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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viranomaisten toimin
nan julkisuudesta ja siihen liittyviksi Iaeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan viranomaisten asia
kirjojen julkisuutta ja salassapitoa koskeva 
lainsäädäntö uudistettavaksi kokonaisuudes
saan. Laki viranomaisten toiminnan julkisuu
desta korvaisi vuonna 1951 yleisten asiakir
jain julkisuudesta annetun lain. 

Esityksen tavoitteena on lisätä viranomais
ten toiminnan avoimuutta, tehostaa jul
kisuusperiaatteen toteutumista julkisten teh
tävien hoidossa, parantaa mahdollisuuksia 
saada tietoja viranomaisten käsittelyssä ole
vista asioista sekä siten lisätä yksilöiden ja 
yhteisöjen mahdollisuuksia osallistua jul
kiseen keskusteluun ja vaikuttaa yhteisten 
asioiden hoidossa. 

Julkisuusperiaatteen toteutumiseksi kaikes
sa julkisen vallan käytössä viranomaisten 
toiminnan julkisuutta koskevan lain sovelta
misala olisi ehdotuksen mukaan laajempi 
kuin voimassa olevassa laissa. Lain sovelta
misalan piiriin tulisivat julkista tehtävää hoi
tavat riippumatta siitä, ovatko ne organisoitu 
viranomaisiksi. Lain mukaan viranomaisten 
tehtävien hoitaminen ostamalla palveluja 
yksityisiltä ei vaikuttaisi asiakirjojen julki
suuteen. 

Viranomaisille ehdotetaan säädettäväksi 
velvollisuus toteuttaa hyvää tiedonhallintata
paa asiakirja- ja tietohallinnossaan. Tietoon 
liittyvät oikeudet tulisi selvittää ja ottaa huo
mioon hallinnollisia, lainsäädännöllisiä ja 
tietojärjestelmien kehittämiseen tähtääviä 
uudistuksia suunniteltaessa. Viranomaiset 
olisivat velvollisia pitämään luetteloita jul
kisesti saatavilla olevista aineistoista sekä 
järjestämään ja hoitamaan asiakirja- ja tieto
hallintonsa sekä tietojärjestelmät siten, että 
julkisuusperiaatetta voidaan käytännössä to
teuttaa ja että tietojen laatu varmistetaan. 
Samoin on huolehdittava, että asiakaspalvelu 
on toimiva. Laki viranomaisten toiminnan 
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julkisuudesta loisi perusteet kehittää tietotur
vallisuutta erityisesti valtionhallinnossa. 

Viranomaiset olisivat velvollisia edistä
mään tietojensaantioikeuksien toteuttamista 
tuottamalla päätöksentekoaan ja muuta toi
mintaansa sekä kehitystä toimialallaan ku
vaavia tietoaineistoja. Viranomaiset olisivat 
myös velvollisia tiedottamaan toiminnastaan 
sekä huolehtimaan siitä, että niiden toimin
taa koskevat keskeiset asiakirjat ovat helpos
ti saatavilla. 

Uudistuksen tarkoituksena on selkeyttää ja 
yhtenäistää salassapidon perusteita. Salassa
pidosta voidaan hallitusmuodon mukaan sää
tää vain lailla. Uusia salassapitoperusteita 
säädettäisiin muun muassa todistajien suoje
lun ja turvajärjestelyjen toteuttamiseksi sekä 
finanssipolitiikan hoitamisedellytysten ja 
markkinoiden toimivuuden turvaamiseksi. 
Yleisimmistä salassapitoperusteista otettai
siin säännökset lakiin viranomaisten toimin
nan julkisuudesta, ja niitä sovellettaisiin pää
säännön mukaan siitä riippumatta, minkä 
viranomaisen hallussa asiakirja kulloinki~ 
on. Tämä tekisi mahdolliseksi sen, että yh 
120 eri lakeihin ja asetuksiin sisältyvää sa
lassapito- ja vaitiolovelvollisuutta koskevaa 
säännöstä voitaisiin kumota. 

Käsiteltävinä olevien asioiden julkisuutta 
ehdotetaan lisättäväksi rajoittamalla viran
omaisen harkintavaltaa tiedon antamisesta 
päätettäessä. Viranomaiset olisivat velvollisia 
pitämään saatavilla asiakirjoja, joista il
menevät yleisesti merkittäviä vireillä olevia 
suunnitelmia ja lainsäädäntöhankkeita koske
vat tiedot. 

Esitykseen sisältyy myös ehdotukset 77 eri 
lain muuttamisesta. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan noin puolen vuoden kuluttua siitä,· 
kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. 



