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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yleisten asiakirjain 
julkisuudesta annetun lain muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Asianosaisen oikeus saada tietoja viranomai
silta oman asiansa käsittelyyn liittyvistä sei
koista ( ns. asianosaisjulkisuus) on yksi keskei
siä oikeusturvan takeita. Oikeus tietojen saan
tiin edesauttaa kansalaisia omien etujensa ja 
oikeuksiensa valvomisessa. 

Asianosaisjulkisuus on meillä nykyisin lähes 
täysin sääntelemättä. Asianosaisen oikeus tie
tojen saantiin on yleisten oikeusperiaatteiden 
ja oikeuskäytännön varassa. Tästä on aiheutu
nut ongelmia sekä kansalaisille että viranomai
sille. 

Esityksessä ehdotetaan, että lakiin yleisten 
asiakirjain julkisuudesta lisättäisiin yleiset sään-

nökset asianosaisjulkisuudesta. Ehdotuksen mu
kaan asianosaisella olisi oikeus saada tieto kai
kista oman asiansa käsittelyyn vaikuttavista 
asiakirjoista. Tästä pääsäännöstä voitaisiin poi
keta vain ehdotetuissa säännöksissä mainituin 
perustein. Lisäksi lakiin ehdotetaan otettavaksi 
säännökset asianosaisen salassapitovelvolli
suudesta. 

Esitys liittyy eduskunnalle samanaikaisesti 
tämän esityksen kanssa annettavaan esitykseen 
hallintomenettelylaiksi ja eräiksi siihen liitty
viksi laeiksi. Ehdotetut lainuudistukset on tar
koitus saattaa voimaan yhtäaikaa ensiksi mai
nittuun esitykseen sisältyvien lakien kanssa. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Yleistä 

Julkisuusperiaate tarkoittaa, että kansalaisilla 
on oikeus saada tietoja viranomaisten toimin
nasta. Käytännössä tätä periaatetta toteutetaan 
lähinnä kolmessa muodossa: käsittelyn julki
suutena, asiakirjajulkisuutena ja tiedottamisena. 

Käsittelyn julkisuus tarkoittaa sitä, että ylei
söllä on oikeus seurata itse paikalla asian käsit
telyä. Asiakirjajulkisuus tarkoittaa kansalaisten 
oikeutta saada pyynnöstä tietoja viranomaisen 
hallussa olevista asiakirjoista. Tiedottaminen 
puolestaan merkitsee viranomaisaloitteista tie
tojen antamista. 

Kenen tahansa kansalaisen oikeudesta saada 
tietoja viranomaisten toiminnasta ( yleisöjulki
suus) on erotettava asianosaisjulkisuus. Asian
osaisjulkisuudella tarkoitetaan asianosaisen 
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oikeutta saada tietoja oman asiansa käsittelyyn 
oikeudenkäynnissä tai hallintomenettelyssä vai· 
kuttavista tai vaikuttaneista seikoista. Asian
osaisjulkisuus voi toteutua joko siten, että 
asianosaisen sallitaan olla läsnä häntä koskevaa 
asiaa käsiteltäessä ( asianosaisen läsnäolo-oi
keus), tai siten, että asianosaiselle annetaan 
tietoja asian käsittelyyn kuuluvista asiakirjoista 
ja muusta aineistosta (asianosaisen oikeus asia
kirjaan). 

Asianosaisjulkisuus toteutuu siis osin samois
sa muodoissa kuin yleisöjulkisuus. Asianosais
julkisuuden tehtävä on kuitenkin toinen kuin 
yleisöjulkisuuden. Asianosaisjulkisuus on pää
asiassa oikeussuojakeino. Sen tarkoituksena on 
taata asianosaiselle mahdollisuus omien etujen
sa ja oikeuksiensa valvomiseen. Yleisöjulkisuu
den tarkoituksena sitä vastoin on lähinnä tar-
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jota kansalaisille mahdollisuus viranomaistoi
minnan yleiseen valvontaan. Asianosainen voi 
saada tietoja sellaisestakin asiakirjasta, joka ei 
ole julkinen yleisölle. Toisaalta se rajoittuu vain 
asianosaisiin. 

Tämä esitys koskee asianosaisen oikeutta 
asiakirjaan. Kysymys asianosaisen läsnäolo
oikeudesta asian käsittelyssä kuuluu menettely
lainsäädännön piiriin eikä siitä siten ole tarkoi
tuksenmukaista säätää asiakirjajulkisuutta kos
kevassa lainsäädännössä. 

2. Nykyinen lainsäädäntö 

Asianosaisjulkisuus on voimassa pääasiassa 
kirjoittamattomina sääntöinä. 

Asiakirjajulkisuutta sääntelevään yleislakiin 
- laki yleisten asiakirjain julkisuudesta ( 83/ 
51, AsiakJulkL) - ei sisälly säännöksiä, jois
sa olisi säännelty yleisöjulkisuudesta erillään 
asianosaisen oikeus yleisiin asiakirjoihin. Lain 
3 luvussa, jonka otsakkeena on "Yksityisen 
oikeus asiakirjaan", on säädetty eräiden yksi
tyistä koskevien tietojen antamisesta sivullisel
le sekä yksityisen oikeudesta saada takaisin 
asiakirjoja viranomaisilta. 

