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Oikeusministeriön asetus
tietojen merkitsemisestä oikeushallinnon valtakunnalliseen tietovarantoon

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään oikeushallinnon valtakunnallisesta
tietovarannosta annetun lain (955/2020) 6 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Asetuksen soveltamisala ja suhde muuhun lainsäädäntöön

Tässä asetuksessa säädetään oikeushallinnon viranomaisten ilmoitusten ja ratkaisujen
merkitsemisestä oikeushallinnon valtakunnallisen tietovarannon ratkaisu- ja päätösilmoi-
tusjärjestelmään sekä niiden välittämisestä täytäntöönpanoa varten tai merkinnän tekemi-
seksi viranomaisen rekisteriin.

Sakon täytäntöönpanoa koskevista ilmoituksista säädetään sakon täytäntöönpanosta
annetussa valtioneuvoston asetuksessa (789/2002).

2 §

Tietojen oikeellisuuden varmentaminen

Oikeushallinnon viranomaisen on tietojen oikeudettoman muuttamisen estämiseksi an-
nettava tietojen tallentamista koskevat käyttöoikeudet nimetyille henkilöille sekä valvot-
tava käyttöoikeuksien käyttöä. Ilmoitus ratkaisusta on varmennettava tallentamalla ratkai-
su- ja päätösilmoitusjärjestelmään ilmoituksen laatijan nimi tai käyttämällä muita keinoja
ilmoituksen tekijän todentamiseksi. Merkinnät, jotka toimivat täytäntöönpanoasiakirjana
muussa viranomaisessa, on tarkistettava ennen niiden saattamista muiden saataville.

3 §

Tietojen merkitseminen tietovarantoon

Oikeushallinnon valtakunnalliseen tietovarantoon liittyneiden oikeushallinnon viran-
omaisten on tallennettava tekemänsä ratkaisu tai sen tuomiolauselma ratkaisu- ja päätösil-
moitusjärjestelmään sekä tehtävä järjestelmään ratkaisemastaan asiasta ne merkinnät, jot-
ka ovat tarpeen sille seuraavissa laeissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi:

1) tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annettu laki
(373/2010);

2) väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annet-
tu laki (661/2009);

3) sakon täytäntöönpanosta annettu laki (672/2002);
4) sakon ja rikesakon määräämisestä annettu laki (754/2010);
5) tieliikennelaki (729/2018);
6) rikosrekisterilaki (770/1993);
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7) sotilasoikeudenkäyntilaki (326/1983);
8) sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annettu laki (255/2014);
9) yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annettu laki (400/2015);
10) vankeuslaki (767/2005);
11) metsästyslaki (615/1993);
12) eläinsuojelulaki (247/1996);
13) vesiliikennelaki (782/2019).

4 §

Jakeluohje ja huomautusmerkinnät

Tuomioistuimen on:
1) ilmoituksessa määrättävä ratkaisuun sisältyvien tietojen jakelusta tallentamalla ja-

keluohje; ja
2)ilmoituksen lähettämiselle erikseen säädetyssä määräajassa ilmoitettava ratkaisu- ja

päätösilmoitusjärjestelmän välityksellä, että tiedot voidaan toimittaa jakeluohjeen mukai-
sesti vastaanottajille.

Ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi tuomioistuimen on tehtävä myös tarpeelliset huo-
mautusmerkinnät, jos ilmoitusta välitettäessä tai vastaanotettaessa joudutaan toimimaan
poikkeuksellisella tavalla.

5 §

Ilmoituksia ja merkintöjä koskevat määräajat

Oikeushallinnon viranomaisen on tehtävä tuomiotaan tai päätöstään koskeva merkintä
ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään heti, kun ratkaisun lainvoimaisuustieto on selvi-
tetty tai heti, kun oikeusaputoimiston päätös on tehty.

Käräjäoikeuden on tehtävä ilmoitus tai muu merkintä, kun valitus- ja vastavalitusaika
on päättynyt. Jos asiassa ei ole ilmoitettu tyytymättömyyttä, ilmoitus tai muu merkintä on
tehtävä heti tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan päätyttyä. Ilmoitus tai
muu merkintä hovioikeuden toisena oikeusasteena antamasta ratkaisusta on tehtävä heti
toimituskirjan antamisen jälkeen merkinnöin, että ratkaisu on täytäntöönpanokelpoinen.
Ratkaisun lopullinen lainvoimaisuustieto on ilmoitettava valitusajan päätyttyä erikseen,
jos se on tiedot vastaanottavalle viranomaiselle tarpeen. Ilmoitus tai muu merkintä hovi-
oikeuden ensimmäisenä oikeusasteena käsittelemästä asiasta on tehtävä heti valitusajan
päätyttyä.

Jos käräjäoikeuden ratkaisusta tai annetusta väliaikaismääräyksestä on tarpeen ilmoit-
taa asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle ennen tyytymättömyyden ilmoittamiselle tai
valituksen tekemiselle varatun ajan päättymistä, ilmoitus on tehtävä ratkaisu- ja päätösil-
moitusjärjestelmään odottamatta mainittujen määräaikojen päättymistä. Jos ilmoitusta ei
tässä tapauksessa voida toimittaa ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmän avulla, käräjäoi-
keuden on toimitettava ilmoitus lähettämällä jäljennös ratkaisusta jakeluohjeineen Oi-
keusrekisterikeskukselle edelleen toimitettavaksi toimivaltaiselle viranomaiselle tai il-
moitettava ratkaisusta muulla sopivalla tavalla.

6 §

Ilmoitusten välittäminen eräissä tapauksissa

Kun käräjäoikeus tai hovioikeus on tuominnut sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta
puolustusvoimissa annetun lain mukaisen kurinpitorangaistuksen, Oikeusrekisterikeskuk-
sen on toimitettava tuloste ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään tallennetuista tiedoista
täytäntöönpanokirjaksi sotilasoikeudenkäyntilain 13 §:ssä tarkoitetulle komentajalle.
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Asiassa, jonka hovioikeus on ratkaissut ensimmäisenä oikeusasteena, tuloste toimitetaan
pääesikunnalle. Korkeimman oikeuden ratkaisun jäljennös on toimitettava edellä tarkoite-
tulle komentajalle tai, jos ratkaisu koskee hovioikeuden ensimmäisenä oikeusasteena kä-
sittelemää asiaa, pääesikunnalle.

Oikeusrekisterikeskuksen on toimitettava tuloste ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestel-
mästä:

1) metsästyskieltoa koskevaksi ilmoitukseksi kieltoon määrätyn henkilön kotipaikan
poliisille ja metsästäjärekisterin pitäjälle käräjä- tai hovioikeuden määrättyä henkilön met-
sästyslain mukaiseen metsästyskieltoon;

2) sotilasarvon menettämistä koskevaksi ilmoitukseksi pääesikunnalle käräjäoikeuden
tai hovioikeuden määrättyä henkilön  rikoslain (39/1889) 2 luvun 14 a §:n nojalla menet-
tämään sotilasarvonsa.

Korkeimman oikeuden metsästyskieltoa ja sotilasarvon menettämistä koskevan ratkai-
sun jäljennös on toimitettava viranomaisille noudattaen, mitä 2 momentissa säädetään.

7 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 16.12.2020

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Erityisasiantuntija Piritta Koivukoski-Kouhia
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