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ANVISNINGAR TILL ÅKLAGARENHETERNA OM INFÖRANDE AV UPPGIFTER I SYSTEMET 
FÖR HANTERING AV BROTTSÄRENDEN 

1  INLEDNING 
 

Justitieministeriet har 5.12.2001 fastställt bestämmelserna 3978/31/2001 för både åkla-
gare och tingsrätter om registrering av ärenden i systemet för brottsärenden. Ministeriet 
har 28.5.2004 tillsatt en arbetsgrupp för att uppdatera anvisningarna.  
 
Justitieministeriet utfärdar bestämmelser om domstolarnas och åklagarnas diarier (L om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet, 18 § 2 mom., OffL, Af 301). Bestämmelserna 
förnyas i enlighet med detta lagrum. 
 
Syftet med de nya bestämmelserna är att förenhetliga registreringsförfarandet och 
därmed säkerställa att systemet ger maximal nytta. Målet är att främja informations-
gången mellan polisen, åklagaren och tingsrätten. Ett enhetligt registreringsförfarande 
ger också bättre möjligheter att jämföra antalet ärenden och arbetsmängden inom olika 
enheter med tanke på arbetsledningen, statistikföringen och resultatstyrningen.  

 
1.1 God informationshantering 
 

Bestämmelser om god informationshantering finns i OffL 18 § 1 mom. 4 punkten.  
 
I enlighet med detta lagrum skall myndigheten planera och sköta dokument- och 
informationshanteringen samt datasystemen och databehandlingen så att handlings-
offentlighet kan genomföras smidigt. Dessutom skall handlingarna, datasystemen och 
uppgifterna i dem tryggas genom ändamålsenliga förfaranden och datasäkerhets-
arrangemang med beaktande av bland annat uppgifternas betydelse och ändamål samt 
de riskfaktorer som riktar sig mot handlingarna och datasystemen. 
 
Sakari-systemets diarium och handlingar innehåller både offentlig och sekretessbelagd 
information. God informationshantering förutsätter att dessa typer av information kan 
särskiljas genom anteckningar i diariet eller på annat sätt. 

 
1.2 Uppgifternas integritet 
 

God informationshantering ställer krav på uppgifternas integritet. Med detta avses att 
uppgifterna eller datasystemen är äkta, oförfalskade, inte innehåller interna konflikter, är 
täckande, aktuella, korrekta och användbara. Se närmare finansministeriets Internet-
sidor: http://www.vm.fi > förvaltningsutveckling > datasäkerhet. 
 
Syftet med dessa föreskrifter är att främja och stöjda förfaranden som krävs för 
uppgifternas integritet. En förutsättning för integriteten är särskilt att diarierna vid 
åklagarenheterna och tingsrätterna förs på samma sätt och att man med hjälp av diariet 
på begäran kan ge korrekt och jämförbar information. 
 
Korrekt och jämförbar information behövs också för planering, statistikföring och 
resultatledning av tingsrätternas arbete. 

 
1.3 Sakari-systemet och dess användningsområde 
 

Sakari är ett system för diarieföring och hantering av brottsärenden hos åklagarna och i 
tingsrätterna samt för produktion och hantering av handlingarna i dessa ärenden. 
Sakari-systemet används också för diarieföring och hantering av andra ärenden som i 
vid bemärkelse har samband med förfarandet i brottmål. 
 
Merparten av de ärenden som registreras i systemet utgörs av egentliga brottmål, dvs. 
brott enligt strafflagen och mot andra lagar. De egentliga brottmålen kommer i regel till 
tingsrätten via polisen och åklagaren. 
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Ur Sakari-systemet produceras också statistik för enheternas eget behov och för 
Riksåklagarämbetets och justitieministeriets behov. De statistiska uppgifterna lämnas 
också till Statistikcentralen.  
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2  REGISTRERINGS- OCH HANDLÄGGNINGSANTECKNINGAR 
 

Vid åklagarenheten avgörs ärenden som sänts in av polisen och ärenden som kommit 
in från andra ämbetsverk och från enskilda. De ärenden som kommer in till åklagar-
enheten skrivs in i Sakari, frånsett enhetens administrativa ärenden och vissa nedan 
uppräknade kategorier av ärenden.  

 
2.1 Diarieanteckningar hos åklagaren 

 
I Sakari skapas ärendena i åklagarens diarium av uppgifterna i ett meddelande om 
undersökning som i maskinläsbar form sänds in från polisens PATJA-system. Andra 
ärenden än de som kommer in i maskinläsbar form skrivs manuellt in i systemet vid 
åklagarenheten. Ett ärende i Sakari består av ett eller flera förundersökningsprotokoll 
eller motsvarande handlingar.  
 
Åklagarenheten skall se till att följande finns inskrivet i Sakari om de inkomna ärendena: 

 
- Ärendets diarienummer vid åklagarenheten 
- Ärendets ankomstdatum och datum då handlingarna inkommit 
- Ärendets brottsbenämning 
- Förfarande som tillämpas i ärendet (brottsärenden, militärt brottsärende, förslag till 

begränsning av förundersökning eller förhandsmeddelande) 
- Åklagarens namn 
- Parternas namn, personuppgifter och kontaktinformation 
- Numren på förundersökningsprotokollen i ärendet eller motsvarande identifierings-

uppgifter för handlingarna 
- Delgivningar 
- Ärendets stadier 
- Uppgifter om åklagarens avgöranden 

 
2.2 Ärenden som skall registreras i Sakari, enligt förfarande 

 
2.2.1 Brottsärenden (R) 

 
• = Åtalsprövning 

 
Även följande ärenden registreras som brottsärenden. Detaljerade föreskrifter om 
registreringen finns i avsnitt 2.4.2 och 2.4.3. 

 
• = Ärende som återförvisats av hovrätten (RB 31 kap. 6 §, Pr 101), när åklagaren 

uppgör en stämningsansökan i ärendet.  
 
• = Från brottsärende separat yrkande på meddelande av näringsförbud (L om 

näringsförbud, 6 §, St 207). 
 
• = Från brottsärende separat yrkande på meddelande av besöksförbud (L om 

besöksförbud, 5 § 1 mom., St 310). 
 
