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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi henkilötietojen 
käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 
ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n muutta-
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Henkilötietojen käsittelystä rangaistusten 

täytäntöönpanossa annettua lakia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että lakiin lisätään sään-
nös, jonka mukaan vankiloilla olisi mahdolli-
suus saada salassapitosäännösten estämättä 
tieto tuomioistuimelta oikeudenkäyntiasia-
kirjoista silloin, kun tieto on tarpeen vanki-
lassa järjestettävän, vakavan väkivalta- tai 
seksuaalirikollisuuden ehkäisyyn tähtäävän 
toimintaohjelman toteuttamiseksi. Luovutet-
tavista tiedoista edellytettäisiin poistettavaksi 
rikoksen uhria koskevat yksityiskohtaiset 
henkilötunnistetiedot. 

Nyt ehdotettu muutos merkitsisi Vankein-
hoitolaitoksessa käyttöön otetun seksuaaliri-
kollisuuden ehkäisyyn tähtäävän toimintaoh-
jelman osalta paluuta korkeimman oikeuden 
syyskuussa 2004 tekemää ratkaisua edeltä-
neeseen tilanteeseen, jossa vankilalla on toi-
mintaohjelmaa toteuttaessaan mahdollisuus 
saada tieto salassa pidettävistä oikeuden-
käyntiasiakirjoista. Tämän lisäksi ehdotetaan 
hyvin rajoitetusti lisättäväksi Vankeinhoito-
laitoksen mahdollisuuksia saada tietoja salas-

sa pidettävistä oikeudenkäyntiasiakirjoista 
siltä osin kuin tiedot ovat tarpeen Vankein-
hoitolaitokselle asetetun uusintarikollisuu-
teen vaikuttamisen tavoitteen saavuttamisek-
si. Kyse olisi seksuaalirikostapausten lisäksi 
vakavista väkivaltarikoksista. 

Samassa yhteydessä ehdotetaan muutetta-
vaksi sakon täytäntöönpanosta annettua lakia 
siten, että siinä säilytetään säännös poliisi-
miehen velvollisuudesta tiedustella sakon 
muuntorangaistuksen täytäntöönpanon vuok-
si etsintäkuulutetulta henkilöltä muun muassa 
asevelvollisuuden suorittamisesta, velkajär-
jestelystä tai hoidettavana olemisesta päihde-
huollon laitoksessa taikka lastensuojelulai-
toksessa. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan sa-
manaikaisesti vankeusrangaistuksen täytän-
töönpanoa ja tutkintavankeuden toimeenpa-
noa koskevan lainsäädännön kokonaisuudis-
tuksen sekä Vankeinhoitolaitoksen organi-
saatiota koskevan uudistuksen voimaantulon 
kanssa eli 1 päivänä lokakuuta 2006. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Nykyti la  

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon ta-
voitteena uusintarikollisuuteen vaikuttaminen 

Rangaistusten täytäntöönpanosta annetun 
lain (39/1889) 1 luvun 4 §:n 1 momentin 
mukaan rangaistus on pantava täytäntöön si-
ten, ettei se tarpeettomasti vaikeuta vaan 
mahdollisuuksien mukaan edistää vangin si-
joittumista yhteiskuntaan. Vuoden 2006 lo-
kakuun alusta lukien voimaan tulevassa van-
keuslaissa (767/2005) korostetaan uusintari-
kollisuuteen vaikuttamista vielä nykyistä la-
kia selvemmin: vankeuden täytäntöönpanon 
tavoitteena on lisätä vangin valmiuksia ri-
koksettomaan elämäntapaan edistämällä 
vangin elämänhallintaa ja sijoittumista yh-
teiskuntaan sekä estää rikosten tekeminen 
rangaistusaikana (1 luvun 2 §). Tavoitteen 
saavuttamisen kannalta olennaista on, että 
vanki voi täyttää toimintoihin osallistumis-
velvollisuutensa sellaisessa, riittävän yksilöl-
lisesti toteutetussa toiminnassa, joka on omi-
aan vaikuttamaan rikosten uusimisriskiä vä-
hentävästi. 

Lokakuun 2006 alusta lukien voimaan tu-
levassa vankeuslaissa korostetaan vielä ny-
kyistä lainsäädäntöä selkeämmin valmiuksi-
en parantamista vangin rikoksettomaan elä-
mään. Tähän liittyen yhteistyössä vangin 
kanssa laaditaan yksilöllinen rangaistusajan 
suunnitelma. Suunnitelma koskee rangaistuk-
sen suorittamista, vapauttamista ja eh-
donalaista vapautta. Suunnitelma sisältää 
kannanotot muun muassa vangin sijoittami-
sesta, toiminnasta rangaistusaikana, poistu-
misluvan myöntämisestä, valvotusta koeva-
paudesta ja ehdonalaisesta vapauttamisesta. 
Rangaistusajan suunnitelmaa laadittaessa 
otetaan huomioon muun muassa vangin ran-
gaistusajan pituus, mahdolliset aikaisemmat 
vankeusrangaistukset, työ- ja toimintakyky 
sekä hänen henkilöstään, rikollisuudestaan ja 
olosuhteistaan saadut tiedot. Rangaistusajan 
suunnitelma laaditaan sijoittajayksikössä. 
Rangaistusajan suunnitelma pannaan täytän-
töön siinä vankilassa, johon vanki sijoitetaan. 
Tarvittaessa suunnitelmaa tarkennetaan van-

kilassa. Suunnitelmaa laadittaessa ollaan 
vangin suostumuksella tarpeellisessa määrin 
yhteydessä muihin tahoihin, jotka omalta 
osaltaan toimivat vangin yhteiskuntaan sijoit-
tumisen parantamiseksi. Tällaisia tahoja ovat 
esimerkiksi vangin kotikunta sekä omaiset. 
 