Eri tyislainsäädäntöönkin asianosaisjulkisuu
desta· sisältyy vain muutamia säännöksiä. Esi
merkiksi verotuslain 130 §:n (1024/74) mu
kaan asianosaisella on hakiessaan muutosta ve
ron tai kansaneläkevakuutusmaksun määräämi
seen tai maksuunpanoon oikeus saada ote vero
ja tutkijalautakunnan pöytäkirjasta sekä jäl
jennös lääninoikeuden päätöksestä, niin myös 
jäljennös asiassa annetuista lausunnoista ja vas
tineista sekä eräistä tarkastuskertomuksista. Sa
ma oikeus on ennakkotiedon pyytäjällä. Vastaa
va säännös sisältyy liikevaihtoverolain ( 532/ 
63) 80 §:n 1 momenttiin. Isyyslain (700/75) 
27 §:ssä on säädetty, että tuomarin on antaes
saan haasteen isyyden vahvistamista koskevassa 
asiassa samalla merkittävä haasteeseen, että 
vastaajaksi haastetulla on oikeus tutustua 
isyyden selvittämiseksi laadittuun pöytäkirjaan 
tuomioistuimen kansliassa sekä oikeus saada 
pyynnöstä siitä jäljennös. 

3. Muutoksen syyt 

Yleisten säännösten puuttumisesta huolimat
ta asianosaisen oikeus asiakirjaan on meillä 

yleisesti tunnustettu oikeusperiaate. Soveltamis
käytäntö on osoittanut asianosaisen oikeuden 
olevan yleisön oikeutta laajemman. Asianosai
sen oikeus ulottuu tiettyjen edellytysten valli
tessa myös ei-julkisiin ja salaisiin asiakirjoihin. 
Kiistatonta on, ettei tällainen tiedonsaantioi
keus rajoitu pelkästään Suomen kansalaisiin. 
Kun asianosaisen tiedonsaantioikeuden laajuut
ta ei ole nimenomaisesti säännelty, on käytän
nössä kuitenkin päädytty eri tilanteissa erilai
siin tulkintoihin. 

Nykyisessä tilanteessa keskeinen puute on, et
tei asianosaisen oikeudesta ja sen rajoituksista 
ole yleisiä säännöksiä. Asianosaisen oikeusturva 
edellyttää, ettei oikeus tietojen saantiin ole 
pelkästään oikeuskäytännön varassa. Oikeus
tapauksia on vähän ja ne koskevat sattuman
varaisesti vain joitakin kysymyksiä. Viran
omaiset ja kansalaiset eivät myöskään aina 
tunne olemassa olevaa oikeuskäytäntöä. Yleis
säännösten puuttuessa saattaa asianosaisen oi
keus pelkästään tietämättömyydestä jäädä käy
tännössä toteutumatta. 

Asianosaisen kyseistä oikeutta koskevien pe
riaatteiden sääntelyllä on mahdollista selkeyttää 
nykyistä tulkinnanvaraista tilannetta sekä lisätä 
asianosaisen oikeusturvaa. Kun päätösten pe
rustelut eivät aina ilmaise kaikkia niitä seikko
ja, jotka ovat vaikuttaneet ratkaisuun, asian
osaisen oikeudella saada tietoja asian käsitte
lyyn kuuluvista asiakirjoista on merkitystä var
sinkin haettaessa muulosta viranomaisen pää
töksiin. Asianosaisjulkisuus täydentää asianosai
sen kuulemisperiaatetta. 

4. Uudistuksen toteuttaminen 

Asianosaisen oikeutta koskevilla säännöksillä 
on yhtymäkohtia paitsi julkisuuslainsäädäntöön 
myös asianosaisen kuulemista koskeviin menet
telysäännöksiin. 

Asianosaisjulkisuuden säänteleminen pelkäs
tään kuulemissäännösten yhteydessä ei ole riit
tävää. Asianosaisjulkisuus tarkoittaa asianosai
sen oikeutta saada pyynnöstä tietoja hänen 
omaan asiaansa kuuluvista asiakirjoista. Asian
osaisen oikeus tietojen saantiin ei siten mää
räydy sen mukaan, onko viranomainen velvolli
nen kuulemaan häntä. Se ei myöskään ole 
samojen rajoitusten alainen kuin kuuleminen. 
Kuulemisvelvollisuuden noudattamisesta on 
yleisesti katsottu voitavan luopua esimerkiksi 
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silloin kun hallintoasia on ratkaistava kiireelli
sesti taikka kun kuuleminen on asianosaisen 
oikeussuojan kannalta tarpeetonta. Näissäkin ta
pauksissa voi olla tärkeää, että asianosainen saa 
tutustua asiakirjoihin ainakin ratkaisun tekemi
sen jälkeen. 

Lakiteknisesti ei myöskään ole onnistunutta 
ottaa samansisältöisiä asianosaisjulkisuussään
nöksiä eri menettelyjä säänteleviin lakeihin 
( esim. oikeudenkäymiskaari, ehdotus hallinto
menettelylaiksi) . Näin täytyisi tehdä, jos a~i~
osaisjulkisuutta koskevat säännökset otetta1s11n 
kuulemissäännösten yhteyteen. 