• = Överträdelse av villkor och föreskrifter som gäller ett ungdomsstraff (L om 

ungdomsstraff, 17 §, 1196/2004) 
 
• = Ärenden som gäller undersökningsledare vid polisbrott (FUL, 14 § 2 mom., St 

301) 
 

• = Undanröjande av strafforder (L om strafforderförfarande, 18 §, Pr 211) 
 
• = Gensaga mot straffanspråk, när förundersökning har utförts med anledning av 

detta eller när ärendet med anledning av gensaga mot straffanspråk som framställts 
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efter åtalsprövning förs till tingsrätten för behandling (L om strafforderförfarande, 8 
§, Pr 211). 

 
• = Avgörande av skuldfrågan vid åtalseftergift av påföljdskaraktär (RBL, 1 kap. 10 § 

1 mom., Pr 102) 
 

• = Förvandlande av samhällstjänst till fängelse (L om samhällstjänst, 8 §, St 202) 
 
2.2.2 Militära rättegångsärenden (SO) 

 
Militära rättegångsärenden (Militära rättegångslagen, 4 §, Pr 215). 

 
2.2.3 Framställning om begränsning av förundersökning (E) 

 
Framställning om begränsning av förundersökning (FUL, 4 § 3 mom., St 301) 

 
2.2.4 Förhandsmeddelandeprotokoll (01) 

 
• = Polisens förhandsmeddelande om brottsärende som kommit för undersökning. 

(FUL, 15 §, St 301) 
 

• = Ärende som återförvisats av hovrätten (RB 31 kap. 6 § Pr 101), om åklagaren inte 
uppgör en ny stämningsansökan. 

 
• = Gensaga mot ordningsbot (L om ordningsbotsförfarande, 12 §, Pr 213) 

 
• = Militära disciplinbesvär (Militära disciplinlagen, 34 §, Pr 219). 

 
2.3 Ärenden som blir utanför Sakari 

 
Följande kategorier av ärenden skrivs inte in i Sakari: 

 
- Åklagarenhetens administrativa ärenden 
- Ansökan om dödförklarande 
- Ärenden som gäller förvandlingsstraff för böter 
- Avgörande av straffanspråk i strafforderförfarande 
- Ärenden som gäller ersättningar av statens medel på grund av förlust av frihet 

 
2.4 Registrering när ärendet kommer in 

 
2.4.1 Ärenden i maskinläsbar form 

 
I Sakari skapas ett ärende av uppgifterna i det meddelande om undersökning som i 
maskinläsbar form skickas från polisens PATJA-system. I Sakari registreras automatiskt 
vilken dag dessa ärenden har kommit in. Som ankomstdag registreras den verkliga 
ankomstdagen. 
 
Det maskinläsbara protokollet blir ett ärende hos åklagaren och får ett diarienummer. 
 
Ett inkommet protokoll i maskinläsbar form får inte automatiskt ett eget diarienummer, 
om: 

• = uppgifterna i protokollet är tekniskt bristfälliga 
• = polisen har skickat flera förundersökningsprotokoll avseende samma 

ärende i maskinläsbar form som ett s.k. undersökningspaket 
• = den som i protokollet finns antecknad som svarande redan har ett 

anhängigt ärende vid åklagarenheten 
• = protokollet är ett förhandsmeddelande enligt FUL 15 § om ett brott som 

kommit till polisen för undersökning 
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• = protokollet är ett förhandsmeddelande enligt FUL 4 § 3 mom. om 
framställning om begränsning av förundersökning 

 
Brister i uppgifterna i protokollet skall avhjälpas, varefter protokollet omvandlas till ett 
ärende.  
 
Ett undersökningspaket är ett ärende som omfattar alla paketets protokoll. Om inget 
undersökningspaket har bildats, trots att de av polisen insända förundersöknings-
protokollen utgör en klar helhet, skall ärendena förenas genast i samband med 
ankomstregistreringen. 
 
Om svaranden har andra ärenden anhängiga vid åklagarenheten skall det avgöras om 
protokollet skall förenas med dem. Protokoll som gäller samma misstänkta person skall i 
princip förenas med samma ärende. 
 
Ett förhandsmeddelande enligt FUL 15 § får inget eget diarienummer. När det huvud-
ärende som avses i meddelandet kommer till åklagaren upphör behandlingen av för-
handsmeddelandet, dvs. det finaliseras. Om det ärende som avses i förhandsmed-
delandet inte enligt uppgift från polisen kommer till åklagaren för behandling, skall pro-
tokollet finaliseras. Orsaken till finaliseringen skall antecknas i fältet för anmärkningar.  
 
Ett protokoll enligt FUL 4 § 3 mom. som avser begränsande av förundersökning får inte 
automatiskt ett diarienummer, utan protokollet görs till ett ärende först när åklagaren har 
beslutat att begränsa förundersökningen enligt framställningen. Framställningen görs 
inte till ett ärende om åklagaren inte godkänner framställningen eller om begränsandet 
av förundersökningen gäller bara en del av svarandena i ärendet. Då ändras 
protokollets klassificering till ett 01-protokoll med förhandsmeddelande och eventuella 
beslut om begränsning av förundersökningen eller beslut om begränsning som gäller 
bara vissa svarande antecknas i fältet för anmärkningar.  

 
2.4.2 Ärenden som skrivs in vid åklagarenheten (manuellt registrerade) 

 
Utöver de ärenden som från polisen kommer i maskinläsbar form kommer det till 
åklagarenheterna också ärenden från andra myndigheter och enskilda. Diarie-
uppgifterna om dessa ärenden skall skrivas in utan dröjsmål. 
 
Som benämning används benämningen på brottet med den strängaste straffskalan. För 
andra än egentliga brottsärenden registreras en benämning som motsvarar ärendet, 
t.ex. förvandling av samhällstjänst eller undersökningsledare. 
 
Som protokollnummer registreras förundersökningsprotokollets nummer eller ärendets 
nummer hos en annan myndighet. 
 
För ärenden som registreras manuellt upprättar man först i Sakari ett protokoll som görs 
till ett nytt ärende eller som förenas med ett redan anhängigt ärende för samma 
svarande.  
 