2 HE 30/1998 vp 

SISÄLLYSLUETTELO 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

YLEISPERUSTELUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

1. Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

2. Nykytila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Julkisuus- ja salassapitolainsäädännön kehityspiirteitä . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Perusoikeusuudistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Julkisuussäännösten soveltamisala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Julkisuuden määräytymisperusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Julkisuusperiaate yleisenä tiedonsaantioikeutena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Asianosatsjulkisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Poikkeukset salassapitovelvollisuudesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Käsittelyn julkisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Asiakirjahallinto, tietoturvallisuus sekä muu tiedonhallinta . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Viranomaisten tiedottamisvelvollisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Hallinto ja oikeuskäytäntö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Ahvenanmaalla sovellettavat säännökset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

2.2. Ka~sa~nvälinen kehitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Yletsta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Pohjoismaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Lainsäädäntö eräissä muissa maissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Kansainväliset sopimukset ja suositukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Julkisuus Euroopan unionissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

2.3. Nykytilan arviointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

3. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
3.1. Tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
3.2. Keskeiset ehdotukset ja valmistelun periaatteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

Uusi yleislaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Julkisuusperiaatteen soveltamisalan laajentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Valmistelun julkisuuden lisääminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Viranomaisille velvollisuus edistää tiedonsaantia ja toteuttaa 
hyvää tiedonhallintatapaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Julkisuuden rajoitusperusteiden selkeyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

4. Esityksen vaikutukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
4.1. Vaikutukset kansalaisiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
4.2. Vaikutukset elinkeinoelämään . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
4.3. Taloudelliset vaikutukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
4.4. Vaikutukset hallintoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

5. Asian valmistelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
5.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 36 

Aikaisemmat uudistusehdotukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Eduskunnan toivomukset ja lausumat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Julkisuustoimikunnan mietintö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

5.2. Lausunnot julkisuustoimikunnan mietinnöstä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
5.3. Vuoden 1994 luonnos ja siitä saadut lausunnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
5.4. Jatkovalmistelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 



HE 30/1998 vp 3 

6. Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
6.1. Riippuvuus muista esityksistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
6.2. Riippuvuus kansainvälisistä sopimuksista ja velvoitteista . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT ................................ 44 

1. Lakiehdotusten perustelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
1.1. La~i v~ra!lomaisten toiminnan julkisuudesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

Lain nimike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Lain rakenne ja systematiikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
1 luku. Yleiset säännökset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

1 §. Julkisuusperiaate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
2 §. Lain soveltamisala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
3 §. Lain tarkoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
4 §. Viranomaiset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
5 §. Viranomaisen asiakirja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 

2 luku. Asiakirjan julkiseksi tuleminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
6 §. Viranomaisen laatiman asiakirjan julkiseksi tuleminen . . . . . . . . . . . . 58 
7 §. Viranomaiselle toimitetun asiakirjan julkiseksi tuleminen . . . . . . . . . . 63 
8 §. Asiakirjan saattaminen yleisesti julkisuuteen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 

3 luku. Oikeus saada tieto asiakirjasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
9 §. Tiedonsaanti julkisesta asiakirjasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
10 §. Tiedonsaanti salassa pidettävästä asiakirjasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
11 §. Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
12 §. Oikeus saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta . . . . . . . . . . . . . . . 69 

4 luku. Tiedon antaminen asiakirjasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
13 §. Asiakirjan pyytäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
14 §. Asiakirjan antamisesta päättäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
15 §. Asiakirjan pyytämistä koskevan asian siirtäminen 

toiselle viranomaiselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
16 §. Asiakirjan antamistavat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

5 luku. Viranomaisen velvollisuudet edistää tiedonsaantia 
ja hyvää tiedonhallintatapaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 

17 §. Tiedonsaantioikeuksien huomioon ottaminen päätöksenteossa . . . . . . . 76 
18 §. Hyvä tiedonhallintatapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
19 §. Viranomaisen tiedonantovelvollisuus keskeneräisissä asioissa . . . . . . . 80 
20 §. Viranomaisen velvollisuus tuottaa ja jakaa tietoa . . . . . . . . . . . . . . . 81 
21 §. Viranomaisen tietopalvelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 

6 luku. Salassapitovelvoitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 
22 §. Asiakirjasalaisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 
23 §. Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
24 §. Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
25 §. Salassapito-ja luokitusmerkintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 