Mainituista syistä esityksessä ehdotetaan, 
että asianosaisjulkisuus säänneltäisiin Asiak
JulkL:ssa. Sen 1~ §. ~o.skee. yksityi~en oike~.~ta 
saada takaisin asiakirJOJa vtranomatselta. Saan
nös on sanamuodoltaan epäonnistunut eikä sillä 
ole käytännöllistä merkitystä. Sanottu pykälä 
ehdotetaankin muutettavaksi asianosaisen oi
keutta yleisiin asiakirjoihin koskevaksi. Lisäksi 
ehdotetaan uuteen 19 a §:ään otettavaksi sään
nökset asianosaisen salassapitovelvollisuudesta. 
Nämä pykälät ehdotetaan sijoitettaviksi uuteen 
3 a lukuun "Asianosaisen oikeus asiakirjaan". 

Ehdotetut pykälät koskevat asianosaisen oi
keutta vain asiakirjoihin tallennettuihin tietoi
hin. Ne eivät siis kata kaikkia asianosaisjulki
suustilanteita. AsiakJulkL:n asiakirjakäsitteestä 
ei ole voitu irrottautua ehdotuksen osittaisuu
distusluonteen vuoksi eikä sitä tässä yhteydessä 
myöskään ole katsottu mahdolliseksi laajentaa 
esimerkiksi ATK-aineistoa koskevaksi. Tähän 
vaikuttaa muun muassa se, että rekisteritie
toja koskevan lainsäädännön valmistelu on par
haillaan vireillä tietosuojakomiteassa. Ehdote
tun sääntelyn tarkoituksena ei silti ole kaven
taa nykyistä asianosaisjulkisuuteen vaikuttavien 
yleisten periaatteiden soveltamisalaa siltä osin 
kuin sen voidaan katsoa ulottuvan nyt säännel
tävän alueen ulkopuolellekin. 

Myös erityissäännökset asianosaisen oikeu
desta jäisivät edelleen voimaan. Siten esimer
kiksi asianosaisen tietojensaantioikeus määräy
tyisi edelleen verotuslain 130 §:n mukaan 
haettaessa muutosta veron tai kansaneläkeva
kuutusmaksun määräämiseen tai maksuunpa
noon. 

Verotuslain 130 §:n ei ole nykyisinkään kat
sottu sääotelevän tyhjentävästi asianosaisen tie
tojensaantioikeutta veroasioissa, vaan asianosai
sen oikeuden saada tietoja verotuslain 130 

§:ssä mainitsemattomista asiakirjoista on oi
keuskirjallisuudessa katsottu määräytyvän asian
osaisjulkisuutta koskevien yleisten periaatteiden 
mukaan. Yleisten oikeusperiaatteiden on kat
sottu täydentävän verotuslain erityissäännöstä. 
Tähän käytäntöön ei ehdotettu sääntely peri
aatteessa vaikuttaisi. Asianosaisen oikeus saada 
tietoja verotuslain 130 §:ssä mainitsematto~is
ta asiakirjoista määräytyisi ehdotetun yletset 
oikeusperiaatteet vahvistavan yleissäännöksen 
mukaan. Sama koskee liikevaihtoverolain 80 
§: ssä tarkoitettua tilannetta. 

5. Asian valmistelu 

Asianosaisjulkisuutta koskevien yleisten sään
nösten puuttumisesta on aiheutunut ongelmia 
AsiakJulkL:n säätämisestä alkaen. 

Ehdotuksia asianosaisjulkisuutta koskeviksi 
säännöksiksi sisältyi valtioneuvoston 4 päivänä 
toukokuuta 1972 asettaman tietojärjestelmä
komitean hallinto- ja elinkeinotietojaoston laati
maan ehdotusluonnokseen julkisuuslaiksi. Tie
tojärjestelmäkomitean tultua lakkautetuksi 1 
päivänä huhtikuuta 1975, oikeusministeriö 
kuuli touko-kesäkuussa 1976 edellä mainitun 
luonnoksen suuntaviivoista 16 asiantuntijaa ja· 
asetti 26 päivänä lokakuuta 197 6 työryhmän 
jatkamaan valmistelutyötä julkisuuslakiluonnok
sen ja mainittujen asiantuntijalausuntojen poh
jalta. 

Työryhmän ehdotus julkisuuslainsäädännön 
osittaisuudistukseksi valmistui marraskuussa 
1978 (oikeusministeriön lainvalmisteluosaston 
julkaisu 14/1978). Se sisälsi muun muassa 
ehdotukset asianosaisen oikeudesta asiakirjaan. 
Työryhmän ehdotuksesta pyydettiin lausunnot 
kaikkiaan 119 viranomaiselta ja yhteisöltä. Mi
nisteriölle toimitettiin yhteensä 100 lausuntoa, 
joista on julkaistu tiivistelmä ( oikeusministe
riön lainvalmisteluosaston julkaisu 10/1979). 
Lausunnoissa suhtauduttiin työryhmän ehdot
tamaan asianosaisjulkisuuden sääntelyyn pää
piirteissään myönteisesti. Asianosaisjulkisuuden 
osalta kuultiin lisäksi vielä erikseen syyttäjä
ja poliisijärjestöjen edustajia. 