Åklagarenheten skall i diariet skriva in följande ärenden, vilka får ett diarienummer: 

 
2.4.2.1 Av hovrätten återförvisade ärenden 

 
Som protokollstyp antecknas R, om åklagaren väcker åtal i ärendet och uppgör en 
stämningsansökan. Diarieanteckningarna motsvarar anteckningarna i ett egentligt 
brottsärende. I samband med stämningsansökan skall tingsrätten underrättas om att 
målet gäller ett av hovrätten återförvisat ärende som redan har registrerats i tingsrätten. 
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2.4.2.2 Näringsförbud 
 

Ett ärende som gäller yrkande på näringsförbud och som är separat från ett brotts-
ärende skall skickas in till Sakari i maskinläsbar form. Om så inte har gjorts, förs ärendet 
manuellt in i Sakari.  
 
Protokolltyp   R 
Protokollnummer Polisens meddelandenummer plus förled 
Protokollbenämning 5006 NÄRINGSFÖRBUD 
Svarande  Den person mot vilken näringsförbudet yrkas 
Fallets benämning 5006 NÄRINGSFÖRBUD 
Gärningstidpunkt Tidpunkten för den händelse som ligger till grund för 

yrkandet 
 

2.4.2.3 Besöksförbud 
 

När åklagaren yrkar på besöksförbud separat från ett brottsärende införs besöksför-
budsärendet i diariet. Ett yrkande i samband med ett åtalsärende registreras under 
stämningsansökan och förs inte in i diariet som ett separat ärende.  
 
Protokolltyp   R 
Protokollnummer Polisens meddelandenummer eller annat ärendenummer 
Protokollbenämning 5007 BESÖKSFÖRBUD 
Svarande Den person mot vilken besöksförbudet söks 
Målsägande Den person som skall skyddas genom besöksförbudet 
Fallets benämning 5007 BESÖKSFÖRBUD 
Gärningstidpunkt Tidpunkten för den händelse som ligger till    grund för 

yrkandet 
 

2.4.2.4 Överträdelse av villkor och föreskrifter som gäller ungdomsstraff   
 

Protokolltyp  R 
 Protokollnummer Ärendenumret hos kriminalvårdsväsendets regionala enhet 

Protokollbenämning 5010 FÖRVANDLING AV UNGDOMSSTRAFF 
Svarande Person- och adressuppgifter för den som dömts till 

ungdomsstraff 
Fallets benämning 5010 FÖRVANDLING AV UNGDOMSSTRAFF 
Gärningstidpunkt Datum för kriminalvårdsväsendets beslut i ärendet  

 
2.4.2.5 Ärenden som gäller undersökningsledare vid polisbrott 

 
Protokolltyp  R 
Protokollnummer Meddelandenummer hos den polisenhet som utför 

förundersökningen 
Protokollbenämning Benämningen på det allvarligaste brott som undersöks 
Svarande Den misstänkte polismannens och hans personuppgifter  
Fallets benämning Benämningen för det undersökta brottet 
Gärningstidpunkt Tidpunkten för den misstänkta händelsen 
Ärendets benämning 5015 UNDERSÖKNINGSLEDARE 

 
I anmärkningsfältet för ärendet skall skrivas in  
• = datum för åklagarens förordnande till undersökningsledare och vem som givit för-

ordnandet 
• = eventuellt meddelandenummer från den polisenhet som mottagit brottsanmälan / 

begäran om undersökning 
• = om det i ärendet också finns andra misstänkta, för vilkas del polisen leder förunder-

sökningen, registreras meddelandenumret för den andra förundersökningen, den 
undersökande enheten och undersökningsledarens namn  
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 Efter förundersökningen avgörs ärendet alltid med koden 06-Annan grund för slut-
förande. Under anmärkningar skall skrivas in om protokollen har sänts till åklagaren och 
till vilken åklagarenhet.  

 
2.4.2.6 Undanröjande av strafforder 

 
Protokolltyp   R 
Protokollnummer Numret på den strafforder som skall undanröjas 
Protokollbenämning 1432 ANNAN UNDERSÖKNING 
Svarande  Den person som mottagit straffordern i fråga 
Fallets benämning Benämningen på gärningen i straffordern 
Gärningstidpunkt Gärningstiden för gärningen i straffordern  

 
2.4.2.7 Gensaga mot straffanspråk 

 
Gensagan registreras som ett löst protokoll utan diarienummer om ärendet inte avgörs 
genom strafforder. 
 
Protokolltyp  R 
Protokollnummer Straffanspråkets nummer 
Protokollbenämning Den strängaste brottsbenämningen i straffanspråket 
Svarande Den misstänkte enligt straffanspråket, personbeteckningen 

skrivs in 
Fallets benämning Den gärning som ligger till grund för straffanspråket 
Gärningstidpunkt Gärningstiden för den gärning som ligger till grund för 

straffanspråket 
 

När ärendet efter avslutad förundersökning kommer in i Sakari som ett löst protokoll i 
maskinläsbar form med anteckningen vv-meddelande/egna fall, görs av protokollet i 
maskinläsbar form ett ärende och gensagan som tidigare registrerats som ett löst 
protokoll ändras till ett förhandsmeddelande av 01-typ och finaliseras. I samband med 
finaliseringen antecknas i fältet för förklaringar gensageärendets diarienummer samt 
åklagarens namn.  

 
2.4.2.8 Gensaga mot åklagarens straffanspråk  

 
En gensaga mot åklagarens straffanspråk efter åtalsprövning registreras som ett nytt 
separat brottsärende i diariet om ärendet inte avgörs genom strafforder. I fältet för 
anmärkningar i det ursprungliga brottsärende som slutat med ett straffanspråk skrivs in 
en uppgift om det nya ärendet som gäller gensaga mot straffanspråk. I fältet för 
anmärkningar i det nya gensageärendet görs motsvarande anteckning om det tidigare 
ärendet som slutade med ett straffanspråk och dessutom antecknas numret på det 
straffanspråk som gensagan gäller. 
 
Eftersom samma förundersökningsprotokollnummer i systemet kan förekomma bara en 
gång som protokoll av R-typ skall man när protokollnumret matas in i systemet andra 
gången lägga till ett tecken efter numret, t.ex. en punkt, som särskiljer ärendena från 
varandra.  

