EV 21/2010 vp — HE 102/2009 vp

EDUSKUNNAN VASTAUS 21/2010 vp
Hallituksen esitys laiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä ja siihen liittyviksi laeiksi

Asia
Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut
eduskunnalle esityksensä laiksi oikeushallinnon
valtakunnallisesta tietojärjestelmästä ja siihen
liittyviksi laeiksi (HE 102/2009 vp).

Valiokuntakäsittely
Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön
(LaVM 2/2010 vp).
Päätös
Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku

2§

Yleiset säännökset

Suhde muuhun lainsäädäntöön

1§

Jollei tässä laissa toisin säädetä, tietojen luovuttamisesta oikeushallinnon valtakunnallisesta
tietojärjestelmästä ja siihen talletettujen tietojen
julkisuudesta on voimassa, mitä viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa
(621/1999) säädetään, ja muusta tietojärjestelmään talletettujen henkilötietojen käsittelystä,
mitä henkilötietolaissa (523/1999) säädetään.
Rikosrekisteristä, velkajärjestelyrekisteristä,
konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä, kuulutusrekisteristä, liiketoimintakieltorekisteristä,
ulosoton tietojärjestelmästä ja sakkorangaistuksen täytäntöönpanoon liittyvistä rekistereistä
sekä henkilötietojen käsittelystä rangaistuksen

Lain soveltamisala
Tässä laissa säädetään lainkäyttöasioiden käsittelyä ja täytäntöönpanoa sekä oikeusministeriön hallinnonalan tutkimus- ja suunnittelutoimintaa palvelevasta valtakunnallisesta tietojärjestelmästä, siihen talletettavista tiedoista, talletettujen tietojen luovuttamisesta ja muusta käsittelystä sekä tuomioistuinten, syyttäjäviranomaisten ja oikeusaputoimistojen velvollisuudesta liittyä tietojärjestelmään ja toimittaa siihen tietoja.

HE 102/2009 vp
LaVM 2/2010 vp
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täytäntöönpanossa Rikosseuraamuslaitoksessa
säädetään erikseen.
Tämä laki ei vaikuta sellaisen oikeushallinnon viranomaiselle tehdyn tai sille siirretyn tiedonsaantipyynnön käsittelyyn ja ratkaisuun,
joka koskee kyseisessä viranomaisessa vireillä
olevaan tai olleeseen asiaan kuuluvia asiakirjoja
taikka tiedonsaantia tällaisista asioista pidetystä
viranomaisen diaarista tai muusta asiarekisteristä.
3§
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) tuomioistuimella yleistä tuomioistuinta,
yleistä hallintotuomioistuinta ja erityistuomioistuinta;
2) syyttäjäviranomaisella yleisistä syyttäjistä
annetussa laissa (199/1997) tarkoitettua yleistä
syyttäjää;
3) oikeushallinnon viranomaisella tuomioistuinta, syyttäjäviranomaista ja oikeusaputoimistoa.
2 luku
Tietojärjestelmän rakenne ja ylläpito
4§
Tietojärjestelmän yleinen rakenne
Oikeushallinnon valtakunnallinen tietojärjestelmä muodostuu ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmästä, diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnallisesta käsittelyjärjestelmästä sekä raportointi-, tilasto- ja arkistojärjestelmästä.
5§
Velvollisuus liittyä tietojärjestelmään
Oikeushallinnon viranomaisella on velvollisuus liittyä oikeushallinnon valtakunnalliseen
tietojärjestelmään sekä välittää sen kautta ilmoituksia ja tietoja muille viranomaisille siten kuin
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tässä tai muussa laissa tai niiden nojalla säädetään.
6§
Velvollisuus toimittaa tietoja tietojärjestelmään
Tuomioistuimen on salassapitosäännösten estämättä talletettava tekemänsä ratkaisu tai tiedot
sen lopputuloksesta oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään sekä tehtävä siihen ratkaisemastaan asiasta ne merkinnät, jotka ovat välttämättömiä sille laissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi taikka toimitettava edellä tarkoitetut tiedot Oikeusrekisterikeskukselle
muulla tavalla tietojärjestelmään merkitsemistä
varten tai tietojen välittämiseksi toiselle viranomaiselle.
Syyttäjän ja oikeusaputoimiston on salassapitosäännösten estämättä talletettava tekemänsä
ratkaisu tai sitä koskevat tiedot ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään taikka toimitettava ne
Oikeusrekisterikeskukselle muulla tavalla tietojärjestelmään merkitsemistä varten.
Oikeusministeriön asetuksella säädetään:
1) tavasta, jolla tiedot toimitetaan tietojärjestelmään;
2) ajankohdista, jolloin järjestelmään on tehtävä merkinnät tai tiedot muutoin toimitettava;
3) merkintöjen muodosta tai tietojen toimittamisessa käytettävistä lomakkeista;
4) merkintöjen tekemiseksi noudatettavista
muista teknisistä yksityiskohdista.

7§
Tietojärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen
liittyvät vastuut
Oikeusrekisterikeskus toimii oikeushallinnon
valtakunnallisen tietojärjestelmän rekisterinpitäjänä.
Oikeusministeriö huolehtii oikeushallinnon
valtakunnallisen tietojärjestelmän kehittämisestä ja käyttöpalvelujen järjestämisestä.
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Oikeushallinnon valtakunnalliseen tietojärjestelmään tietoja tallettanut viranomainen on
velvollinen huolehtimaan siitä, että:
1) sen tallettamat tiedot vastaavat viranomaisen ratkaisuja ja sen omiin rekistereihin tekemiä
merkintöjä;
2) oikeushallinnon valtakunnalliseen tietojärjestelmään on tehty tarpeelliset merkinnät tietojen oikeaksi välittämiseksi; ja
3) merkinnät on tehty rekisterinpitäjän asettamien teknisten vaatimusten mukaisesti.

3 luku
Tietojärjestelmän käyttötarkoitus ja tietosisältö

8§
Tietojärjestelmän käyttötarkoitus
Ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmän käyttötarkoituksena on välittää tietoja oikeushallinnon viranomaisten ratkaisuista niiden täytäntöön panemiseksi tai merkinnän tekemiseksi viranomaisen rekisteriin tai oikeusavun piiriin
kuuluvien palkkioiden ja korvausten maksamiseksi sekä tietojen käyttämiseksi syyttäjäviranomaisten toiminnassa.
Diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnallisen käsittelyjärjestelmän käyttötarkoituksena on
välittää oikeushallinnon viranomaisille tietoja
vireillä olevan asian käsittelyn järjestämiseksi,
selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi ja valvontatai kehittämistehtävän suorittamiseksi sekä yleisölle tietoja tuomioistuinten käsittelyssä olevista asioista.
Raportointi-, tilasto- ja arkistojärjestelmän
käyttötarkoituksena on tuottaa tilastoja ja muita
tietoaineistoja oikeusoloista oikeusministeriölle
ja oikeushallinnon viranomaisille toiminnan
suunnittelua ja seurantaa varten sekä hallinnonalalla toimivien tutkimus- ja selvitystehtäviä hoitavien yksiköiden käyttöön.

9§
Tietojärjestelmään talletettavat tiedot
Ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään saa
tallettaa oikeushallinnon viranomaisen ratkaisun tai tiedot sen lopputuloksesta sekä mainittujen viranomaisten ilmoittamia tai järjestelmään
tallettamia tietoja laissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseksi.
Diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnalliseen käsittelyjärjestelmään saa tallettaa tietoja
oikeushallinnon viranomaisissa vireillä olevista
asioista, niiden käsittelystä ja tehdyistä ratkaisuista.
Raportointi-, tilasto- ja arkistojärjestelmään
saa tallettaa tietoja tuomioistuinten, syyttäjäviranomaisten, oikeusaputoimistojen, ulosottoviranomaisten ja Rikosseuraamuslaitoksen
asianhallintajärjestelmistä ja tietoja muista niiden käsittelemistä asioista ja asian käsittelystä
samoin kuin niitä tietoja, jotka on poistettu ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmästä tai diaarija asianhallintatietojen valtakunnallisesta käsittelyjärjestelmästä, sekä tietoja Oikeusrekisterikeskuksen muista lain nojalla ylläpitämistä rekistereistä.
Tietojärjestelmään saa tallettaa oikeushallinnon viranomaisen käsittelemästä asiasta asiaa
käsitelleen viranomaisen nimi, asian ja ratkaisun tunnistetiedot, viranomaisen ratkaisu tai tiedot sen lopputuloksesta, tiedot ratkaisun lainvoimaisuudesta ja tietojen välittämiseksi tarpeelliset tiedot.
10 §
Tietojärjestelmään talletettavat henkilötiedot
Asianosaisesta luonnollisesta henkilöstä saa
tietojärjestelmään perustietoina tallettaa henkilön nimen, henkilötunnuksen tai, jos sitä ei ole
käytettävissä, tiedot syntymäajasta ja –paikasta,
tiedot osoitteesta ja puhelinnumerosta tai muista
yhteystiedoista sekä muut tietojärjestelmän
käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot.
Muusta asiaan osallisesta saa tallettaa ne tiedot,
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jotka ovat tarpeen tietojärjestelmän käyttötarkoituksen kannalta.
Asiaan osallisesta luonnollisesta henkilöstä
saa ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään tallettaa vain sellaisia henkilötietolain 11 §:ssä tarkoitettuja arkaluonteisia tietoja, jotka on talletettava tuomioistuimen diaari- tai muuhun asiakirjarekisteriin tai jotka ilmenevät oikeushallinnon viranomaisen ratkaisusta ja jotka ovat tarpeellisia tuomion täytäntöön panemiseksi, merkinnän tekemiseksi viranomaisen rekisteriin tai
muiden oikeushallinnon viranomaisten laissa
säädettyjen tehtävien hoitamiseksi.
4 luku
Tietojen käyttö ja luovuttaminen