Tämä esitys perustuu mainittuun oikeusmi
nisteriön työryhmän ehdotukseen. Säännöseh
dotusten yksityiskohdissa on pyritty ottamaan 
huomioon muun ohella lausunnonantajien sekä 
syyttäjä- ja poliisijärjestöjen esittämät näkökoh
dat. 
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6. Esityksen organisatoriset ja taloudelliset 
vaikutukset 

Esityksessä ehdotetaan säänneltäväksi asian
osaisen oikeus saada tietoja hallintomenettelys-

sä ja oikeudenkäynnissä. Esityksen toteuttami
sesta ei aiheutuisi organisatorisia eikä mainitta
via taloudellisia vaikutuksia valtiolle eikä kun
nille. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta 
annetun lain muuttamisesta 

19 §. 1 momentti. Momenttiin sisältyy 
yleisluonteinen asianosaisen määritelmä. Sen 
mukaan asianosaisia ovat ne, joiden etua, oi
keutta tai velvollisuutta viranomaisessa käsi
teltävänä oleva tai käsitelty asia koskee. Esi
merkkeinä asianosaisista mainitaan hakija ja 
valittaja, jotka lähinnä esiintyvät hallintome
nettelyssä ja hallintolainkäytössä. 

Määritelmällä on pyritty täsmentämään 
hallintoasian asianosaispiiriä, joka ei ole 
käytännössä selväpiirteinen. Sitä vastoin 
riita- ja rikosasian oikeudenkäynnissä asian
osaispiiri on selvä. Asianosaisia ovat jutun 
kantaja ja vastaaja. Rikosasiassa kantajia ovat 
yleinen syyttäjä ja asianomistaja. Poikkeukselli
sesti voivat kantajina esiintyä myös kuolleen 
asianomistajan lähiomaiset (rikoslain 8 luvun 
6 §:n 2 momentti) tai oikeudenomistaja (va
hingonkorvauslain, 412/74, 7 luvun 3 §). 
Vastaajana rikosasiassa on syytetty. Esitutkin
nan asianosaisia ovat asianomistaja ja epäilty. 

Säännösehdotukseen otettu määritelmä sovel
tuu hallintomenettelylakiehdotuksen käsitteis
töön. Mainitussa lakiehdotuksessa on asianosais
asioiksi katsottu juuri sellaiset asiat, joissa 
päätetään jonkun edusta, oikeudesta tai velvol
lisuudesta. 

Hakemusasioissa asianosaisia olisivat siten 
hakijan lisäksi myös muut, joiden etua tai 
oikeutta asia välittömästi koskee. Esimerkiksi 
rakennuslain 132 §:ssä (588/73) tarkoitetuis
sa poikkeuslupa-asioissa annetut päätökset saat
tavat vaikuttaa luvan hakijan naapurin etuihin. 
Jotta naapuri voisi valvoa etujaan, hänellä 
olisi oltava samanlainen oikeus tietojen saan
tiin kuin hakijalla. Asioissa, ~joissa on kysy
mys veivoittavasta toimesta, ovat asianosaisia 
taas ne, joihin velvoittava toimi kohdistuisi. 
Esimerkiksi luvan peruuttamisasiassa asianosai-

sena on luvan haltija sekä omaisuuden luovutus
ja lunastusasioissa alueen omistaja. 

Muutoksenhakija on lähtökohtaisesti asian
osainen. Jos muutoksenhakijana ei kuitenkaan 
selvästi olisi valitusoikeutta ja valitus jäisi näin 
ollen tutkimatta, ei hänellä olisi ehdotuksen 
mukaista oikeutta tietojen saantiin. Tarkoitus 
ei ole, että yleisöjulkisuutta voitaisiin laajentaa 
keinotekoisin muutoksenhauin. Pykälän 6 mo
mentissa rajoitetaan lisäksi tiedonsaantioikeutta 
silloin, kun valitusoikeus perustuu kunnan, seu
rakunnan, ylioppilaskunnan tai muun yhteisön 
jäsenyyteen. 

Asianosaisen AsiakJulkL 19 §:n mukainen 
oikeus ei olisi sidottu päätöksen antamiseen 
taikka säännöllisen tai ylimääräisen muutok
senhaun aikarajoihin. Asianosaisen oikeus säi
lyisi näistä aikarajoista riippumatta. 

Ehdotetun pykälän mukainen oikeus olisi 
myös niillä, joita syystä tai toisesta ei asiaa 
käsiteltäessä ole pidetty asianosaisina, mutta 
joille olisi kuulunut asianosaisen asema. Tällä 
näkökohdalla saattaa olla merkitystä esimer
kiksi pantaessa vireille ylimääräinen muutok
senhaku. 