7 luku. Salassapidosta poikkeaminen ja sen lakkaaminen . . . . . . . . . . . . . . . 101 
26 §. Yleiset perusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
27 §. Arkistoon siirrettyjen asiakirjojen antaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 
28 §. Viranomaisen lupa salassa pidettävän asiakirjan saamiseen . . . . . . . . 104 
29 §. Salassa pidettävien tietojen antaminen toiselle viranomaiselle . . . . . . 105 
30 §. Salassa pidettävien tietojen antaminen ulkomaan viranomaiselle 

ja kansainväliselle toimielimelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 
31 §. Viranomaisen asiakirjan salassapidon lakkaaminen . . . . . . . . . . . . . 106 
32 §. Vaitiolovelvollisuudesta poikkeaminen ja sen lakkaaminen . . . . . . . . 108 

8 luku. Erinäiset säännökset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 
33 §.Muutoksenhaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 
34 §. Maksut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
35 §. Rangaistussäännökset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 



4 

1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7. 
1.8. 
1.9. 
1.10. 
1.11. 
1.12. 
1.13. 
1.14. 
1.15. 
1.16. 
1.17. 
1.18. 
1.19. 
1.20. 
1.21. 
1.22. 
1.23. 
1.24. 
1.25. 
1.26. 
1.27. 
1.28. 
1.29. 
1.30. 
1.31. 
1.32. 
1.33. 
1.34. 
1.35. 
1.36. 
1.37. 
1.38. 
1.39. 

1.40. 
1.41. 
1.42. 
1.43. 
1.44. 
1.45. 
1.46. 
1.47. 
1.48. 
1.49. 
1.50. 
1.51. 
1.52. 

HE 30/1998 vp 

36 §. Asetuksen antaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
37 §. Voimaantulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
38 §. Siirtymäsäännös . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 

Henkilörekisterilaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kuntalaki ............................................. . 
Laki eräiden salassapitosäännösten kumoamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Laki oikeudenkäynmn julkisuudesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rikoslaki ............................................. . 
Valtion virkamieslaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nimikirjalaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta .............. . 
Laki holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L~~i ju~kises~a notaarista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
KtrJanpttolakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tuoteturvallisuuslaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Laki julkisista hankinnoista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sähköturvallisuuslaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ydinenergialaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V akauslaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Laki laitteiden energiatehokkuudesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Laki yritystuen yleisistä ehdoista ............................. . 
Rahmtustarkastuslaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Laki valtion vakuusrahastosta ............................... . 
Vakuutusyhtiölaki ....................................... . 
L~i u~~o.f!.lais~sta vakuutusyhtiöistä ........................... . 
Elakesaattolakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vakuutuskassalaki ....................................... . 
Laki elokuvien tarkastuksen toimittamisesta ..................... . 
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta ........................ . 
Laki alusturvallisuuden valvonnasta ........................... . 
Merimieskatselmuslaki ................................... . 
Työttömyysturvalaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valtion virkaehtosopimuslaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Säteilylaki ............................................ . 
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä ........................ . 
Ulosottolaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta ..................... . 
Laki eduskunnan virkamiehistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Laki tasavallan presidentin kansliasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Laki valtiontilintarkastajien ja valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta 
tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja .... . 
Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta ....................... . 
Laki ammattikorkeakouluopinnoista ........................... . 
Ilmansuojelulaki ........................................ . 
Meluntorjuntalaki ....................................... . 
Terveydensuojelulaki ..................................... . 
Kemikaalilaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Torjunta-ainelaki ........................................ . 
Jätelaki .............................................. . 
Eläinsuojelulaki ......................................... . 
Elintarvikelaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta ....... . 
Siemenkauppalaki ....................................... . 
Taimiaineistolaki ........................................ . 

111 
112 
113 
114 
115 
116 
116 
119 
119 
119 
119 
119 
120 
120 
120 
120 
121 
121 
121 
122 
122 
122 
122 
123 
123 
123 
123 
123 
123 
124 
124 
124 
124 
125 
126 
126 
126 

126 
126 
126 
127 
127 
127 
127 
128 
128 
128 
129 
129 
129 
130 



HE 30/1998 vp 5 

1.53. Kasvinsuojelulaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
1.54. Lannoitelaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
1.55. Kotieläinjalostuslaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
1.56. Hevostalouslaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
1.57. Laki eläinten .lääkitsemisestä ................................... 130 
1.58. Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkas.tuksesta ........................ 131 
1.59. Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta . . . 131 
1.60. Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta 

menettelystä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 
1.61. Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta . . . . . . . . . 131 
1.62. Laki erikoiskasvien markkinoimismaksuista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 
1.63. Laki kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 
1.64. L~~i yks~tyisestä terveydenhuollosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 
1.65. Laakelakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 
1.66. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 
1.67. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 
1.68. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 
1.69. Kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelaki . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 
1.70. Laki kuolemansyyn selvittämisestä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 
1.71. Lakiehdotukset 71 - 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 

