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HOVIOIKEUDEN TUOMIO VIRKAVELVOLLISUUDEN RIKKOMISTA KOSKEVASSA
ASIASSA

Helsingin hovioikeus ei muuttanut Helsingin käräjäoikeuden 11.2.2016 antamaa tuomiota Poliisihallituk-
sessa rekisterinpitopäällikkönä toimineen Jari Råmanin syyllistymisestä tuottamukselliseen virkavelvolli-
suuden rikkomiseen ns. epäiltyjen tietojärjestelmää (Epri) koskevassa asiassa.

Syyte ja käräjäoikeuden ratkaisu

Syytteen mukaan poliisin rikostiedustelu-, tarkkailu- ja havaintotietojen tallentamiseen käyt-
tämä epäiltyjen tietojärjestelmä Epri oli sisältänyt sellaisia tietoja yksityishenkilöistä, joita
sinne ei lain mukaan olisi saatu tallentaa. Tietojen kirjaaminen järjestelmään edellyttää lii-
tyntää rikoksesta epäiltyihin tai tutkittavina oleviin rikoksiin. Liityntä puuttui esimerkiksi,
kun merkintöjä tehtiin kaikista tiettyyn tilaisuuteen, kuten hautajaisiin osallistuneista. Lain-
vastaiset merkinnät olivat loukanneet perustuslaissa turvattua yksityisyyden suojaa sekä
henkilötietolakia. Syytteen mukaan Råmanin virkavelvollisuuksiin oli kuulunut Eprin rekis-
terinpidon suunnittelu, ohjeistaminen ja valvonta, ja hänen laiminlyöntiensä seurauksena
järjestelmässä oli ollut lainvastaisia merkintöjä.

Käräjäoikeus hylkäsi syytteen. Syyttäjä valitti tuomiosta.

Hovioikeuden ratkaisu

Hovioikeus katsoi syyttäjän esittämän selvityksen viitanneen siihen, että Epriin oli syyttees-
sä tarkoitettuna aikana tehty yksittäisiä kirjauksia, joita ei voitu pitää lainmukaisina. Epriin
kohdistuneessa laajassa tarkastuksessa virheellisten merkintöjen osuus kaikista rekisterin
tiedoista oli todettu vähäiseksi.

Hovioikeus katsoi kuten käräjäoikeus, ettei Råman ollut syyllistynyt rikokseen. Råmanin
velvollisuus suunnitella, ohjeistaa ja valvoa Eprin rekisterinpitoa ei ollut käynyt ilmi suo-
raan säännöksistä tai määräyksistä rikosvastuun syntymisen edellyttämällä tavalla. Sitä ei
voitu myöskään niistä johtaa. Epriin liittyviä virkavelvollisuuksia määrittelevä sääntely oli
ollut epätäsmällistä ja osin päällekkäistä muun muassa suhteessa laillisuusvalvontaan polii-
sihallinnossa. Sääntely ei myöskään ollut voimassa koko sitä aikaa, jona Råman oli toiminut
rekisterinpitopäällikön tehtävässä. Lisäksi asiassa ei ollut selvitetty, että Råmanin tietoon
olisi tullut sellaisia Epriin liittyviä epäkohtia, jotka olisivat vaatineet häneltä toimenpiteitä.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeudenlaamanni Liisa Lehtimäki, hovioikeudenneuvos Helena Vihriälä ja
määräaikainen hovioikeudenneuvos Juha Terho. Valmistelijana on toiminut hovioikeuden esittelijä Teija
Stanikić. Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa hovioikeudenneuvos Helena Vihriälä (puh. 029 56 40595,
helena.vihriala@oikeus.fi) tai hovioikeuden esittelijä Teija Stanikić (puh. 029 56 40548, sähköposti
teija.stanikic@oikeus.fi). Tuomio (R 16/703) on tilattavissa hovioikeuden kirjaamosta (puh. 02956
40789, helsinki.ho@oikeus.fi).
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