13 §

11 §

Oikeusrekisterikeskuksen oikeus raportointi-, tilasto- ja arkistojärjestelmään siirrettyjen tietojen käyttöön

Tietoja tallettaneen viranomaisen oikeus käyttää tallettamiaan tietoja
Oikeushallinnon viranomainen saa salassapitosäännösten estämättä käyttää oikeushallinnon
valtakunnalliseen tietojärjestelmään tallettamiaan tietoja niiden käyttötarkoituksen mukaisesti lakisääteisten tehtäviensä hoitamisessa.
12 §
Oikeushallinnon viranomaisen oikeus käyttää
toisen oikeushallinnon viranomaisen tallettamia tietoja
Oikeushallinnon viranomainen saa salassapitosäännösten estämättä sille annetun teknisen
käyttöyhteyden avulla hakea esiin ja käyttää toisen oikeushallinnon viranomaisen ratkaisu- ja
päätösilmoitusjärjestelmään tai diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnalliseen käsittelyjärjestelmään tallettamia tietoja, jos:
1) viranomaisen on lain mukaan otettava sellaiset tiedot huomioon vireillä olevan asian selvittämisessä ja ratkaisemisessa;
2) tiedot ovat tarpeen asiaa koskevien diaarimerkintöjen tekemiseksi tai muutoin vireillä olevan asian käsittelyn järjestämiseksi;
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3) tietoja luovutetaan Valtakunnansyyttäjänvirastolle sille säädetyn valvonta- ja kehittämistehtävän suorittamiseksi.
Korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus sekä
Valtakunnansyyttäjänvirasto voivat niille annetun teknisen käyttöyhteyden avulla hakea esiin
ja käyttää tuomioistuin- ja syyttäjäntoiminnan
suunnittelua ja seurantaa varten tietoja, jotka
syyttäjäviranomaiset tai tuomioistuimet ovat tallettaneet raportointi-, tilasto- ja arkistojärjestelmään.
Tuomioistuimen oikeudesta saada toiselta
tuomioistuimelta salassa pidettävä oikeudenkäyntiasiakirja oikeuskäytännön yhtenäisyyden
varmistamiseksi säädetään erikseen.

Oikeusrekisterikeskus saa salassapitosäännösten estämättä käyttää ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmästä tai diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnallisesta käsittelyjärjestelmästä poistettuja ja raportointi-, tilasto- ja arkistojärjestelmään siirrettyjä sellaisia tietoja, jotka
yksittäistapauksessa ovat tarpeen välitettävien
tai rekisteröitävien tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi tai Oikeusrekisterikeskuksen tehtäväksi säädetyn asian ratkaisemiseksi, jos tällaisten tietojen käyttämisestä ratkaisun perusteena säädetään laissa.

14 §
Tietojen luovuttamisesta päättäminen
Oikeusrekisterikeskus päättää tietojen luovuttamisesta oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä.
Oikeusrekisterikeskus voi siirtää asianomaiselle viranomaiselle käsiteltäväksi tiedonsaantipyynnön, joka koskee tietyssä syyttäjäviranomaisessa, oikeusaputoimistossa tai tuomioistuimessa vireillä ollutta tai käsiteltyä asiaa taik-
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ka merkintöjä, joiden julkisuutta tuomioistuin
on rajoittanut 16 §:n 3 momentin nojalla.
15 §
Tietojen luovuttaminen
Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, Oikeusrekisterikeskus saa salassapitosäännösten estämättä luovuttaa ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmästä luottotietotoiminnan harjoittajalle, luotto- ja vakuutuslaitoksille ja muille, jotka tarvitsevat tietoja luoton myöntämistä ja valvontaa
varten, luottotietoina käytettäviksi sellaiset tiedot maksun laiminlyönnistä, jotka lain mukaan
saadaan tallettaa luottotietorekisteriin.
Ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään ja
diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnalliseen
käsittelyjärjestelmään talletettuja rikollista tekoa ja rangaistusta koskevia henkilötietoja saa
luovuttaa henkilöä koskevaa päätöksentekoa tai
arviointia varten vain, jos tiedon pyytäjällä on
oikeus saada tällaisia tietoja rikosrekisteristä,
jollei laissa erikseen nimenomaisesti toisin säädetä.
Oikeusrekisterikeskus voi salassapitosäännösten estämättä tuottaa oikeushallinnon tietojärjestelmästä tietoaineistoja siten kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain
21 §:ssä säädetään.
16 §
Tietojen luovuttaminen yleisen tiedonsaantioikeuden perusteella
Oikeusrekisterikeskus saa sen estämättä, mitä
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain 24 §:n 1 momentin 28 kohdassa tietojen salassapidosta säädetään, luovuttaa diaari- ja
asianhallintatietojen valtakunnallisesta käsittelyjärjestelmästä oikeudenkäynnin perustietoja
tai muita tuomioistuimen diaaritietoja, jos:
1) luovutettavat tiedot tuomioistuimen hallussa ovat oikeudenkäynnin julkisuudesta annettujen säädösten mukaan julkisia;

2) tuomioistuin ei ole 3 momentin mukaisesti
rajoittanut tiedonsaantia valtakunnallisesta käsittelyjärjestelmästä; ja
3) hakuperusteena ei käytetä henkilön nimeä
tai muuta henkilön tunnistetietoa.
Tietojen luovuttamisesta kopiona tai sähköisesti säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:ssä.
Hallintotuomioistuin voi rajoittaa tiedon antamista yleisen tiedonsaantioikeuden perusteella diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnallisesta käsittelyjärjestelmästä siihen merkitsemästään asianosaisesta tai muusta asiaan osallisesta.
Yleinen tuomioistuin voi vastaavasti rajoittaa
tiedon antamista merkitsemästään turvapaikanhakijasta tai asianomistajasta rikosasiassa.
Tuomioistuin voi luovuttaa 1 momentissa tarkoitettuja tietoja Oikeusrekisterikeskuksen päättämällä tavalla. Yleisölle voidaan antaa tietoja
myös sallimalla tietojen selailu tuomioistuimen
henkilökunnan valvonnassa sen tiloissa olevalla
päätteellä.
17 §
Tietojen luovuttaminen sähköisessä muodossa
Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, Oikeusrekisterikeskus voi luovuttaa tietoja oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä
teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti:
1) ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmästä
viranomaiselle oikeushallinnon viranomaisen
ratkaisun täytäntöön panemiseksi tai merkinnän
tekemiseksi viranomaisen rekisteriin;
2) ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmästä
sekä diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnallisesta käsittelyjärjestelmästä oikeuskanslerille
ja eduskunnan oikeusasiamiehelle oikeushallinnon viranomaisiin kohdistuvaa laillisuusvalvontaa varten taikka valvontatoiminnan suunnittelemiseksi tai vireillä olevan asian käsittelemiseksi;
3) ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmästä
15 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa
niille, jotka säännönmukaisesti tarvitsevat tieto-
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ja luoton myöntämistä ja valvontaa varten tai
jotka harjoittavat luottotietotoimintaa.
Oikeusrekisterikeskus voi salassapitosäännösten estämättä tuottaa ja luovuttaa ratkaisu- ja
päätösilmoitusjärjestelmästä hovioikeudelle sen
pyynnöstä sellaisia tietoaineistoja, joita hovioikeus tarvitsee sille hovioikeuslain (56/1994)
mukaan kuuluvan valvontatehtävän suorittamiseksi.
Oikeusrekisterikeskus voi luovuttaa tiedotusvälineille toimituksellisiin tarkoituksiin myös
kopioina, sähköisenä tallenteena tai teknisen
käyttöyhteyden avulla sellaisia oikeudenkäynnin perustietoja ja muita diaaritietoja diaari- ja
asianhallintatietojen valtakunnallisesta käsittelyjärjestelmästä, jotka tuomioistuimessa ovat
julkisia ja joiden luovuttamista tuomioistuin ei
ole rajoittanut 16 §:n 3 momentin nojalla. Tietoja voidaan luovuttaa edellä tarkoitetulla tavalla
asioista, jotka kuukauden kuluessa tiedon luovuttamishetkestä tulevat suulliseen käsittelyyn
tai joissa hallintotuomioistuin järjestää katselmuksen, tai jotka ovat tulleet vireille tiedon antamista edeltäneen kuukauden aikana taikka joiden käsittelyvaiheita tiedotusväline on tietojenvälitysjärjestelmään tekemällään merkinnällä
osoittanut seuraavansa.

