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Oikeusrekisterikeskus 

PL 157 (Wetterhoffinkatu 2) 

13101 Hämeenlinna 

029 56 6531 

oikeusrekisterikeskus@om.fi, www.oikeusrekisterikeskus.fi 

Tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista 

Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen 
yhteydessä (1054/2018) 18 § ja 22 § 

1. Rekisterinpitäjä 

Oikeusrekisterikeskus 
Postiosoite: PL 157, 13101 HÄMEENLINNA 
Käyntiosoite: Wetterhoffinkatu 2, 13100 HÄMEENLINNA 
029 56 65631 
oikeusrekisterikeskus@om.fi     

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö 

Sari Laitakari 
Rekisteripäällikkö 
050 4107483  
sari.laitakari@om.fi 

3. Tietosuojavastaava 

Petteri Jartti (sij. Virpi Lyytikäinen) 
ork_tietosuoja@om.fi 

4. Rekisterin nimi 

Säilytysrekisteri 

5. Henkilötietojen tarkoitus ja oikeudellinen peruste 

Säilytysrekisteriä pidetään tietojen säilyttämistä varten niiden edelleen luovuttamiseksi toisiin 
jäsenvaltioihin ja Suomen viranomaisille. 

(Laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden välillä (214/2012) 8 §) 

Säilytysrekisteriin merkityt tiedot on pidettävä salassa.  

(Laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden välillä (214/2012) 11 §) 

6. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja käsiteltävistä henkilötietoryhmistä 

Säilytysrekisteri sisältää tiedot rikosasioiden lainvoimaisista ratkaisuista, joissa Suomen 
kansalainen on tuomittu EU-jäsenvaltion tuomioistuimessa. Säilytysrekisteriin rekisteröidään:  

1. tuomitun nimi, syntymäaika, syntymävaltio ja -paikkakunta, sukupuoli, kansalaisuus ja 
aiemmat nimet; 

2. tuomitun henkilötunnus tai tuomitun henkilötodistuksen tyyppi ja numero; 
3. tuomitulta otetut sormenjäljet; 
4. tuomitun vanhempien nimet; 
5. tuomitun mahdollinen sala- tai lisänimi; 
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6. tuomion antamispäivä, tuomioistuimen nimi sekä päivä, jona päätös sai lainvoiman; 
7. tuomion perusteena olevan rikoksen tekopäivä, rikoksen nimi ja tarvittaessa oikeudellinen 

luokitus sekä viittaus siihen sovellettavan lain säännöksiin; 
8. rangaistus ja mahdolliset oheisseuraamukset, turvaamistoimenpiteet ja rangaistuksen 

toimeenpanoa muuttavat myöhemmät päätökset; 
9. tuomion viitenumero; 
10. rikospaikka; 
11. rikostuomiosta johtuvat oikeudenmenetykset. 

Säilytysrekisteriin rekisteröidään edellä mainitut tiedot sellaisina ja siltä osin kuin toinen 
jäsenvaltio on ne toimittanut.  

(Laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden välillä (214/2012) 9 §) 

Säilytysrekisteri sisältää rikostuomioihin, rikkomuksiin tai niihin liittyviin turvaamistoimiin 
liittyviä tietoja. Säilytysrekisteri ei sisällä erityisiin henkilötietoryhmiin (arkaluonteiset 
henkilötiedot) kuuluvia tietoja. 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Toisen EU-jäsenvaltion keskusviranomaiset 

8. Vastaanottajat, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan 

8.1 Kotimaa 

Säilytysrekisterin tietoja luovutetaan syytettä, syyteharkintaa tai pakkokeinoasiaa varten 

1. Syyttäjälle  
2. Esitutkintaviranomaiselle  

(Laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden välillä (214/2012) 11 § 3 mom) 

8.2 EU-maat 

Säilytysrekisterin tietoja luovutetaan rikosasian käsittelyä varten sekä lähtöaineasetuksen (EU 
2019/1148) tarkoittamissa tilanteissa toisen EU-jäsenvaltion 

1. Keskusviranomaiselle 
2. Muulle toimivaltaiselle viranomaiselle 

Lisäksi säilytysrekisterin tietoja voidaan pyynnöstä luovuttaa toisen EU-jäsenvaltion 
keskusviranomaiselle yksityiselle henkilölle toimitettavaksi lasten kanssa työskentelyä varten, 
viisumia, työlupaa, oleskelulupaa tai muuta niihin verrattavaa syytä varten, 
kuvaohjelmaluokittelijana toimimista varten, opintoihin kuuluvaa työssäoppimista tai 
työharjoittelua varten, johon kuuluu työskentelyä alaikäisen parissa. Tiedot voidaan myös 
luovuttaa yksityiselle henkilölle toimitettavaksi vapaaehtoistehtävän hoitamista varten, johon 
kuuluu toimimista alaikäisten parissa.  

(Laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden välillä (214/2012) 14 § ja 15 §) 

9. Kolmanteen maahan tai kansainvälisille järjestöille suoritettujen henkilötietojen siirtojen ryhmät  

Säilytysrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille. 
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10. Tietojen säilytysajat 

Säilytysrekisterin tiedot poistetaan, kun tiedon toimittanut jäsenvaltio ilmoittaa poistaneensa 
tiedon omasta rekisteristään. 

(Laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden välillä (214/2012) 12 §) 

11. Profilointi 

Säilytysrekisterin tietoja ei käytetä profilointiin. 

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet sekä kuvaus teknisistä ja organisatorisista 
turvatoimista 

Säilytysrekisterin tiedot on rekisteröity eurooppalaiseen rikosrekisterintietojärjestelmään 
(ECRIS). 

Rekisteri toimii sisäisessä verkossa, joka on suojattu. Jokainen käyttäjä allekirjoittaa tietojen ja 
tietojärjestelmien tietoturva- ja vaitiolositoumuksen. Rekisteri sisältää eri käyttöoikeus-
rooleja. Jokaisen virkamiehen käyttöoikeusrooli valitaan tapauskohtaisen harkinnan perus-
teella siten, että rooli soveltuu hänen tehtäviinsä. Käyttövaltuuskuvaukset ja pääsynhallinnan 
periaatteet on dokumentoitu viraston erillisessä käyttövaltuushallinnan kuvausta koskevassa 
salassa pidettävässä asiakirjassa. Rekisterien tekniset suojatoimet on kuvattu erilliselle salassa 
pidettävälle dokumentille.  

Suojaus perustuu käyttövaltuushallintaan, tietokantojen ja palvelinten tekniseen suojaukseen, 
tilojen fyysiseen suojaukseen, kulunvalvontaan, tietoliikenteen suojaukseen sekä tietojen 
varmuuskopiointiin. Rekisterin lokienhallinta ja sen periaatteet on kuvattu Oikeusrekisteri-
keskuksen lokienhallinnan politiikassa. Laitetilat ja tiedot sijaitsevat fyysisesti Suomessa. 
Toiminnan asianmukaisuuden valvomiseksi käytetään hallinnollisia kontrolleja.  

13. Rekisteröidyn oikeudet 

13.1 Rekisteröidyn tarkastusoikeus 

(Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen 
yhteydessä (1054/2018) 23 §) 

Jokaisella on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto siitä, käsitelläänkö häntä koskevia 
henkilötietoja. Jos tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä 
henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen 
yhteydessä annetun lain (1054/2018) 23 §:ssä mainitut tiedot. 

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö 
rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai sitä vastaavalla varmennetulla 
tavalla tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 

13.2 Tietojen oikaiseminen, poistaminen tai käsittelyn rajoittaminen 

(Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen 
yhteydessä (1054/2018) 25 §) 

Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta ilman aiheetonta 
viivytystä oikaistava, täydennettävä tai poistettava rekisteröityä koskeva, käsittelyn 
tarkoituksen kannalta virheellinen tai puutteellinen henkilötieto. 
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Poistamisen sijasta rekisterinpitäjän on rajoitettava käsittelyä, jos  

1. rekisteröity kiistää tietojen paikkansapitävyyden eikä niiden paikkansapitävyyttä tai 
virheellisyyttä voida todentaa; tai 

2. henkilötiedot on säilytettävä todistelua varten. 
 

Rekisteröity voi saattaa oikaisemista, täydentämistä tai poistamista koskevan vaatimuksen 
vireille hallintolain (434/2003) asian vireillepanosäännöksiä noudattaen. 

14. Oikeus tehdä toimenpidepyyntö valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä toimenpidepyyntö valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity 
katsoo, että häneen liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä rikotaan henkilötietojen 
käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annettua lakia 
(1054/2018). 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs, 00520 HELSINKI 
Postiosoite: PL 800, 00521 HELSINKI 
Puhelinnumero: 029 56 66700 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi 


