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EU-KANSALAISALOITEASETUKSESSA TARKOITETTUJA KANSALLISIA
VIRANOMAISIA KOSKEVAT NIMI- JA OSOITETIEDOT SEKÄ
KANSALLISET SÄÄNNÖKSET
(OM 16.2.2012)

I Kansalaisaloiteasetuksen 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus
(jäsenvaltion on toimitettava asetuksen 15 artiklan 1 kohdassa ja 15 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten nimet ja osoitteet komissiolle)

Asetuksen 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on Viestintävirasto, jonka
osoite on seuraava:
Viestintävirasto
PL 313
00181 Helsinki
Suomi
Asetuksen 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu viranomainen on Väestörekisterikeskus, jonka osoite
on seuraava:
Väestörekisterikeskus
PL 70
00581 Helsinki
Suomi

II Kansalaisaloiteasetuksen 21 artiklassa tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus (jäsenvaltion on
ilmoitettava komissiolle yksittäiset säännökset, jotka se hyväksyy asetuksen
täytäntöönpanemiseksi)
www.finlex.fi 14.2.2012 (Finlexissä säännökset myös ruotsiksi)

a) Em. viranomaisten nimeämistä koskevat säännökset (15 artiklan 3 kohta)

Kansalaisaloitelaki (12/2012), annettu 13.1.2012, voimaan 1.3.2012
1§
Lain tarkoitus ja soveltamisala
[Tässä laissa säädetään menettelystä, jota
noudatetaan perustuslaissa säädetyn kansalaisaloitteen
tekemisessä.]
Euroopan unionin kansalaisaloitteen tekemisestä
säädetään kansalaisaloitteesta annetussa
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksessa (EU) N:o 211/2011. Unionin
kansalaisaloitteen tekemiseen sovelletaan lisäksi
tämän lain 10 ja 15 §:ää.

10 §
Euroopan unionin kansalaisaloitteeseen
liittyvät viranomaistehtävät
Kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o
211/2011 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu
toimivaltainen viranomainen Suomessa on
Viestintävirasto. Mainitun artiklan 2 kohdassa
tarkoitettu toimivaltainen viranomainen
Suomessa on Väestörekisterikeskus.
15 §
Muutoksenhaku
Tämän lain nojalla Viestintäviraston, oikeusministeriön
ja Väestörekisterikeskuksen
tekemään päätökseen voidaan valittamalla
hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.

b) Seuraamuksia koskevat säännökset (14 artikla)

Rikoslaki 19.12.1889/39
16 luku (24.7.1998/563)
Rikoksista viranomaisia vastaan
5 § (24.7.1998/563)
Väärän henkilötiedon antaminen

Joka erehdyttääkseen viranomaista ilmoittaa nimensä väärin tai antaa muutoin henkilöllisyydestään
väärän tai harhaanjohtavan tiedon taikka sanotussa tarkoituksessa käyttää toisen henkilötodistusta,
passia, ajokorttia tai muuta sen kaltaista todistusta, on tuomittava väärän henkilötiedon antamisesta
sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
8 § (24.7.1998/563)
Väärän todistuksen antaminen viranomaiselle

Joka antaa viranomaiselle oikeudellisesti merkityksellisen totuudenvastaisen kirjallisen todistuksen
tai siihen rinnastettavan teknisen tallenteen taikka laadittuaan sellaisen todistuksen tai tallenteen
antaa sen toiselle sanottuun tarkoitukseen käytettäväksi, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta, väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle sakkoon tai
vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
[Väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle tuomitaan myös viranomaisen erityisen valvonnan
alaisen toiminnan harjoittaja taikka tämän edustaja tai palveluksessa oleva henkilö tai valvottavan
yhteisön tilintarkastaja, joka lakiin perustuvan tarkastuksen yhteydessä tai lakiin perustuvaa

ilmoitusvelvollisuutta muuten täyttäessään antaa valvovalle viranomaiselle oikeudellisesti
merkityksellisen totuudenvastaisen suullisen tiedon.]
38 luku (21.4.1995/578)
Tieto- ja viestintärikoksista
1 § (21.4.1995/578)
Salassapitorikos

Joka laissa tai asetuksessa säädetyn taikka viranomaisen lain nojalla erikseen määräämän
salassapitovelvollisuuden vastaisesti
1) paljastaa salassa pidettävän seikan, josta hän on asemassaan, toimessaan tai tehtävää
suorittaessaan saanut tiedon, taikka
2) käyttää tällaista salaisuutta omaksi tai toisen hyödyksi,
on tuomittava, jollei teko ole rangaistava 40 luvun 5 §:n mukaan, salassapitorikoksesta sakkoon tai
vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
2 § (21.4.1995/578)
Salassapitorikkomus