5 luku
Erinäiset säännökset
18 §
Tietojen poistaminen
Oikeusrekisterikeskuksen on poistettava henkilötiedot:
1) ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmästä
vuoden kuluessa siitä, kun toiselle viranomaiselle välitettävät ilmoitukset rekisterimerkintöjen
tekemistä varten on toimitettu viranomaiselle, ja
ratkaisua tai sen lopputulosta koskevat merkinnät viiden vuoden kuluessa siitä, kun asiassa on
annettu lainvoimainen ratkaisu;
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2) diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnallisesta käsittelyjärjestelmästä vuoden kuluessa
siitä, kun asiassa on tehty ratkaisu.
Raportointi-, tilasto- ja arkistojärjestelmään
talletettujen tietojen poistamiseen sovelletaan,
mitä henkilötietolaissa säädetään tai sen nojalla
päätetään.
Tietojärjestelmästä poistettujen tietojen arkistoinnista on voimassa, mitä arkistolaissa
(831/1994) säädetään tai sen nojalla määrätään.

19 §
Tarkastusoikeuden toteuttaminen ja tietojen
korjaaminen
Oikeushallinnon viranomainen käsittelee ja
ratkaisee rekisteröidyn tarkastusoikeutta ja tietojen korjaamista koskevan pyynnön, joka koskee yksinomaan asianomaisen viranomaisen käsittelemää ja ratkaisemaa asiaa ja jota koskevat
tiedot asianomainen viranomainen on tallettanut
oikeushallinnon valtakunnalliseen tietojärjestelmään.
Oikeusrekisterikeskus voi siirtää rekisteröidyn sille esitettämän pyynnön tarkastusoikeutensa toteuttamisesta tai itseään koskevien henkilötietojen oikaisemisesta sille oikeushallinnon viranomaiselle, joka on tallettanut rekisteröityä koskevat tiedot ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään taikka diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnalliseen käsittelyjärjestelmään.
Sen estämättä, mitä henkilötietolain 27 §:ssä
säädetään tilastointi- tai tutkimustarkoituksia
varten pidetyn rekisterin tietojen tarkastusoikeudesta, rekisteröidyllä on tarkastusoikeus, jos Oikeusrekisterikeskus on tämän lain 13 §:n nojalla
käyttänyt raportointi-, tilasto- ja arkistojärjestelmään siirrettyjä tietoja häntä koskevan asian käsittelyssä.
Rekisteröidyn tarkastusoikeuden toteuttamiseen sovelletaan muutoin, mitä henkilötietolaissa säädetään.
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6 luku

21 §

Voimaantulo

Siirtymäsäännökset

20 §

Tässä laissa tarkoitettu tietojenkäsittely on toteutettava tämän lain mukaisena viiden vuoden
kuluessa lain voimaantulosta.
Sen estämättä, mitä muualla laissa säädetään,
oikeusministeriö voi päättää, että oikeushallinnon viranomainen liittyy oikeushallinnon valtakunnalliseen tietojärjestelmään 1 momentissa
säädettyä ajankohtaa myöhemmin, kuitenkin viimeistään seitsemän vuoden kuluttua tämän lain
voimaantulosta.

Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Laki
tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§

2§

Velvollisuus ilmoittaa rikosasiassa annetusta
ratkaisusta

Velvollisuus ilmoittaa virkamiestä ja viranhaltijaa koskevasta rikosasiasta

Tuomioistuimen on ilmoitettava ratkaisustaan, jolla syyte on hylätty, tallettamalla ratkaisusta tiedot oikeushallinnon valtakunnallisen
tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään esitutkintaviranomaisten tietojärjestelmien tietojen päivittämisen mahdollistamiseksi.
Oikeusministeriön asetuksella säädetään
ajankohdasta, josta alkaen 1 momentissa tarkoitetut merkinnät on tehtävä. Merkinnän tekemiseen sovelletaan, mitä oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetussa laissa ( /20 ) ja sen nojalla säädetään.

Tuomioistuimen, joka on tuominnut valtion
virkamiehen tai kunnallisen viranhaltijan rikoksesta, on ilmoitettava ratkaisustaan lähettämällä
siitä jäljennös sille viranomaiselle, jonka alainen virkamies tai viranhaltija on. Tuomioistuimen on lähetettävä jäljennös myös oikeuskanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle edellä
tarkoitetusta ratkaisusta samoin kuin ratkaisusta, jolla virkamiestä tai viranhaltijaa koskeva
syyte on hylätty.
Ilmoituksen tekemisestä merkitsemällä ratkaisusta tiedot oikeushallinnon valtakunnallisen
tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään tai toimittamalla tiedot Oikeusrekisterikeskukselle niiden välittämiseksi 1 momen7
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tissa tarkoitetuille viranomaisille säädetään tarvittaessa oikeusministeriön asetuksella. Merkinnän tekemiseen ja tietojen toimittamiseen sovelletaan, mitä oikeushallinnon valtakunnallisesta
tietojärjestelmästä annetussa laissa ja sen nojalla säädetään.
3§
Tiedon tallettaminen väestötietojärjestelmään
merkitsemistä varten
Tuomioistuin toteuttaa sille väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009) säädetyn ilmoitusvelvollisuuden toimittamalla tiedot
Oikeusrekisterikeskukselle väestötietojärjestelmään välitettäviksi.
Oikeusministeriön asetuksella voidaan säätää, että tuomioistuin toteuttaa 1 momentissa
säädetyn ilmoitusvelvollisuuden tallettamalla
ratkaisuaan koskevat tiedot oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään välitettäviksi väestötietojärjestelmään. Merkinnän tekemiseen ja tietojen toimittamiseen sovelletaan, mitä oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä
annetussa laissa ja sen nojalla säädetään.

5§

4§

Voimaantulo

Velvollisuus ilmoittaa ja tiedottaa ulosottoperusteen muodostavasta ratkaisusta

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Ennen kuin korkein oikeus on liittynyt oikeushallinnon valtakunnalliseen tietojärjestelmään, se toimittaa tässä laissa tarkoitetut tiedot
lähettämällä päätöksestään jäljennöksen Oikeusrekisterikeskukselle tiedon toimittamiseksi viranomaisille tai viranomaisen tietojärjestelmään, jollei oikeusministeriön asetuksella säädetä tietojen toimittamisesta muulla tavoin.

Tuomioistuimen on ilmoitettava ulosottoviranomaiselle tuomiostaan, turvaamistoimipäätöksestä ja muusta ulosottoperusteesta merkitsemällä tätä koskevat tiedot oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään tietojen välittämiseksi
teknisen käyttöyhteyden avulla ulosottoviran-
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omaiselle. Merkinnän tekemiseen sovelletaan,
mitä oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetussa laissa ja sen nojalla säädetään.
Sen estämättä, mitä laissa säädetään asianosaisen oikeudesta saada tuomioistuimen oikeaksi todistama jäljennös tuomioistuimen ratkaisusta, asian vireille saattajalle annetaan ratkaisu oikeaksi todistettuna paperimuotoisena
jäljennöksenä vain vireille saattajan pyynnöstä,
jos ratkaisusta välitetään tieto 1 momentissa säädetyllä tavalla. Tuomioistuimen on sopivalla tavalla tiedotettava siitä, että ulosottoperusteen
liittäminen ulosottohakemukseen ei ole tarpeen,
jos ulosottohakemus tehdään ennen kuin viisi
vuotta on kulunut siitä, kun ulosottoperustetta
merkitsevä tuomioistuimen ratkaisu on annettu.
Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, ei vaikuta velvollisuuteen suorittaa toimituskirjamaksua.
Oikeusministeriön asetuksella säädetään
ajankohdasta, josta alkaen tuomioistuimen on
tehtävä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus.