 
Protokolltyp   R 
Protokollnummer Numret på förundersökningsprotokollet i det ursprungliga 

brottsärendet, plus en punkt eller något annat tecken, som 
skiljer ärendena från varandra  

Protokollbenämning Den (strängaste) gärningsbenämningen i straffanspråket 
Svarande Den som motsätter sig straffanspråket 
Fallets benämning Benämningen för den gärning som ligger till grund för 

straffanspråket 
Gärningstidpunkt Gärningstiden för den gärning som ligger till grund för 

straffanspråket 
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Eventuella övriga svarande i det ursprungliga brottsärendet, för vilkas del ärendet inte 
behöver föras till domstol för avgörande registreras vid behov för att höras. De fall som 
gäller dem skrivs inte in i ärendet. Målsägande och vittnen skrivs vid behov in för 
protokollet.  

 
2.4.2.9 Avgörande av skuldfrågan vid åtalseftergift av påföljdskaraktär 

 
Ärendet registreras som ett nytt separat brottsärende i diariet. I fältet för anmärkningar i 
det ursprungliga brottsärendet som slutat med åtalseftergift antecknas en uppgift om det 
nya ärendet som gäller skuldfrågan. I fältet för anmärkningar i det nya ärendet görs mot-
svarande anteckning om det tidigare beslutet om åtalseftergift. Eftersom samma för-
undersökningsprotokollnummer i systemet kan förekomma bara en gång som protokoll 
av R-typ skall man när protokollnumret matas in i systemet andra gången lägga till ett 
tecken efter numret, t.ex. en punkt, som särskiljer ärendena från varandra. 

 
Protokolltyp   R 
Protokollnummer Numret på förundersökningsprotokollet i det ursprungliga 

brottsärendet, plus en punkt eller något annat tecken, som 
skiljer ärendena från varandra  

Protokollbenämning Den (strängaste) gärningsbenämningen för vilken åtals-
eftergift beviljats  

Svarande Den person som fört skuldfrågan till undersökning 
Fallets benämning Benämningen för det fall för vilket åtalseftergift beviljats 
Gärningstidpunkt Gärningstiden för det fall för vilket åtalseftergift beviljats 

Eventuella övriga svarande i det ursprungliga brottsärendet, vilkas skuldfråga inte skall 
avgöras, registreras vid behov för att höras. De fall som gäller dem skrivs inte in i 
ärendet. Också målsägande och vittnen skrivs vid behov in för protokollet. 

 
2.4.2.10 Militära brottsärenden 

 
Som protokollstyp antecknas SO. Diarieanteckningarna motsvarar anteckningarna i 
egentliga brottsärenden. Ärendets typ är militärt brottsärende (SO). 

 
2.4.2.11 Brott som undersökts av tull- eller gränsbevakningsmyndighet 

 
Som protokollstyp antecknas R. Diarieanteckningarna motsvarar anteckningarna i ett 
egentligt brottsärende. 

 
2.4.2.12 Förvandlande av samhällstjänst till fängelse  

 
Protokolltyp  R 
Protokollnummer Ärendenumret hos kriminalvårdsväsendets regionala enhet  
Protokollbenämning 5005 FÖRVANDLING AV SAMHÄLLSTJÄNST 
Svarande Person- och adressuppgifter för den som dömts till 

samhällstjänst 
Fallets benämning 5005 FÖRVANDLING AV SAMHÄLLSTJÄNST 
Gärningstidpunkt Datum för kriminalvårdsväsendets beslut i ärendet 

 
2.4.3 Lösa protokoll som registreras i åklagarenheten  

 
Följande ärenden registreras i systemet som lösa protokoll och görs inte till självstän-
diga ärenden: 

 
2.4.3.1 Tilläggsundersökningsprotokoll 

 
Ett tilläggsundersökningsprotokoll kan registreras i Sakari som ett nytt protokoll av R-typ 
när det innehåller nya misstänkta personer eller nya undersökta brott. I annat fall 
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registreras uppgifterna i tilläggsundersökningsprotokollet (t.ex. nya vittnen) under det 
ursprungliga ärendet och i fältet för Anmärkningar antecknas att tilläggsundersöknings-
protokollet kommit in. 
 
Protokolltyp   R 
Protokollnummer Det ursprungliga förundersökningsprotokollets nummer plus 

särskiljande tecken 
 
Den i tilläggsundersökningsprotokollet nämnda nya svaranden och den misstänkta 
gärningen samt den nya gärning som begåtts av svaranden i det ursprungliga ärendet 
antecknas i protokollet, likaså nya målsägande och vittnen. Övriga gärningar eller 
personer i det ursprungliga ärendet registreras inte på nytt. 
 
Tilläggsundersökningsprotokollet görs inte till ett ärende utan det förenas med det 
ursprungliga brottsärendet, som redan är anhängigt hos åklagaren. Om det ursprungliga 
ärendet redan har överförts till tingsrätten och det inte längre är tekniskt möjligt att foga 
protokoll till ärendet, skrivs tilläggsundersökningsprotokollet in i Sakari endast om 
tilläggsundersökningen kräver beslut om åtalsprövning av åklagaren. Då görs det till ett 
eget ärende. 

 
2.4.3.2 Förhandsmeddelanden enligt FUL 15 §  

 
Om ett meddelande som polisen med stöd av FUL 15 § har gjort i ett brottsärende av 
någon anledning inte kommer in i Sakari i maskinläsbar form, registreras det manuellt.  

 
Protokolltyp   Förhandsmeddelande (01) 
Protokollnummer Brottsanmälans nummer 
Protokollbenämning Den strängaste misstänkta brottsbenämningen  
Svarande Den misstänkte med personuppgifter 
Fallets benämning Den strängaste misstänkta brottsbenämningen 
Gärningstidpunkt Den misstänkta gärningstiden  

 
När brottsärendet efter avslutad förundersökning kommer till åklagarenheten finaliseras 
förhandsmeddelandet. Om brottsärendet aldrig kommer till åklagarenheten i fråga skall 
man också se till att förhandsmeddelandet finaliseras. Vid finalisering skall i fältet för 
förklaringar anges orsaken till finaliseringen.  

 
2.4.3.3 Andra ärenden som registreras som förhandsmeddelanden 

 
Av tekniska orsaker skall också vissa andra ärenden skrivas in i systemet som lösa 
protokoll av förhandsmeddelandetyp. 
 
Militära disciplinbesvär eller behandling av gensaga mot ordningsbot registreras inte 
som självständiga ärenden i diariet, utan de registreras som protokoll av förhands-
meddelandetyp.  
 
