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Laki
tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä
Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§

ne tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteriin.

Rekisterin tarkoitus ja ylläpito
Oikeusrekisterikeskus ylläpitää yleiseen
käyttöön tarkoitettua tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteriä. Rekisteröinnillä
toteutetaan tuomareiden sidonnaisuuksien ja
sivutoimien, tuomioistuinten asiantuntijajäsenten sidonnaisuuksien sekä tuomioistuinten
esittelijöiden sivutoimien julkisuutta.
2§
Ilmoitusvelvollisuus
Velvollisia ilmoittamaan tietoja rekisteriin
ovat:
1) tuomari ja tuomioistuimen asiantuntijajäsen, joka on velvollinen antamaan tuomareiden nimittämisestä annetun lain (205/2000)
14 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuusilmoituksen;
2) tuomioistuin, joka on myöntänyt valtion virkamieslain (750/1994) 18 a §:n 1 momentissa tarkoitetun sivutoimiluvan;
3) tuomari ja tuomioistuimen esittelijä,
jolle on maksettu valtion virkamieslain
18 a §:n 2 momentissa tarkoitettua sivutoimituloa.
Tiedot ilmoitetaan Oikeusrekisterikeskukselle. Tiedot voidaan ilmoittaa merkitsemällä
HE 224/2014
LaVM 28/2014
EV 328/2014

3§
Rekisteriin merkittävät tiedot
Rekisteriin merkitään tiedot tuomarin ja
tuomioistuimen asiantuntijajäsenen sidonnaisuuksista sekä tuomarille ja tuomioistuimen
esittelijälle myönnetyistä sivutoimiluvista ja
sivutoimista saaduista tuloista.
Rekisteriin merkitään asianomaisen henkilön nimi, virka- tai tehtävänimike, tiedot siitä
tuomioistuimesta, jossa henkilö työskentelee,
sekä sidonnaisuuden tai sivutoimen alkamisja päättymispäivä.
4§
Rekisteritietojen julkisuus ja luovuttaminen
Jokaisella on oikeus saada tieto tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteriin
merkityistä tiedoista siltä osin kuin ne eivät
ole salassa pidettäviä. Nimittävällä viranomaisella ja, jos tämä on tasavallan presidentti tai valtioneuvosto, oikeusministeriöllä
sekä tuomioistuimen päällikkötuomarilla on
oikeus saada valtion virkamieslain 8 a §:n 4
momentissa salassa pidettäväksi säädetyt tie-
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dot. Tuomioistuimen päällikkötuomarilla on
lisäksi oikeus saada mainitun lain 18 §:n 5
momentissa salassa pidettäväksi säädetyt tiedot.
Sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999)
16 §:n 3 momentissa säädetään, rekisteristä
voidaan luovuttaa jäljennöksiä sekä tietoja
yleisen tietoverkon kautta. Yleisen tietoverkon kautta tietoja voi hakea ainoastaan yksittäisinä hakuina käyttäen hakuperusteena henkilön nimeä. Tuomioistuimelle, nimittävälle
viranomaiselle ja oikeusministeriölle tiedot
voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden
välityksellä.

5§
Tietojen poistaminen rekisteristä
Sidonnaisuuksia ja sivutoimia koskevat
tiedot on poistettava rekisteristä ja yleisestä
tietoverkosta kolmen vuoden kuluttua sidonnaisuuden tai sivutoimen päättymisestä.
6§
Voimaantulo
Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.
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