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Laki
oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttami-

sesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain

(370/2007) 5 §, 12 §:n 2 momentti ja 16 §:n 4 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 5 § ja 16 §:n 4 momentti laissa 117/2018 sekä 12 §:n 2 momentti

laeissa 821/2011, 13/2016 ja 117/2018, sekä
lisätään 16 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 117/2018, uusi 5 momentti seuraa-

vasti:

5 §

Oikeudenkäyntiä koskevien perustietojen julkiseksi tulemisen ajankohta

Edellä 4 §:ssä tarkoitetut oikeudenkäyntiä koskevat perustiedot tulevat julkisiksi heti,
jollei 2 ja 3 momentista muuta johdu.

Pakkokeinolain (806/2011) 10 luvussa, poliisilain (872/2011) 5 luvussa, rikostorjunnas-
ta Tullissa annetun lain (623/2015) 3 luvussa tai rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa an-
netun lain (108/2018) 3 luvussa tarkoitettua salaista tiedonhankintakeinoa taikka poliisi-
lain 5 a luvussa, tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa annetussa laissa (582/2019)
tai sotilastiedustelusta annetussa laissa (590/2019) tarkoitettua tiedustelumenetelmää kos-
kevassa asiassa, jossa tiedonhankintakeinon tai tiedustelumenetelmän kohteena olevaa
henkilöä ei vaatimusta käsiteltäessä tarvitse kuulla, perustiedot tulevat julkisiksi vasta,
kun tiedonhankintakeinon tai tiedustelumenetelmän käytöstä on viimeistään ilmoitettava
rikoksesta epäillylle taikka tiedonhankintakeinon tai tiedustelumenetelmän kohteena ole-
valle. Jos hänelle ilmoitetaan tiedonhankintakeinon tai tiedustelumenetelmän käytöstä
myöhemmin hänen henkilöllisyytensä selvittyä, perustiedot tulevat julkisiksi, kun tuomi-
oistuimelle ilmoitetaan edellä tarkoitetusta ilmoituksesta. Tuomioistuin voi päättää, että
perustiedot tulevat julkisiksi aikaisemmin.
HE 202/2017
HaVM 36/2018 
HaVM 30/2018 
PeVL 75/2018 
PeVL 35/2018 
TrVL 3/2018 
UaVL 5/2018 
LiVL 26/2018 
PuVL 16/2018 
LaVL 32/2018 
EV 291/2018
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Tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain (121/2019) 15 §:ssä tarkoitettua tiedus-
teluvalvontavaltuutetun väliaikaista päätöstä koskevassa asiassa sovelletaan julkiseksi tu-
lemisen ajankohdan osalta, mitä edellä 2 momentissa säädetään.

12 §

Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Asianosaisella ei ole 1 momentissa tarkoitettua oikeutta:
1) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n 2 momentin 7 tai 7 a koh-

dassa tarkoitettuihin tietoihin;
2) tuomioistuimessa laadittuihin oikeudenkäyntiasiakirjoihin ennen 8 §:ssä tarkoitet-

tua ajankohtaa;
3) pakkokeinolain 10 luvussa, poliisilain 5 luvussa, rikostorjunnasta Tullissa annetun

lain 3 luvussa tai rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain 3 luvussa tarkoitettua
salaista tiedonhankintakeinoa taikka poliisilain 5 a luvussa, tietoliikennetiedustelusta si-
viilitiedustelussa annetussa laissa tai sotilastiedustelusta annetussa laissa tarkoitettua tie-
dustelumenetelmää koskevassa asiassa, jossa tiedonhankintakeinon tai tiedustelumenetel-
män kohteena olevaa henkilöä ei vaatimusta käsiteltäessä tarvitse kuulla; 

3 a) tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain 15 §:ssä tarkoitettua tiedusteluval-
vontavaltuutetun väliaikaista päätöstä koskevassa asiassa; eikä

4) oikeudenkäyntiasiakirjoihin siltä osin kuin niihin sisältyy tietoja tuomioistuimen
neuvottelusta.

16 §

Pakkokeinoasioiden julkisuus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Pakkokeinolain 10 luvussa, poliisilain 5 luvussa, rikostorjunnasta Tullissa annetun lain

3 luvussa tai rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain 3 luvussa tarkoitettua sa-
laista tiedonhankintakeinoa taikka poliisilain 5 a luvussa, tietoliikennetiedustelusta sivii-
litiedustelussa annetussa laissa tai sotilastiedustelusta annetussa laissa tarkoitettua tiedus-
telumenetelmää koskeva asia, jossa tiedonhankintakeinon tai tiedustelumenetelmän koh-
teena olevaa henkilöä ei vaatimusta käsiteltäessä tarvitse kuulla, käsitellään ja ratkaisu sii-
nä julistetaan yleisön läsnä olematta. Ratkaisun sisältävä ja muu oikeudenkäyntiasiakirja
tulevat julkisiksi, kun tiedonhankintakeinon tai tiedustelumenetelmän käytöstä on vii-
meistään ilmoitettava rikoksesta epäillylle taikka tiedonhankintakeinon tai tiedustelume-
netelmän kohteena olevalle. Jos hänelle ilmoitetaan tiedonhankintakeinon tai tiedustelu-
menetelmän käytöstä myöhemmin hänen henkilöllisyytensä selvittyä, oikeudenkäynti-
asiakirjat tulevat julkisiksi, kun tuomioistuimelle ilmoitetaan edellä tarkoitetusta ilmoi-
tuksesta. Tuomioistuin voi erityisestä syystä päättää, että oikeudenkäyntiasiakirja tulee
julkiseksi aikaisemmin.

Tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain 15 §:ssä tarkoitettua tiedusteluvalvonta-
valtuutetun väliaikaista päätöstä koskeva asia käsitellään ja ratkaisu siinä julistetaan ylei-
sön läsnä olematta. Ratkaisun sisältävän ja muun oikeudenkäyntiasiakirjan julkiseksi tu-
lemisen ajankohdan osalta sovelletaan, mitä edellä 4 momentissa säädetään.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019.
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