Ehdotuksessa asianosaisella tarkoitetaan siis 
hallinto- tai lainkäyttömenettelyn varsinaisen 
asianosaisen lisäksi muutakin henkilöä, jonka 
etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee. 
Tällainen henkilö voisi olla esimerkiksi valinta
kokeeseen osallistuva. Henkilöllä ei tarvitsisi 
olla käytettävissään enty1sesti järjestettyjä 
muutoksenhakukeinoja. Niinpä hallintokante
lun tekijällä olisi tiedonsaantioikeus sil
loin, kun kantelu koskee hänen omaa etuaan, 
oikeuttaan tai velvollisuuttaan. Muissa kante
lutapauksissa tiedonsaantioikeutta ei olisi. 

AsiakJulkL:n yleisöjulkisuutta koskevat eh
dottomat säännökset ulottuvat vain Suomen 
kansalaisiin. Myöskään oikeushenkilöllä ei ole 
niiden perusteella katsottu olevan tiedonsaan
tioikeutta. Ehdotetut asianosaisjulkisuussään-
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nökset koskisivat sen sijaan sekä oikeushen
kilöitä että ulkomaalaisia. 

Asianosaisen tiedonsaantioikeutta koskeva 
pääsääntö sisältyy ehdotetun pykälän 1 mo
menttiin. Sen mukaan asianosaisella on oikeus 
saada tieto myös ei-julkisesta ja salaisesta asia
kirjasta, jos asiakirja voi tai on voinut vai
kuttaa asian käsittelyyn. Vaikka säännöksessä 
ei nimenomaisesti ole mainittu julkisia asia
kirjoja, ulottuisi asianosaisen oikeus tietenkin 
myös niihin. 

Asiakirjalla, joka voi tai on voinut vaikut
taa asian käsittelyyn, tarkoitetaan sellaista asia
kirjaa, joka siinä asiassa on esitetty viranomai
selle taikka jonka viranomainen kyseistä asiaa 
käsitellessään on itse hankkinut tai laatinut. 

2 momentti. Asianasaisenkin oikeuden täy
tyy eräissä tapauksissa väistyä tärkeämpien etu
jen vuoksi. Rajoituksista ehdotetaan säädettä
väksi 19 §:n 2-4 momentissa. Ehdo
tuksen 2 momentin mukaan tieto muusta kuin 
julkisesta asiakirjasta voitaisiin jättää antamat
ta asianosaiselle, jos tiedon antaminen olisi vas
toin erittäin tärkeää yleistä tai yksityistä etua. 
Tämä rajoitus ei kuitenkaan koskisi asiakir
jaa, joka kuuluu riita- tai rikosasian oikeu
denkäyntiaineistoon. 

Oikeudenkäyntimenettelyssä on sääntönä, et
tei ratkaisua saa perustaa seikkoihin, jotka ei
vät ole asianosaisten tiedossa. Tämä periaate 
edellyttää, että vastapuolen esittämät seikat on 
saatettava toisen asianosaisen tietoon, jotta hän 
voisi lausua niistä käsityksensä. Mainitusta pe
riaatteesta johtuu, että 2 momentin poikkeus
säännös ei voi lainkaan koskea riita- eikä rikos
asioiden oikeudenkäyntiasiakirjoja. Oikeuden
käyntiasiakirjoilla tarkoitetaan asiakirjoja, jot
ka on toimitettu tuomioistuimelle. Rikosasian 
esitutkinnassa päinvastoin kuin oikeudenkäyn
nissä poikkeussäännöstä olisi sitä vastoin mah
dollista soveltaa. Hallintolainkäyttöä ei ole eh
dotuksessa rinnastettu riita- ja rikosasioiden 
oikeudenkäyntiin. Tämä johtuu muun muassa 
siitä, että hallintolainkäytössä asioiden laatu 
on vaihtelevampi eikä asianosaisen käsite ole 
aina yhtä selvä kuin riita- ja rikosasioissa. 

Erittäin tärkeällä yleisellä edulla tarkoite
taan 2 momentissa lähinnä valtion ulkoista 
turvallisuutta sekä valtion suhteita toiseen 
valtioon tai kansainväliseen yhteisöön. 

Tiedon antamatta jättäminen erittäin tärkeän 
yleisen edun vuoksi voisi perustua poikkeuk-

sellisesti muuhunkin kuin mainittuihin seikkoi
hin. Esimerkiksi joissakin soveltuvuus- ym. ko
keissa erittäin tärkeä yleinen etu saattaa vaa
tia, ettei koeaineistoa arineta asianosaiselle. 

Lakiehdotuksessa tarkoitettu erittäin tärkeä 
yksityinen etu liittyy läheisesti yksityiselämän 
suojaamiseen. Tällä perusteella voitaisiin olla 
antamatta tietoa muun muassa toisen henkilön 
erittäin arkaluonteisista terveydentilaa tai ta
loudellista asemaa koskevista tiedoista. 

Toisen henkilön yksityiselämän suojaaminen 
saattaisi tulla kysymykseen myös vaikeasti sel
vitettävien rikosten esitutkinnassa. Tällöin jou
dutaan usein suorittamaan laajoja tutkimuk
sia, jotka osoittautuvat myöhemmin asian kan
nalta merkityksettömiksi. Tässä yhteydessä voi
daan joutua kuulustelemaan lukuisia henkilöi
tä, joilla ei ole osuutta itse rikosasiaan. Jo 
pelkkä tieto siitä, että henkilö on ollut kuu
lusteltavana tietyssä rikosasiassa, voi aiheuttaa 
kielteistä leimautumista. 