 
Erityiset toimintaohjelmat 

Vankeinhoitolaitos on viime vuosien aika-
na ottanut käyttöön useita vankien kanssa 
tehtävään tavoitteelliseen työhön tarkoitettuja 
toimintaohjelmia, joiden tarkoituksena on 
vähentää alttiutta syyllistyä rikoksiin. Eräät 
toimintaohjelmat on suunniteltu tiettyjen ri-
kostyyppien ehkäisyyn. Tällainen toiminta-
ohjelma on myös vuodesta 1999 Kuopion 
vankilassa käytössä ollut, Englannin van-
keinhoidossa kehitetty seksuaalirikoksiin 
syyllistyneille vangeille suunnattu Sex Of-
fender Treatment Programme, jonka lyhen-
teenä on Suomessa käytetty nimeä STOP-
ohjelma. Ohjelmaa on Kuopion vankilassa 
toteutettu vuoden 2003 alusta lukien kahdella 
kahdeksanpaikkaisella osastolla. Sen on suo-
rittanut vuoden 2004 loppuun mennessä 68 
vankia. Vuoden 2004 lopulla todettiin, että 
ohjelman käyneistä vangeista vain yksi on 
syyllistynyt uuteen seksuaalirikokseen. 

Seksuaalirikollisuuteen vaikuttamaan pyr-
kivien toimintaohjelmien toteuttamisessa tar-
vitaan oikeudenkäyntiasiakirjojen tietoja, 
koska ohjelmaa toteuttavat psykologit ja oh-
jaajat rakentavat ohjelmaan olennaisena osa-
na kuuluvat istunnot ottaen huomioon kul-
loinkin ohjelmaan osallistuvan vankiryhmän 
jäsenten todelliset rikostilanteet ja tuomitun 
käyttäytyminen niissä. Osassa tapauksia riit-
tävän objektiivista tietoa itse rikostapahtu-
masta tai siihen johtaneista seikoista ei ole 
saatavissa tuomitulta itseltään. Tämä liittyy 
joillakin seksuaalirikokseen syyllistyneillä 
todettuun taipumukseen vähätellä rikostaan 
tai kieltää se. Näiden seikkojen voidaan arvi-
oida paitsi lisäävän uusimisriskiä, myös vai-
keuttavan pyrkimyksiä vaikuttaa rikosten uu-
simista ehkäisevästi. Oikeudenkäynti-
asiakirjojen antama tieto itse rikostapahtu-
man luonteesta on tärkeä, jotta vaikuttamis-
pyrkimys voidaan kohdistaa oikein tuomitun 
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rikolliseen tekoon liittyviin käyttäytymis-
malleihin ja asenteisiin. Oikeudenkäyntiasia-
kirja-aineistoa käyttävät ainoastaan toiminta-
ohjelman vastuullisesta toteuttamisesta huo-
lehtivat virkamiehet. 

Syksystä 2004 alkaen STOP-ohjelman to-
teuttamisessa ei ole voitu käyttää hyväksi oi-
keudenkäyntiasiakirja-aineistoa korkeimman 
oikeuden tehtyä asiakirjojen salassapitoa 
koskevan päätöksen (KKO 2004:90). Kuopi-
on vankila ja seksuaalirikoksesta tuomittu 
henkilö pyysivät lupaa tiedon saamiseen sa-
lassa pidettäväksi määrätystä oikeudenkäyn-
tiaineistosta. STOP -ohjelman toteuttamisen 
kannalta olisi ollut välttämätöntä, että oikeu-
denkäyntiaineisto olisi ohjelmaa toteuttavien 
virkamiesten käytössä. Korkein oikeus totesi, 
että laissa ei ole perustetta tiedon saamiseen. 

Edellä on tuotu esille tarve varmistaa sek-
suaalirikoksista tuomituille järjestettävästä 
toimintaohjelmasta vastaavien Vankeinhoito-
laitoksen virkamiesten mahdollisuus saada 
oikeudenkäyntiasiakirjat käyttöönsä. Tarve 
liittyy edellä esitettyjen perusteiden lisäksi 
siihen, että toimintaohjelma on pitkäkestoi-
nen (noin puoli vuotta) ja hyvin intensiivises-
ti toteutettava. Nämä ominaisuudet ovat yh-
teydessä siihen, että kysymys on pyrkimyk-
sestä vaikuttaa todella vakavaan rikollisuu-
teen. Vankeinhoitolaitoksessa on käytössä 
kaksi muuta pitkäkestoista ja intensiivistä oh-
jelmaa, joista toinen on suunnattu päihteiden 
käyttäjille ja toinen väkivaltarikoksesta tuo-
mituille. Toistaiseksi vastaavaa tarvetta ei ole 
ilmennyt näiden ohjelmien osalta. On kuiten-
kin mahdollista, että erityisesti vakavaan vä-
kivaltarikokseen syyllistyneiden toimintaoh-
jelmatarjonnan kehittyessä Vankeinhoitolai-
toksessa tällainen tarve tulee ilmenemään. 
 
