
TAULUKKO: LAKI OIKEUDENKÄYNNIN JULKISUUDESTA YLEISESSÄ TUOMIOISTUIMESSA

DIAARIJULKI-
SUUS

ASIAKIRJAJULKISUUS KÄSITTELYJULKISUUS RATKAISUJULKISUUS

2 luku

 4-5§ perustiedot 
heti julkisia,
Perustietoja: 
- asianosaisen 
yksilöimiseksi 
tarpeelliset tie-
dot, sekä
-  asian laadusta
-  asian käsittelyn 
vaiheesta
- suullisen käsit-
telyn ajankohdas-
ta ja käsittely-
paikasta ja
-nimi,synty-
mäaika,kotipaik-
ka
- ei hetu ellei se-
koittumisvaara
6§ asianomista-
jan tai turvapai-
kanhakijan hen-
kilöllisyyden 
määrääminen sa-
lassapidettä-
väksi

Yhteystiedot ei  
perustietoja,  sa-
lassapito kts:
- JulkL 11 § 2/ 7 
ja 24 § 1 / 31 se-
kä 
YTJulkL 9 § 1/ 
5, 12 § 2, 15§1/3, 
19§2 ja 26§2

6 luku menet-
telysäännöksiä;
- ratkaisun teke-
minen, ajankoh-
ta, perustelemi-
nen
- päätösvaltainen 
kokoonpano
- kuuleminen
- väliaikais-
määräys
- uudelleen käsit-
tely
- muutoksenhaku

Pakkokeinoasiat
- kts. seuraava s.

3 luku 

7§2 jokaisella oikeus saada 
julkisesta asiakirjasta tieto
8§ rikosasioissa asiakirja jul-
kinen;
- kun esillä suullisessa käsitte-
lyssä tai jos asiassa ei pääkä-
sittelyä, kun ratkaisu annetaan 
pääasiassa,
-rikosasian kirjallisessa me-
nettelyssä (ROL 5a luku), kun 
vastaajan suostumus saapunut,
-muissa asioissa (riita, hake-
mus ym.) kun saapunut 
8§2 aikaistaminen
8§3 myöhentäminen
9 §1 lain nojalla salassa pidet-
tävät tiedot,
9 §2 poikkeustapauksessa jul-
kinen, jos tuomioistuin päät-
tää; ei kuitenkaan valtion tur-
vallisuutta yms. koskeva tieto
9§3 arkaluonteiset tiedot eivät 
kaikilta osin suoraan lain no-
jalla salassapidettäviä, ellei 
10§:n nojalla määrätä salai- 
siksi
10 § salassapito määräyksen 
nojalla; viran puolesta mää-
räys vain erityisestä syystä
11 § salassapitoaika; 
- 9§:n mukaiset  60 v. (yksi-
tyiselämän suoja), 80 v. (neu-
vottelusalaisuus) ja 25 v. 
(muut syyt);
- 10§:n mukaiset enintään 
60v. (yksityiselämän suoja) ja 
enintään 25 v.(muut syyt) 
- lasketaan vireilletulosta
- pidennys enintään 60 v.
12 § asianosaisen tiedonsaan-
ti, poikkeukset 12§2;

6 luku menettelysäännöksiä
- kts. diaarijulkisuus

Pakkokeinoasiat
- kts. seuraava s.

 4 luku

14 § käsittely aina julkinen ellei 
toisin määrätä, juttuluettelo,
15 § kokonaan tai tarpeellisilta 
osin suljettu käsittely; viran 
puolesta vain erityisistä syistä:
Perusteena;
- valtion ulkoinen turvallisuus
- vahinkoa Suomen kansainvä-
lisille suhteille
- arkaluonteisia tietoja
- esillä 9 §:n asiakirja
- esillä  10 §:ssä määrätty asia-
kirja tai
- muussa laissa  salassapidettä-
väksi säädetty tieto erityisin 
edellytyksin
- turvapaikanhakijan tai tämän 
läheisen turvallisuuden vaaran-
taminen
- vastaaja alle 18-vuotias ja sul-
jettu käsittely ei vastoin erittäin 
tärkeää yleistä etua
- kuullaan alle 15-vuotiasta
- kuuleminen kieltäytymisoi-
keudesta ym. huolimatta
17 § läsnäolo suljetussa käsitte-
lyssä
18§ salassapitovelvollisuus
19 § salassa pidettävien tietojen 
esittäminen julkisessa käsitte-
lyssä tietyin edellytyksin
20 § yleisön läsnäolon rajoitta-
minen, kts. myös OK 14:6 ja 7§
21 § suullisen käsittelyn tal-
tiointi

6 luku menettelysäännöksiä 
- 29 § päätös suullisesta käsitte-
lystä kokoonpanossa, jossa 
suullinen käsittely toimitetaan
- muutoin kts. diaarijulkisuus

Pakkokeinoasiat
- kts. seuraava s.

