia järjestelmiä voidaan säännel-
lä yhdenmukaisesti sekä mahdollistaa tieto-
jen joustava käyttö ja siirtäminen oikeusha l-
lintoviranomaisten kesken. Järjestelmän mää-
ritteleminen valtakunnalliseksi palvelisi 
myös asiakaslähtöisyyden tavoitetta, kun hy-
väksyttäviin tietopyyntöihin voitaisiin vastata 
tehokkaammin ja kattavammin. 

Oikeushallintoviranomaisten sisäinen käyt-
tö muodostaisi koko valtakunnallista tietojä r-
jestelmää koskevan yhteisen käyttötarkoituk-
sen, mutta siihen eri tarkoituksissa talletetta-
ville tiedoille määriteltäisiin myös tarkemmat 
säännökset, joilla olisi tietojen keräämistä ja 
tallettamista, säilytysaikoja ja oikeushallinto-
viranomaisten ulkopuolelle luovuttamista ra-
jaavaa vaikutusta. 

Tietojärjestelmään saataisiin tallettaa myös 
tekniseen rekisterinpitoon tarvittavia rekiste-
rimerkintöjä ja asiakaspalvelun kannalta tar-
peellisia merkintöjä asiakkaista, tilauksista ja 
tietojen toimituksista. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin oike-
ushallinnon valtakunnallisen tietojärjestel-
män rekisterinpitäjäksi oikeusrekisterikeskus. 
Säännös olisi laajennus ORK:n nykyiseen 
tehtävänkuvaukseen, jonka mukaan keskus 
vastaa eräissä muissa laeissa, kuten rikosre-
kisterilaissa ja sakon täytäntöönpanosta anne-
tussa laissa, säädetystä rekisterinpidosta sekä 
tuomiolauselmajärjestelmän ylläpidosta. 
Useimpien oikeushallintoviranomaisissa käy-
tössä olevissa tietojärjestelmissä rekisterinpi-
täjäksi on määritelty kukin viranomainen, 
mikä on koettu hankalaksi esimerkiksi tilan-
teissa, joissa perusteltu valtakunnallisen ta-
son tietopyyntö joudutaan kohdistamaan jopa 
yli kuuteenkymmeneen tuomioistuimeen. 
Tietojärjestelmän käyttäminen valtakunnalli-
sesti edellyttää, että sille säädetään yksi yh-
teinen rekisterinpitäjä koko valtakuntaa var-
ten. Vastaava tehtävänkuvauksen laajennus 
esitetään tehtäväksi myös oikeusrekisterikes-
kuksesta annettuun lakiin. OTTK:n tehtävä 
oikeushallintoviranomaisten tietojärjestelmi-
en teknisenä ylläpitäjänä ei muuttuisi. 

4 §. Henkilön perustiedot. Pykälässä todet-
taisiin, että siinä määriteltyjä henkilötietoja 
saadaan tallettaa oikeushallinnon valtakun-
nalliseen tietojärjestelmään. Tietojen talle t-
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taminen olisi kuitenkin sallittua vain lain 5–
10 §:ssä mainitussa tarkoituksessa. Yleistä 
oikeutta kaikkien lueteltujen henkilön perus-
tietojen tallettamiseen ei myöskään olisi, 
vaan tietojärjestelmään saataisiin tallettaa 
tiedoista vain ne, jotka ovat tarpeen nimen-
omaisen tarkoituksen kannalta. Tällaisia tar-
koituksia olisivat rikosasian, pakkokeinoasi-
an, lähestymiskieltoasian, muun rikosoikeu-
dellisen asian, riita-asian, hakemusasian, 
muun siviilioikeudellisen asian, hallintolain-
käyttöasian, markkinaoikeusasian, työtuo-
mioistuinasian ja vakuutusoikeusasian käsit-
tely, asianhallinta ja asiakirjatuotanto, eli 
käytännössä kaikki tuomiovallan käyttämi-
seen ja rikosasioiden osalta myös syyttäjän-
toimeen liittyvät tarkoitukset. Määritelmä on 
suppeampi kuin esitetyn lain 1 §:n 1 momen-
tin käyttötarkoitusmääritelmä, koska se ei 
mahdollistaisi henkilötietojen tallettamista 
yksinomaan oikeushallintoviranomaisten 
muun lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi. 

5 §. Rikosprosessiin liittyvät tiedot. Pykä-
lässä säädettäisiin tietojen tallettamisesta ri-
kosprosessia varten. Rikosprosessi ymmär-
rettäisiin laajasti siten, että kyse olisi rikos-
asioiden, pakkokeinoasioiden, lähestymis-
kieltoasioiden ja muiden rikosprosessuaali-
sessa järjestyksessä käsiteltävien asioiden 
(esim. sotilasoikeudenkäyntiasiat) käsittelys-
tä ja asianhallinnasta sekä asiakirjatuotannos-
ta yleisissä tuomioistuimissa, syyttäjäyksi-
köissä sekä oikeusministeriössä ja oikeusre-
kisterikeskuksessa. Tiedot ovat sellaisia, joita 
nykyään talletetaan syyttäjäyksiköissä ja kä-
räjäoikeuksissa käytössä olevaan Sakari-
asianhallintajärjestelmään, hovioikeuksien ja 
korkeimman oikeuden tietojärjestelmiin sekä 
tuomiolauselmajärjestelmään. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin talletet-
tavista tiedoista. Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja 
henkilön perustietoja saataisiin tallettaa ri-
kosasian asianosaisista ja kuultavan asemassa 
olevista siinä laajuudessa kuin asian käsitte-
ly, asianhallinta ja asiakirjatuotanto edellyt-
tävät. Momentti sisältäisi tyhjentävän luette-
lon niistä rikosprosessissa käsiteltävistä tie-
doista, joita saadaan tallettaa tietojärjestel-
mään. Ehdotettu säännös mahdollistaisi myös 
arkaluontoisten tietojen tallettamisen oikeus-
hallinnon tietojärjestelmään. 

Lisäksi pykälän 3 momentti sisältäisi tar-
kentavan viittauksen 2 momentin 17 kohdas-
sa tarkoitettuun tietoon tuomioistuimen rat-
kaisusta asiassa. Ratkaisutieto olisi kattava 
tietokokonaisuus syyksi luetuista rikoksista, 
rangaistusseuraamuksista, sovelletuista lain-
kohdista, muista rikosoikeudellisista seuraa-
muksista, hylätyistä syytekohdista, korvaus-
velvollisuudesta, tuomioistuimen muista lau-
sunnoista sekä asian tutkimatta jättämisestä 
tai raukeamisesta. Tietokokonaisuus vastaa 
nykyisin käräjäoikeuksien ja hovioikeuksien 
sekä oikeusrekisterikeskuksen käytössä ole-
van tuomiolauselmajärjestelmän sisältämiä 
tietoja, jotka ovat henkilötietolaissa tarkoite-
tuin tavoin arkaluonteisia. Tuomiolauselma-
tietojen nimenomainen luetteleminen laissa 
on tarpeen, koska niitä jo nykyisellään luovu-
tetaan lukuisille viranomaisille täytäntöönpa-
noa, rekisterinpitoa ja eräitä muita lakisäätei-
siä tehtäviä varten. Momentti sisältäisi sa-
masta syystä vastaavat lisätiedot myös syyt-
täjän tekemästä ratkaisusta erityisesti niitä ti-
lanteita varten, kun rikosasian käsittely päät-
tyy syyttäjällä ilman tuomioistuimelle tehtä-
vää haastehakemusta. 

6 §. Riitaprosessiin liittyvät tiedot. Pykä-
lässä säädettäisiin tietojen tallettamisesta rii-
taprosessia varten. Myös riitaprosessi ym-
märrettäisiin laajasti siten, että kyse olisi rii-
ta-asian, hakemusasian ja muun siviilioikeu-
dellisen asian (esim. yksityishenkilön velka-
järjestely) käsittelystä, asianhallinnasta sekä 
asiakirjatuotannosta yleisissä tuomioistuimis-
sa sekä oikeusministeriössä ja oikeusrekiste-
rikeskuksessa. Tiedot ovat sellaisia, joita ny-
kyään talletetaan käräjäoikeuksissa käytössä 
oleviin Tuomas-asianhallintajärjestelmiin se-
kä hovioikeuksien ja korkeimman oikeuden 
tietojärjestelmiin. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin talletet-
tavista tiedoista. Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja 
henkilön perustietoja saataisiin tallettaa riita- 
tai hakemusasian asianosaisista ja kuultavan 
asemassa olevista siinä laajuudessa kuin asi-
an käsittely, asianhallinta ja asiakirjatuotanto 
edellyttävät. Momentti sisältäisi tyhjentävän 
luettelon niistä riitaprosessissa käsiteltävistä 
tiedoista, joita saadaan tallettaa tietojärje s-
telmään. Ehdotettu säännös mahdollistaisi 
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myös arkaluontoisten tietojen tallettamisen 
oikeushallinnon tietojärjestelmään. 