EV 21/2010 vp — HE 102/2009 vp

Laki
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain
(621/1999) 24 §:n 1 momentin 28 kohta seuraavasti:
24 §
Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat
Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja
ovat, jollei erikseen toisin säädetä:
— — — — — — — — — — — — — —
28) hallintoviranomaisen asiakirjat ja rekisterit, jotka sisältävät tietoja tuomitusta, vangitusta
tai muutoin vapautensa menettäneestä henkilöstä, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen ei

vaaranna asianomaisen tulevaa toimeentuloa,
yhteiskuntaan sopeutumista tai turvallisuutta, ja
jos tiedon antamiseen on perusteltu syy; salassa
pidettäviä ovat myös rikosrekisteriin, sakkorekisteriin sekä oikeushallinnon valtakunnalliseen
tietojärjestelmään talletetut tiedot;
— — — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

Laki
sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 25 päivänä maaliskuuta 1983 annettuun sotilasoikeudenkäyntilakiin (326/1983) uusi
28 a § seuraavasti:
28 a §
Tuomioistuimen on tehtävä sotilasoikeudenkäyntiasiassa määräämästään rangaistuksesta ja
muusta rikosoikeudellisesta seuraamuksesta
sekä valtiolle tuomitusta korvauksesta merkinnät oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään
tiedon välittämiseksi sotilasviranomaisille. Merkinnän tekemiseen sovelletaan, mitä oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetussa laissa ( /20 ) ja sen nojalla säädetään.

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
20 .
Ennen kuin korkein oikeus on liittynyt oikeushallinnon valtakunnalliseen tietojärjestelmään, se toimittaa 28 a §:ssä tarkoitetut tiedot
lähettämällä päätöksestään jäljennöksen Oikeusrekisterikeskukselle tietojen välittämiseksi sotilasviranomaisille, jollei oikeusministeriön asetuksella säädetä tietojen toimittamisesta muulla
tavoin.

9
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Laki
sotilaskurinpitolain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 25 päivänä maaliskuuta 1983 annettuun sotilaskurinpitolakiin (331/1983) uusi 50 a § seuraavasti:
50 a §
Tuomioistuimen on tehtävä määräämästään
kurinpitorangaistuksesta merkintä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisuja päätösilmoitusjärjestelmään tiedon välittämiseksi sotilasviranomaisille. Merkinnän tekemiseen sovelletaan, mitä oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetussa laissa ( /20 ) ja sen nojalla säädetään.

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
20 .
Ennen kuin korkein oikeus on liittynyt oikeushallinnon valtakunnalliseen tietojärjestelmään, se toimittaa 50 a §:ssä tarkoitetut tiedot
lähettämällä päätöksestään jäljennöksen Oikeusrekisterikeskukselle tietojen välittämiseksi sotilasviranomaisille, jollei oikeusministeriön asetuksella säädetä tietojen toimittamisesta muulla
tavoin.

Laki
rikosrekisterilain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 20 päivänä elokuuta 1993 annettuun rikosrekisterilakiin (770/1993) uusi 2 a § sekä lain
4 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 141/2001, uusi 1 a kohta seuraavasti:
Rikosrekisterin tarkoitus ja tiedot
2a§
Tuomioistuimen on ilmoitettava 2 §:ssä tarkoitetusta ratkaisustaan merkitsemällä sitä koskevat tiedot oikeushallinnon valtakunnallisen
tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään. Merkinnän tekemiseen sovelletaan,
mitä oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetussa laissa ( /20 ) ja sen nojalla säädetään.
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4§
Rikosrekisteristä voidaan 3 §:ssä tai muussa
laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä luovuttaa henkilöä koskeva tieto:
— — — — — — — — — — — — — —
1 a) Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle
epäiltyä tai syytettyä koskevan mielentilatutkimuksen tai arvion tekemistä varten;
— — — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta
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Ennen kuin korkein oikeus on liittynyt oikeushallinnon valtakunnalliseen tietojärjestelmään, se toimittaa 2 a §:ssä tarkoitetut tiedot lähettämällä päätöksestään jäljennöksen Oikeus-

rekisterikeskukselle, jollei oikeusministeriön
asetuksella säädetä tietojen toimittamisesta
muulla tavoin.

Laki
tieliikennelain 106 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 106 §, sellaisena kuin se
on laissa 989/1992, seuraavasti:
106 §
Ilmoitus liikennerikosta koskevasta päätöksestä
Viranomaisen on ilmoitettava moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa tehdyn liikennerikoksen johdosta määräämästään rangaistuksesta tai ajokiellosta ajoneuvoliikennerekisterin pitäjälle. Poliisin on lisäksi ilmoitettava määräämästään väliaikaisesta ajokiellosta ja ajokortin
palauttamisesta ajokiellon tai väliaikaisen ajokiellon päättymisen jälkeen.
Oikeushallinnon viranomaisen on talletettava
1 momentissa tarkoitetut tiedot oikeushallinnon
valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja
päätösilmoitusjärjestelmään, jonka kautta tiedot
välitetään ajoneuvoliikennerekisterin pitäjälle.

Merkinnän tekemiseen sovelletaan, mitä oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä
annetussa laissa ( /20 ) ja sen nojalla säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
20 .
Ennen kuin korkein oikeus on liittynyt oikeushallinnon valtakunnalliseen tietojärjestelmään, se toimittaa 106 §:ssä tarkoitetut tiedot lähettämällä päätöksestään jäljennöksen Oikeusrekisterikeskukselle ajoneuvoliikennerekisterin
pitäjälle välittämistä varten, jollei oikeusministeriön asetuksella säädetä tietojen toimittamisesta muulla tavoin.

Laki
sakon täytäntöönpanosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sakon täytäntöönpanosta 9 päivänä elokuuta 2002 annetun lain (672/2002) 4 § seuraavasti:

11
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4§
Täytäntöönpanoilmoitukset
Tässä laissa säädetyssä järjestyksessä täytäntöön pantavia seuraamuksia määräävän viranomaisen on ilmoitettava ratkaisustaan sekä Valtiokonttorin rikosvahinkolain nojalla suorittamastaan korvauksesta Oikeusrekisterikeskukselle.
Oikeushallinnon viranomainen ilmoittaa ratkaisustaan merkitsemällä sitä koskevat tiedot oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään.
Merkinnän tekemiseen sovelletaan, mitä oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä

annetussa laissa ( /20 ) ja sen nojalla säädetään.
Muun kuin oikeushallinnon viranomaisen ilmoituksen sisällöstä ja antamisajankohdasta
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
20 .
Ennen kuin korkein oikeus on liittynyt oikeushallinnon valtakunnalliseen tietojärjestelmään, se toimittaa 4 §:ssä tarkoitetut tiedot lähettämällä päätöksestään jäljennöksen Oikeusrekisterikeskukselle, jollei oikeusministeriön
asetuksella säädetä tietojen toimittamisesta
muulla tavoin.

Laki
yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan yhdyskuntapalvelusta 12 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1055/1996) 13 §:n
2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 138/2001, sekä
lisätään lakiin uusi 13 a § seuraavasti:
13 a §
Täytäntöönpanoilmoitukset
Tuomioistuimen on talletettava tuomion täytäntöönpanoa varten tarpeelliset tiedot oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään. Merkinnän tekemiseen sovelletaan, mitä oikeushallin-
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non valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetussa laissa ( /20 ) ja sen nojalla säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä kuuta
20 .
Ennen kuin korkein oikeus on liittynyt oikeushallinnon valtakunnalliseen tietojärjestelmään, se toimittaa 13 a §:ssä tarkoitetut tiedot
lähettämällä päätöksestään jäljennöksen Oikeusrekisterikeskukselle, jollei oikeusministeriön
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asetuksella säädetä tietojen toimittamisesta
muulla tavoin.

