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oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 5 ja 16 §:n muut-
tamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain

(370/2007) 5 §:n 2 momentti ja 16 §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 821/2011,
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.
Jos hänelle ilmoitetaan tiedonhankintakeinon
tai toimenpiteen käytöstä myöhemmin hänen
henkilöllisyytensä selvittyä, perustiedot tule-
vat julkisiksi, kun tuomioistuimelle ilmoite-
taan edellä tarkoitetusta ilmoituksesta. Tuo-

mioistuin voi päättää, että perustiedot tulevat
julkisiksi aikaisemmin.

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
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. Jos hänelle ilmoitetaan tiedonhankinta-
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keinon tai toimenpiteen käytöstä myöhemmin
hänen henkilöllisyytensä selvittyä, oikeuden-
käyntiasiakirjat tulevat julkisiksi, kun tuomi-
oistuimelle ilmoitetaan edellä tarkoitetusta il-
moituksesta. Tuomioistuin voi erityisestä

syystä päättää, että oikeudenkäyntiasiakirja
tulee julkiseksi aikaisemmin.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.
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