7 §. Hallintolainkäyttöprosessiin liittyvät 
tiedot. Pykälässä säädettäisiin tietojen talle t-
tamisesta hallintolainkäyttöasian käsittelyä ja 
asianhallintaa sekä asiakirjatuotantoa varten 
hallintotuomioistuimissa, vakuutusoikeudes-
sa ja oikeusrekisterikeskuksessa. Vaikka va-
kuutusoikeus on erityistuomioistuin eikä var-
sinainen hallintotuomioistuin, vakuutusoi-
keudessa käsiteltävät tiedot on perusteltua si-
sällyttää esitetyn pykälän soveltamisalaan, 
koska vakuutusoikeuslain (132/2003) 16 §:n 
mukaan siellä sovelletaan hallintolainkäyttö-
lakia, ellei erikseen toisin säädetä. Tiedot 
ovat sellaisia, joita nykyään talletetaan kor-
keimman hallinto-oikeuden, alueellisten ha l-
linto-oikeuksien, Ahvenanmaan hallintotuo-
mioistuimen ja vakuutusoikeuden tietojärje s-
telmiin. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin talletet-
tavista tiedoista. Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja 
henkilön perustietoja saataisiin tallettaa asi-
anosaisista ja kuultavan asemassa olevista 
siinä laajuudessa kuin asian käsittely, asian-
hallinta ja asiakirja tuotanto edellyttävät. 
Momentti sisältäisi tyhjentävän luettelon 
niistä hallintolainkäyttöprosessissa käsiteltä-
vistä tiedoista, joita saadaan tallettaa tietojä r-
jestelmään. Ehdotettu säännös mahdollistaisi 
myös arkaluontoisten tietojen tallettamisen 
oikeushallinnon tietojärjestelmään. 

8 §. Markkinaoikeusprosessiin liittyvät tie-
dot. Prosessista markkinaoikeudessa on voi-
massa erityissäännökset eräiden markkinaoi-
keudellisten asioiden käsittelystä annetussa 
laissa (1528/2001). Oikeushallinnon valta-
kunnalliseen tietojärjestelmään sisällytettävi-
en tietojen jaottelu prosessilajeittain edellyt-
tää erillistä pykälää, jossa säädettäisiin tieto-
jen tallettamisesta asian käsittelyä ja asian-
hallintaa sekä asiakirjatuotantoa varten 
markkinaoikeudessa ja oikeusrekisterikes-
kuksessa. Tiedot ovat sellaisia, joita nykyään 
talletetaan markkinaoikeuden tietojärjestel-
mään. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin talletet-
tavista tiedoista. Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja 
henkilön perustietoja saataisiin tallettaa asi-
anosaisista ja kuultavan asemassa olevista 
siinä laajuudessa kuin asian käsittely, asian-

hallinta ja asiakirjatuotanto edellyttävät. 
Momentti sisältäisi tyhjentävän luettelon 
niistä markkinaoikeudessa käsiteltävistä tie-
doista, joita saadaan tallettaa tietojärjestel-
mään. Ehdotettu säännös mahdollistaisi myös 
arkaluontoisten tietojen tallettamisen oikeus-
hallinnon tietojärjestelmään. 

9 §. Työtuomioistuinprosessiin liittyvät tie-
dot. Prosessista työtuomioistuimessa on voi-
massa erityiset säännökset työtuomiois-
tuimesta annetussa laissa (646/1974). Myös 
tässä tapauksessa esitetään erillistä pykälää, 
jossa säädettäisiin tietojen tallettamisesta asi-
an käsittelyä ja asianhallintaa sekä asiakirja-
tuotantoa varten työtuomioistuimessa ja oi-
keusrekisterikeskuksessa. Tiedot ovat sella i-
sia, joita nykyään talletetaan työtuomioistui-
men tietojärjestelmään. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin talletet-
tavista tiedoista. Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja 
henkilön perustietoja saataisiin tallettaa asi-
anosaisista ja kuultavan asemassa olevista 
siinä laajuudessa kuin asian käsittely, asian-
hallinta ja asiakirjatuotanto edellyttävät. 
Momentti sisältäisi tyhjentävän luettelon 
niistä työtuomioistuimessa käsiteltävistä tie-
doista, joita saadaan tallettaa tietojärjestel-
mään. Ehdotettu säännös mahdollistaisi myös 
arkaluontoisten tietojen tallettamisen oikeus-
hallinnon tietojärjestelmään. 

10 §. Oikeuslaitoksen tilapäinen henkilöre-
kisteri. Esitetty oikeushallinnon valtakunna l-
linen tietojärjestelmä vastaisi nykyisin käy-
tössä olevia tuomioistuinten, syyttäjäyksiköi-
den ja oikeusrekisterikeskuksen tietojärje s-
telmiä ja lisäksi mahdollistaisi niiden kehit-
tämisen esimerkiksi sähköisen tuomiorekiste-
rin suuntaan. Mahdollista kuitenkin on, että 
yhden taikka useamman oikeushallintoviran-
omaisen käyttöön tarvitaan sellaisia tilapäisiä 
henkilörekistereitä, joita ei tällä hetkellä ole 
olemassa. Tällaisten rekistereiden käyttäjiä 
voisivat olla esimerkiksi syyttäjäyksiköiden 
yhteistoiminta-alueet tai tuomiopiirirajat ylit-
täviä päivystystehtäviä hoitavat tuomarit tai 
tuomioistuimet. Esitetyllä pykälä llä mahdol-
listettaisiin tällaisen henkilörekisterin tilapä i-
nen perustaminen edellytyksin, että tietoja 
tarvittaisiin 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen 
tehtävien suorittamiseksi. Uutta pysyvää re-
kisteriä ei pykälän perusteella voitaisi perus-
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taa, vaan tämä edellyttäisi lain tasoista sään-
nöstä. Jotta mahdollisuus perustaa tilapäinen 
rekisteri ei laajentaisi niiden henkilötietojen 
piiriä, joita oikeushallinnossa voidaan käsi-
tellä, pykälässä todettaisiin, että tilapäinen 
henkilörekisteri voisi sisältää vain tietoja, 
jotka jo on mainittu esitettävän lain 5–9 
§:ssä. Ehdotettu säännös mahdollistaisi myös 
arkaluontoisten tietojen tallettamisen tilapä i-
seen henkilörekisteriin. 

Useamman kuin yhden oikeushallintovi-
ranomaisen käyttöön tarkoitetun henkilöre-
kisterin perustamisesta päättäisi oikeusminis-
teriö, jonka tietotekniikkakeskus käytännössä 
huolehtisi rekisterin teknisestä hallinnosta. 
Yhden oikeushallintoviranomaisen käyttöön 
tarkoitetun henkilörekisterin perustamisesta 
päättäisi kyseinen viranomainen itse. 
 
3 luku. Tietojen saanti, käsittely ja luovu-

tus  

11 §. Oikeus saada tietoja viranomaisten 
rekistereistä. Oikeushallintoviranomaiset 
tarvitsevat tehtäviensä suorittamista varten 
tietoja useista muiden viranomaisten ylläpi-
tämistä rekistereistä. Tällaisia rekistereitä 
koskevaan lainsäädäntöön sisältyy usein tie-
topyynnön kohteena olevan rekisterinpitäjän 
oikeus, mutta ei velvollisuutta, antaa pyydet-
tyjä tietoja. Tietojen saaminen jää siten aina-
kin muodollisesti riippuvaiseksi rekisterinpi-
täjän harkinnasta. Esitetyssä pykälässä sää-
dettäisiin oikeushallintoviranomaisten oikeu-
desta saada tällaisia tietoja salassapitovelvol-
lisuuden estämättä, jolloin harkintakysymys-
tä ei enää syntyisi. Tiedot olisi oikeus saada 
teknisen käyttöyhteyden avulla joko maksut-
ta tai tietojen ns. irrottamiskustannuksiin pe-
rustuvaa vastiketta vastaan. Valtiovarainmi-
nisteriön asettama työryhmä, jonka tehtävänä 
oli määritellä julkisen hallinnon yksiköiden 
välisissä tietoluovutuksissa noudatettavat 
kustannusten kohdentamisen periaatteet, on 
mietinnössään todennut, että irrottamiskus-
tannuksella tarkoitetaan tietojen teknisen ir-
rottamisen ja siirron kustannuksia, mutta ei 
tietojen keruusta ja ylläpidosta syntyviä kus-
tannuksia tai viranomaisen yleiskustannuk-
sia. 

Pykälän 1 kohdan mukainen oikeushallin-
toviranomaisten tietojensaantioikeus poliisin 
tietojärjestelmistä perustuisi henkilötietojen 
käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 
(761/2003) 19 §:n 1 momentin 5, 6, 9 ja 11 
kohdassa mainittuihin poliisin luovutusoike-
uksiin. Siten poliisin tietojärjestelmän muu-
hun kuin Europol-tietojärjestelmään tai kan-
salliseen Schengen-tietojärjestelmään sisäl-
tyviä tietoja saataisiin seuraavasti: tuomiois-
tuimet saisivat tietoja ampuma-aseasioiden 
käsittelyä varten, tuomioistuimet etsintäkuu-
lutusten seuraamista varten, syyttäjät syyttä-
jäntehtävien suorittamista varten sekä haas-
temieslain (505/1986) 1 ja 6 §:ssä mainitut 
muuntorangaistusasian käsittelyä varten. 

