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oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 22 päivänä heinäkuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain

(370/2007) 5 §:n 2 momentti, 12 §:n 2 momentti ja 16 §:n 4 momentti seuraavasti:

5 §

Oikeudenkäyntiä koskevien perustietojen
julkiseksi tulemisen ajankohta

— — — — — — — — — — — — —
Pakkokeinolain (806/2011) 10 luvussa tai

poliisilain (872/2011) 5 luvussa tarkoitettua
salaista tiedonhankintakeinoa taikka tullilain
(1466/1994) 20 f §:ssä tarkoitettua tullitoi-
menpidettä koskevassa asiassa, jossa tiedon-
hankintakeinon tai toimenpiteen kohteena
olevaa henkilöä ei vaatimusta käsiteltäessä
tarvitse kuulla, perustiedot tulevat julkisiksi
vasta, kun tiedonhankintakeinon tai toimen-
piteen käytöstä on viimeistään ilmoitettava
rikoksesta epäillylle taikka tiedonhankinta-
keinon tai toimenpiteen kohteena olevalle,
jollei tuomioistuin päätä, että perustiedot tu-
levat julkiseksi aikaisemmin.

12 §

Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin

— — — — — — — — — — — — —
Asianosaisella ei ole 1 momentissa tarkoi-

tettua oikeutta:

1) viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain 11 §:n 2 momentin 7 kohdassa
tarkoitettuihin yhteystietoihin;

2) tuomioistuimessa laadittuihin oikeuden-
käyntiasiakirjoihin ennen 8 §:ssä tarkoitettua
ajankohtaa;

3) pakkokeinolain 10 luvussa tai poliisilain
5 luvussa tarkoitettua salaista tiedonhankinta-
keinoa taikka tullilain 20 f §:ssä tarkoitettua
tullitoimenpidettä koskevassa asiassa, jossa
tiedonhankintakeinon tai toimenpiteen koh-
teena olevaa henkilöä ei vaatimusta käsiteltä-
essä tarvitse kuulla; eikä

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

16 §

Pakkokeinoasioiden julkisuus

— — — — — — — — — — — — —
Pakkokeinolain 10 luvussa tai poliisilain

5 luvussa tarkoitettua salaista tiedonhankinta-
keinoa taikka tullilain 20 f §:ssä tarkoitettua
tullitoimenpidettä koskeva asia, jossa tiedon-
hankintakeinon tai toimenpiteen kohteena
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olevaa henkilöä ei vaatimusta käsiteltäessä
tarvitse kuulla, käsitellään ja ratkaisu siinä
julistetaan yleisön läsnä olematta. Ratkaisun
sisältävä ja muu oikeudenkäyntiasiakirja tule-
vat julkisiksi, kun tiedonhankintakeinon tai
toimenpiteen käytöstä on viimeistään ilmoi-
tettava rikoksesta epäillylle taikka tiedonhan-

kintakeinon tai toimenpiteen kohteena ole-
valle, jollei tuomioistuin erityisestä syystä
päätä, että oikeudenkäyntiasiakirja tulee jul-
kiseksi aikaisemmin.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.
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