 
Oikeudenkäyntiasiakirjojen salassapito 

Oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun 
lain (945/1984) 5 § koskee harkinnanvaraista 
suljettua käsittelyä tuomioistuimessa. Maini-
tun pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan 
tuomioistuin voi asianosaisen vaatimuksesta 
tai erityisestä syystä muutenkin päättää, että 
suullinen käsittely toimitetaan kokonaan tai 
osittain yleisön läsnä olematta, kun käsitel-
lään siveellisyysrikosta, kunnianloukkausta 
tai yksityiselämän loukkaamista koskevaa 

asiaa taikka muuta sellaista rikosasiaa, joka 
koskee erityisen arkaluonteista henkilön yk-
sityiselämään liittyvää seikkaa. 

Oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun 
lain 9 § koskee oikeudenkäyntiaineiston jul-
kisuutta. Mainitun pykälän 1 momentin mu-
kaan oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuudes-
ta on voimassa, mitä viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, 
jollei oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun 
lain 2 §:stä tai nyt puheena olevan pykälän 2 
tai 3 momentista muuta johdu. Mitä asiakir-
jasta säädetään, koskee myös muuta oikeu-
denkäyntiaineistoa. Oikeudenkäynnin julki-
suudesta annetun lain 9 §:n 2 momentin mu-
kaan, jos suullinen käsittely on 4 §:n (pakol-
linen suljettu käsittely valtion turvallisuutta 
tai ulkoisia suhteita mahdollisesti vaaranta-
vassa julkisessa käsittelyssä) tai 5 §:n (har-
kinnanvarainen suljettu käsittely) nojalla ol-
lut kokonaan tai osaksi suljettu tai jos siinä 
on esitetty salassa pidettävä asiakirja tai esine 
taikka ilmaistu tieto, josta on säädetty salas-
sapitovelvollisuus, tuomioistuin voi päättää, 
että oikeudenkäyntiaineisto sovellettuja lain-
kohtia ja tuomiolauselmaa lukuun ottamatta 
on pidettävä tarpeellisin osin salassa määrä-
ajan, kuitenkin enintään 40 vuotta päätöksen 
antamisesta. Viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 26, 
27, 29, 30 ja 31 kohdassa mainitut tai niitä 
vastaavat muussa laissa salassa pidettäviksi 
säädetyt tuomioistuimelle annetut asiakirjat, 
samoin kuin momentin 24, 25 ja 32 kohdassa 
mainitut tai niitä vastaavat muussa laissa sa-
lassa pidettäviksi säädetyt tuomioistuimelle 
annetut asiakirjat, jotka koskevat asianomis-
tajaa tai sivullista rikosasiassa taikka asian-
osaista tai sivullista riita-asiassa tai hallinto-
lainkäyttöasiassa taikka jotka sisältävät tieto-
ja henkilön terveydentilasta, on pidettävä sa-
lassa ilman tuomioistuimen päätöstäkin, joll-
ei tuomioistuin asiaan liittyvän painavan 
yleisen edun vuoksi toisin päätä. 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netun lain (621/1999) 29 § koskee salassa pi-
dettävien tietojen antamista toiselle viran-
omaiselle. Pykälän 1 momentin 1 ja 2 kohdan 
mukaan viranomainen voi antaa toiselle vi-
ranomaiselle tiedon salassa pidettävästä asia-
kirjasta, jos tiedon antamisesta tai oikeudesta 
tiedon saamiseen on laissa erikseen nimen-
omaisesti säädetty tai jos se, jonka etujen 
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suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on 
säädetty, antaa siihen suostumuksensa. Lain 
28 §:n 1 momentissa on säännös, jonka mu-
kaan viranomainen voi, jollei lailla toisin 
säädetä, antaa yksittäistapauksessa luvan tie-
tojen saamiseen salassa pidettävästä asiakir-
jastaan tieteellistä tutkimusta, tilastointia 
taikka viranomaisen suunnittelu- tai selvitys-
työtä varten, jos on ilmeistä, ettei tiedon an-
taminen loukkaa niitä, joiden suojaksi salas-
sapitovelvollisuus on säädetty. 

Henkilötietojen käsittelystä rangaistusten 
täytäntöönpanossa annettu laki (422/2002) 
sisältää erityissäännökset henkilötietojen kä-
sittelystä vapauteen kohdistuvien rangaistus-
ten täytäntöönpanossa. Laki sisältää sään-
nökset muun muassa oikeudesta saada tietoja 
muilta viranomaisilta. Lain 19 §:n 1 momen-
tin nojalla sen lisäksi, mitä muualla laissa 
säädetään, Rikosseuraamusvirastolla, Krimi-
naalihuoltolaitoksella ja Vankeinhoitolaitok-
sella on oikeus salassapitosäännösten estä-
mättä saada toiselta viranomaiselta tuomit-
tua, vankia, rangaistuslaitokseen otettua tai 
yhdyskuntaseuraamusta suorittavaa henkilöä 
koskevia tietoja, jotka ovat tarpeen rangais-
tuksen täytäntöönpanoa tai tutkintavankeu-
den toimeenpanoa koskevan tehtävän taikka 
muun sille kuuluvan tehtävän hoitamista var-
ten. Tiedonsaantioikeus on rajattu tiettyihin 
tietojärjestelmiin tai rekistereihin. Tiedon-
saantioikeus koskee oikeusrekisterikeskuksen 
tuomiolauselmajärjestelmää, väestötietojär-
jestelmää, poliisiasiain tietojärjestelmän et-
sintäkuulutusrekisteriä ja pidätettyjen rekiste-
riä, syyttäjätietojärjestelmää, ulosoton tieto-
järjestelmää sekä ulkomaalaisviraston ulko-
maalaisrekisteriä. Edellä mainituista tietojär-
jestelmistä tai rekistereistä on mahdollisuus 
saada vain laissa erikseen todettuja tietoja. 