Pykälän 2 kohdan mukaan tietojensaantio i-
keus koskisi tietoja kaupparekisteriin teh-
dyistä merkinnöistä ja siihen kuuluvista pa-
tentti- ja rekisterihallituksen hallussa olevista 
asiakirjoista, joiden saamiseen jokaisella on 
kaupparekisterilain (129/1979) 1 §:n 4 mo-
mentin mukaan oikeus. Kaupparekisteriase-
tuksen (208/1979) 29 §:n 2 momentin mu-
kaan patentti- ja rekisterihallitus voi päättää 
luovuttamisesta teknisen käyttöyhteyden 
avulla. 

Väestörekisterikeskuksen ylläpitämästä vä-
estötietojärjestelmästä luovutetaan viran-
omaisille tietoja väestötietolain (507/1993) 
26 §:n nojalla. Tietojen luovuttaminen tekni-
sen käyttöyhteyden avulla edellyttää kuiten-
kin laintasoista sääntelyä oikeudesta käsitellä 
väestötietoja tai muuta lain säännöstä tietojen 
luovuttamisesta. Ehdotetun lain informatiivi-
suuden lisäämiseksi pykälän 3 kohtaan esite-
tään sisällytettäväksi tällainen säännös. 

Pykälän 4 kohdan mukaan ajoneuvoliiken-
nerekisteristä olisi oikeus saada sekä julkisia 
tietoja että salassa pidettäviä tietoja siten 
kuin ajoneuvoliikennerekisteristä annetun 
lain (541/2003) 15 ja 17 §:ssä säädetään. Jul-
kisia tietoja voitaisiin saada viranomaisen 
kaikkien säädettyjen ja määrättyjen tehtävien 
hoitamiseksi, mutta salaisia vain syyttäjävi-
ranomaiselle syytteeseenpanoa varten ja 
tuomioistuimelle ajo-oikeutta koskevan asian 
käsittelyä varten. 

Verotustietoja olisi puolestaan pykälän 5 
kohdan mukaan oikeus saada siten kuin vero-
tustietojen julkisuudesta ja salassapidosta an-
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netun lain (1346/1999) 19 §:ssä säädetään 
syyteharkintaa, liiketoimintakiellon määrää-
mistä sekä päiväsakon rahamäärän määrää-
mistä varten. Viimeksi mainittuun ns. sakko-
laskurikäyttöön verotustiedot saadaan tekni-
sen käyttöyhteyden avulla. 

12 §. Tietojen käsittely . Pykälässä säädet-
täisiin ensinnäkin oikeushallintoviranomai-
sen oikeudesta käsitellä oikeushallinnon va l-
takunnallisessa tietojärjestelmässä olevia tie-
toja, jotka ovat tarpeen kyseisen viranomai-
sen 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun tehtävän 
suorittamiseksi. 

 Tietojen käsittely olisi kuitenkin sallittua 
vain siinä laajuudessa, jota tehtävän suorit-
taminen edellyttää. Koska tietojärjestelmän 
laajasta käytettävyydestä välttämättä seuraa, 
että yksittä iseen tietoon on pääsy myös hen-
kilöillä, jotka eivät sitä oman virkatehtävänsä 
hoitamisessa juuri sillä hetkellä tarvitse, on 
nimenomainen säännös käsittelyoikeudesta 
tarpeen. Tietojen käsittely muussa tarkoituk-
sessa (esimerkiksi henkilökohtaisen tiedon-
halun tyydyttämiseksi) on kielletty. Väärin-
käyttö tulisi arvioitavaksi virkavelvollisuu-
den rikkomista koskevien virkamiesoikeude l-
listen ja rikosoikeudellisten säännösten mu-
kaisesti. Vastaavasti on tarpeen, että ehdote-
tun lain 10 §:ssä tarkoitetun valtakunnallista 
käyttöä suppeampaan käyttöön perustettavan 
tilapäisen henkilörekisterin tietoja ei saa kä-
sitellä valtakunnallisesti. Jos tällaisen rekiste-
rin tietoja tarvitaan muussa kuin käyttäjävi-
ranomaisessa, olisi tietojen luovuttamisesta 
päätettävä erikseen 17 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla. 

Edellä 5–10 §:n kohdalla on todettu, että 
oikeushallinnon tietojärjestelmä sisältäisi 
myös arkaluonteisia henkilötietoja. Näiden 
käsittely olisi esitetyn säännöksen mukaan 
sallittua, koska henkilötietolain 12 §:n 5 
kohdassa säädetään arkaluonteisten tietojen 
käsittelykiellon poikkeuksesta sellaisten tie-
tojen käsittelyn osalta, josta säädetään laissa. 
Käytännössä lähes jokainen oikeushallintovi-
ranomaisessa toimiva virkamies virkatoimis-
saan osallistuu arkaluonteisten henkilötieto-
jen käsittelyyn. Arkaluonteisten tietojen kä-
sittelyn tekniset ratkaisut pitää toteuttaa eri-
tyinen turvallisuus- ja varmuusvaatimus 
huomioon ottaen. Tietojen asianmukaiseksi 

suojaamiseksi oikeushallintoviranomaisten 
tulee huolehtia siitä, että henkilötietoja käsit-
televät virkamiehet saavat asianmukaisen 
koulutuksen tämän tehtävän hoitamiseksi. 
Koulutuksen on sisällettävä paitsi henkilötie-
tojen käsittelyn periaatteet myös tietojärje s-
telmien teknisen käyttämisen opastus. 

13 §. Tietojen luovuttaminen viranomaisil-
le. Esitys ei sisällä muutoksia tietojen viran-
omaisille luovuttamisen nykytilaan. Säänte-
lyn selkiyttämiseksi pykälässä kuitenkin lue-
teltaisiin kaikki viranomaiset, joille tietoja 
voidaan luovuttaa, sekä ne käyttötarkoituk-
set, joihin luovutus olisi mahdollinen. Tarvit-
tavat henkilön perustiedot voitaisiin luovut-
taa kaikissa luetelluissa tilanteissa. Luovut-
taminen olisi sallittua salassapitomääräysten 
estämättä. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan oi-
keushallinnon valtakunnallisesta tietojärje s-
telmästä saataisiin luovuttaa tietoja tilasto-
keskukselle tämän toimialaan kuuluvien ti-
lastojen laatimista varten. Säännös vastaisi ti-
lastolain 14 §:n 1 momentissa säädettyä vel-
vollisuutta luovuttaa tilastokeskukselle tieto-
ja viranomaisen hallussa olevista tie toaineis-
toista sekä tiedot viranomaisen omasta toi-
minnasta, taloudesta, hoitamista tehtävistä, 
henkilöstöstä ja muista toiminnan edellyttä-
mistä voimavaroista. 

Momentin 2 kohdan mukaan tietoja saata i-
siin luovuttaa myös rikosseuraamusvirastolle 
vankeusrangaistuksen, yhdyskuntapalvelun 
tai nuorisorangaistuksen täytäntöönpanoa 
varten. Luovuttaminen koskisi niitä 5 §:n 2 
momentissa tarkoitettuja rikosprosessiin liit-
tyviä tietoja, jotka ovat tarpeen viraston em. 
tehtävien hoitamista varten. Luovutusoikeus 
koskisi seuraavia tietoja: asian tunnistetieto, 
asiaa käsittelevä syyttäjäyksikkö tai tuomio-
istuin, teko, tekoaika ja teon muu yksilöinti, 
rikosnimike, ratkaisun tunnistetieto, tuomio-
istuimen ratkaisu asiassa, ratkaisun lainvoi-
maisuus tai sitä koskevat muutoksenhaut, se-
kä ratkaisun jakelu. 

Rikosprosessiin liittyviä tietoja saataisiin 
momentin 3 kohdan mukaan luovuttaa vas-
taavasti myös ajoneuvohallintokeskukselle 
ajoneuvorekisteriin merkitsemistä varten, 
kun kyseessä on tieliikennelain (267/1981) 
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106 §:ssä tarkoitettu päätös ajokiellon mää-
räämisestä. 

Rikosprosessiin liittyviä tietoja saataisiin 
momentin 4 kohdan mukaan luovuttaa vas-
taavasti myös sotilasviranomaiselle sotilasoi-
keudenkäyntiasiassa tuomitun kurinpitoran-
gaistuksen täytäntöönpanoa varten. 

Ulosottoviranomaiselle saataisiin momen-
tin 5 kohdan mukaan luovuttaa tietoja ulosot-
tovelallisen tuloista ja varallisuudesta, työstä 
ja muusta taloudellisesta toiminnasta sekä 
yhteystietoja siten kuin ulosottolain 3 luvun 
67 §:ssä säädetään. Mahdollista olisi myös 
luovuttaa ulosottoviranomaiselle tietoja sel-
laisista ratkaisuista, jotka käyvät täytäntöön-
panon perusteeksi ulosottolain mukaisesti. 
Viimeksi mainitun säännöksen tarkoituksena 
olisi mahdollistaa täytäntöönpanoperusteiden 
välittäminen suoraan ulosoton tietojärjestel-
mään siten, ettei ulosotonhakijan enää tarvit-
sisi toimittaa fyysistä asiakirjaa hakiessaan 
ulosottoa. Tällaista teknistä mahdollisuutta ei 
vielä ole olemassa, mutta sellaiseen varautu-
minen on kuitenkin paikallaan niin viran-
omaisten toiminnan tehokkuuden kuin asia-
kaslähtöisyydenkin takia. 