Som förhandsmeddelanden registreras också gensagor mot straffanspråk och av 
hovrätten återförvisade ärenden när ingen stämningsansökan eller något annat 
avgörande av åklagaren behöver uppgöras i ärendet, men ärendena skall skrivas in i 
diariet för att hanteringen och handläggningen av dem skall vara tydlig. 
 
När ärendet är slutbehandlat skall man se till att förhandsmeddelandena finaliseras. 

 
2.5 Förenande av ärenden 

 
I 7 kap. 1 § i strafflagen föreskrivs att om någon på en gång skall dömas för två eller 
flera brott för vilka straffet är fängelse, skall ett gemensamt fängelsestraff bestämmas 
för brotten, om inte något annat stadgas i lag.  
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Åtal för flera brott som samma svarande har begått eller för ett brott som har begåtts av 
flera svarande behandlas i ett sammanhang, om det inte anses lämpligare att de 
behandlas vart för sig (BRL, 5 kap. 18 §). Detsamma gäller enligt lagrummet också 
skilda brott som påstås ha begåtts av olika svarande, om det för utredningen av målet 
är till fördel att åtalen behandlas i ett sammanhang. 
 
Åklagaren skall när han förenar brottsärenden beakta denna bestämmelse så att 
brottsärendet kommer att utgöra en klar och till omfattningen ändamålsenlig helhet, som 
i tingsrätten kan avgöras genom ett oavbrutet förfarande vid samma huvudförhandling. 
Vid behov skall han förhandla med tingsrätten om förenandet.  
 
Att ärenden som gäller samma svarande behandlas tillsammans är enligt lagrummet 
huvudregeln, och undantag skall göras bara av särskild anledning.  
  
När man förenar ärenden skall man innan avgörandet fattas se till att varje part finns 
inskriven i samma partsställning bara en gång. Använd vid behov funktionen Förenande 
av parter.  

 
2.6 Brottsbenämning 

 
Benämningen för ett ärende som kommit in till åklagarenheten bygger på polisens 
uppgifter om de undersökta tilldragelserna, dvs. gärningarna. När det i ärendet finns 
flera misstänkta brott används som benämning det brott med den strängaste 
straffskalan som polisen har skrivit in i PATJA-systemet.  
 
Om åklagaren i sin åtalsprövning kommer till att den av polisen registrerade benäm-
ningen på den misstänkta gärningen inte motsvarar resultatet av åtalsprövningen, skall 
han ändra benämningen för åklagarens ärende i Sakari så att den motsvarar den 
strängaste brottsbenämningen enligt åklagarens avgöranden.  
 
Som brottsbenämning i stämningsansökan skall antecknas benämningen för den 
åtalspunkt som har den strängaste straffskalan. Detta blir ärendets benämning i 
tingsrätten. Åklagaren skall se till att benämningen i stämningsansökan är korrekt. 
 
Också i ärenden som avslutas hos åklagaren, t.ex. i beslut om åtalseftergift, skall 
brottsbenämningen i avgörandet motsvara avgörandet. Avgörandets benämning skall i 
Sakari ändras så att den motsvarar innehållet i åklagarens avgörande. 

 
2.7. Fördelning av inkomna ärenden 

 
Varje ärende skall utan dröjsmål delas ut till en åklagare. Om svaranden har andra 
ärenden anhängiga vid åklagarenheten skall man överväga att koncentrera alla 
ärendena till en och samma åklagare. 
 
Anteckningen om fördelning skall ändras om åklagaren byts ut innan ärendet avgjorts 
vid åklagarenheten. På detta sätt får man en så tillförlitlig och enhetlig bild som möjligt 
att arbetsfördelningen vid åklagarenheten. 
 
Om åklagaren byts ut medan ärendet är anhängigt i tingsrätten antecknas detta i fältet 
för Anmärkningar. 

 
2.8 Ärendets stadier 

 
I Sakari beskrivs genom olika stadier hur ärendet framskrider. Stadierna skrivs 
automatiskt in på sidan Åtgärder och i journalen. 

 
De olika stadierna är följande: 
• = Anlänt 
• = Fördelat 
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• = För avgörande 
• = Överfört till tingsrätten 
• = Avslutat hos åklagaren 
• = Arkiverat 
• = Arkiverat/åklagaren 

 
2.9 Åtgärder i ärendet 

 
Vid åklagarenheten skall man se till att följande åtgärder i ärendet skrivs in i diariet: 

 
2.9.1 Sekretessbelagt 

 
När den muntliga förhandlingen i tingsrätten har varit sluten eller tingsrätten helt eller 
delvis har förklarat rättegångsmaterialet sekretessbelagt, görs i Sakari en anteckning 
om att ärendet är sekretessbelagt. På samma sätt förfar man när åklagarens avgörande 
i ärendet innehåller sekretessbelagda uppgifter. Även i en situation då målsägandens 
personuppgifter direkt med stöd av lag är sekretessbelagda bör en anteckning om 
sekretess göras för ärendet. 
 
Syftet med anteckningen Sekretessbelagd är att varna diarieanvändaren. Anteckningen 
bygger alltid på ett uttryckligt avgörande att en handling eller en uppgift skall vara sekre-
tessbelagd. En anteckning om sekretessbeläggandet skall göras inte bara i Sakari utan 
också på den sekretessbelagda handlingen.  

 
2.9.2 Allmänt stadium 

 
Alla handlingar som avsänts och inkommit i ärendet skall antecknas i diariet. I diariet 
antecknas handlingens namn samt avsändnings- eller ankomstdatum. 
 
I regel skall handlingarna uppgöras med användande av dokumentmallarna i Notes-
tillämpningen. För dessa handlingar överförs uppgifterna om när de avsänts automatiskt 
till Sakari. Diarieuppgifterna om handlingar som upprättats på annat sätt skall antecknas 
i Sakari i fältet för Allmänt stadium. I samma fält kan också antecknas tidsfrister för 
behandlingen, t.ex. tidsgränsen för en begäran om tilläggsundersökning.  