Erittäin tärkeän yksityisen edun vo1ta1sun 
katsoa vaativan asianosaisen tiedonsaannin ra
joittamista myös esimerkiksi silloin, kun vi
ranomaiselle on annettu tietoja, joiden ilmai
seminen ilmeisesti vaarantaisi tiedon antajan 
henkilökohtaisen turvallisuuden. 

Lakiehdotuksessa tarkoitettu etu voi olla 
myös asianosaisen oma etu. Vaikka asianosai
sen tietenkin lähtökohtaisesti tulee voida itse 
määrätä siitä, mikä on hänen etunsa mukais
ta, voitaisiin tällä perusteella poikkeustapauk
sessa kieltäytyä antamasta tietoa myös asian
osaiselle itselleen. Tällainen tapaus voi olla 
kysymyksessä esimerkiksi silloin, kun asian
osainen vaatii nähtäväkseen häntä koskevaa 
lääkärintodistusta, mutta on oletettavissa, että 
todistuksessa esitetyt seikat olisivat omiaan 
vakavasti heikentämään hänen mielenterveyt
tään. 

Harkittaessa tiedonsaannin rajoittamista 2 
momentin nojalla olisi otettava vastasyynä huo
mioon myös se, miten tärkeä asianosaisen in
tressi vireillä olevassa asiassa on. 

3 momentti. Momentin 1 kohdan mukaan 
asianosaisella ei olisi oikeutta saada tietoa esi
tutkinnassa esitetystä tai laaditusta asiakirjas
ta ennen esitutkinnan lopettamista, jos tiedon 
antaminen haittaisi rikoksen selvittämistä. Hai
talla tarkoitetaan lähinnä tietojen liian aikai
sesta julkitulosta aiheutuvaa haittaa rikostut
kinnalle. Joissakin tapauksissa tietojen antami-



6 N:o 89 

nen voisi myös . haitata rikoksen tutkijan työ
rauhaa. 

Momentin 2 kohdan mukaan asianosaisella 
ei olisi oikeutta saada tietoa esittelymuistiosta 
tai ratkaisuehdotuksesta, ennen kuin asian kä
sittely viranomaisessa on päättynyt. Tällä ra
joituksella pyritään viranomaisen työrauhan 
turvaamiseen. Tiedon antamisesta voitaisiin 
kieltäytyä vain niin kauan, kun asia 
on vireillä kyseessä olevassa viranomai
sessa. Käsittelyn päätyttyä suna viranomaises
sa, tämän olisi annettava asianosaiselle tieto 
asiakirjasta. Se, että asian vireilläolo muutok
senhaun johdosta jatkuu ylemmässä viranomai
sessa, ei siis oikeuttaisi asiaa ensi- tai välias
teessa käsitellyttä viranomaista kieltäytymään 
tiedon antamisesta. 

Esittelymuistiota käytetään asian käsittelyssä 
ainakin ylimmissä tuomioistuimissa ja valtio
neuvostossa. Ratkaisuehdotuksella tarkoitetaan 
viranomaisessa laadittuja kirjallisia ehdotuksia 
asian ratkaisemiseksi, olipa ne laadittu mihin 
muotoon tahansa. 

4 momentti. Päätöstä edeltävä neuvottelu 
tuomioistuimessa tapahtuu vanhastaan asian
osaisten ja yleisön läsnä olematta. Tämä periaa
te on ilmaistu oikeudenkäymiskaaren 1 luvun 7 
§:ään sisältyvässä tuomarinvalassa. Sen mukaan 
tuomari lupaa olla ilmaisematta kenelle
kään niitä neuvotteluja, joita oikeus suljettu
jen ovien takana pitää. Tästä on katsottu seu
raavan myös neuvottelun sisältöä koskevien 
muistioiden salassapitovelvollisuus. 

Neuvottelusalaisuudella on katsottu olevan 
merkitystä tuomioistuinten riippumattomuudel
le ja niiden toiminnan sujuvuudelle. Näistä 
syistä ehdotuksessakin on jätetty tietojen an
taminen oikeudenkäymiskaaren 1 luvun 7 §: ssä 
tarkoitetuista neuvotteluista tuomioistuimen 
harkintaan. Kun oikeudenkäymiskaaren 1 lu
vun 7 §:ää sovelletaan myös hallintolainkäyt
töön, koskisi ehdotettu poikkeus paitsi tuo
mioistuimia myös hallintoviranomaisia näiden 
käsitellessä lainkäyttöasioita. 

Oikeudenkäymiskaaren 1 luvun 7 § :n neu
vottelusalaisuutta koskevan säännöksen ulot
tuvuus on nykyisin epäselvä. Esityksen mukaan 
tämä salaisuus ulottuu vain tuomioistuinten ja 
muiden lainkäyttöelinten jäsenten neuvottelui
hin ja niitä koskeviin muistioihin. 

5 momentti. Momentissa ehdotetaan selvyy
den vuoksi säädettäväksi, ettei asianosaisen 

oikeutta saada tieto asiassa annetusta ratkai
susta voida rajoittaa. 