Momentin 6 kohdan mukaan voitaisiin po-
liisiviranomaiselle luovuttaa rikosprosessiin 
liittyviä tietoja poliisilaissa (493/1995) ja 
turvallisuusselvityksistä annetussa laissa sää-
dettyjen tehtävien suorittamista varten. Polii-
sin tehtävien suorittamisesta puolustusvoi-
missa annetun lain (1251/1995) mukaisesti 
vastaavia tietoja voitaisiin momentin 7 koh-
dan nojalla luovuttaa myös pääesikunnalle 
mainitun lain 1 §:ssä tarkoitettujen tehtävien 
hoitamista varten. 

Momentin 8 kohdan mukaan riitaprosessiin 
liittyviä tietoja luovutettaisiin väestörekiste-
rikeskukselle ja maistraateille tuomioistui-
men ilmoituksista väestötietojärjestelmään 
annetun asetuksen (808/1995) 1 §:ssä tarkoi-
tetuissa asioissa. Tiedot koskevat lapsen 
huoltoa, toimintakelpoisuuden rajoittamista 
tai rajoituksen muuttamista, edunvalvojan 
määräämistä tai edunvalvojan vapauttamista 
tehtävästään, edunvalvojan tehtävien jakoa 
useamman edunvalvojan kesken, kotoutta-
mislain (493/1999) mukaisen edustajan mää-
räämistä tai vapauttamista tehtävästään, 
avioeroa, vihkimisen julistamista mitättö-

mäksi, isyyden vahvistamista ja kumoamista, 
lapseksiottamista tai ottolapsisuhteen muut-
tamista lapseksiottamiseksi, toimintakelpoi-
suuden rajoituksen poistamista, edunvalvojan 
tehtävän lakkaamista, kuolleeksi julistamista 
taikka sukunimen menettämistä. 

Ehdotettu pykälä sisältäisi myös yleissään-
nöksen, jonka perusteella muussa laissa sää-
detyn luovutusvelvollisuuden toteuttaminen 
on mahdollista velvoitetun oikeushallintovi-
ranomaisen antaman toimeksiannon perus-
teella. 

Kaikki edellä mainitut tiedot voitaisiin luo-
vuttaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla. 

14 §. Tietojen luovuttaminen Eurojust-
yksikölle . Eurojust-yksikön perustamisesta 
vakavan rikollisuuden torjunnan tehostami-
seksi 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyssä 
neuvoston päätöksessä (2002/187/YOS) tar-
koitettua Eurojust-yksikköä koskevaa kansal-
lista lainsäädäntöä ollaan parhaillaan valmis-
telemassa. Lainsäädäntö tulee sisältämään 
kattavat määräykset myös tietojen luovutta-
misesta kansallisten syyttäjäviranomaisten 
järjestelmistä Eurojustille, joten tässä laissa 
on perusteltua viitata tuohon lainsäädäntöön. 

15 §. Henkilöluottotietojen luovuttaminen. 
Henkilöluottotietojen luovuttamisesta sääde-
tään henkilötietolain 20 §:ssä. Pykälään esite-
tään otettavaksi säännös, jonka mukaan hen-
kilöluottotietojen luovuttaminen olisi mah-
dollista myös teknisen käyttöyhteyden avul-
la. Luottotietotoiminnan harjoittajan ei enää 
olisi tarpeen hankkia henkilöluottotietoja 
tuomioistuimista kopioimalla ratkaisuasiakir-
joja, vaan järjestelystä voitaisiin tehdä tehok-
kaampi ja joustavampi. Sääntely olisi omiaan 
parantamaan myös luottotietojen alueellista 
yhdenmukaisuutta, kun maan eri puolilla 
toimivien tuomioistuinten tätä koskevat rat-
kaisut voisivat tulla käsitellyiksi yhdenmu-
kaisella tavalla. 

16 §. Tietojen luovuttaminen muille tahoil-
le. Oikeudenkäynnin julkisuutta toteutetaan 
muun muassa luovuttamalla muille tahoille 
kuin 13 §:ssä tarkoitetuille viranomaisille, 
Eurojust-yksikölle ja luottotietotoiminnan 
harjoittajille tietoja tuomioistuimessa vireillä 
olevista ja ratkaistuista asioista, jolleivat tie-
dot jonkin säännöksen tai määräyksen perus-
teella ole salaisia. Tällainen luovuttamis-
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mahdollisuus koskisi sekä yleisöä että yhte i-
söjä, jotka tarvitsevat tietoa oikeushallinnos-
ta. Tietojen luovuttaminen esimerkiksi medi-
alle tapahtuisi tämän pykälän perusteella. 

Luovuttaminen teknisen käyttöyhteyden 
avulla olisi sallittua. Se voitaisiin toteuttaa 
ns. kyselykäyttöjärjestelmällä, jollainen 
(”Kyösti”) on jo käytössä eräissä tuomiois-
tuimissa. Kyösti-järjestelmän nykykäytän-
nössä yleisöllä on mahdollisuus selata ja ha-
kea tuomioistuimiin saapuneiden asioiden 
julkisia tietoja päivämäärän ja asian tunnis-
teen perusteella tuomioistuimen kirjaamossa 
olevalta asiakaspäätteeltä. Oikeusrekisteri-
keskus voisi rekisterinpitäjänä päättää myös 
muunlaisten teknisten käyttöyhteyksien pe-
rustamisesta. 

17 §. Tietojen luovuttamisesta päättämi-
nen. Oikeusrekisterikeskus päättäisi kaikista 
oikeushallinnon valtakunnalliseen tietojärje s-
telmään sisältyvien tietojen luovutuksista. 
Keskitetty päätöksentekomalli olisi omiaan 
yhdenmukaistamaan ratkaisukäytäntöjä ja 
helpottamaan tietopyyntöjen esittämistä, kun 
tietoa ei enää tarvitsisi pyytää jokaiselta oi-
keushallintoviranomaiselta erikseen. Oikeus-
rekisterikeskuksen tulisi päätöstä tehdessään 
ottaa huomioon millaisia tietoja pyyntö kos-
kee, jotta rekisteröidyn tietosuoja tulisi var-
mistettua asianmukaisella tavalla. Esimerkik-
si rikosrekisterilaissa ja sakon täytäntöön-
panosta annetussa laissa tarkoitettuja saman 
henkilön useita rikosasioita koskevia tietoja 
ei luovutettaisi yhdessä, koska tällainen luo-
vuttaminen käytännössä vastaisi edellä ma i-
nituissa erityislaeissa jo tarkoin säänneltyä 
rikosrekisteritietojen ja sakkorekisteritietojen 
luovuttamista. 

Jos tietopyyntö kuitenkin koskee vain yh-
den oikeushallintoviranomaisen tietoja, myös 
kyseinen viranomainen voisi päättää luovu-
tuksesta. Tämä olisi asiakaspalveluperiaat-
teen kannalta perusteltua, koska oikeusrekis-
terikeskuksella on vain yksi toimipaikka, 
Hämeenlinnassa, eikä olisi kohtuullista, että 
esimerkiksi yhden tuomioistuimen tietoja ei 
voitaisi saada suoraan tuosta tuomioistuimes-
ta. Tilapäisten henkilörekistereiden osalta 
luovutuspäätöksen tekisi rekisterinpitäjä. 

 Oikeusrekisterikeskuksella tai muulla re-
kisterinpitäjällä olisi ennen päätöksen teke-

mistä mahdollisuus pyytää lausunto sellaisil-
ta muilta oikeushallintoviranomaisilta, joiden 
käsittelemää tietoa luovutuspyyntö koskee. 
Ottaen huomioon erityisesti hallintolain 
(434/2003) 23 §:ssä säännös käsittelyn viivy-
tyksettömyydestä, ei oikeusrekisterikeskuk-
sella kuitenkaan olisi velvollisuutta pyytää 
lausuntoja. 

18 §. Tietojen luovuttaminen teknisen käyt-
töyhteyden avulla . Oikeusrekisterikeskuksel-
la olisi oikeus päättää tietojen luovuttamises-
ta teknisen käyttöyhteyden avulla. Teknisellä 
käyttöyhteydellä  tarkoitettaisiin sekä tietojen 
luovutusta ns. konekielisessä muodossa oi-
keushallinnon tietojärjestelmästä vastaanotta-
jan tietojärjestelmään että tietojen muuta tek-
nisin menetelmin tapahtuvaa luovuttamista, 
kuten verkkoyhteyden avulla toteutettua se-
lailukäyttöä. Teknistä käyttöyhteyttä käytet-
täessä olisi kuitenkin huolehdittava riittävästä 
tietoturvan tasosta niin, että tietojen vastaan-
ottaja esittää selvityksen tietojen asianmuka i-
sesta suojaamisesta. Tiedot olisi suojattava 
asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai lait-
tomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, 
muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä 
taikka muulta laittomalta käsittelyltä. 
 