Laki
nuorisorangaistuksesta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään nuorisorangaistuksesta 21 päivänä joulukuuta 2004 annettuun lakiin (1196/2004) uusi
2 a § seuraavasti:
2a§
Tuomioistuimen ilmoitus nuorisorangaistuksesta
Tuomioistuimen on ilmoitettava Rikosseuraamuslaitokselle ratkaisustaan, jolla se on tuominnut nuorisorangaistuksen, tallettamalla ratkaisua koskevat tiedot oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään. Merkinnän tekemiseen sovelletaan, mitä oikeushallinnon

valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetussa
laissa ( /20 ) ja sen nojalla säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
20 .
Ennen kuin korkein oikeus on liittynyt oikeushallinnon valtakunnalliseen tietojärjestelmään, se toimittaa 2 a §:ssä tarkoitetut tiedot lähettämällä päätöksestään jäljennöksen Oikeusrekisterikeskukselle tietojen välittämiseksi Rikosseuraamuslaitokselle, jollei oikeusministeriön asetuksella säädetä tietojen toimittamisesta muulla tavoin.

Laki
vankeuslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 23 päivänä syyskuuta 2005 annetun vankeuslain (767/2005) 2 lukuun uusi 1 a § seuraavasti:
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2 luku
Täytäntöönpanon aloittaminen
1a§
Täytäntöönpanokirja ja tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuus
Tuloste oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmästä toimii tuomion täytäntöönpanokirjana.
Suomeen muusta maasta täytäntöön pantavaksi
siirretyn vankeusrangaistuksen täytäntöönpanokirjana on oikeusministeriön tai Rikosseuraamuslaitoksen päätös.
Tuomioistuimen on talletettava täytäntöönpanokirjaa varten tarpeelliset tiedot oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisuja päätösilmoitusjärjestelmään. Merkinnän tekemiseen sovelletaan, mitä oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetussa laissa ( /20 ) ja sen nojalla säädetään. Jos tuo-

mioistuin asiaa ratkaistessaan määrää tuomitun
vangittavaksi tai pidettäväksi vangittuna, tuomioistuin voi tietojärjestelmään merkitsemisen
sijasta merkitä tiedot vankipassiin. Tällainen
vankipassi toimii väliaikaisena täytäntöönpanokirjana.

Tämä laki tulee voimaan
päivänä kuuta
20 .
Ennen kuin korkein oikeus on liittynyt
oikeushallinnon valtakunnalliseen tietojärjestelmään, se toimittaa 1 a §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot lähettämällä päätöksestään jäljennöksen Oikeusrekisterikeskukselle Rikosseuraamuslaitokselle välittämistä varten, jollei oikeusministeriön asetuksella säädetä tietojen toimittamisesta muulla tavoin. Korkeimman oikeuden
tuomitseman seuraamuksen täytäntöönpanokirjana on tällöin jäljennös korkeimman oikeuden
päätöksestä.

Laki
tutkintavankeuslain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 23 päivänä syyskuuta 2005 annetun tutkintavankeuslain (768/2005) 2 luvun 2 §:n
1 momentti seuraavasti:
2 luku
Saapuminen vankilaan
2§
Vankilaan ottaminen
Tutkintavangin ottaminen vankilaan perustuu
tuomioistuimen antamaan vangitsemismääräykseen. Tuomioistuimen velvollisuudesta tehdä ilmoitus vangitsemismääräyksestä merkitsemällä
siitä tieto oikeushallinnon valtakunnallisen tie14

tojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään tai toimittamalla tiedot Oikeusrekisterikeskukselle niiden välittämiseksi Rikosseuraamuslaitokselle säädetään tarvittaessa oikeusministeriön asetuksella. Merkinnän tekemiseen ja
tietojen toimittamiseen sovelletaan, mitä oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä
annetussa laissa ( /20 ) ja sen nojalla säädetään.
— — — — — — — — — — — — — —
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Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

Laki
lähestymiskiellosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lähestymiskiellosta 4 päivänä joulukuuta 1998 annetun lain (898/1998) 9 §:n
3 momentti seuraavasti:
9§
Ilmoitukset tuomiosta
— — — — — — — — — — — — — —
Tuomiosta, jolla lähestymiskielto on määrätty, kumottu tai kieltoa muutettu, tuomioistuimen on heti ilmoitettava 15 §:ssä tarkoitettuun
rekisteriin. Ilmoituksen tulee sisältää asiaa koskevasta tuomiosta 8 §:n 1 momentin 1—4 kohdassa mainitut seikat sekä ratkaisun sisältö. Tuomioistuimen velvollisuudesta tehdä ilmoitus
merkitsemällä ratkaisua koskevat tiedot oikeus-

hallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- tai päätösilmoitusjärjestelmään tai toimittamalla tiedot Oikeusrekisterikeskukselle niiden välittämistä varten 15 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin säädetään tarvittaessa oikeusministeriön asetuksella. Merkinnän tekemiseen ja tietojen toimittamiseen sovelletaan, mitä oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetussa laissa ( /20 ) ja sen nojalla säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

Laki
yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään yksityishenkilön velkajärjestelystä 25 päivänä tammikuuta 1993 annettuun lakiin
(57/1993) uusi 87 a § seuraavasti:
87 a §
Tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuus
Tuomioistuimen on ilmoitettava velkajärjestelyrekisterin pitämistä varten velkajärjestely-

asiassa tekemästään ratkaisusta tiedot Oikeusrekisterikeskukselle.
Tuomioistuimen
velvollisuudesta
tehdä
ilmoitus merkitsemällä ratkaisusta tieto oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän
ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään sää15
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detään tarvittaessa oikeusministeriön asetuksella. Merkinnän tekemiseen sovelletaan, mitä oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestel-

mästä annetussa laissa (
säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
20 .

/20 ) ja sen nojalla

päivänä

kuuta

Laki
metsästyslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 28 päivänä kesäkuuta 1993 annettuun metsästyslakiin (615/1993) uusi 78 a § seuraavasti:
78 a §
Tuomioistuimen ilmoitus metsästyskiellosta
Tuomioistuimen on ilmoitettava metsästäjärekisterin pitäjälle sekä kieltoon määrätyn henkilön kotipaikan poliisille ratkaisustaan, jolla on
määrätty metsästyskielto.
Tuomioistuimen velvollisuudesta tehdä ilmoitus merkitsemällä ratkaisusta tieto oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään tai toimit-

tamalla tiedot Oikeusrekisterikeskukselle niiden välittämiseksi metsästäjärekisterin pitäjälle
ja kieltoon määrätyn kotipaikan poliisille säädetään tarvittaessa oikeusministeriön asetuksella.
Merkinnän tekemiseen ja tietojen toimittamiseen sovelletaan, mitä oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetussa
laissa ( /20 ) ja sen nojalla säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

Laki
eläinsuojelulain 55 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 4 päivänä huhtikuuta 1996 annetun eläinsuojelulain (247/1996) 55 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 300/2006, seuraavasti:
55 §
Eläintenpitokielto
— — — — — — — — — — — — — —
Jos henkilölle on määrätty eläintenpitokielto,
16

tuomioistuimen on ilmoitettava ratkaisusta Elintarviketurvallisuusvirastolle. Tuomioistuimen
velvollisuudesta tehdä ilmoitus merkitsemällä
ratkaisusta tieto oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitus-
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järjestelmään tai toimittamalla tiedot Oikeusrekisterikeskukselle niiden välittämiseksi Elintarviketurvallisuusvirastolle säädetään tarvittaessa
oikeusministeriön asetuksella. Merkinnän tekemiseen ja tietojen toimittamiseen sovelletaan,
mitä oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojär-

jestelmästä annetussa laissa (
jalla säädetään.