Jos salassapitorikos, huomioon ottaen teon merkitys yksityisyyden tai luottamuksellisuuden suojan
kannalta taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen,
rikoksentekijä on tuomittava salassapitorikkomuksesta sakkoon.
Salassapitorikkomuksesta tuomitaan myös se, joka on syyllistynyt sellaiseen 1 §:ssä tarkoitettuun
salassapitovelvollisuuden rikkomiseen, joka on erikseen säädetty salassapitorikkomuksena
rangaistavaksi.
Ks. myös: 8 § (21.4.1995/578)
Tietomurto

Joka käyttämällä hänelle kuulumatonta käyttäjätunnusta taikka turvajärjestelyn muuten murtamalla
oikeudettomasti tunkeutuu tietojärjestelmään, jossa sähköisesti tai muulla vastaavalla teknisellä
keinolla käsitellään, varastoidaan tai siirretään tietoja, taikka sellaisen järjestelmän erikseen
suojattuun osaan, on tuomittava tietomurrosta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Tietomurrosta tuomitaan myös se, joka tietojärjestelmään tai sen osaan tunkeutumatta teknisen
erikoislaitteen avulla oikeudettomasti ottaa selon 1 momentissa tarkoitetussa tietojärjestelmässä
olevasta tiedosta.
Yritys on rangaistava.
Tätä pykälää sovelletaan ainoastaan tekoon, josta ei ole muualla laissa säädetty ankarampaa tai yhtä
ankaraa rangaistusta.

9 § (22.4.1999/525)
Henkilörekisteririkos

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
1) käsittelee henkilötietoja vastoin henkilötietolain (523/1999) käyttötarkoitussidonnaisuutta,
käsittelyn yleisiä edellytyksiä, henkilötietojen tarpeellisuutta tai virheettömyyttä, arkaluonteisia
tietoja, henkilötunnusta tai henkilötietojen käsittelyä erityisiä tarkoituksia varten koskevia
säännöksiä taikka rikkoo henkilötietojen käsittelyä koskevia erityissäännöksiä, (8.6.2001/480)
2) antamalla rekisteröidylle väärän tai harhaanjohtavan tiedon estää tai yrittää estää rekisteröityä
käyttämästä hänelle kuuluvaa tarkastusoikeutta tai
3) siirtää henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisiin valtioihin
henkilötietolain 5 luvun vastaisesti
ja siten loukkaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai aiheuttaa hänelle muuta vahinkoa tai
olennaista haittaa, on tuomittava henkilörekisteririkoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään
yhdeksi vuodeksi.

Henkilötietolaki 22.4.1999/523
10 luku
Erinäiset säännökset
48 §
Rangaistussäännökset

Rangaistus henkilörekisteririkoksesta säädetään rikoslain (39/1889) 38 luvun 9 §:ssä ja
henkilörekisteriin kohdistuvasta tietomurrosta rikoslain 38 luvun 8 §:ssä. Rangaistus 33 §:ssä
säädetyn vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei
teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa
rangaistusta.
Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta tämän lain vastaisesti
1) laiminlyö noudattaa, mitä henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten määrittelystä, rekisteriselosteen
laatimisesta, tietojen käsittelystä, informoimisesta, henkilörekisterissä olevan tiedon korjaamisesta,
rekisteröidyn kielto-oikeudesta tai ilmoituksen tekemisestä tietosuojavaltuutetulle säädetään,
2) antaa tietosuojaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyä koskevassa asiassa väärän tai
harhaanjohtavan tiedon,
3) rikkoo henkilötietojen suojaamisesta ja henkilörekisterin hävittämisestä annettuja säännöksiä ja
määräyksiä taikka
4) rikkoo tietosuojalautakunnan 43 §:n 3 momentin nojalla antamaa lainvoimaista määräystä

ja siten vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan, on tuomittava, jollei
teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, henkilörekisteririkkomuksesta sakkoon.
c) Vahingonkorvausvastuuta koskevat säännökset (13 artikla)

Henkilötietolaki 22.4.1999/523
10 luku
Erinäiset säännökset
47 §
Vahingonkorvausvelvollisuus

Rekisterinpitäjä on velvollinen korvaamaan sen taloudellisen ja muun vahingon, joka on aiheutunut
rekisteröidylle tai muulle henkilölle tämän lain vastaisesta henkilötietojen käsittelystä.
Vahingonkorvauksesta on muutoin voimassa, mitä vahingonkorvauslain (412/1974) 2 luvun 2 ja 3
§:ssä, 3 luvun 4 ja 6 §:ssä sekä 4, 6 ja 7 luvussa säädetään.
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