4 luku. Tietojen poistaminen, korjaaminen 

ja arkistointi 

19 §. Tietojen poistaminen. Eduskunnan 
perustuslakivaliokunta ja hallintovaliokunta 
ovat korostaneet henkilörekistereihin tallen-
nettujen tietojen säilytysajoista riittävän yks i-
tyiskohtaista säätämistä. Tarpeettomien tai 
virheellisten tietojen pitäminen tietojärje s-
telmässä on haitallista niin yksityisyyden 
suojan kuin oikeushallintoviranomaisten 
oman toiminnan tehokkuudenkin kannalta. 
Tämän vuoksi esitetään, että tiedot poistetta i-
siin oikeushallinnon tietojärjestelmästä vii-
den vuoden määräajan kuluttua siitä, kun asi-
assa tehty ratkaisu on tullut lainvoimaiseksi 
tai muuten lopulliseksi. Koska tietojen pois-
taminen yksittäin ei ole teknisesti tai talou-
dellisesti tarkoituksenmukaista, varsinaiselle 
poistamiselle varattaisiin yhden vuoden aika 
edellä mainitun viiden vuoden määräajan 
päättymisestä. Tällöin poistaminen voitaisiin 
teknisesti toteuttaa esimerkiksi kahdesti vuo-
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dessa suoritettavina eräajoina. Ehdotetussa 
21 §:ssä säädetyn arkistointivelvoitteen to-
teuttamiseksi tarpeelliset tiedot saataisiin kui-
tenkin säilyttää arkiston hallintaa varten, 
mutta niitä ei enää saataisi muuten käsitellä 
tai luovuttaa. 

20 §. Tietojen korjaaminen. Henkilötieto-
lain 9 §:n 2 momentti sisältää säännöksen re-
kisterinpitäjän velvollisuudesta huolehtia sii-
tä, ettei virheellisiä, epätäydellisiä tai van-
hentuneita henkilötietoja käsitellä. Samoin 
henkilötietolain 29 § sisältää säännöksen re-
kisterinpitäjän velvollisuudesta ilman aihee-
tonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekiste-
röidyn vaatimuksesta oikaista, poistaa tai 
täydentää rekisterissä oleva, käsittelyn tar-
koituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, 
puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 
Esitetty säännös sisältäisi velvoitteen korjata 
tai kokonaan poistaa virheelliset tiedot viivy-
tyksettä sen jälkeen, kun tieto on havaittu 
virheelliseksi. Virheellinen tie to saataisiin 
kuitenkin poikkeuksellisesti säilyttää, jos 
jonkun henkilön oikeuksien turvaaminen sitä 
edellyttää, esimerkiksi oikaisun tai korvaus-
asian käsittelyä varten. Tällainen säilytettävä 
tieto tulisi merkitä virheelliseksi ja poistaa 
heti, kun sen säilyttäminen ei enää oikeuks i-
en turvaamisenkaan puolesta olisi tarpeen. 

21 §. Tietojen arkistointi. Säännökseen esi-
tetään otettavaksi informatiivinen viittaus ar-
kistolakiin. Arkistointivelvoite ja siihen liit-
tyvä säilytysvelvoite saattaa koskea sekä tie-
tojärjestelmässä aktiivikäytössä olevia että 
aktiivikäytöstä poistettuja rekisteritietoja 
koskevia asiakirjoja. 
 
5 luku. Erinäiset säännökset ja voimaantu-

lo 

23 §. Tarkastusoikeus. Lakiin esitetään 
otettavaksi informatiivinen viittaus rekiste-
röidyn tarkastusoikeuden toteuttamista kos-
keviin henkilötietolain 26–28 §:ään. Rekiste-
rinpitäjän tai valtuutetun oikeushallintovi-
ranomaisen on annettava tiedot tarkastamista 
varten. Tätä tarkoitusta varten olisi nimettävä 
riittävä määrä henkilöitä, jotka päättävät tar-
kastusoikeuden toteuttamisesta ja siihen liit-
tyvästä tietojen antamisesta. Tarkastusoikeu-
den käyttäminen edellyttäisi henkilökohtaista 

käyntiä rekisterinpitäjän luona tai tämän va l-
tuuttaman oikeushallintoviranomaisen luona. 
Valtuutussäännös on tarpeen, koska oikeus-
rekisterikeskuksella on vain yksi toimipaikka 
eikä olisi kohtuullista edellyttää kaikkien re-
kisteröityjen matkustavan Hämeenlinnaan 
tarkastusoikeuttaan käyttääkseen. 

24 §. Muutoksenhaku. Rekisterinpitäjän 
tämän lain mukaan tekemät päätökset tieto-
jen luovuttamisesta olisivat valituskelpoisia 
hallintopäätöksiä, joihin voitaisiin hakea 
muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. Useimmiten kyseessä 
olisivat oikeusrekisterikeskuksen päätökset. 
Mahdollista kuitenkin olisi, että jokin muu-
kin oikeushallintoviranomainen toimii tila-
päisen henkilörekisterin rekisterinpitäjänä. 
Myös tällaisen viranomaisen päätöksiin 
(yleiset tuomioistuimet mukaan lukien) voi-
taisiin hakea muutosta hallintolainkäyttölais-
sa säädetyllä tavalla, koska kyseessä ei olisi 
syyttäjäntoimeen tai tuomioistuimen lain-
käyttöön liittyvä ratkaisu, vaan hallintoasia s-
sa annettu päätös. 

Ehdotettu muutoksenhakusäännös koskisi 
vain tietojen luovuttamista koskevia päätök-
siä. Tietojen korjaamista koskevat rekisterin-
pitäjän päätökset puolestaan kuuluisivat hen-
kilötietolain 29 §:n 2 momentin sovelta-
misalaan. Säännöksessä todetaan, että rekis-
teröity voi halutessaan saattaa asian tie-
tosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.  

25 §. Tarkemmat säännökset ja ohjeet. Val-
tioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa tar-
kempia säännöksiä tietojen luovuttamisesta 
oikeushallinnon tietojärjestelmästä ja tällöin 
noudatettavasta menettelystä. Lisäksi oike-
usministeriö voisi antaa ei-sitovia ohjeita lain 
soveltamisesta. 

26 §. Voimaantulo. Lakiin sisältyisi tavan-
omainen voimaantulosäännös, jonka mukaan 
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin voitaisiin ryhtyä ennen lain voimaan-
tuloa. 
 
1.2. Laki oikeusrekisterikeskuksesta an-

netun lain 1 §:n muuttamisesta 

Ehdotuksessa esitetään muutettavaksi oi-
keusrekisterikeskuksesta annetun lain 1 §:n 2 
momenttia siten, että oikeushallinnon valta-
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kunnallisen tietojärjestelmän rekisterinpitäjä-
nä toimiminen määritellään oikeusrekisteri-
keskuksen nimenomaiseksi tehtäväksi. Sa-
malla esitetään säädettäväksi, että oikeusre-
kisterikeskuksella olisi tätä tehtäväänsä to-
teuttaessaan oikeus käsitellä henkilötietolain 
11 §:ssä tarkoitettuja arkaluonteisia henkilö-
tietoja. Nimenomainen lain tasoinen säännös 
tästä oikeudesta on välttämätön, jotta oikeus-
rekisterikeskus voisi käsitellä arkaluonteisia 
henkilötietoja myös oikeusvaateen ratkaise-
misen jälkeen henkilötietolain 12 §:n 5 koh-
dan poikkeusperusteen mukaisesti. Muutoin 
oikeusrekisterikeskuksen tehtävät jäisivät 
ennalleen. 
 
1.3. Laki henkilötietojen käsittelystä po-

liisitoimessa annetun lain 13 §:n 
muuttamisesta 

Ehdotuksessa esitetään muutettavaksi hen-
kilötietojen käsittelystä poliisitoimessa anne-
tun lain 13 §:n 2 momentin 3 kohtaa siten, et-
tä poliisin oikeudesta saada tietoja oikeusha l-
linnon tietojärjestelmästä säädettäisiin vain 
viittauksella  ehdotethenkilötietojen käsitte-
lystä oikeushallinnossa annetun lain sään-
nökseen. Vastaavasti oikeushallintoviran-
omaisten oikeudesta saada tietoja poliisin tie-
tojärjestelmistä säädettäisiin vain ehdotetun 
lain 11 §:n viittaussäännöksellä. Tällä tavoin 
tietojen luovuttamisen edellytyksiä oikeus-
hallinnon ja poliisin välillä säänneltäisiin ai-
neellisesti vain luovuttajaa koskevassa lain-
säädännössä, mikä olisi omiaan vähentämään 
epäselvyyksiä ja helpottamaan mahdollisia 
tulevia lainmuutoksia. 

Lainkohdassa oleva maininta siitä, että ri-
kosrekisteritietojen saamisesta säädetään ri-
kosrekisterilaissa, säilytettäisiin. Rikosrekis-
teriä koskevaan sääntelyyn ei esitetä muutok-
sia; viittaus lisäisi esitetyn säännöksen in-
formatiivisuutta. 
 
2. Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset 

Ehdotetun henkilötietojen käsittelystä oi-
keushallinnossa annetun lain 24 §:n 1 mo-
mentin nojalla annettaisiin asetus henkilötie-
tojen käsittelystä oikeushallinnosta. Asetuk-

sessa olisi säännökset menettelytavoista lain 
13 §:ssä tarkoitetussa tietojen luovuttamises-
sa viranomaisille, 15 §:ssä tarkoitetussa hen-
kilöluottotietojen luovuttamisessa sekä 16 
§:ssä tarkoitetussa tietojen luovuttamisessa 
muille tahoille. 

Ehdotetun lain 24 §:n 2 momentin nojalla 
oikeusministeriö voisi tarvittaessa antaa oi-
keushallintoviranomaisille ohjeita niille lain 
mukaan kuuluvien toimenpiteiden suoritta-
misesta. 
 
3. Voimaantulo 

Ehdotetut lait liittyvät läheisesti oikeuden-
käynnin julkisuutta koskevaan lainsäädän-
töön, jota ollaan parhaillaan uudistamassa. 
Tämän vuoksi ehdotetaan, että lait tulisivat 
voimaan samaan aikaan uuden julkisuuslain-
säädännön kanssa. Niiden täytäntöönpanon 
edellyttämiin toimenpiteisiin voitaisiin kui-
tenkin ryhtyä jo ennen kuin ne tulevat voi-
maan. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan seu-
raavat lakiehdotukset: 
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1. 

Laki 
henkilötietojen käsittelystä oikeushallinnossa 

———— 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

 
1 § 

Lain soveltamisala  

Tätä lakia sovelletaan tuomiovallan käyt-
tämiseksi, syyttäjän tehtävien hoitamiseksi 
sekä tässä laissa tarkoitetuille oikeushallinto-
viranomaisille kuuluvien muiden lakisääteis-
ten tehtävien suorittamiseksi tarpeellisten 
henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn ja 
muuhun henkilötietojen käsittelyyn silloin, 
kun henkilötiedot muodostavat tai niiden on 
tarkoitus muodostaa henkilörekisteri tai sen 
osa. 

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan 
henkilötietolakia (523/1999) ja viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annettua lakia 
(621/1999) siltä osin kuin tässä laissa tai 
muussa laissa ei toisin säädetä. Oikeuden-
käynnin julkisuuteen sovelletaan [oikeuden-
käynnin julkisuutta koskevaa uudistettua 
lainsäädäntöä]. 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa oikeushallintoviranomaisella 
tarkoitetaan seuraavia tuomioistuimia  ja vi-
ranomaisia: 

1) korkein oikeus, 
2) hovioikeus, 
3) käräjäoikeus, 

4) korkein hallinto-oikeus, 
5) hallinto-oikeus ja Ahvenanmaan hallin-
totuomioistuin, 
6) markkinaoikeus, 
7) työtuomioistuin, 
8) vakuutusoikeus, 
9) valtakunnansyyttäjänvirasto, 
10) kihlakunnan syyttäjänvirasto, kihla-
kunnanviraston syyttäjäosasto, Ahvenan-
maan maakunnansyyttäjänvirasto sekä Kit-
tilän ja Käsivarren kihlakuntien nimismie-
het näiden toimiessa syyttäjinä; 
11) oikeusministeriö sen hoitaessa oikeus-
hallintoasioita, sekä 
12) oikeusrekisterikeskus. 

 
2 luku 

Oikeushallinnon tietojärjestelmät 

 
3 § 

Oikeushallinnon valtakunnallinen tietojärjes-
telmä 

Oikeushallinnon valtakunnallinen tietojä r-
jestelmä on oikeushallintoviranomaisten 
käyttöön tarkoitettu pysyvä automaattisen 
tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä henki-
lörekisteri. Valtakunnalliseen tietojärjestel-
mään saadaan tallettaa henkilötietoja siten 
kuin 4–10 §:ssä säädetään. Tietojärjestel-
mään saadaan lisäksi tehdä rekisterinpidossa 
tarpeellisia kirjaamismerkintöjä sekä asia-
kaspalvelun kannalta tarpeellisia merkintöjä 
asiakkaista, tilauksista ja tietojen toimituksis-
ta. 
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Oikeusrekisterikeskus toimii oikeushallin-
non valtakunnallisen tietojärjestelmän rekis-
terinpitäjänä. 
 

4 § 

Henkilön perustiedot 

Oikeushallinnon valtakunnalliseen tie tojär-
jestelmään saadaan tallettaa henkilön perus-
tietoja vain 5–10 §:ssä mainitussa tarkoituk-
sessa ja vain siinä laajuudessa, jota tarkoituk-
sen saavuttaminen edellyttää. Edellä tarkoi-
tettuja henkilön perustietoja ovat henkilön 
täydellinen nimi, syntymäaika, henkilötun-
nus, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus, sivii-
lisääty, syntymävaltio, syntymäkotikunta, ko-
tikunta, ammatti, osoite ja puhelinnumero tai 
muu yhteystieto, tieto henkilön kuolemasta 
sekä ulkomaalaisen henkilön matkustusasia-
kirjan tiedot. 
 

5 § 

Rikosprosessiin liittyvät tiedot 

Oikeushallinnon valtakunnalliseen tietojä r-
jestelmään saadaan tallettaa tietoja, kun tar-
koituksena on rikosasian, pakkokeinoasian, 
lähestymiskieltoasian tai muun rikosoikeu-
dellisen asian käsittely, asianhallinta ja asia-
kirjatuotanto 2 §:n 1–3 kohdassa ja 9, 10 se-
kä 12 kohdassa mainituissa oikeushallintovi-
ranomaisissa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja rikospro-
sessiin liittyviä tietoja ovat asianosaista ja 
kuultavaa koskevien henkilön perustietojen 
lisäksi seuraavat tiedot: 

1) asian tunnistetieto, 
2) asiaa käsittelevä syyttäjäyksikkö tai 

tuomioistuin, 
3) toimenpiteet asian käsittelyssä, 
4) tiedoksiannot, 
5) asian käsittelyvaihe, 
6) teko, tekoaika ja teon muu yksilöinti, 
7) rikosnimike, 
8) asianosaisen asema asiassa, 
9) asianosaisen avustajan, asiamiehen, ju l-

kisen puolustajan, laillisen edustajan tai 
edunvalvojan nimi, kotipaikka ja yhteystie-
dot, 

10) vaatimus, 
11) vaatimuksen esittäjä, 
12) vaatimuksen kohde, 
13) vaatimuksen ja teon yhteys, 
14) ratkaisun tunnistetieto, 
15) syyttäjän ratkaisu asiassa, 
16) syyttäjän ratkaisun perustelut, 
17) tuomioistuimen ratkaisu asiassa, 
18) tuomioistuimen ratkaisun perustelut, 
19) ratkaisun lainvoimaisuus tai sitä kos-
kevat muutoksenhaut, 
20) ratkaisun jakelu. 
Edellä 2 momentin 17 kohdassa tarkoitet-

tuun tietoon tuomioistuimen ratkaisusta asi-
assa sisältyvät tiedot rikosasian vastaajan 
syyksi luetuista rikoksista, rangaistusseu-
raamuksista, sovelletuista lainkohdista, muis-
ta rikosoikeudellisista seuraamuksista, hylä-
tyistä syytekohdista, korvausvelvollisuudes-
ta, tuomioistuimen muista lausunnoista sekä 
asian tutkimatta jättämisestä tai asian rau-
keamisesta. Edellä 2 momentin 15 kohdassa 
tarkoitettuun tietoon syyttäjän ratkaisusta 
asiassa sisältyvät tiedot vastaajan syyksi lue-
tuista rikoksista, rangaistusseuraamuksista, 
sovelletuista lainkohdista, syyttämättä jättä-
misestä sekä asian raukeamisesta. 
 

6 § 

Riitaprosessiin liittyvät tiedot 

Oikeushallinnon valtakunnalliseen tietojä r-
jestelmään saadaan tallettaa tietoja, kun tar-
koituksena on riita-asian, hakemusasian ja 
muun siviilioikeudellisen asian käsittely, 
asianhallinta ja asiakirjatuotanto 2 §:n 1–3 
kohdassa ja 12 kohdassa mainituissa oikeus-
hallintoviranomaisissa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja riitapro-
sessiin liittyviä tietoja ovat asianosaista ja 
kuultavaa koskevien henkilön perustietojen 
lisäksi seuraavat tiedot: 

1) asian tunnistetieto, 
2) asiaa käsittelevä tuomioistuin, 
3) toimenpiteet asian käsittelyssä, 
4) tiedoksiannot, 
5) asian käsittelyvaihe, 
6) asianosaisen asema asiassa, 
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7) asianosaisen avustajan, asiamiehen, lail-
lisen edustajan tai edunvalvojan nimi, koti-
paikka ja yhteystiedot, 

8) vaatimus, 
9) vaatimuksen esittäjä, 
10) vaatimuksen kohde, 
11) ratkaisun tunnistetieto, 
12) tuomioistuimen ratkaisu asiassa, 
13) tuomioistuimen ratkaisun perustelut, 
14) ratkaisun lainvoimaisuus tai sitä kos-
kevat muutoksenhaut, 
15) ratkaisun jakelu. 