Korkein oikeus on tehnyt STOP-
ohjelmassa tarvittavien oikeudenkäyntiasia-
kirjojen salassapitoa koskevan ratkaisun 
syyskuussa 2004. Asiassa oli kyse siitä, että 
törkeästä raiskauksesta vankeusrangaistuk-
seen tuomittu henkilö osallistui Kuopion 
vankilassa järjestettävään STOP-ohjelmaan, 
jonka tarkoituksena on vähentää rikoksen uu-
simisen riskiä. Vankila ja rikoksesta tuomittu 
henkilö pyysivät tuomioistuimelta lupaa tie-
don saamiseen salassa pidettäväksi määrätys-
tä oikeudenkäyntiaineistosta. Pyyntöä perus-
teltiin sillä, että ohjelman toteuttamiseksi oli 

välttämätöntä, että oikeudenkäyntiaineisto on 
ohjelmaa toteuttavien virkamiesten käytettä-
vissä. Korkein oikeus eväsi luvan, koska ha-
kemuksessa ilmoitettu oikeudenkäyntiaineis-
ton käyttötarkoitus ei ollut viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain 28 §:n 1 
momentin tai 29 §:n 1 momentin mukainen 
eikä se, jonka etujen suojaamiseksi salassapi-
tomääräys oli annettu, ollut antanut suostu-
mustaan tiedon antamiseen. Korkein oikeus 
totesi vielä, että pyydetystä aineistosta ei ol-
lut eroteltavissa sellaisia asiakirjoja, jotka 
koskisivat vain tuomittua. 

Tieto salassa pidettävistä asiakirjoista olisi 
saatavissa myös siten, että pyydetään tiedon-
saantiin lupa niiltä henkilöiltä, joiden suojak-
si salassapito on säädetty. Seksuaalirikosta-
pauksissa tämä merkitsisi sitä, että lupaa sa-
lassa pidettävien asiakirjojen saantiin pyydet-
täisiin paitsi rikoksen tekijältä myös rikoksen 
uhrilta. Lupaa tiedusteltaessa noin puolet uh-
reista ei ole suostunut tietojen antamiseen. 
Tiedon hankkiminen tällä keinolla on ikävää 
rikoksen uhrin kannalta, eikä tietoja saada 
riittävän usein. 

Nyt käsillä oleva tilanne on ongelmallinen 
myös siksi, että se on johtanut virkamiehen 
joutumiseen syyteharkintaan salassapitovel-
vollisuuden rikkomisesta. 
 
 
Laki sakon täytäntöönpanosta 

Voimassa olevassa sakon täytäntöönpanos-
ta annetun lain (672/2002) 37 §:n 1 momen-
tissa on säännös, jonka mukaan ulosottomie-
hen on tiedusteltava muuntorangaistukseen 
tuomitulta muun muassa asevelvollisuuden 
suorittamisesta, velkajärjestelystä tai onko 
hän hoidettavana tai sijoitettuna rangaistusten 
täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 1 e 
§:ssä tarkoitetussa päihdehuollon tai lasten-
suojelun laitoksessa. Momentin viimeisen 
virkkeen mukaan sama tiedusteluvelvollisuus 
on poliisimiehellä, joka tapaa sakon muunto-
rangaistuksen täytäntöönpanoa varten etsin-
täkuulutetun henkilön. Vankeuslain voimaan-
tulon seurauksena edellä todettu poliisimie-
hen tiedusteluvelvollisuutta koskeva säännös 
on kumoutumassa. Mainittua säännöstä kui-
tenkin tarvitaan edelleen. 
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2.  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

2.1. Laki henkilötietojen käsittelystä 
rangaistusten täytäntöönpanossa 

Edellä on todettu vankeusrangaistuksen 
täytäntöönpanon keskeisenä tavoitteena ole-
van uusintarikollisuuteen vaikuttaminen si-
ten, että rikokseen syyllistyneiden alttius 
syyllistyä uusiin rikoksiin vähenee. Tavoit-
teen täyttäminen edellyttää tietoa yksittäisen 
vangin rikollisuuteen vaikuttavista tekijöistä 
sekä tosiasiallisista mahdollisuuksista vaikut-
taa niihin. Kyse on siis seikoista, joiden sel-
vittäminen kuuluu Vankeinhoitolaitoksessa 
aluevankiloiden sijoittajayksiköille. Kyseis-
ten seikkojen selvittäminen ja vaikuttamis-
keinojen pohtiminen tapahtuu pääosin yhteis-
työssä vangin kanssa. Niin ikään valtaosassa 
tapauksia sijoittajayksiköillä on käytettävä-
nään vangin kanssa käytäviä keskusteluja tu-
keva ja täydentävä erilaisista asiakirjoista 
selviävä tieto. Oikeudenkäyntiasiakirjatkin 
ovat yleensä julkisia, joten ne ovat vaikeuk-
sitta sijoittajayksikön virkamiesten käytettä-
vissä. 