/20 ) ja sen no-

Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

Laki
kaupparekisterilain 18 ja 23 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisterilain (129/1979) 18 §:n 3 momentti
sekä
lisätään 23 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:
18 §
— — — — — — — — — — — — — —
Kun tuomioistuin tai viranomainen on lakkauttanut elinkeinonharjoittajan toiminnan, sen
on viivytyksettä toimitettava siitä tieto rekisteriviranomaiselle rekisteriin merkittäväksi. Tuomioistuimen velvollisuudesta tehdä ratkaisustaan ilmoitus merkitsemällä siitä tieto oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään tai toimittamalla tiedot Oikeusrekisterikeskukselle niiden välittämiseksi rekisteriviranomaiselle säädetään tarvittaessa oikeusministeriön asetuksella. Merkinnän tekemiseen ja tietojen toimittamiseen sovelletaan, mitä oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetussa laissa ( /20 ) ja sen nojalla säädetään.
— — — — — — — — — — — — — —

23 §
— — — — — — — — — — — — — —
Tuomioistuimen velvollisuudesta tehdä ilmoitus 1 momentissa tarkoitetusta ratkaisusta
merkitsemällä siitä tieto oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään tai toimittamalla tiedot
Oikeusrekisterikeskukselle niiden välittämiseksi rekisterinpitäjälle säädetään tarvittaessa oikeusministeriön asetuksella. Merkinnän tekemiseen ja tietojen toimittamiseen sovelletaan, mitä
oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetussa laissa ja sen nojalla säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

17
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Laki
yhdistyslain 60 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun yhdistyslain (503/1989) 60 §:ään, sellaisena kuin se
on laissa 1177/1994, uusi 2 momentti seuraavasti:
60 §
Tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuus
— — — — — — — — — — — — — —
Tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa
1 momentissa tarkoitetuista ratkaisuistaan tekemällä niitä koskevat merkinnät oikeushallinnon
valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja
päätösilmoitusjärjestelmään tai toimittamalla
tiedot Oikeusrekisterikeskukselle patentti- ja

rekisterihallitukselle välittämistä varten säädetään tarvittaessa oikeusministeriön asetuksella.
Merkinnän tekemiseen ja tietojen toimittamiseen sovelletaan, mitä oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetussa laissa ( /20 ) ja sen nojalla säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

Laki
säätiölain 22 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 5 päivänä huhtikuuta 1930 annetun säätiölain (109/1930) 22 §:ään, sellaisena kuin se on
laeissa 1172/1994, 248/2001 ja 146/2004, uusi 4 momentti seuraavasti:
22 §
— — — — — — — — — — — — — —
Tuomioistuimen velvollisuudesta tehdä 2 ja
3 momentissa tarkoitetuista ratkaisuistaan ilmoitus merkitsemällä niistä tieto oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisuja päätösilmoitusjärjestelmään tai toimittamalla
tiedot Oikeusrekisterikeskukselle niiden välittämiseksi patentti- ja rekisterihallitukselle sääde-
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tään tarvittaessa oikeusministeriön asetuksella.
Merkinnän tekemiseen ja tietojen toimittamiseen sovelletaan, mitä oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetussa laissa ( /20 ) ja sen nojalla säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

EV 21/2010 vp — HE 102/2009 vp

Laki
yrityskiinnityslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 24 päivänä elokuuta 1984 annettuun yrityskiinnityslakiin (634/1984) uusi 35 a § seuraavasti:
35 a §
Tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuus
Korkeimman oikeuden ja hovioikeuden on
viipymättä lähetettävä jäljennös yrityskiinnitystä koskevassa muutoksenhakuasiassa antamastaan päätöksestä rekisteriviranomaiselle. Hovioikeuden on myös ilmoitettava, onko sen päätökseen haettu muutosta.
Tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa
ratkaisusta tekemällä sitä koskeva merkintä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestel-

män ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään tai
toimittamalla tiedot Oikeusrekisterikeskukselle
tiedon välittämiseksi rekisteriviranomaiselle
säädetään tarvittaessa oikeusministeriön asetuksella. Merkinnän tekemiseen ja tietojen toimittamiseen sovelletaan, mitä oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetussa laissa ( /20 ) ja sen nojalla säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

Laki
patenttilain 70 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun patenttilain (550/1967) 70 §:ään uusi 2 momentti
seuraavasti:
70 §
— — — — — — — — — — — — — —
Tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa
ratkaisustaan tekemällä sitä koskeva merkintä
oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään tai
toimittamalla tiedot Oikeusrekisterikeskukselle
niiden välittämiseksi patenttiviranomaiselle sää-

detään tarvittaessa oikeusministeriön asetuksella. Merkinnän tekemiseen ja tietojen toimittamiseen sovelletaan, mitä oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetussa laissa ( /20 ) ja sen nojalla säädetään.
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Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

19
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Laki
tavaramerkkilain 49 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/1964) 49 §:ään, sellaisena kuin
se on laissa 1715/1995, uusi 2 momentti seuraavasti:
49 §
— — — — — — — — — — — — — —
Tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa
ratkaisustaan tekemällä sitä koskeva merkintä
oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään tai
toimittamalla tiedot Oikeusrekisterikeskukselle
niiden välittämiseksi 1 momentissa tarkoitetuille viranomaisille säädetään tarvittaessa oikeus-

ministeriön asetuksella. Merkinnän tekemiseen
ja tietojen toimittamiseen sovelletaan, mitä oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetussa laissa ( /20 ) ja sen nojalla
säädetään.

20

Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

Laki
mallioikeuslain 44 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/1971) 44 §:ään, sellaisena
kuin se on laissa 718/1995, uusi 2 momentti seuraavasti:
44 §
— — — — — — — — — — — — — —
Tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa
ratkaisustaan tekemällä siitä merkintä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään tai toimittamalla tiedot Oikeusrekisterikeskukselle niiden välittämiseksi rekisteriviranomaiselle sää-
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detään tarvittaessa oikeusministeriön asetuksella. Merkinnän tekemiseen ja tietojen toimittamiseen sovelletaan, mitä oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetussa laissa ( /20 ) ja sen nojalla säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

EV 21/2010 vp — HE 102/2009 vp

Laki
hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 45 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991 annetun lain (800/1991)
45 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:
45 §
— — — — — — — — — — — — — —
Tuomioistuimen velvollisuudesta tehdä ratkaisusta ilmoitus merkitsemällä siitä tieto oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään tai
toimittamalla tiedot Oikeusrekisterikeskukselle
niiden välittämiseksi rekisteriviranomaiselle

säädetään tarvittaessa oikeusministeriön asetuksella. Merkinnän tekemiseen ja tietojen toimittamiseen sovelletaan, mitä oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetussa laissa ( /20 ) ja sen nojalla säädetään.
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Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

Laki
yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 44 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin 11 päivänä tammikuuta 1991 annetun lain
(32/1991) 44 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:
44 §
Ilmoitukset rekisteriviranomaiselle
— — — — — — — — — — — — — —
Tuomioistuimen velvollisuudesta tehdä ratkaisustaan ilmoitus merkitsemällä siitä tieto oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään tai
toimittamalla tiedot Oikeusrekisterikeskukselle

niiden välittämiseksi rekisteriviranomaiselle
säädetään tarvittaessa oikeusministeriön asetuksella. Merkinnän tekemiseen ja tietojen toimittamiseen sovelletaan, mitä oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetussa laissa ( /20 ) ja sen nojalla säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

21
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Laki
ulosottokaaren 3 luvun 5 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 15 päivänä kesäkuuta 2007 annetun ulosottokaaren (705/2007) 3 luvun 5 §:n
2 momentti seuraavasti:
la. Ellei ulosottomies toisin määrää, myöskään
tuomiota, turvaamistoimipäätöstä tai, jos oikeusministeriön asetuksella niin säädetään,
muuta ulosottoperustetta ei tarvitse liittää hakemukseen, jos ulosottoasia on ollut sen perusteella aiemmin vireillä.
— — — — — — — — — — — — — —

3 luku
Yleiset menettelysäännökset
5§
Ulosottoperusteen liittäminen hakemukseen
— — — — — — — — — — — — — —
Hakemukseen ei tarvitse liittää ratkaisua, josta on välitetty tieto ulosottoviranomaiselle tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä
ratkaisuistaan annetun lain ( /20 ) 4 §:n nojal-

Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

päivänä

kuuta

Laki
eläkesäätiölain 74 §:n kumoamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Tällä lailla kumotaan 29 päivänä joulukuuta
1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 74 §.

2§
Tämä laki tulee voimaan
20 .