6 momentti. Momentin mukaan sillä jon
ka valitusoikeus perustuu kunnan, seurakun
nan, ylioppilaskunnan tai muun yhteisön jä
senyyteen, on tämän pykälän mukainen oikeus 
saada tieto vain asiassa annetusta ratkaisusta. 
Tällainen valitusoikeus on kunnan jäsenellä 
kunnallislain (953/76) 139 §:n 2 momentin 
nojalla, seurakunnan jäsenellä kirkkolain 305 
§:n 1 momentin (633/75) ja ortodoksisesta 
kirkkokunnasta annetun lain (521/69) 70 §:n 
1 momentin nojalla sekä ylioppilaskunnan ja 
osakunnan jäsenellä Helsingin yliopiston yli
oppilaskunnasta ja osakunnista annetun asetuk
sen ( 756/72) 13 § :n 1 momentin nojalla. 

Tiedonsaantioikeuden rajoittamista puoltavat 
käytännön syyt. Jollei sitä rajoitettaisi, voisi esi
merkiksi kunnan jäsen tekemällä valituksen 
saada 19 §:n 1 momentin mukaan tiedon kai
kista asiakirjoista. Tämä voisi johtaa perus
teettomien valitusten tekemiseen vain tietojen 
saamiseksi määrätyistä asiakirjoista. Kunta voisi 
tosin joissakin tapauksissa vedota 19 §:n 2 mo
menttiin. Lisäksi voidaan katsoa, ettei yhteisön 
jäsenenä valittavalla ole asiassa sellaista intres
siä, että hänelle olisi tarpeen myöntää asian
osaista koskeva laajennettu tiedonsaantioikeus. 
Yhteisön jäsen voidaan tässä yhteydessä rinnas
taa pikemminkin yleisöön. 

Tieto asiakirjasta annettaisiin asianosaiselle 
- kuten tähänkin saakka - noudattaen so
veltuvin osin AsiakJulkL 7 § :n säännöksiä. 
Asianosaista koskevan päätöksen ja tuomion 
tiedoksiannossa noudatettaisiin lisäksi tiedoksi
annosta hallintoasioissa annetun lain (232/ 
66), oikeudenkäymiskaaren ja erityislakien 
asianomaisia säännöksiä. 

19 a §. Asianosaisjulkisuutta koskevan sään
nösehdotuksen nojalla asianosainen voisi saa
da tietoja muistakin kuin häntä itseään kos
kevista salassa pidettävistä asiakirjoista. Tällais
ten tietojen antaminen eteenpäin mitätöisi sa
lassapitojärjestelmän. Tämän vuoksi ehdotetaan 
pykälässä säädettäväksi asianosaiselle salassapi
tovelvollisuus. Ehdotuksen mukaan asianosai
nen ei saisi ilmaista sivulliselle 19 § :n nojal
la saamiaan salassa pidettäviä tietoja, jotka 
koskevat muita kuin häntä itseään. 

Sama salassapitovelvollisuus kuin asianosai
sella itsellään olisi myös hänen edustajallaan 
ja avustajallaan. 
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Salassapitovelvollisuuden rikkomisesta voi
taisiin rangaista AsiakJulkL 27 §:ssä sääde
tyllä tavalla. 

2. Voimaantulo 

Asianosaisjulkisuussäännöksiä sovellettaisiin 
hallintomenettelyssä sekä lainkäytössä, joka 
tapahtuu säännösten voimaantulon jälkeen. 
Uudet säännökset koskisivat näin ollen asia
kirjoja, jotka kuuluvat lainmuutosten voimaan
tullessa vireillä oleviin tai myöhemmin vireille 
tuleviin lainkäyttö- tai hallintoasioihin. Eh-

dotettuja säännöksiä olisi asianosaisaseman säi
lyessä yleensä mahdollista soveltaa myös sel
laisiin asiakirjoihin, jotka kuuluvat ennen lain
muutoksen voimaan tuloa ratkaistuihin asioi
hin. Tämä on perusteltavissa paitsi sillä, että 
ehdotetut säännökset merkitsevät pitkälti ai
kaisemmin noudatetun käytännön vahvistamis
ta, myös sillä, että kysymyksessä olisi oikeus
suojaa lisäävä säännöstö. 

Lainmuutos voisi tulla voimaan heti hyväk
symisen jälkeen. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yleisten asiakirjain julkisuudesta 

(83/51) 19 §sekä 
lisätään lakiin uusi 3 a luku, johon samalla 

3 a luku 

Asianosaisen oikeus asiakirjaan 

19 § 
Vaikka asiakirja ei ole julkinen, hakijalla, 

valittajalla sekä muulla, jonka etua, oikeutta 
tai velvollisuutta asia koskee ( asianosainen)) 
on oikeus saada tieto asiakirjasta, jos se voi 
tai on voinut vaikuttaa asian käsittelyyn. 

Tieto 1 momentissa tarkoitetusta asiakirjas
ta voidaan kuitenkin jättää antamatta, jos tie
don antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää 
yleistä tai yksityistä etua, eikä asiakirja kuu
lu riita- tai rikosasian oikeudenkäyntiaineis
toon. 