Eräisiin vakaviin rikostyyppeihin ja tällai-
seen rikollisuuteen vaikuttamiseen saattaa 
liittyä seikkoja, joita ei riittävästi kyetä ri-
kokseen syyllistyneen henkilön kanssa käsit-
telemään. Tämä koskee esimerkiksi seksuaa-
lirikoksia. Edellä on todettu, että Vankein-
hoitolaitoksessa käytössä oleva seksuaaliri-
kollisille suunnattu toimintaohjelma on omal-
ta osaltaan edesauttanut rikoksentekoalttiu-
den vähentämisessä. Toimintaohjelman to-
teuttamisessa on tarvittu oikeudenkäyntiasia-
kirjoja, joista on ollut saatavissa luotettava 
tieto rikostapahtumasta. Tämän tiedon perus-
teella on voitu arvioida rikoksen uusimisalt-
tiutta ja ennen kaikkea sitä, minkälaisiin teki-
jöihin vaikuttamalla uusimisalttiutta voitai-
siin vähentää. Toimintaohjelman yksilöllinen 
toteuttaminen on voinut perustua näihin teki-
jöihin. Näistä syistä oikeudenkäyntiasiakir-
joihin kirjattuja, salassa pidettäviä tietoja tu-
lee voida antaa Vankeinhoitolaitoksen käyt-
töön. Toisena tämänkaltaisena rikostyyppinä 
ovat vakavat väkivaltarikokset. 

Edellä todettujen säännösten ja korkeim-
man oikeuden ratkaisun KKO 2004:90 valos-
sa selkein keino tässä tarkoitetun tiedonsaan-

nin turvaamiseksi on muuttaa henkilötietojen 
käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa 
annettua lakia, joka sisältää erityissäännökset 
henkilötietojen käsittelystä vapauteen koh-
distuvien rangaistusten täytäntöönpanossa. 
Lain 19 §:ssä ovat säännökset oikeudesta 
saada tietoja muilta viranomaisilta. Lakiin li-
sättäisiin uusi 19 a §, jonka mukaan pykälän 
edellyttämin tavoin ja tarkoituksiin olisi saa-
tavissa tuomioistuimelta vangin oikeuden-
käyntiasiakirjoista tietoja, jotka ovat tarpeen 
vakavaan väkivaltarikokseen tai seksuaaliri-
kokseen syyllistyneen henkilön vankilassa 
järjestettävän, kyseisen rikollisuuden ehkäi-
syyn tähtäävän toimintaohjelman täytäntöön-
panossa. Jotta tietojen saannilla ei puututtaisi 
rikoksen uhrin tai muun asiaan osallisen hen-
kilön yksityisyydensuojaan, luovutettavista 
tiedoista edellytettäisiin tuomioistuimessa 
poistettavaksi kyseistä henkilöä koskevat yk-
sityiskohtaiset henkilötunnistetiedot. Siltä 
osin kuin päätös ei olisi ymmärrettävissä tie-
tojen poistamisen jälkeen, käytettäisiin kor-
vaavaa ilmaisua, kuten kirjainsymbolia (esi-
merkiksi henkilö A). Toimintaohjelman to-
teuttamisen kannalta välttämättömiä tietoja 
olisivat kuitenkin tiedot asianosaisen iästä, 
sukupuolesta sekä mahdollisesta sukulai-
suussuhteesta rikoksesta tuomittuun henki-
löön. Tämä säännös tulisi pykälän 2 momen-
tiksi. Lain 19 §:n lopussa on säännös tietojen 
antamisesta teknisen käyttöyhteyden avulla. 
Sellaista tarvetta ei liittyisi tässä tarkoitettui-
hin tietoihin. 

Salassapitosäännösten periaatteiden mukai-
sesti salassa pidettäviä oikeudenkäyntiasia-
kirjoja voisivat käsitellä vain sellaiset Van-
keinhoitolaitoksen virkamiehet, joiden virka-
tehtäviin välittömästi liittyy tällaisten tietojen 
saamisen välttämätön tarve. Vankilassa kyse 
on siis vakavan väkivaltarikollisuuden tai 
seksuaalirikollisuuden ehkäisyyn tähtäävän 
toimintaohjelman toteuttamisesta. Tietojen 
käsittelijäjoukko olisi suppea. Kyseeseen tu-
lisivat virkamiehet, jotka osallistuvat toimin-
taohjelman varsinaiseen toteuttamiseen. Täl-
laisia virkamiesryhmiä voisivat olla esimer-
kiksi psykologit, sosiaalityöntekijät ja eri-
tyisohjaajat. Tietojen saaminen edellyttäisi 
myös erityisen tarkkaa asiakirjojen suojaa-
mista sekä mahdollisimman lyhytaikaista säi-
lyttämistä ja asianmukaista hävittämistä. Näi-
tä tietoja ei koottaisi rekisteriksi, vaan salassa 
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pidettävää tietoa sisältävät asiakirjat hävitet-
täisiin välittömästi, kun niistä on saatu vain 
ja nimenomaan tässä ehdotuksessa tarkoitet-
tujen toimintaohjelmien toteuttamisessa tar-
vittavat tiedot. Tämän jälkeen asiakirjojen si-
sältämä tieto olisi muuttunut osaksi toiminta-
ohjelman toteuttamista. 

Muiden rikostyyppien kuin vakavien väki-
valtarikosten ja seksuaalirikosten osalta edel-
lä todetun kaltaista salassapidon ongelmaa ei 
ole todettu. Osin tämä johtunee siitä, että 
muiden rikostyyppien oikeudenkäyntiasiakir-
joja ei julisteta yhtä yleisesti salassa pidettä-
väksi kuin vakavissa väkivaltarikostapauk-
sissa sekä seksuaalirikostapauksissa ja osin 
siksi, että muihin rikoksiin vaikuttamaan 
pyrkivissä toimintaohjelmissa oikeudenkäyn-
tiasiakirjoilla ei ole yhtä keskeistä merkitystä 
kuin vakavaan väkivaltarikollisuuteen ja sek-
suaalirikollisuuteen vaikuttamiseen tähtää-
vissä toimintaohjelmissa. 
 