Laki
henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 19 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan henkilötietojen käsittelystä rangaistuksen täytäntöönpanossa 24 päivänä toukokuuta
2002 annetun lain (422/2002) 19 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 1 ja 4 kohta seuraavasti:
22
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19 §
Oikeus tietojen saantiin muilta viranomaisilta
Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään,
Rikosseuraamuslaitoksella on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada toiselta viranomaiselta tuomittua, vankia, rangaistuslaitokseen
otettua tai yhdyskuntaseuraamusta suorittavaa
henkilöä koskevia tietoja, jotka ovat tarpeen rangaistuksen täytäntöönpanoa tai tutkintavankeuden toimeenpanoa koskevan tehtävän taikka

muun mainitulle viranomaiselle kuuluvan tehtävän hoitamista varten, seuraavasti:
1) oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmästä tieto henkilöä koskevasta päätösilmoituksesta;
— — — — — — — — — — — — — —
4) oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnallisesta käsittelyjärjestelmästä tieto henkilön syyttämisasian vaiheesta;
— — — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

Laki
ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaalaisrekisteristä 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1270/1997) 8 §:n
1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 618/2007, seuraavasti:
8§
Ulkopuoliset tietolähteet
Rekisterinpitäjällä on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada ulkomaalaisrekisteriä
varten sille laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi välttämättömiä tietoja seuraavasti:
1) sakkorekisteriin talletetuista ulkomaalaisille tuomituista tai määrätyistä sakkorangaistuksista ja niiden täytäntöönpanosta sekä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän
diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnallisesta käsittelyjärjestelmästä tiedot syyttäjäviranomaisessa tai tuomioistuimessa vireillä olevista

tai olleista ulkomaalaisten tekemiksi epäillyistä
rikoksista sekä ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmästä tiedot rikosasioissa annetuista ulkomaalaista koskevista ratkaisuista ja hakijalle
tuomioistuimessa määrättyä elatusvelvollisuutta koskevasta ratkaisusta samoin kuin tieto edellä tarkoitetuissa asioissa annettujen ratkaisujen
lainvoimaisuudesta, jos tällainen tieto on saatavissa;
— — — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta
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Laki
turvallisuusselvityksistä annetun lain 8 ja 22 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan turvallisuusselvityksistä 8 päivänä maaliskuuta 2002 annetun lain (177/2002) 8 §:n
1 momentin 3 kohta ja 2 momentti sekä 22 §, sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 1 momentin 3 kohta ja
8 §:n 2 momentti laissa 595/2005, seuraavasti:
tettava, missä vaiheessa asian käsittely silloin
on.
— — — — — — — — — — — — — —

8§
Turvallisuusselvityksen tekeminen
Turvallisuusselvitys voi perustua vain sellaisiin rekisteritietoihin, jotka sisältyvät:
— — — — — — — — — — — — — —
3) sakkorekisteriin taikka oikeushallinnon
valtakunnallisen tietojärjestelmän diaari- ja
asianhallintatietojen valtakunnalliseen käsittelyjärjestelmään syyttäjäviranomaisessa tai tuomioistuimessa vireillä olevista tai olleista rikosasioista tai ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään rikosasioissa annetuista ratkaisuista;
— — — — — — — — — — — — — —
Poliisiasiain tietojärjestelmään kuuluvaan rikosilmoitushakemistoon sekä rajavartiolaitoksen toiminnallisen tietojärjestelmän tutkinta- ja
virka-apurekisteriin kuuluvaan rikosilmoitushakemistoon sisältyvää tietoa saa käyttää vain,
jollei rikosilmoitusta ole syytä epäillä perusteettomaksi. Tällaista tietoa käytettäessä on tarkas-

22 §
Suppean turvallisuusselvityksen tekeminen
Suppea turvallisuusselvitys voi perustua vain
sellaisiin rekisteritietoihin, jotka sisältyvät poliisiasiain tietojärjestelmään, rikosrekisteriin,
sakkorekisteriin taikka oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnalliseen käsittelyjärjestelmään syyttäjäviranomaisessa tai tuomioistuimessa vireillä olevista tai olleista rikosasioista tai ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään rikosasioissa annetuista ratkaisuista taikka pääesikunnan pitämään rikostietorekisteriin tai turvallisuustietorekisteriin.
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

Laki
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 ja 21 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 22 päivänä elokuuta 2003 annetun lain
(761/2003) 13 §:n 2 momentin 3 kohta ja 21 § seuraavasti:
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13 §
Poliisin tietojen saanti eräistä rekistereistä
— — — — — — — — — — — — — —
Poliisilla on salassapitosäännösten estämättä
oikeus saada, siten kuin asianomaisen rekisterinpitäjän kanssa sovitaan, teknisen käyttöyhteyden avulla tai konekielisessä muodossa:
— — — — — — — — — — — — — —
3) sakkorekisteristä siihen talletettuja tietoja
sakkorangaistuksista ja niiden täytäntöönpanosta, Rikosseuraamuslaitoksen täytäntöönpanorekisteristä tietoja vankeusrangaistusta suorittavista tai suorittaneista henkilöistä, oikeushallintoviranomaisilta tieto niiden etsintäkuuluttamista henkilöistä sekä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnallisesta käsittelyjärjestelmästä tietoja syyttäjäviranomaisessa tai tuomioistuimessa vireillä olevista tai olleista rikosasioista ja ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmästä tietoja rikosasioissa annetuista ratkaisuista ja niiden lainvoimaisuudesta, jos tällainen tieto on saatavissa;
— — — — — — — — — — — — — —
21 §
Turvallisuusselvitykset
Suojelupoliisilla on turvallisuusselvityksistä
annetussa laissa tarkoitettua perusmuotoista turvallisuusselvitystä ja laajaa turvallisuusselvitystä tehdessään oikeus käyttää poliisiasiain tietojärjestelmään, hallintoasiain tietojärjestelmään

ja suojelupoliisin toiminnalliseen tietojärjestelmään sisältyviä tietoja sekä oikeus saada sakkorekisteristä siihen talletettuja tietoja sakkorangaistuksista ja niiden täytäntöönpanosta sekä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnalliseen käsittelyjärjestelmään sisältyviä tietoja
syyttäjäviranomaisessa tai tuomioistuimessa vireillä olevista tai olleista rikosasioista ja ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään sisältyviä tietoja rikosasioissa annetuista ratkaisuista. Suojelupoliisin oikeudesta saada muita tietoja, joita se
voi käyttää perusmuotoista turvallisuusselvitystä tai laajaa turvallisuusselvitystä tehdessään,
säädetään erikseen.
Suppeaa turvallisuusselvitystä tehdessään poliisilla on oikeus käyttää poliisiasiain tietojärjestelmään sisältyviä tietoja sekä oikeus saada sakkorekisteristä siihen talletettuja tietoja sakkorangaistuksista ja niiden täytäntöönpanosta sekä
oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnalliseen käsittelyjärjestelmään sisältyviä tietoja
syyttäjäviranomaisessa tai tuomioistuimessa vireillä olevista tai olleista rikosasioista ja ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään sisältyviä tietoja rikosasioissa annetuista ratkaisuista samoin
kuin niitä muita tietoja, joita poliisilla on oikeus
saada muilta viranomaisilta tätä tehtävää varten
siten kuin siitä muualla laissa säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

Laki
poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain 6 ja 22 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa 3 päivänä marraskuuta 1995 annetun lain (1251/1995) 6 §:n 1 momentin 2 kohta sekä 22 §, sellaisena kuin niistä on 22 § laissa
179/2002, seuraavasti:
25
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6§
Tietojen saanti eräiden viranomaisten rekistereistä
Pääesikunnalla on 1 §:ssä mainittujen tehtävien suorittamista varten salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada tarpeellisia tietoja:
— — — — — — — — — — — — — —
2) rikostutkintaa ja turvallisuus- ja valvontatehtäviä varten sakkorekisteristä siihen talletettuja tietoja sakoista ja niiden täytäntöönpanosta
sekä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnalliseen käsittelyjärjestelmään sisältyviä
tietoja syyttäjäviranomaisessa tai tuomioistuimessa vireillä olevista tai olleista rikosasioista ja ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään sisältyviä tietoja rikosasioissa annetuista ratkaisuista ja niiden lainvoimaisuudesta, jos sellainen tieto on saatavissa;
— — — — — — — — — — — — — —
22 §
Turvallisuusselvitykset
Pääesikunnalla on turvallisuusselvityksistä
annetussa laissa tarkoitettua perusmuotoista turvallisuusselvitystä ja laajaa turvallisuusselvitystä tehdessään oikeus käyttää pitämäänsä rikosrekisteriin ja turvallisuustietorekisteriin sisältyviä
tietoja sekä oikeus saada sakkorekisteristä siihen talletettuja tietoja sakkorangaistuksista ja

niiden täytäntöönpanosta sekä oikeushallinnon
valtakunnallisen tietojärjestelmän diaari- ja
asianhallintatietojen valtakunnalliseen käsittelyjärjestelmään sisältyviä tietoja syyttäjäviranomaisessa tai tuomioistuimessa vireillä olevista
tai olleista rikosasioista ja ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään sisältyviä tietoja rikosasioissa annetuista ratkaisuista. Pääesikunnan
oikeudesta saada muita tietoja, joita se voi käyttää perusmuotoista turvallisuusselvitystä tai laajaa turvallisuusselvitystä tehdessään, säädetään
erikseen.
Suppeaa turvallisuusselvitystä tehdessään
pääesikunnalla on oikeus käyttää poliisiasiain
tietojärjestelmään sisältyviä tietoja sekä oikeus
saada sakkorekisteristä siihen talletettuja tietoja
sakkorangaistuksista ja niiden täytäntöönpanosta sekä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnalliseen käsittelyjärjestelmään sisältyviä
tietoja syyttäjäviranomaisessa tai tuomioistuimessa vireillä olevista tai olleista rikosasioista ja ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään sisältyviä tietoja rikosasioissa annetuista ratkaisuista samoin kuin niitä muita tietoja, joita poliisilla on oikeus saada muilta viranomaisilta tätä
tehtävää varten siten kuin siitä muualla laissa
säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