5 luku

22§ ratkaisu julkinen aina ellei 
tuomioistuin anna salassapito 
määräystä ( ratkaisuja tuomiot, 
välituomiot, päätökset, yksi-
puoliset tuomiot, osatuomiot, 
väliaikaismääräykset, proses-
suaaliset ratkaisut)
- yleisöllä oikeus olla läsnä ju-
listettaessa ratkaisun julkista 
osaa,
Kts. 8§1/4; ratkaisuasiakirja 
julkinen kun annettu tai asian-
osaisen saatavissa
23 § neuvottelusalaisuus
24 §1 ratkaisu julkinen ellei 
määrätty salaiseksi kokonaan 
tai tarpeellisilta osin, jos sisäl-
tää:
1) 9§:ssä salassapidettäväksi 
säädettyjä tietoja
2) 10§:ssä salaiseksi määrättyä 
tietoa
3) salassa pidettävää tietoa, jo-
ka tullut ilmi suljetussa käsitte-
lyssä
24§2 ratkaisun lopputulos ja so-
velletut lainkohdat ovat tällöin-
kin julkisia, kuitenkin
asianomistajan ja turvapaikan-
hakijan henkilöllisyys voidaan 
määrätä pidettäväksi salassa
-ratkaisun salassapitoaika 11§2-
4; enintään 60 v. (yksityiselä-
män suoja) ja enintään 25 v. 
(muut syyt), lasketaan vireille-
tulosta , pidennys enintään 60 v.
25§ julkinen seloste
26§ muutoin salassa pidettävät 
tiedot julkisessa ratkaisussa
27§ ratkaisusta tiedottaminen

6 luku menettelysäännöksiä
- kts. diaarijulkisuus

Pakkokeinoasiat
- kts. seuraava s.



TAULUKKO: LAKI OIKEUDENKÄYNNIN JULKISUUDESTA YLEISESSÄ TUOMIOISTUIMESSA

DIAARIJULKI-
SUUS PAKKO-
KEINOASI-
OISSA

ASIAKIRJAJULKISUUS 
PAKKOKEINOASIOISSA

KÄSITTELYJULKISUUS 
PAKKOKEINOASIOISSA

RATKAISUJULKISUUS
PAKKOKEINOASIOISSA

 5 §1 Perustiedot 
heti julkisia,
- mm. rikosnimi-
ke perustietona 
julkinen,
- salassapito 6 §
5§2 poikkeus sa-
laiset pakkokei-
not; perustiedot 
julkisia vasta, 
kun pakkokeinon 
tai toimenpiteen 
käytöstä ilmoitet-
tava rikoksesta 
epäillylle tai toi-
menpiteen koh-
teelle; aikaista-
minen 

 16 § 3 muu kuin ratkaisun si-
sältävä asiakirja voidaan mää-
rätä salassa pidettäväksi enin-
tään syyteasian käsittelyyn as-
ti taikka kunnes jätetty sillen-
sä; perusteena
 - tutkinnalliset syyt tai
- epäilty pyytää; tällöin julki-
nen vain painavasta syystä tai
- tuomioistuin katsoo siihen 
olevan tarvetta
16 § 4 ns. salaiseen pakkokei-
noon liittyvät asiakirjat julki-
siksi vasta, kun pakkokeinosta 
on ilmoitettava sen kohteelle; 
julkisuutta  voidaan erityisestä 
syystä aikaistaa. Kts.  12§2 /3 
myös asianosaisen oikeus tie-
donsaantiin ns. salaisesta pak-
kokeinosta rajoitettu

16 § 2 käsittely julkinen. Kui-
tenkin suullinen käsittely ennen 
syytteen käsittelyn alkua suljet-
tuna, jos 
- tutkinnalliset  syyt tai
- epäilty pyytää; tällöin julkinen 
vain painavasta syystä taikka
- tuomioistuin katsoo olevan 
tarvetta
16§4 ns. salaisen pakkokeinon 
tai toimenpiteen kohdetta ei tar-
vitse kuulla. Nämä pakkokeinot 
käsitellään ja ratkaisu juliste-
taan yleisön läsnä olematta.

16§ 1 ja 3 sovelletaan YT-
JulkL:a,  jollei 16§:stä muuta 
johdu  eli ratkaisujulkisuus 
24§1-2:n mukaisesti;  ratkaisu 
julkinen, kokonaan tai tarpeelli-
sin osin salainen. Lopputulos ja 
lainkohdat aina julkisia; kuiten-
kin asianomistajan nimi voi-
daan määrätä salaiseksi.
Salassapitoaika kts. 11§2.
16 § 4 ratkaisu ns. salaisessa 
pakkokeinoasiassa, jossa pak-
kokeinon tai toimenpiteen koh-
detta ei tarvitse kuulla, juliste-
taan yleisön läsnäolematta; rat-
kaisu julkiseksi vasta kun pak-
kokeinosta on ilmoitettava sen 
kohteelle, voidaan erityisestä 
syystä aikaistaa


