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1. REKISTERINPITÄJÄ 

 

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta 

PL 25, 00023 Valtioneuvosto  

029 56 43411 ja 029 56 43412 

 oikeudenkayntiavustajaltk@oikeus.fi 

 

2. REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSHENKILÖ 

 

Maarit Hellgren 

Osastosihteeri 

029 56 43411 

maarit.hellgren@om.fi 

 

3. TIETOSUOJAVASTAAVA 

  

Iitu Viertola 

Ma. oikeudenkäyntiavustajalautakunnan sihteeri 

029 56 43412 

iitu.viertola@om.fi 

4. REKISTERIN NIMI 

 

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan asianhallintajärjestelmä ja oikeudenkäyntiavusta-

jaluettelo 

 

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUDELLINEN PERUSTE 

 

Tietojen kerääminen ja käsitteleminen on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen vel-

voitteen noudattamiseksi. Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista (715/2011).  

 

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta tarvitsee luvan hakijan ja luvan saaneen oikeuden-

käyntiavustajan henkilötiedot henkilön tunnistamiseksi ja luvan saaneista oikeuden-

käyntiavustajista annetun lain 2 §:ssä säädettyjen lupaedellytysten tarkistamiseksi. 

Henkilö- ja yhteystietojen antaminen on luvan myöntämisen edellytys. Tietojen anta-

matta jättäminen johtaa lupahakemuksen hylkäämiseen. Lisäksi hakijan ja luvan saa-

neen oikeudenkäyntiavustajan yhteystiedot tarvitaan yhteydenpitoa ja laskutusta var-

ten.  

 

Tietojen julkisuus ja salassapito määräytyvät seuraavien säädösten nojalla: 

 

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)  

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) 



Tietosuojalaki (HE 9/2018) 

 

6. KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ TAI RYHMISTÄ JA KÄSITELTÄVISTÄ 

HENKILÖTIETORYHMISTÄ 

 

Rekisteri sisältää tietoja hakijoista, luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista ja val-

vonta-asioissa myös kantelijoista. 

 

Asianhallintajärjestelmään kirjataan hakijan/luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan 

- nimi 

- henkilötunnus 

- kieli 

- yhteystiedot  

- yhteystietojen luovutuskielto 

- turvakielto 

- mahdollisen avustajan nimi ja yhteystiedot. 

 

Asianhallintajärjestelmään kirjataan kantelijan 

- nimi 

- yhteystiedot 

- mahdollisen avustajan nimi ja yhteystiedot. 

 

Julkiseen oikeudenkäyntiavustajaluetteloon kirjataan luvan saaneen oikeudenkäyn-

tiavustajan 

- nimi 

- paikkakunta 

- tieto luvan myöntämisen päivämäärästä. 

 

Rekisteri voi sisältää hakijan ja luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan rikostuomioi-

hin, taloudelliseen asemaan sekä muihin kelpoisuusedellytysten arviointiin liittyviä 

tietoja.  

 

Rekisteri ei sisällä erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja. 

 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

 

Henkilötiedot saadaan pääosin rekisteröidyltä itseltään. 

 

 Muita tietolähteitä ovat: 

 - Oikeusrekisterikeskus 

 - Väestörekisterikeskus 

 - Tuomioistuimet 

 - Ulosottoviranomaiset 

 - Valvontalautakunta 

 

8. VASTAANOTTAJIEN RYHMÄT, JOILLE HENKILÖTIETOJA ON LUOVUTETTU 

TAI LUOVUTETAAN SÄÄNNÖNMUKAISESTI 

 

Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ratkaisusta lähetetään kappale kaikille asianosai-

sille. Luvan peruuttamisasioissa ratkaisusta lähetetään kappale myös oikeuskanslerille 

ja valvonta-asioissa valvontalautakunnalle sekä oikeuskanslerille.  



Vastaanottajat, joille henkilötietoja kohtalaisen säännönmukaisesti luovutetaan tai siir-

retään: 

- Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet (laskutus) 

- Oikeusministeriön talousyksikkö (laskutus- ja tilitysasiat) 

- Oikeusrekisterikeskus (asianhallintajärjestelmän päivitystyöt) 

- Tieto Oyj (asianhallintajärjestelmän päivitystyöt) 

- Yleiset tuomioistuimet, yleiset hallintotuomioistuimet, työtuomioistuin ja markkina-

oikeus (ilmoitus luvan peruuttamisesta) 

- Helsingin hovioikeus ja hallinto-oikeudet (muutoksenhakuasiat) 

 

Muille viranomaisille lautakunta voi luovuttaa luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan 

yhteystietoja yhteydenpitoa varten, mikäli avustaja on antanut siihen kirjallisen suos-

tumuksensa. Avustajalla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus 

ilmoittamalla siitä kirjallisesti lautakunnalle. 

 

Tieto luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan nimestä, paikkakunnasta ja luvan myön-

tämisen päivämäärästä on julkinen. Nämä tiedot merkitään oikeudenkäyntiavustaja-

lautakunnan pitämään julkiseen luetteloon, josta tiedot ovat ajantasaisesti kaikkien 

saatavilla yksilöidyn nimihaun perusteella. Luettelo löytyy oikeudenkäyntiavustajalau-

takunnan internet-sivuilta.  

  

9. KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE SUORITET-

TUJEN HENKILÖTIETOJEN SIIRTOJEN RYHMÄT  

 

Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalu-

een ulkopuolelle. 

 

10. TIETOJEN SÄILYTYSAJAT 

   

Sähköisessä asianhallintajärjestelmässä tietoja säilytetään 20 vuotta.  

 

Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen säilytysaikaa ei ole rajoitettu. Määräajan säilytet-

tävät asiakirjat säilytetään oikeudenkäyntiavustajalautakunnan arkistonmuodostus-

suunnitelman mukaisesti 2-10 vuotta ja hävitetään määräajan päätyttyä. 

 

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada läpinäkyvää informaatiota henkilötietojen käsittelystä 

ja saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään 

tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy hen-

kilötietoihin. Jos tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus saada EU:n yleisen tieto-

suoja-asetuksen (679/2016) 15 artiklassa mainitut tiedot.  

 

Sen, joka haluaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa mainitut itseään kos-

kevat tiedot, on esitettävä tätä koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle siten, että rekiste-

röidyn henkilöllisyys voidaan tunnistaa. 

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivy-

tystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot EU:n yleisen tieto-

suoja-asetuksen 16 artiklan mukaisesti. 

 



Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koske-

vat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin EU:n yleisen tieto-

suoja-asetuksen (679/2016) 17 artiklan mukaisista vaatimuksista täyttyy. Rekiste-

röidyllä on niin ikään oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos ky-

seessä on jokin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 18 artiklassa mainituista 

asioista.  

 

12. OIKEUS TEHDÄ KANTELU VALVONTAVIRANOMAISELLE 

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity kat-

soo, että häneen liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tieto-

suoja-asetusta (678/2016). 

 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot: 

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 

Puhelinvaihde: 029 56 66700  

Sähköposti: tietosuoja@om.fi 

 