 
2.9.3 Byte av stadium 

 
Ett ärende som skall avgöras kan överföras till stadiet Avbrott, när 
 
• = åklagaren begär tilläggsundersökning i saken 
• = åklagaren sänder ärendet till förlikning 
• = åtalsprövningen avbryts av någon annan motsvarande anledning  

 
Ärenden registreras som avbrutna bara i undantagsfall, och bara om det finns en 
motiverad orsak. Anteckningen betjänar informationstillgången samt planeringen av 
arbetet vid åklagarenheten, statistikföringen och resultatledningen. 
 
Anteckningen har ingen självständig juridisk verkan eller betydelse och den avbryter 
inte den statistikförda tiden för åtalsprövning.  

 
2.9.4 Förenande med annat ärende 

 
En förening innebär att två separata ärenden sammanslås till ett ärende. Med 
utgångsärende avses det ärende som sammanslås. Målärende är huvudärendet, med 
vilket det andra ärendet förenas.  
 
I utgångsärendet får det inte finnas avgöranden av åklagaren. Målärendet kan inte vara 
i stadiet Arkiverat eller Arkiverat/åklagaren. 
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Ett nyare ärende förenas med ett äldre eller ett mindre ärende med ett huvudärende. 
Efter förenandet övergår utgångsärendet i diariet till stadiet Avslutat hos åklagaren och 
protokollsuppgifterna överförs till målärendet. Utgångsärendet skall utan dröjsmål 
arkiveras. 
 
Efter förenandet måste man kontrollera att som ankomstdag för det förenade ärendet är 
antecknat ankomstdagen för det ärende som först kommit in till åklagarenheten.  

 
2.9.5 Överföring av åtal 

 
När ett ärende överförs till en annan åklagarenhet för åtalsprövning görs överförings-
förslaget i Sakari till en namngiven åklagare vid den andra åklagarenheten. Förslaget 
skall utan dröjsmål godkännas eller förkastas vid den andra enheten. Om förslaget till 
åtalsöverföring godkänns upphör behandlingen vid den överförande enheten och 
ärendet får ett diarienummer vid den mottagande enheten.  
 
Båda enheterna skall genast ta bort meddelandet om åtalsöverföring från arbetsbunten i 
systemet. Därefter kan den avsändande enheten skriva ut en arkivjournal. 

 
2.10 Anteckningar om parterna  

 
Uppgifterna om parterna i ett åklagarärende utgörs av de personer som finns anteck-
nade i polisens meddelande om undersökning. Uppgifterna överförs till åklagarens 
diarium när protokollen kommer till åklagarenheten i maskinläsbar form. Samtidigt får de 
ett diarienummer.  
 
Åklagarenheten skall se till att parternas person-, adress- och kontaktinformation är 
korrekt antecknade. Åklagarenheten skall skriva in saknade uppgifter om parterna, om 
inte polisen har skrivit in dem. Om t.ex. ett försäkringsbolag framställer yrkanden på 
basis av utbetalda ersättningar, antecknas bolaget som en part som skall höras.  
 
Om man för en fysisk person har skrivit in personbeteckningen eller för en juridisk 
person FO-numret, slås uppgifterna automatiskt ihop i Sakari, när ärendena förenas. 
Man måste på sidan Personer kontrollera att varje part i det förenade ärendet finns 
inskriven i samma partsställning bara en gång. Vid behov använder man funktionen 
Sammanslagning av parter. Sammanslagningen måste göras innan åklagaren ger 
något avgörande.  
 
Till sidan Personer i stämningsansökan överförs parterna i de gärningar som blivit 
föremål för åtal (fallen) och dessutom alla i ärendena registrerade vittnen och andra 
personer. Åklagaren skall se till att alla med tanke på behandlingen i tingsrätten onödiga 
personer stryks från sidan Personer i stämningsansökan.  

 
2.11 Avgöranden 

 
För den misstänktes varje gärning (fall) skall i Sakari göras något av avgörandena i 
förteckningen nedan.  
 
Avgörandealternativen i Sakari är följande: 

01 Åtal 
02 Åtalseftergift 
03 Åtalseftergift av påföljdskaraktär 
04 Begränsning av förundersökning 
05 Straffanspråk i strafforderförfarande 
06 Annan avslutningsgrund 
07 Annat beslut av åklagaren 

 
När behandlingen av ärendet avslutats vid åklagarenheten kansli skall man kontrollera 
att samtliga fall i ärendet har avgjorts. 
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2.12 Nedläggande av åtal 
 

Om åklagaren lägger ner åtalet efter det att det har väckts (BRL, 1 kap. 12 §), återför 
tingsrätten inte ärendet till åklagaren i Sakari. Om nedläggandet sker utanför samman-
träde, skickar åklagaren en separat handling om nedläggande av åtal och åtalseftergift 
till tingsrätten. En anteckning om att ärendet lagts ned görs på sidan Anmärkningar i 
ärendet. 

 
2.13 Överföring av anhängiga brottsärenden mellan tingsrätter 

 
Så länge ett ärende är anhängigt i tingsrätten sker en överföring till en annan behörig 
domstol på framställning av åklagaren (BRL, 4 kap. 8 §)  
 
Innan en framställning om överförande görs är det bäst om åklagarenheterna sins-
emellan förhandlar om förfarandet. Vid behov skall man ta kontakt med Riksåklagar-
ämbetet. 
 
Den tingsrätt som har fattat beslutet om överföringen skickar beslutet och handlingarna 
till den mottagande tingsrätten samt beslutet till den åklagare som framställt förslaget 
om överföring. Därefter skall åklagaren meddela den mottagande tingsrätten om han 
eller en annan åklagare för talan i målet. 
 
Ärendet registreras i den mottagande tingsrätten manuellt i Sakari-systemet. Det 
överförda ärendet registreras inte som ett ärende i den mottagande åklagarenhetens 
diarium.  
 
Om den åklagare som gjort framställningen om överföring fortsätter att föra talan i 
ärendet efter beslutet om överföring, gör den ursprungliga åklagarenheten i fältet 
Anmärkningar en anteckning om överföringsbeslutet och om ett eventuellt åklagar-
förordnande av riksåklagaren.  

 
2.14 Delgivningar 

 
Med delgivningar avses beställningar av utsagor, initiativ till förlikning, begäran om 
tilläggsutredning o.a. handlingar som åklagarenheten upprättar i ärendet.  
 
Handlingarna upprättas med Notes-tillämpningen. När handlingen sparas görs 
automatiskt i diariet en anteckning om handlingens typ, datum, mottagare och tidsfrist.  
 