2. Tarkemmat säännökset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 

3. Voimaantulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 

4. Säätämisjärjestys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 

LAKIEHDOTUKSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 

1. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 

2. Laki henkilörekisterilain 18 ja 37 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 

3. Laki kuntalain 57 ja 74 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 

4. Laki eräiden salassapitosäännösten kumoamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 

5. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . 153 

6. Laki rikoslain 40 luvun muuttamisesta 

7. Laki valtion virkamieslain 17 §:n muuttamisesta 

154 

154 

8. Laki nimikirjalain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 

9. Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain muuttamisesta . 156 

10. Laki holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa annetun lain 10 §:n 
muuttamisesta ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 

11. Laki julkisesta notaarista annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . 157 



6 HE 30/1998 vp 

12. Laki kirjanpitolain 8 luvun 3 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 

13. Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain muuttamisesta . . 158 

14. Laki tuoteturvallisuuslain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 

15. Laki julkisista hankinnoista annetun lain 14 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . 159 

16. Laki sähköturvallisuuslain 36 ja 37 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 

17. Laki ydinenergialain 78 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 

18. Laki vakauslain 14 h §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 

19. Laki laitteiden energiatehokkuudesta annetun lain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . 161 

20. Laki yritystuen yleisistä ehdoista annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta . . . . . . 162 

21. Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 

22. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 

23. Laki vakuutusyhtiölain 18 luvun 7 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 

24. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 72 ja 79 §:n muuttamisesta . . . 164 

25. Laki eläkesäätiölain 134 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 

26. Laki vakuutuskassalain 167 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 

27. Laki elokuvien tarkastuksen toimittamisesta annetun lain 14 a §:n muuttamisesta . 166 

28. Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 17 ja 23 §:n muuttamisesta . 166 

29. Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 17 ja 21 §:n muuttamisesta . . . 167 

30. Laki merimieskatselmuslain 15 ja 17 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 

31. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 

32. Laki valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 

33. Laki säteilylain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 

34. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 87 §:n muuttamisesta . . . . . 169 

35. Laki ulosottolain 3 luvun 34 f ja 34 g §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 

36. Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta . . 171 

37. Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 17 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . 171 

38. Laki tasavallan presidentin kansliasta annetun lain 60 §:n muuttamisesta . . . . . . . 172 



HE 30/1998 vp 7 

39. Laki valtiontilintarkastajien ja valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta 
tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja annetun 
lain 4 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 

40. Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta . . . . 173 

41. Laki ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain 28 §:n muuttamisesta . . . . . . . . 173 

42. Laki ilmansuojelulain 23 ja 31 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 

43. Laki meluntorjuntalain 27 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 

44. Laki terveydensuojelulain muuttamisesta 175 

45. Laki kemikaalilain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 

46. Laki torjunta-ainelain muuttamisesta 177 

47. Laki jätelain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 

48. Laki eläinsuojelulain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 

49. Laki elintarvikelain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 

50. Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain 
muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 

51. Laki siemenkauppalain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 

52. Laki taimiaineistolain 9 ja 14 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 

53. Laki kasvinsuojelulain 15 §:n muuttamisesta 

54. Laki lannoitelain 16 ja 21 §:n muuttamisesta 

181 

182 

55. Laki kotieläinjalostuslain 14 ja 15 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 

56. Laki hevostalouslain 14 ja 15 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 

57. Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta .................... 183 

58. Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain 24 ja 27 §:n 
muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 

59. Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 
annetun lain 6 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 

60. Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 
annetun lain 9 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 

61. Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 8 ja 
16 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 

62. Laki erikoiskasvien markkinoimismaksuista annetun lain muuttamisesta . . . . . . . 186 

63. Laki kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä annetun lain 12 §:n muuttamisesta 186 



8 HE 30/1998 vp 

64. Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 15 ja 23 §:n muuttamisesta 187 

65. Laki lääkelain 90 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 

66. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta . . . . . 188 

67. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta . . . . 188 

68. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta . . . . . . . . 189 

69. Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta . . . . . . . . 189 

70. Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta . . . . . . . . 190 

71. Laki yhdistyslain 47 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 

72. Laki eräitä julkisia yrityksiä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta annetun 
lain 7 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 

