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1057/2018

Laki
oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain

(372/2010) 18 §:n 2 momentti,
muutetaan 2 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentin ja 3 momentin 3 kohdan ruotsinkielinen

sanamuoto, 10 §:n 2 momentti ja 19 §, sekä
lisätään lakiin uusi 19 a § seuraavasti:

2 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, tietojen luovuttamisesta oikeushallinnon valta-
kunnallisesta tietojärjestelmästä ja siihen talletettujen tietojen julkisuudesta säädetään vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä henkilötietojen kä-
sittelystä luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tie-
tojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-
asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679, jäljem-
pänä tietosuoja-asetus, tietosuojalaissa (1050/2018) sekä henkilötietojen käsittelystä ri-
kosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetussa laissa
(1054/2018).

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

10 §

Tietojärjestelmään talletettavat henkilötiedot

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Asiaan osallisesta luonnollisesta henkilöstä saa ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään

tallettaa vain sellaisia tietosuoja-asetuksen 9 artiklassa ja henkilötietojen käsittelystä riko-
sasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 11 §:ssä tar-
koitettuja erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja, jotka on talletettava tuomioistui-
men diaari- tai muuhun asiakirjarekisteriin tai jotka ilmenevät oikeushallinnon viranomai-
sen ratkaisusta ja jotka ovat tarpeellisia tuomion täytäntöön panemiseksi, merkinnän teke-
miseksi viranomaisen rekisteriin tai muiden oikeushallinnon viranomaisten laissa säädet-
tyjen tehtävien hoitamiseksi.
HE 31/2018
HaVM 14/2018
EV 113/2018
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Erinäiset säännökset

19 §

Tarkastusoikeuden toteuttaminen ja tietojen korjaaminen

Rekisteröidyn tarkastusoikeudesta ja oikeudesta saada itseään koskevat tiedot oikaistua
tai täydennettyä säädetään erikseen.

19 a §

Rangaistussäännökset

Rangaistus tietosuojarikoksesta säädetään rikoslain (39/1889) 38 luvun 9 §:ssä.
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
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