Om handlingarna inte upprättas med hjälp av Notes-tillämpningen, skall motsvarande 
anteckningar om delgivning göras i fältet för Allmänt stadium. 
 

2.15 Anmärkningar 
 

Uppgifterna i fältet Anmärkningar skrivs ut i journalen över ärendet. Fältet kan upp-
dateras även efter det att ärendet har arkiverats. Då skall en ny arkivjournal skrivas ut. 
 
Fältet Anmärkningar är avsett för anteckningar som gäller handläggningen hos 
åklagaren och i tingsrätten och som inte annars framkommer av diariet. I fältet kan 
också antecknas hovrättens sammanträdesdagar och beslut. Vidare kan det användas 
för uppgifter om laga kraft i samband med beslut om åtalseftergift, när skuldfrågan har 
förts till domstol för avgörande.  

 
2.16 Arkivering i Sakari 

 
När man skriver ut en arkivjournal går ärendet över i stadiet Arkiverat eller 
Arkiverat/åklagaren. Ärendet kan arkiveras i diariet när det inte längre har några 
oavgjorda fall. När ärendet är i stadiet Arkiverat kan man lägga till delgivningar och 
anmärkningar. Till övriga delar är läget skyddat. Arkiveringen kan upphävas, men bara 
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om det finns en motiverad orsak. Ärenden som överförts till tingsrätten arkiveras först 
när ärendet är avslutat i tingsrätten. 
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3  DIARIETS OFFENTLIGHET 
 
3.1. Om offentlighet i allmänhet 
 

 Handlingar och upptagningar som innehas av myndigheterna är offentliga, om inte 
offentligheten av tvingande skäl särskilt har begränsats genom lag. Var och en har rätt 
att ta del av offentliga handlingar och upptagningar (Finlands grundlag, 12 § 2 mom.) 
Men samtidigt är skyddet för privatlivet en grundläggande rättighet (10 §).  
 
 Åklagarenheten och tingsrätten skall följa grundlagens princip om handlingars 
offentlighet men samtidigt beakta skyddet för privatlivet. I samband med dessa principer 
skall därtill iakttas god informationshantering.  

 
3.2 Offentlighetsprincipen och datasekretess 
 

 När det gäller offentligheten av tingsrätternas och åklagarenheternas diarier och 
dokument tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (OffL). På 
tingsrätterna tillämpas dessutom lagen om offentlighet vid rättegång (ROffL, 1 §). 
 
 Enligt 1 § i OffL är myndighetshandlingar offentliga, om inte något annat föreskrivs 
särskilt i denna lag eller i någon annan lag. Var och en har rätt att ta del av en offentlig 
myndighetshandling (9 §).  
 
 Lagrummen pekar på offentlighetsprincipen. Med hjälp av diariet måste denna princip 
kunna genomföras. Av diariet skall det kunna utredas hur ett ärende har behandlats hos 
en myndighet.  
 
 En begäran om att få ta del av innehållet i en myndighetshandling skall individualiseras 
tillräckligt noggrant så att myndigheten skall kunna utreda vilken handling den avser 
(OffL, 13 §). Enligt lagrummet skall den som begär en handling med diarier och andra 
register bistås vid individualiseringen av de handlingar som han önskar ta del av. Därför 
skall åklagarenheten och tingsrätten vid behov utreda ärendets diarienummer för den 
som begär uppgifter.  
 
 Å andra sidan är det med tanke på datasekretessen väsentligt att begränsningarna när 
det gäller offentligheten iakttas. Detta innebär att sekretesskyldigheterna måste 
beaktas.  

 
3.3 Diariets offentlighet vid åklagarenheten 

 
Bestämmelser om diariets offentlighet finns i 6 § 1 mom. 1 punkten i OffL. Där sägs att 
en anteckning i ett diarium eller någon annan fortlöpande förteckning blir offentlig när 
den har införts. 
 
Anteckningarna om den misstänkte i åklagarens diarium blir offentliga först då stäm-
ningsansökan som gäller den misstänkte eller åklagarens stämning har undertecknats 
eller på annat sätt blivit bekräftad eller när allmänna åklagaren har beslutat låta bli att 
väcka åtal eller när ärendet har avskrivits. 
 
För Sakaris del innebär undertecknandet eller bekräftandet av stämningsansökan den 
tidpunkt då stämningsansökan i maskinläsbar form skickas till tingsrätten. När åklagaren 
utfärdar en stämning har den undertecknats eller bekräftats vid en tidigare tidpunkt, och 
den misstänktes namn blir då offentligt innan stämningsansökan skickas till tingsrätten. 
 
På basis av ovan nämnda lagrum är uppgifterna i åklagarens diarium, frånsett den 
misstänktes namn, offentliga så snart de har gjorts. Uppgift om målsägandes person i 
brottsmål som gäller en omständighet av synnerligen känslig natur i någons privatliv  är 
sekretessbelagd i samma utsträckning som uppgiften är sekretessbelagd i domstolens 
diarium (OffL, 24 § 1 mom. 26 och 32 punkten). 
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Åklagarenheten måste besvara förfrågningar om ett ärende ännu när ärendet är 
anhängigt i tingsrätten. Då kan uppgifternas offentlighet bestämmas utgående från 
handläggningsskedet i tingsrätten. 

 
3.4 Stämningsansökan 

 
Sekretessbelagda myndighetshandlingar är anmälan om brott till polisen eller någon 
annan förundersökningsmyndighet, en allmän åklagare eller en kontroll- och tillsyns-
myndighet, handlingar som har mottagits eller uppgjorts för förundersökning och åtals-
prövning samt stämningsansökan, stämning och svaromål på en stämning i brottmål, 
tills ärendet har tagits upp till behandling vid ett domstolssammanträde eller allmänna 
åklagaren beslutat låta bli att väcka åtal eller ärendet avskrivits (OffL, 24 § 1 mom. 3 
punkten). 
 
Enligt ovan nämnda lagrum är stämningsansökan i regel sekretessbelagd i åklagar-
enheten från det att ärendet blivit anhängigt i tingsrätten fram till domstolens samman-
träde. Om det i ärendet hålls en muntlig förberedelse, blir stämningsansökan offentlig 
när förberedelsesammanträdet börjar. I annat fall är den avgörande tidpunkten 
huvudförhandlingens början. 
 