 
2.2. Laki sakon täytäntöönpanosta 

Muutos koskisi poliisimiehen tiedustelu-
velvollisuutta, jonka mukaan poliisimiehen, 
joka tapaa sakon muuntorangaistuksen täy-
täntöönpanoa varten etsintäkuulutetun henki-
lön, on tiedusteltava tältä samoja asioita kuin 
mitä momentin alkuosassa on säädetty ulos-
ottomiehen velvollisuuksiksi. Voimassa ole-
vassa sakon täytäntöönpanosta annetun lain 
37 §:n 1 momentissa on tällainen säännös, 
mutta vankeuslain voimaantulon seurauksena 
edellä todettu poliisimiehen tiedusteluvelvol-
lisuutta koskeva säännös on kumoutumassa. 
Mainittua säännöstä kuitenkin tarvitaan edel-
leen. Samassa yhteydessä muutettaisiin mo-

mentissa oleva viittaus rangaistusten täytän-
töönpanosta annettuun lakiin viittaukseksi 
lokakuun 1 päivänä 2006 voimaan tulevaan 
vankeuslakiin. 
 
 
3.  Esityksen vaikutukset  

Henkilötietojen käsittelystä rangaistusten 
täytäntöönpanossa annetun lain muuttamista 
koskevan esityksen tarkoituksena on tehdä 
mahdolliseksi vakavan väkivaltarikollisuu-
den ja seksuaalirikollisuuden ehkäisyyn täh-
täävän toimintaohjelman asianmukainen to-
teuttaminen Vankeinhoitolaitoksessa. Esityk-
sellä on rikollisuuden vähentämiseen tähtää-
vä tarkoitus. 

Sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 
§:n muutoksen tarkoituksena on säilyttää po-
liisimiehen nykyinen tiedusteluvelvollisuus 
tavattaessa sakon muuntorangaistuksen täy-
täntöönpanon vuoksi etsintäkuulutettu henki-
lö. Tiedustelun avulla voidaan välttää perus-
teettomia sakon muuntorangaistuksia. 

Esityksellä ei juurikaan ole valtiontaloudel-
lisia vaikutuksia, joskin se aiheuttaa jonkin 
verran lisävaivaa tuomioistuimille niiden jou-
tuessa poistamaan asiakirjoista uhrin yksi-
tyiskohtaisia tunnistetietoja. 
 
 
4.  Asian valmistelu 

Esitys on valmistelu oikeusministeriössä. 
Esityksestä on pyydetty lausunto Rikosseu-

raamusvirastolta ja vankiloissa järjestettävien 
vaativien toimintaohjelmien vastuuhenkilöil-
tä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1.  Lakiehdotukset  

 
1.1. Laki henkilötietojen käsittelystä ran-

gaistusten täytäntöönpanossa 

19 a §. Henkilötietojen käsittelystä rangais-
tusten täytäntöönpanossa annettuun lakiin 
ehdotetaan lisättäväksi uusi 19 a §, joka kos-
kisi tuomioistuimelta saatavia, oikeuden-
käyntiasiakirjoihin sisältyviä salassa pidettä-
viä tietoja. Kyse olisi rajoitetusta tietojen-
saantioikeudesta tilanteissa, joissa salassa pi-
dettävät oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedot 
olisivat tarpeen vakavaan väkivaltarikokseen 
tai seksuaalirikokseen syyllistyneen henkilön 
rikollisuuden ehkäisemiseen tähtäävän toi-
mintaohjelman toteuttamisessa vankilassa. 
Kyse olisi esimerkiksi rikoksen tekoon joh-
taneita syitä ja rikoksentekotapaa koskevista 
tiedoista. 

Henkilötietojen käsittelystä rangaistusten 
täytäntöönpanossa annetun lain 15 §:n 1 
momentin mukaan laissa tarkoitettujen tieto-
jen käsittelyyn ovat oikeutettuja Rikosseu-
raamusviraston, Kriminaalihuoltolaitoksen ja 
Vankeinhoitolaitoksen virkamiehet siltä osin 
kuin se on tarpeen heidän virkatehtäviensä 
suorittamiseksi. Ehdotettavan muutoksen 
osalta tämä tarkoittaisi sitä, että salassa pidet-
täviä oikeudenkäyntiasiakirjoja voisivat käsi-
tellä vain ne virkamiehet, joiden virkatehtä-
viin kuuluu vakavaan väkivaltarikokseen tai 
seksuaalirikokseen syyllistyneiden vankien 
rikosten uusimisen ehkäisemiseen tähtäävän 
toimintaohjelman täytäntöönpano. Tämä tar-
koittaa suppeaa tietojensaajajoukkoa. Pääosin 
kyse olisi kyseisiä toimintaohjelmia toteutta-
vista psykologeista, sosiaalityöntekijöistä, 
erityisohjaajista ja ohjaajista. Kyse olisi 
myös nimenomaan edellä todettujen rikosten 
ehkäisyyn tähtäävistä toimintaohjelmista, ei 
yleispiirteisemmistä toiminnoista, joilla pyri-
tään parantamaan vankien valmiuksia elää 
rikoksetonta elämää. 

Salassa pidettävät oikeudenkäyntiasiakirjat 
usein sisältävät erittäin arkaluonteista tietoa 
rikoksen asianosaista tai muista asiaan osalli-
sista. Edellä tarkoitettujen toimintaohjelmien 
täytäntöönpanossa ei tarvita asianosaisten ei-

kä muiden asiaan osallisten täydellisiä yksi-
löintitietoja. Tietojen arkaluonteisuuden 
vuoksi nämä yksilöintitiedot poistettaisiin tai 
korvattaisiin muilla tunnistetiedoilla ennen 
tietojen luovuttamista. Kuitenkin toimintaoh-
jelman täytäntöönpanossa tarvitaan tietoja 
asianosaisen iästä, sukupuolesta tai sukulai-
suussuhteesta rikoksesta tuomittuun henki-
löön, joten näitä tietoja ei poistettaisi. 