Laki
asevelvollisuuslain 96 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 2007 annetun asevelvollisuuslain (1438/2007) 96 §:n
1 momentin 6 ja 11 kohta seuraavasti:
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96 §
Tietojen saanti viranomaiselta, yhteisöltä ja yksittäiseltä henkilöltä
Rekisterinpitäjällä on sille 91 §:ssä säädettyjen tehtävien suorittamiseksi oikeus, sen lisäksi,
mitä muussa laissa säädetään, salassapitosäännösten estämättä saada asevelvollisuusrekisteriä
varten välttämättömiä tietoja seuraavasti:
— — — — — — — — — — — — — —
6) asevelvollisen sopivuuden arvioimiseksi
38 §:ssä tarkoitettuun koulutukseen ja tehtävään
sekä hänen sijoitettavuutensa arvioimiseksi taikka asevelvollisen palkitsemisen ja ylentämisen
edellytysten arvioimiseksi sakkorekisteristeristä siihen talletettuja tietoja sakkorangaistuksista
ja niiden täytäntöönpanosta sekä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän diaari- ja

asianhallintatietojen valtakunnallisesta käsittelyjärjestelmästä tietoja syyttäjäviranomaisessa
tai tuomioistuimessa vireillä olevista tai olleista
rikosasioista ja ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmästä tietoja annetuista ratkaisuista rikosasioissa ja niiden lainvoimaisuudesta, jos tällainen tieto on saatavissa;
— — — — — — — — — — — — — —
11) Rikosseuraamuslaitoksen täytäntöönpanorekisteristä tieto rangaistuslaitoksessa säilytettävästä kutsunnanalaisesta tai palvelukseen
määrättävästä tai tämän vapauttamisajankohdasta kutsunnan ja palveluksen järjestämistä varten;
— — — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

Laki
henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun
lain (579/2005) 22 §:n 1 momentin 12 kohta seuraavasti:
22 §
Rajavartiolaitoksen oikeus saada tietoja eräistä
rekistereistä ja tietojärjestelmistä
Rajavartiolaitoksella on sen lisäksi, mitä rajavartiolaissa tai muussa laissa säädetään, oikeus
saada tehtäviensä suorittamista ja henkilörekisteriensä ylläpitämistä varten salassapitosäännösten estämättä tarpeellisia tietoja rekistereistä
seuraavasti:
— — — — — — — — — — — — — —
12) rajaturvallisuuden ylläpitämistä, esitutkintaa, muuta tutkintaa, pelastustehtävää, merenkulun turvatoimilaissa tarkoitettua tehtävää,

liikenteenharjoittajan seuraamusmaksun ja öljypäästömaksun määräämistä varten sakkorekisteristeristä siihen talletettuja tietoja sakkorangaistuksista ja niiden täytäntöönpanosta sekä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän
diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnallisesta käsittelyjärjestelmästä tietoja syyttäjäviranomaisessa tai tuomioistuimessa vireillä olevista
tai olleista rikosasioista ja ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmästä tietoja rikosasioissa annetuista ratkaisuista ja niiden lainvoimaisuudesta,
jos tällainen tieto on saatavissa;
— — — — — — — — — — — — — —
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Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

Laki
tullilain 28 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun tullilain (1466/1994) 28 §:n 1 momentin 6 kohta
seuraavasti:
28 §
Tulliviranomaisella on salassapitosäännösten
estämättä oikeus saada tullilaitokselle kuuluvien tehtävien suorittamiseksi tarpeellisia tietoja, myös teknisen käyttöyhteyden avulla, siten
kuin rekisterinpitäjän kanssa sovitaan:
— — — — — — — — — — — — — —
6) sakkorekisteristä siihen talletettuja tietoja
sakkorangaistuksista ja niiden täytäntöönpanosta, Rikosseuraamuslaitoksen täytäntöönpanorekisteristä tietoja vankeusrangaistusta suorittavista tai suorittaneista henkilöistä sekä oikeus-

hallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän
diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnallisesta käsittelyjärjestelmästä tietoja syyttäjäviranomaisessa tai tuomioistuimessa vireillä olevista
tai olleista rikosasioista ja ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmästä tietoja rikosasioissa annetuista ratkaisuista ja niiden lainvoimaisuudesta,
jos tällainen tieto on saatavissa.
— — — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

Laki
ilmailulain 48 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 22 päivänä joulukuuta 2009 annetun ilmailulain (1194/2009) 48 §:n 1 momentti seuraavasti:
48 §
Liikenteen turvallisuusviraston oikeus tietojen
saantiin
Liikenteen turvallisuusvirastolla on luvan
myöntämisen, uusimisen ja peruuttamisen edel28

lytysten arvioimiseksi oikeus salassapitosäännösten estämättä saada esitutkintaviranomaiselta tieto asioista, joissa luvan hakijaa tai haltijaa
epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ilmailussa, huumaavan aineen käyttämisestä
ilmailussa tai lentoturvallisuuteen vaikuttavassa
tehtävässä maaorganisaatiossa, moottorikäyt-
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töistä ajoneuvoa kuljetettaessa todetusta törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja
rattijuopumuksesta, sekä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnallisesta käsittelyjärjestelmästä tieto mainittuja rikoksia koskevasta
syyteharkinnasta tai oikeudenkäynnistä samoin

kuin rikosrekisteristä ja sakkorekisteristä tiedot
mainituista teoista tuomituista rangaistuksista ja
muista seuraamuksista.
— — — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

Laki
oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa 30 päivänä maaliskuuta 2007
annettuun lakiin (370/2007) uusi 34 a § seuraavasti:
34 a §
Salassa pidettävän oikeudenkäyntiasiakirjan
luovuttaminen toiselle tuomioistuimelle ja
armahdusasian käsittelyä varten
Tuomioistuin voi luovuttaa toiselle tuomioistuimelle salassa pidettävän oikeudenkäyntiasiakirjan, jota toinen tuomioistuin tarvitsee

lainkäytön yhtenäisyyden varmistamiseksi käsiteltävänään olevan asian ratkaisua harkitessaan.
Tuomioistuimen on oikeusministeriön armahdusasian esittelijän pyynnöstä annettava salassa
pidettävä oikeudenkäyntiasiakirja armahdusasian käsittelyä ja ratkaisemisesta varten.
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

Laki
oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa 30 päivänä maaliskuuta 2007
annettuun lakiin (381/2007) uusi 9 a § seuraavasti:
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oikeudenkäyntiasiakirjan, jota toinen hallintotuomioistuin tarvitsee lainkäytön yhtenäisyyden
varmistamiseksi käsiteltävänään olevan asian
ratkaisua harkitessaan.

3 luku
Oikeudenkäyntiasiakirjat
9a§
Salassa pidettävän oikeudenkäyntiasiakirjan
luovuttaminen toiselle tuomioistuimelle

Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

Hallintotuomioistuin voi luovuttaa toiselle
hallintotuomioistuimelle salassa pidettävän

Laki
oikeusrekisterikeskuksesta annetun lain nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan oikeusrekisterikeskuksesta 17 päivänä marraskuuta 1995 annetun lain (1287/1995) nimike ja 1 § seuraavasti:

Laki
Oikeusrekisterikeskuksesta
1§
Asema ja tehtävät
Oikeusministeriön alaisena on Oikeusrekisterikeskus.
Oikeusrekisterikeskuksen tehtävänä on sen
mukaan kuin laissa erikseen säädetään:
1) toimia oikeushallinnon alaan kuuluvien tietojärjestelmien ja rekisterien rekisterinpitäjänä
sekä välittää oikeushallinnon viranomaisten ilmoittamia tietoja muille viranomaisille;
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2) huolehtia sakkoihin, menettämisseuraamuksiin, maksuihin ja saataviin liittyvistä täytäntöönpanotehtävistä sekä käyttää valtion puhevaltaa näissä tehtävissä.
Oikeusrekisterikeskus voi huolehtia oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvan yksikön
toimeksiannosta tutkimustarkoituksiin käytettävien rekisterien ylläpidosta ja niihin liittyvistä
tehtävistä.
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