 
7 § 

Hallintolainkäyttöprosessiin liittyvät tiedot 

Oikeushallinnon valtakunnalliseen tietojä r-
jestelmään saadaan tallettaa tietoja, kun tar-
koituksena on asian käsittely, asianhallinta ja 
asiakirjatuotanto 2 §:n 4, 5, 8 ja 12 kohdassa 
tarkoitetuissa oikeushallintoviranomaisissa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja hallinto-
lainkäyttöprosessiin liittyviä tietoja ovat asi-
anosaista ja kuultavaa koskevien henkilön 
perustietojen lisäksi seuraavat tiedot: 

1) asian tunnistetieto, 
2) asiaa käsittelevä tuomioistuin, 
3) toimenpiteet asian käsittelyssä, 
4) tiedoksiannot, 
5) asian käsittelyvaihe, 
6) asianosaisen asema asiassa, 
7) asianosaisen avustajan, asiamiehen, lail-

lisen edustajan tai edunvalvojan nimi, koti-
paikka ja yhteystiedot, 

8) vaatimus, 
9) vaatimuksen esittäjä, 
10) vaatimuksen kohde, 
11) ratkaisun tunnistetieto, 
12) tuomioistuimen ratkaisu asiassa, 
13) tuomioistuimen ratkaisun perustelut, 
14) ratkaisun lainvoimaisuus tai sitä kos-
kevat muutoksenhaut, 
15) ratkaisun jakelu. 

 
8 § 

Markkinaoikeusprosessiin liittyvät tiedot 

Oikeushallinnon valtakunnalliseen tietojä r-
jestelmään saadaan tallettaa tietoja, kun tar-

koituksena on asian käsittely, asianhallinta ja 
asiakirjatuotanto 2 §:n 6 kohdassa ja 12 koh-
dassa tarkoitetuissa oikeushallintoviranoma i-
sissa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja markki-
naoikeusprosessiin liittyviä tietoja ovat asi-
anosaista ja kuultavaa koskevien henkilön 
perustietojen lisäksi seuraavat tiedot: 

1) asian tunnistetieto, 
2) toimenpiteet asian käsittelyssä, 
3) tiedoksiannot, 
4) asian käsittelyvaihe, 
5) asianosaisen asema asiassa, 
6) asianosaisen avustajan, asiamiehen, lail-

lisen edustajan tai edunvalvojan nimi, koti-
paikka ja yhteystiedot, 

7) vaatimus, 
8) vaatimuksen esittäjä, 
9) vaatimuksen kohde, 
10) ratkaisun tunnistetieto, 
11) tuomioistuimen ratkaisu asiassa, 
12) tuomioistuimen ratkaisun perustelut, 
13) ratkaisun lainvoimaisuus tai sitä kos-
kevat muutoksenhaut, 
14) ratkaisun jakelu. 

 
9 § 

Työtuomioistuinprosessiin liittyvät tiedot 

Oikeushallinnon valtakunnalliseen tietojä r-
jestelmään saadaan tallettaa tietoja, kun tar-
koituksena on asian käsittely, asianhallinta ja 
asiakirjatuotanto 2 §:n 7 kohdassa ja 12 koh-
dassa tarkoitetuissa oikeushallintoviranoma i-
sissa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja työtuo-
mioistuinprosessiin liittyviä tietoja ovat asi-
anosaista ja kuultavaa koskevien henkilön 
perustietojen lisäksi seuraavat tiedot: 

1) asian tunnistetieto, 
2) toimenpiteet asian käsittelyssä, 
3) tiedoksiannot, 
4) asian käsittelyvaihe, 
5) asianosaisen asema asiassa, 
6) asianosaisen avustajan, asiamiehen, lail-

lisen edustajan tai edunvalvojan nimi, koti-
paikka ja yhteystiedot, 

7) vaatimus, 
8) vaatimuksen esittäjä, 
9) vaatimuksen kohde, 
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10) ratkaisun tunnistetieto, 
11) tuomioistuimen ratkaisu asiassa, 
12) tuomioistuimen ratkaisun perustelut, 
13) ratkaisun lainvoimaisuus tai sitä kos-
kevat muutoksenhaut, 
14) ratkaisun jakelu. 

 
10 § 

Oikeushallinnon tilapäinen henkilörekisteri 

Oikeushallinnon valtakunnallisen tietojä r-
jestelmän lisäksi oikeushallinnon käytössä 
voi 1 §:n 1 momentissa mainitussa tarkoituk-
sessa olla tilapäisiä henkilörekistereitä. Tila-
päinen henkilörekisteri voidaan perustaa yh-
den tai useamman oikeushallintoviranoma i-
sen käyttöön. Henkilörekisteriin saadaan tal-
lettaa sellaisia 5–9 §:ssä mainittuja tietoja, 
jotka ovat tarpeen edellä mainitun tarkoituk-
sen toteuttamiseksi. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun useamman 
oikeushallintoviranomaisen käyttöön tarkoi-
tetun tilapäisen henkilörekisterin perustami-
sesta päättää oikeusministeriö. Yhden oike-
ushallintoviranomaisen käyttöön tarkoitetun 
tilapäisen henkilörekisterin perustamisesta 
päättää kyseinen viranomainen. 
 

3 luku 

Tietojen saanti, käsittely ja luovutus 

 
11 § 

Oikeus saada tietoja viranomaisten rekiste-
reistä  

Oikeushallintoviranomaisella on salassapi-
tosäännösten estämättä oikeus saada tehtävi-
ensä suorittamista varten tarpeellisia tietoja 
viranomaisten rekistereistä. Oikeushallintovi-
ranomaisella on oikeus saada tiedot teknisen 
käyttöyhteyden avulla maksutta tai tietojen 
irrottamiskustannuksiin perustuvaa vastiketta 
vastaan siten kuin siitä asianomaisen rekiste-
rinpitäjän kanssa sovitaan. Oikeus koskee: 

1) henkilötietojen käsittelystä poliisitoi-
messa annetun lain (61/2003) 19 §:ssä tarkoi-
tettuja tietoja poliisin tietojärjestelmistä; 

2) kaupparekisterilain (129/1979) 1 §:n 4 
momentissa tarkoitettuja tietoja kaupparekis-
teristä; 

3) väestötietolain (507/1993) 4 ja 5 §:ssä 
tarkoitettuja tietoja väestörekisterikeskuksen 
väestötietojärjestelmästä; 

4) ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 
(541/2003) 15 ja 17 §:ssä tarkoitettuja tietoja 
valtakunnallisesta ajoneuvoliikennerekiste-
ristä; ja  

5) verotustietojen julkisuudesta ja salassa-
pidosta annetun lain (1346/1999) 19 §:ssä 
tarkoitettuja verotustietoja verovelvollista 
koskevine tunnistetietoineen. 
 

12 § 

Tietojen käsittely 

Oikeushallintoviranomainen saa käsitellä 
oikeushallinnon valtakunnallisessa tietojä r-
jestelmässä olevia tietoja siinä laajuudessa 
kuin tiedot ovat tarpeen kyseisen viranoma i-
sen 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun tehtävän 
suorittamiseksi. Edellä 10 §:ssä tarkoitetun 
tilapäisen henkilörekisterin tietoja saa käsi-
tellä vain viranomainen, jonka käyttöön hen-
kilörekisteri on perustettu. 
 

13 § 

Tietojen luovuttaminen viranomaisille 

Rekisterinpitäjä saa salassapitosäännösten 
estämättä  luovuttaa oikeushallinnon tietojä r-
jestelmästä tietoja viranomaisille seuraavasti: 

1) tilastokeskukselle tilastolain (62/1994) 
11 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tietoja; 

2) rikosseuraamusvirastolle vankeusran-
gaistuksen, yhdyskuntapalvelun tai nuoriso-
rangaistuksen täytäntöönpanoa varten 5 §:n 2 
momentin 1, 2, 6, 7, 11, 17, 19 ja 20 kohdas-
sa tarkoitettuja rikosasian yhteydessä käsitel-
täviä tietoja; 

3) ajoneuvohallintokeskukselle ajoneuvo-
liikennerekisteriin merkitsemistä varten 5 §:n 
2 momentin 1, 2, 6, 7, 11, 17, 19 ja 20 koh-
dassa tarkoitettuja rikosasian yhteydessä kä-
siteltäviä tietoja tieliikennelain (267/1981) 
106 §:ssä tarkoitetuista päätöksistä; 
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4) sotilasviranomaiselle kurinpitorangais-
tuksen täytäntöönpanoa varten 5 §:n 2 mo-
mentin 1, 2, 6, 7, 11, 17, 19 ja 20 kohdassa 
tarkoitettuja rikosasian yhteydessä käsiteltä-
viä tietoja sotilasoikeudenkäyntiasioista; 

5) ulosottoviranomaiselle ulosottolain 
(37/1895) 3 luvun 67 §:ssä tarkoitettuja tieto-
ja sekä tietoja ratkaisuista, jotka käyvät täy-
täntöönpanoperusteeksi; 

6) poliisiviranomaiselle poliisilaissa 
(493/1995) ja turvallisuusselvityksistä anne-
tussa laissa (177/2002) säädettyjen tehtävien 
suorittamista varten 5 §:n 2 momentissa tar-
koitettuja rikosasian yhteydessä käsiteltäviä 
tietoja sekä tietoja oikeushallintoviranomai-
sen etsintäkuuluttamista henkilöistä; 

7) pääesikunnalle poliisin tehtävien suorit-
tamisesta puolustusvoimissa annetun lain 
(1251/1995) 1 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa 
tarkoitettua rikostutkintaa sekä momentin 4 
kohdassa tarkoitettuja turvallisuus- ja valvon-
tatehtäviä varten 5 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettuja rikosasian yhteydessä käsiteltäviä tie-
toja; sekä 

8) väestörekisterikeskukselle ja maistraa-
teille tuomioistuimen ilmoituksista väestötie-
tojärjestelmään annetun asetuksen 
(808/1995) 1 §:ssä tarkoitettuja tietoja. 