Oikeudenkäynnin julkisuutta koskeva lain-
säädäntömuutos on parhaillaan vireillä (HE 
13/2006 vp). Nyt ehdotettu muutos ei ole ris-
tiriidassa oikeudenkäynnin julkisuutta kos-
kevan muutosesityksen kanssa. 
 
1.2. Laki sakon täytäntöönpanosta 

Muutos koskisi poliisimiehen tiedustelu-
velvollisuutta, jonka mukaan poliisimiehen, 
joka tapaa sakon muuntorangaistuksen täy-
täntöönpanoa varten etsintäkuulutetun henki-
lön, on tiedusteltava tältä samoja asioita kuin 
mitä momentin alkuosassa on säädetty ulos-
ottomiehen velvollisuuksiksi. Kyse on tie-
doista, jotka ovat tarpeen selvitettäessä 
muuntorangaistuksen täytäntöönpanon lyk-
käämisen edellytyksiä tai muuntorangaistuk-
sen täytäntöönpanokieltoa päihdehuollon ja 
lastensuojelun vuoksi. 

Voimassa olevassa sakon täytäntöönpanos-
ta annetun lain 37 §:n 1 momentissa on täl-
lainen säännös, mutta vankeuslain voimaan-
tulon seurauksena edellä todettu poliisimie-
hen tiedusteluvelvollisuutta koskeva säännös 
on kumoutumassa. Mainittua säännöstä kui-
tenkin tarvitaan edelleen, joskaan vankeus-
laissa ei ole enää täytäntöönpanokieltoa lai-
toksessa oloaikaa seuraavan kolmen kuukau-
den ajalle. Tämä muutos tehtäisiin myös sa-
kon täytäntöönpanosta annettuun lakiin. Sa-
massa yhteydessä muutettaisiin momentissa 
oleva viittaus rangaistusten täytäntöönpanos-
ta annettuun lakiin viittaukseksi lokakuun 1 
päivänä 2006 voimaan tulevaan vankeusla-
kiin. 
 
2.  Voimaantulo 

Seksuaalirikollisille suunnatun toimintaoh-
jelman asianmukaisen toteuttamisen kannalta 
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mahdollisuus salassa pidettävien oikeuden-
käyntiasiakirjojen saamiseksi on kiireellinen 
asia. Tietojen saaminen rikollisuuteen vaikut-
tamisen tavoitteen täyttämiseksi liittyy olen-
naisesti lokakuussa 2006 voimaan tulevaan 
vankeuslakiin. Tästä syystä laki ehdotetaan 
tulevaksi voimaan 1 päivänä lokakuuta 2006. 

Sakon täytäntöönpanosta annetun lain 
muutos ehdotetaan tulevaksi voimaan niin 
ikään 1 päivänä lokakuuta 2006, jolloin lais-
sa nyt oleva säännös poliisimiehen tieduste-
luvelvollisuudesta muutoin kumoutuisi. 
 
3.  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Uudistuksen tavoitteena on tehdä mahdolli-
seksi vakavan väkivaltarikollisuuden ja sek-
suaalirikollisuuden ehkäisyyn tähtäävän toi-
mintaohjelman asianmukainen toteuttaminen 
Vankeinhoitolaitoksessa. Esitys ei loukkaa 
uhrin yksityisyyden suojaa, koska häntä kos-
kevat yksityiskohtaiset tunnistetiedot poistet-

taisiin ennen asiakirjojen luovuttamista. Pois-
tettavia tietoja eivät kuitenkaan olisi tiedot 
uhrin iästä, sukupuolesta ja sukulaisuus-
suhteesta rikoksesta tuomittuun. Sukulai-
suussuhdetta koskevan tiedon säilyttäminen 
asiakirjoissa on uhrin yksityisyyden suojan 
kannalta ongelmallista, koska sen perusteella 
usea uhri voi olla tunnistettavissa. Toisaalta 
tämä tieto on rikollisuuteen vaikuttamiseen 
tähtäävän toimintaohjelman täytäntöön-
panossa välttämätön. Koska asiassa on kyse 
vakavan rikollisuuden ehkäisemisestä ja kos-
ka tietojen käsittelijäjoukko on hyvin suppea 
(vain kyseisen toimintaohjelman täytäntöön-
panoon osallistuvat virkamiehet) eikä tällä 
joukolla ole intressiä eikä oikeutta selvittää 
uhrin henkilöllisyyttä ikää ja sukulaisuussuh-
detta tarkemmin, lakiehdotus voitaneen käsi-
tellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset:
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Lakiehdotukset 
 
 
 
 
 

1.  

Laki 

henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 24 päivänä toukokuuta 2002 henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöön-

panossa annettuun lakiin (422/2002) uusi 19 a § seuraavasti: 
 

19 a § 

Oikeus tiedonsaantiin tuomioistuimelta 

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, 
vankeinhoitolaitoksella on oikeus salassapi-
tosäännösten ja salassapitomääräysten estä-
mättä saada tuomioistuimelta tietoja vaka-
vaan väkivaltarikokseen tai seksuaalirikok-
seen syyllistyneen vangin oikeudenkäynti-
asiakirjoista, jos tiedot ovat tarpeen vangin 
vankilassa järjestettävän, rikosten uusimisen 
ehkäisemiseen tähtäävän toimintaohjelman 
täytäntöönpanossa. 

