REKISTERISELOSTE

dnro 42/07.01/2017

(Henkilötietolaki 10 §)

29.8.2017

1. Rekisterinpitäjä
Nimi

Oikeusrekisterikeskus
Postiosoite

Postinumero

Puhelin

PL 157

13101 HÄMEENLINNA

029 56 65631

Sähköpostiosoite

oikeusrekisterikeskus(a)om.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö
Nimi

Maksupäällikkö Riitta Pekkinen
Rekisteripäällikkö Teemu Mikkola
Puhelin

050 5920398
050 3258662
Sähköpostiosoite

oikeusrekisterikeskus(a)om.fi

3. Rekisterin nimi
Sakkorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Laissa sakon täytäntöönpanosta (672/2002) tarkoitettujen asioiden täytäntöönpano.

5. Rekisterin tietosisältö (rekisteröityjen ryhmät ja niihin liittyvät tiedot tai tietoryhmät)
Sakkorekisteri sisältää tiedot täytäntöönpanotehtävien suorittamista varten
(Laki sakon täytäntöönpanosta 47 §).
- henkilötiedot: nimi, henkilötunnus, sukupuoli, osoite, asuinkunta ja kuolinpäivä
- ratkaisutiedot: ratkaisijan nimi ja tunnus, ratkaisun päivämäärä, numero ja kieli,
diaarinumero, tuomiolauselman numero, rikosnimike, tekoaika, sakkolaji, lainkohdat, lainvoimaisuus

Postiosoite
PL 157
13101 Hämeenlinna

Käyntiosoite
Vanajantie 10 B
13110 Hämeenlinna

Puhelin
029 56 65631

Sähköpostiosoite ja kotisivu
oikeusrekisterikeskus@om.fi
www.oikeusrekisterikeskus.fi
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- täytäntöönpanoasiatiedot: seuraamuslaji, tuomittu rahamäärä, menetettäväksi
tuomittu omaisuus, tuomioistuimen lausunto, vanhentumispäivä
- muuntorangaistusasiat: muunnettujen päiväsakkojen luku- ja rahamäärä,
muuntovankeuden pituus, vanhentumispäivä, vankilan vastaanottotodistus,
maksutiedot, valmistieto, täytäntöönpanokirjan vastaanottava ulosottomies, vankila
- tapahtumatiedot: tapahtuman nimi, tila ja rekisteröintipäivämäärä, kertyneet
rahamäärät, suoritetut täytäntöönpanotoimet ja niiden aika, täytäntöönpanon
esteet, muut täytäntöönpanotehtävien suorittamiseksi tarpeelliset tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
-

tuomioistuimet
syyttäjät
poliisi
Valtiokonttori
puolustusvoimat
uhkasakkoja tuomitsevat viranomaiset
muiden Pohjoismaiden täytäntöönpanoviranomaiset
ulosottoviranomaiset
Väestörekisterikeskus

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
- ulosottoviranomaisille, myös muiden pohjoismaiden, ulosottohakemukset asioiden täytäntöönpanoa varten
- poliisille vankeudeksi muunnettavissa olevien sakkojen ja sakon muuntorangaistusten tiedot maksuvelvollisten etsintäkuuluttamista varten
- poliisille menettämisseuraamusten täytäntöönpanohakemukset täytäntöönpanoa
varten
- vankiloille täytäntöönpanokirjat sakon muuntorangaistusten täytäntöönpanoa
varten
- tulliviranomaisille tulliasioissa tuomittujen menettämisseuraamusten täytäntöönpanokirjat täytäntöönpanoa varten
- puolustusvoimille erityistehtäviin määräämistä varten

Postiosoite
PL 157
13101 Hämeenlinna

Käyntiosoite
Vanajantie 10 B
13110 Hämeenlinna

Puhelin
029 56 65631

Sähköpostiosoite ja kotisivu
oikeusrekisterikeskus@om.fi
www.oikeusrekisterikeskus.fi
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8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Muiden Pohjoismaiden täytäntöönpanoviranomaisille asian täytäntöönpanoa varten.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sakkorekisterin sisältämät rikokseen ja rikosoikeudelliseen seuraamukseen liittyvät
tiedot on pidettävä salassa (Laki sakon täytäntöönpanosta 50 §).
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto arkistoidaan ja säilytetään Oikeusrekisterikeskuksen arkistonmuodostamissuunnitelmassa määrätyn ajan.
B. Järjestelmä
Käyttöliittymä suojataan käyttäjä- ja salasanatunnuksin.
Käyttöoikeuksia on rajoitettu määrä.

Postiosoite
PL 157
13101 Hämeenlinna

Käyntiosoite
Vanajantie 10 B
13110 Hämeenlinna

Puhelin
029 56 65631

Sähköpostiosoite ja kotisivu
oikeusrekisterikeskus@om.fi
www.oikeusrekisterikeskus.fi