Jos muussa laissa on säädetty oikeushallin-
toviranomaisen velvollisuudesta luovuttaa 
tässä laissa tarkoitettuja tietoja, rekisterinpi-
täjä saa luovuttaa tiedot mainitun oikeusha l-
lintoviranomaisen toimeksiannosta. 

Tässä pykälässä tarkoitetut tiedot saadaan 
luovuttaa myös teknisen käyttöyhteyden 
avulla. 
 
 
 

14 § 

Tietojen luovuttaminen Eurojust-yksikölle  

Tietojen luovuttamisesta Eurojust-yksikön 
perustamisesta vakavan rikollisuuden torjun-
nan tehostamiseksi 28 päivänä helmikuuta 
2002 tehdyssä neuvoston päätöksessä 
(2002/187/YOS) tarkoitetulle Eurojust-
yksikölle säädetään erikseen. 
 
 

15 § 

Henkilöluottotietojen luovuttaminen 

Henkilöluottotietojen luovuttamisesta sää-
detään henkilötietolain 20 §:ssä. Henkilöluot-
totietoja voidaan luovuttaa myös teknisen 
käyttöyhteyden avulla. 
 

16 § 

Tietojen luovuttaminen muille tahoille 

Oikeudenkäynnin julkisuutta toteutetaan 
osaltaan luovuttamalla muita kuin salaisiksi 
säädettyjä tai määrättyjä tietoja yksittäisessä 
tuomioistuimessa vireillä olevista ja ratkais-
tuista asioista muille kuin 14–16 §:ssä tarkoi-
tetuille tahoille. 

Tässä pykälässä mainittuja tietoja voidaan 
luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla. 
 

17 § 

Tietojen luovuttamisesta päättäminen 

Oikeushallinnon valtakunnalliseen tietojä r-
jestelmään sisältyvien tietojen luovuttamises-
ta päättää oikeusrekisterikeskus. Jos kyse on 
vain yhden oikeushallintoviranomaisen tie-
doista, niiden luovuttamisesta voi päättää 
myös kyseinen oikeushallintoviranomainen. 
Oikeushallinnon tilapäiseen henkilörekiste-
riin sisältyvän tiedon luovuttamisesta päättää 
rekisterinpitäjä. Ennen päätöksen tekemistä 
oikeusrekisterikeskus tai rekisterinpitäjä voi 
tarvittaessa pyytää lausunnon sellaisilta muil-
ta oikeushallintoviranomaisilta, joiden käsit-
telemää tietoa luovutuspyyntö koskee. 
 

18 § 

Tietojen luovuttaminen teknisen käyttöyhtey-
den avulla 

Oikeusrekisterikeskus voi päättää teknisen 
käyttöyhteyden perustamisesta ja tietojen 
luovuttamisesta sen avulla oikeushallinnon 
valtakunnallisesta tietojärjestelmästä, jos tie-
tojen vastaanottajalla  on tämän tai muun lain 
mukaan oikeus saada tietoja oikeushallintovi-
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ranomaiselta teknisen käyttöyhteyden avulla. 
Ennen käyttöyhteyden avaamista tietojen 
vastaanottajan on esitettävä selvitys siitä, että 
tietojen suojaamisesta huolehditaan henkilö-
tietolain 32 §:n 1 momentin tarkoittamalla 
tavalla asianmukaisesti. 
 
 

4 luku 

Tietojen poistaminen, korjaaminen ja arkis-
tointi 

 
19 § 

Tietojen poistaminen 

Tieto poistetaan oikeushallinnon tietojä r-
jestelmästä vuoden kuluessa siitä, kun viisi 
vuotta on kulunut asiassa tehdyn ratkaisun 
tulosta lainvoimaiseksi tai muuten lopullisek-
si. Tietojärjestelmästä poistetuista tiedoista, 
jotka ovat tarpeen 22 §:ssä tarkoitetun arkis-
toinnin kannalta, voidaan kuitenkin muodos-
taa arkistohakemisto. 
 
 

20 § 

Tietojen korjaaminen 

Virheellinen tieto on viipymättä korjattava 
tai poistettava. Virheellisen tiedon saa kui-
tenkin säilyttää, jos se on tarpeen rekiste-
röidyn, muun asianosaisen tai oikeushallin-
non virkamiehen oikeuksien turvaamiseksi. 
Tällaista tietoa saa käyttää vain mainitussa 
oikeuksien turvaamisen tarkoituksessa. 

Virheellinen tieto, jota säilytetään 1 mo-
mentin nojalla, on merkittävä virheelliseksi 
ja se on poistettava heti kun tiedon säilyttä-
minen oikeuksien turvaamiseksi ei enää ole 
tarpeen. 
 

21 § 

Tietojen arkistointi 

Arkistotoimen tehtävistä ja arkistoon siir-
rettävistä asiakirjoista on voimassa, mitä ar-

kistolaissa (831/1994) säädetään tai sen no-
jalla säädetään tai määrätään. 
 

5 luku 

Erinäiset säännökset ja voimaantulo 

 
22 § 

Tarkastusoikeus 

Tarkastusoikeuden toteuttamiseen sovelle-
taan henkilötietolain 26–28 §:ää. Rekisterin-
pitäjä tai rekisterinpitäjän valtuuttama muu 
oikeushallintoviranomainen antaa tiedot tar-
kastamista varten. Rekisterinpitäjän on ni-
mettävä riittävä määrä henkilöitä, jotka päät-
tävät tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja 
siihen liittyvästä tietojen antamisesta. 

Rekisteröidyn on tarkastusoikeutta käyttä-
essään esitettävä tätä tarkoittava pyyntö hen-
kilökohtaisesti rekisterinpitäjälle tai rekiste-
rinpitäjän valtuuttamalle muulle oikeusha l-
lintoviranomaiselle ja todistettava henkilölli-
syytensä. 
 
 

23 § 

Muutoksenhaku 

Rekisterinpitäjän tässä laissa tarkoitettuihin 
tietojen luovuttamista koskeviin päätöksiin 
voidaan hakea muutosta siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 
 
 

24 § 

Tarkemmat säännökset ja ohjeet 

Tarkempia säännöksiä menettelytavoista 
tämän lain 13, 15 ja 16 §:ssä tarkoitettujen 
tietojen luovuttamisessa ja teknisen käyttöyh-
teyden antamisessa voidaan antaa valtioneu-
voston asetuksella. 

Oikeusministeriö voi antaa ohjeita tämän 
lain mukaan oikeushallintoviranomaisille 
kuuluvien toimenpiteiden suorittamisesta. 
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25 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 
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2. 

Laki 
oikeusrekisterikeskuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

———— 
 

E duskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 17 päivänä marraskuuta 1995 oikeusrekisterikeskuksesta annetun lain 

(1287/1995) 1 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 

1 § 

Asema ja tehtävät 

— — — — — — — — — — — — — — 
Oikeusrekisterikeskuksen tehtävänä on 

toimia henkilötietojen käsittelystä oikeusha l-
linnossa annetussa laissa (X/Y) tarkoitetun 
oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärje s-
telmän rekisterinpitäjänä ja tässä tarkoituk-
sessa käsitellä tietojärjestelmässä olevia tie-
toja. Tässä tehtävässä oikeusrekisterikeskus 
saa käsitellä tietojärjestelmään sisältyviä ar-
kaluonteisia tietoja. Oikeusrekisterikeskuk-
sen tehtävänä on lisäksi huolehtia niistä sak-
koihin, menettämisseuraamuksiin, maksuihin 
ja saamisiin liittyvistä täytäntöönpanotehtä-
vistä sekä oikeusrekisterien ylläpitotehtävis-
tä, jotka säädetään sen tehtäviksi muussa 
laissa tai asetuksessa taikka määrätään sen 
nojalla annetussa päätöksessä. 
— — — — — — — — — — — — — — 
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3. 

Laki 
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 §:n muuttamisesta 

———— 
 

E duskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 22 päivänä elokuuta 2003 henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun 

lain (761/2003) 13 §:n 2 momentin 3 kohta seuraavasti: 
 

13 § 

Poliisin tietojen saanti eräistä rekistereistä 

— — — — — — — — — — — — — — 
3) tietoja oikeushallinnon tietojärjestelmäs-

tä siten kuin henkilötietojen käsittelystä oi-
keushallinnossa annetun lain (X/Y) 13 §:ssä 
säädetään; tietojen saamisesta rikosrekisteris-
tä säädetään kuitenkin rikosrekisterilaissa 
(770/1993); 
— — — — — — — — — — — — — — 
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