Tiedot luovuttavan viranomaisen on ennen 
luovuttamista poistettava tai korvattava muil-
la tunnisteilla 1 momentissa tarkoitetuista 
asiakirjoista sellaiset tiedot, joiden avulla 
asianosainen tai muu asiaan osallinen voi-
daan tunnistaa. Rikoksesta tuomitun tunniste-
tietoja ja tietoja muun asianosaisen iästä, su-
kupuolesta tai sukulaisuussuhteesta rikokses-
ta tuomittuun ei kuitenkaan saa poistaa. 

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä loka-

kuuta 2006. 
 

————— 
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2. 

Laki 

 
sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sakon täytäntöönpanosta 9 päivänä elokuuta 2002 annetun lain (672/2002) 37 §:n 

1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 985/2005, seuraavasti: 
 

37 § 

Muuntorangaistuksen täytäntöönpanon lyk-
kääminen 

Ulosottomiehen on ennen täytäntöönpanoa 
tiedusteltava muuntorangaistukseen tuomitul-
ta, onko hän suorittamassa asevelvollisuutta, 
reservin kertausharjoituksessa tai palvele-
massa aseettomana tai siviilipalvelusmiehe-
nä, onko hänelle myönnetty yksityis-
henkilön velkajärjestelystä annetun lain mu-
kainen velkajärjestely taikka onko hän hoi-
dettavana tai sijoitettuna vankeuslain 

(767/2005) 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetussa lai-
toksessa. Sama tiedusteluvelvollisuus on po-
liisimiehellä, joka tapaa sakon muuntoran-
gaistuksen täytäntöönpanoa varten etsintä-
kuulutetun henkilön. 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä loka-
kuuta 2006. 

Tällä lailla kumotaan sakon täytäntöön-
panosta annetun lain 37 §:n muuttamisesta 23 
päivänä syyskuuta 2005 annettu laki 
(772/2005). 
 

 
————— 

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 

 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Oikeusministeri Leena Luhtanen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

1.  

Laki 

 
henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 24 päivänä toukokuuta 2002 henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöön-

panossa annettuun lakiin (422/2002) uusi 19 a § seuraavasti: 
 

 Ehdotus 
 

19 a § 

Oikeus tiedonsaantiin tuomioistuimelta 

 
Sen lisäksi, mitä muualla laissa sääde-

tään, vankeinhoitolaitoksella on oikeus sa-
lassapitosäännösten ja salassapitomääräys-
ten estämättä saada tuomioistuimelta tieto-
ja vakavaan väkivaltarikokseen tai seksuaa-
lirikokseen syyllistyneen vangin oikeuden-
käyntiasiakirjoista, jos tiedot ovat tarpeen 
vangin vankilassa järjestettävän, rikosten 
uusimisen ehkäisemiseen tähtäävän toimin-
taohjelman täytäntöönpanossa. 

Tiedot luovuttavan viranomaisen on en-
nen luovuttamista poistettava tai korvattava 
muilla tunnisteilla 1 momentissa tarkoite-
tuista asiakirjoista sellaiset tiedot, joiden 
avulla asianosainen tai muu asiaan osalli-
nen voidaan tunnistaa. Rikoksesta tuomitun 
tunnistetietoja ja tietoja muun asianosaisen 
iästä, sukupuolesta tai sukulaisuussuhteesta 
rikoksesta tuomittuun ei kuitenkaan saa 
poistaa. 
 

 
 ——— 

 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä loka-

kuuta 2006. 
——— 
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2. 

Laki 

 
sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sakon täytäntöönpanosta 9 päivänä elokuuta 2002 annetun lain (672/2002) 37 §:n 

1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 985/2005, seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki 
 

37 § 

Muuntorangaistuksen täytäntöönpanon lyk-
kääminen 

 
Ulosottomiehen on ennen täytäntöönpa-

noa tiedusteltava muuntorangaistukseen 
tuomitulta, onko hän suorittamassa asevel-
vollisuutta, reservin kertausharjoituksessa 
tai palvelemassa aseettomana tai siviilipal-
velusmiehenä, onko hänelle myönnetty yk-
sityishenkilön velkajärjestelystä annetun 
lain mukainen velkajärjestely, onko hän 
hoidettavana tai sijoitettuna vankeuslain 
(767/2005) 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetussa lai-
toksessa tai onko hän viimeisten kolmen 
kuukauden aikana ollut sellaisessa laitok-
sessa. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Ehdotus 
 

37 § 

Muuntorangaistuksen täytäntöönpanon lyk-
kääminen 

 
Ulosottomiehen on ennen täytäntöönpa-

noa tiedusteltava muuntorangaistukseen 
tuomitulta, onko hän suorittamassa asevel-
vollisuutta, reservin kertausharjoituksessa 
tai palvelemassa aseettomana tai siviilipal-
velusmiehenä, onko hänelle myönnetty yk-
sityishenkilön velkajärjestelystä annetun 
lain mukainen velkajärjestely taikka onko 
hän hoidettavana tai sijoitettuna vankeus-
lain (767/2005) 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetus-
sa laitoksessa. Sama tiedusteluvelvollisuus 
on poliisimiehellä, joka tapaa sakon muun-
torangaistuksen täytäntöönpanoa varten et-
sintäkuulutetun henkilön. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

 
 Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä loka-

kuuta 2006. 
Tällä lailla kumotaan sakon täytäntöön-

panosta annetun lain 37 §:n muuttamisesta 
23 päivänä syyskuuta 2005 annettu laki 
(772/2005). 

——— 
 
 

 