Tieto voidaan jättää antamatta myös: 
1) esitutkinnassa esitetystä tai laaditusta 

asiakirjasta ennen esitutkinnan lopettamista, 
jos tiedon antamisesta aiheutuisi haittaa asian 
selvittämiselle; sekä 

9 päivänä helmikuuta 1951 annetun lain 

siirretään muutettu 19 §, seuraavasti: 

2) esittelymuistiosta ja ratkaisuehdotukses
ta ennen kuin asian käsittely on päättynyt 
kysymyksessä olevassa viranomaisessa. 

Siltä osin kuin asiakirja sisältää tietoja oi
keudenkäymiskaaren 1 luvun 7 §:ssä tarkoi
tetusta asianosaisten ja yleisön läsnä olematta 
käydystä neuvottelusta, asianosaisella on oikeus 
saada asiakirjasta tieto vain viranomaisen lu
valla. 

Sen estämättä, mitä edellä on säädetty, 
asianosaisella on aina oikeus saada tieto asias
sa annetusta ratkaisusta. 

Sillä, jonka muutoksenhakuoikeus perustuu 
kunnan, seurakunnan, ylioppilaskunnan tai 
muun yhteisön jäsenyyteen, on tämän pykälän 
nojalla oikeus saada tieto vain asiassa annetus
ta ratkaisusta. 

19 a § 
Asianosainen ei saa ilmaista sivulliselle 19 

§ :n nojalla saamiaan salassa pidettäviä tie-
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toja, jotka koskevat muita kuin asianosaista it
seään. Asianosaisen edustajalla ja avustajalla 
on sama salassapitovelvollisuus kuin asianosai· 
sella. 

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 1981 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

päivänä 

Oikeusministeri Christoffer Taxell 
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Liite 

Laki 
yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yleisten asiakirjain julkisuudesta 9 päivänä helmikuuta 1951 annetun lain 

(83/51) 19 §sekä 
lisätään lakiin uusi 3 a luku, johon samalla siirretään muutettu 19 §, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

19 §. 
Sen estämättä, mitä asiakirjan salassa pitä

misestä on säädetty tai määrätty, saakoon yk
sityinen viranomaiselle antamansa tai lähettä
mänsä asiakirjan takaisin jättäessään tarvittaes
sa sen sijasta virallisesti oikeaksi todistetuo 
jäljennöksen. Alkuperäisen asiakirjan sijasta vi
ranomainen kuitenkin tällöin saa, jos erityistä 
syytä on, antaa yksityisen kustannuksella kir
joitettavan virallisen jäljennöksen. 

Yksityinen saakoon viranomaiselta takaisin 
päätöksen, johon hänellä on oikeus hakea muu
tosta, sekä asiakirjan, jonka hän muutoin ha
kijana, valittajana tai muuna asianosaisena on 
oikeutettu saamaan tuomioistuimelta tai muul
ta viranomaiselta. 

2 168100064P 

Ehdotus 

3 a luku 

Asianosaisen oikeus asiakirjaan 

19 § 
Vaikka asiakirja ei ole julkinen, hakijalta, 

valittajalla sekä muulla, jonka etua, oikeutta 
tai velvollisuutta asia koskee ( asianosainen), 
on oikeus saada tieto asiakirjasta, jos asiakir
ja voi tai on voinut vaikuttaa asian käsittelyyn. 

Tieto 1 momentissa tarkoitetusta asiakirjas
ta voidaan kuitenkin jättää antamatta, jos tie
don antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää 
yleistä tai yksityistä etua, eikä asiakirja kuulu 
riita- tai rikosasian oikeudenkäyntiainestoon. 

Tieto voidaan jättää antamatta myös: 
1) esitutkinnassa esitetystä tai laaditusta 

asiakirjasta ennen esitutkinnan lopettamista, 
jos tiedon antamisesta aiheutuisi haittaa asian 
selvittämiselle i sekä 

2) esittelymuistiosta ja ratkaisuehdotukses
ta ennen kuin asian käsittely on päättynyt 
kysymyksessä olevassa viranomaisessa. 

Siltä osin kuin asiakirja sisältää tietoja oi
keudenkäymiskaaren 1 luvun 7 §: ssä tarkoi
tetusta asianosaisten ja yleisön läsnä olematta 
käydystä neuvottelusta, asianosaisella on oikeus 
saada asiakirjasta tieto vain viranomaisen lu
valla. 

Sen estämättä, mitä edellä on säädetty, 
asianosaisella on aina oikeus saada tieto asiassa 
annetusta ratkaisusta. 

Sillä, jonka muutoksenhakuoikeus perustuu 
kunnan, seurakunnan, ylioppilaskunnan tai 
muun yhteisön jäsenyyteen, on tämän pykälän 
nojalla oikeus saada tieto vain asiassa anne
tusta ratkaisusta. 

19 a § 
Asianosainen ei saa ilmaista sivulliselle 19 

§:n nojalla saamiaan salassa pidettäviä tie-
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Voimassa oleva laki 

N:o 89 

Ehdotus 

toja, jotka koskevat muita kuin asianosaista it
seään. Asianosaisen edustajalla ja avustajolla on 
sama salassapitovelvollisuus kuin asianosaisella. 

Tämä laki tulee voimaan. 
kuuta 19 

päivänä 