Sekretessbeläggandet begränsas av partsoffentligheten. Det innebär att den som i ett 
ärende är sökande eller anför besvär eller någon annan vars rätt, fördel eller skyldighet 
ärendet gäller (part) har rätt att hos den myndighet som behandlar eller har behandlat 
ärendet ta del av en myndighetshandling som kan eller har kunnat påverka 
behandlingen, även om handlingen inte är offentlig (OffL, 11 §). Partsoffentligheten är 
huvudregeln, och förutsättningarna för undantag från den bör tolkas snävt. 
 
I 24 § 1 mom. 3 punkten i OffL finns föreskrivet om en annan begränsning av sekre-
tessen. Där sägs att de handlingar som avses i lagrummet skall sekretessbeläggas om 
det inte är uppenbart att utlämnandet av uppgifter ur en sådan handling inte äventyrar 
brottsutredningen eller undersökningens syfte eller utan vägande skäl vållar den som 
har del i saken skada eller lidande eller hindrar domstolen från att utöva sin rätt att 
sekretessbelägga handlingar enligt lagen om offentlighet vid rättegång. Utgångspunkten 
här är sekretessantagandet och en förutsättning för att uppgifterna skall vara offentliga 
är att utlämnandet uppenbart inte medför sådana nackdelar som avses i lagrummet. 
 
Stämningsansökan kan också innehålla andra uppgifter som är sekretessbelagda med 
stöd av 24 § 1 mom. i OffL eller någon annan lag. 
 

3.5 Stämningsansökans infoblankett 
 
 Stämningsansökans infoblankett (info om stämningsansökan) är en handling som skall 
vara åklagarens meddelande till tingsrätten med kontakt- och andra uppgifter om 
parterna, som gör det lättare att planera och organisera rättegången i tingsrätten.  

 
Infon om stämningsansökan ges inte till parterna, eftersom den kan innehålla kontakt-
information som med stöd av 24 § 1 mom. 3 punkten i OffL är sekretessbelagd.  
 
Åklagaren skall på lämpligt sätt till domstolen förmedla kontaktuppgifterna för parterna 
samt vittnen och andra personer som skall höras (RBL, 5 kap. 3 § 2 mom.). Dessa 
uppgifter förmedlas med hjälp av infon om stämningsansökan. 
 
En part, hans ombud eller hans biträde har inte rätt att få information om sekretess-
belagd adress-, telefon- och annan motsvarande kontaktinformation som hänför sig till 
ett vittne, en målsägande eller en part eller till någon som har gjort polisanmälan, en 
anmälan som avses i 40 § barnskyddslagen (683/1983) eller någon annan därmed 
jämförbar anmälan som förutsätter myndighetsåtgärder, om utlämnandet av uppgifter 
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skulle äventyra säkerheten, intressena eller rättigheterna för vittnet, målsäganden eller 
parten eller för den som gjort anmälan (OffL, 11 § 2 mom. 7 punkten).  

 
Om infon om stämningsansökan eller en annan motsvarande handling innehåller 
sådana uppgifter som avses i lagrummet är de därmed sekretessbelagda också för 
parterna (OffL, 11 § 3 mom.) Uppgifterna förblir sekretessbelagda också efter tings-
rättens sammanträde. 
 
I diariet finns likartade uppgifter som i infon om stämningsansökan. Dessa diarie-
uppgifter är sekretessbelagda på samma sätt som uppgifterna i infon om stämnings-
ansökan. 

 
3.6 Andra beslut av åklagaren 

 
När åklagaren fattar ett beslut upphör behandlingen av ärendet vid åklagarenheten och 
det blir offentligt enligt 6 § 1 mom. 8 punkten i OffL. Här avses t.ex. åklagarens beslut 
om åtalseftergift, begränsande av förundersökning och meddelande av strafforder. 
 
Åklagarens avgörande kan vara ett dokument som helt eller delvis är sekretessbelagt. 
Uppgifterna om den misstänktes namn, det slutliga avgörandet och de lagrum som 
åklagaren tillämpat är dock alltid offentliga (se RoffL, 9 § 1 mom., enligt vilket mot-
svarande uppgifter i domstolens avgörande är offentliga). 

 
3.7 Sammandrag av diariets offentlighet 

 
Följande diarieuppgifter är offentliga innan stämningsansökan (eller stämningen) under-
tecknas: 

 
�� Åklagarens namn 
 
�� Namnen på andra parter än den misstänkte, om det inte finns annan orsak att 

sekretessbelägga dem. Målsägandens identitet kan dock vara sekretessbelagd i 
ärenden av känslig karaktär. 

 
�� Ärendets diarienummer 

 
�� Ärendets benämning enligt polisens brottsanmälan eller någon annan anmälan 

 
�� Uppgift om förenande av ärenden 

 
�� Uppgifterna om att ärendena kommit in samt om ankomstdatum för ärenden och 

handlingar till åtalsenheten 
 

�� Uppgifter om åklagarens avgöranden under åtalsprövningen, t.ex. framställning om 
överföring 

 
Följande uppgifter i diariet är sekretessbelagda: 

 
��Den misstänktes namn innan stämningsansökan eller stämningen undertecknats 
 
��Uppgifterna i stämningsansökan före tingsrättens sammanträde och uppgifterna i 

infon om stämningsansökan 
 

��Åklagaren behöver inte lämna ut uppgifter om målsägandens identitet i känsliga 
ärenden. Tingsrätten skall underrättas om detta 

 
��Kontaktinformation som enligt 24 § 1 mom. 31 punkten i OffL skall vara sekretess-

belagd 
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��Andra sekretessbelagda uppgifter enligt OffL eller grunderna för sekretess-
beläggande i annan lag (OffL, 24 § 1 mom.). 

 
3.8 Anteckning om sekretessbeläggande 

 
En anteckning om sekretessbeläggande skall göras i åklagarämbetets diarium när 
tingsrätten har beslutat att ärendet skall behandlas med stängda dörrar eller att 
rättegångsmaterialet skall sekretessbeläggas. Anteckningen görs på basis av 
information som åklagaren har fått från domstolen. 
 
Om åklagarens beslutsdokument innehåller sekretessbelagda uppgifter skall även detta 
antecknas i diariet och på handlingen. 

 
 