73. Laki vapaakappalelain 10 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 

74. Laki hallintomenettelylain 5 ja 15 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 

75. Laki arkistolain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 

76. Laki yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta annetun lain 13 §:n 
muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 

77. Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan tunnistamis- ja tiedonanto
järjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . 194 

78. Laki metsästyslain 89 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 

79. Laki kalastuslain 77 a §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 

LIITTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 

1. Rinnakkaistekstit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 
2. Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavas.ta .... 27 4 
3. Asetus eräiden salassapitosäännösten kumoamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 
4. Asetus yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun asetuksen 

muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 
5. Asetus vakuutusyhdistystarkastuksesta annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta . . 279 
6. Asetus rautatiekuljetusasetuksen 7 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 
7. Asetus korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta . 281 
8. Asetus kemikaaliasetuksen muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 
9. Asetus torjunta-ainesasetuksen muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 
10. Asetus metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun 

asetuksen 31 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 



HE 30/1998 vp 9 

YLEISPERUSTELUT 

1. Johdanto 

Tiedolla on merkittävä asema yhteiskun
nallisessa päätöksenteossa sekä yksilöiden ja 
yhteisöjen välisessä vuorovaikutuksessa. Eri
laiset tietoon, sen saatavuuteen, käyttöön ja 
luovutettavuuteen liittyvät oikeudet määritte
levät osaltaan vallankäytön ja sen valvonnan 
perusteita. 

Demokraattisen yhteiskunnan keskeisiin 
periaatteisiin ja perustuslakiin kirjattuihin 
perusoikeuksiin kuuluu, että jokaisella on 
oikeus vapaasti muodostaa ja ilmaista mieli
piteensä yhteisistä asioista ja vaikuttaa nii
hin. Tämä edellyttää, että yksilöillä ja heitä 
edustavilla yhteisöillä on mahdollisuus saada 
luotettavaa tietoa julkista valtaa käyttävien 
orgaanien toiminnasta sekä yhteiskuntaolois
ta ja julkisen vallan toimenpiteiden vaiku
tuksesta niihin. 

Pohjoismaissa kansanvaltaan perustuvan 
hallintotavan on katsottu edellyttävän, että 
kaikki voivat asemastaan riippumatta saada 
tietoja viranomaisten toiminnasta ja valvoa 
julkisen vallan käyttöä. Keskeisten päätösten 
tulisi perustua luotettavan tiedon pohjalta 
käytävään julkiseen ja kaikille avoimeen 
keskusteluun. Hallinnon julkisuutta pidetään 
edellytyksenä demokratian ja tasa-arvon to
teutumiselle sekä hallinnon luotettavuudelle 
ja päätösten hyväksyttävyydelle. 

Suomessa oikeutta saada tietoja viran
omaisten toiminnasta ohjaajulkisuusperiaate. 
Tämän periaatteen mukaan jokaisella on oi
keus saada tietoja viranomaisten toiminnasta 
niissäkin asioissa, jotka eivät koske välittö
mästi häntä itseään. Hallinnossa julkisuus 
toteutuu pääasiassa asiakirjojen julkisuutena. 
Jokaisella on lain mukaan oikeus saada tieto 
viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. 
Julkisuusperiaatteen mukainen tiedonsaanti
oikeus on nyttemmin perusoikeus, jota voi
daan rajoittaa vain välttämättömistä syistä 
erikseen lailla. Julkisuusperiaate ilmenee 
myös oikeutena seurata asioiden käsittelyä 
eduskunnan, kuntien valtuustojen ja tuomi
oistuinten istunnoissa. 

Demokraattisen valtion peruspiirteisiin 
kuuluu turvata yksilöille oikeus yksityiselä
mään ja sen suojaan sekä itsemääräämisoi
keus. Tämä edellyttää, että julkisen vallan 

3800855 

on paitsi itse pidättäydyttävä loukkaamasta 
yksilön oikeuksia ja vapauksia, myös estettä
vä muita loukkaamasta niitä. 

Voimassa olevat viranomaisten asiakir
jojen julkisuutta koskevat säännökset valmis
teltiin pääosin jo 1930-luvulla ja annettiin 
1950-luvun alussa. Hallinto ja käsitykset 
kansalaisten suhteesta julkiseen valtaan ovat 
muuttuneet. Sosiaaliturvan ja hyvinvointipal
velujen luominen, yritysten toimintaedel~y
tyksien ja teknologian kehittäminen sekä tie
totekniikan hyödyntäminen hallinnossa ovat 
esimerkkejä keskeisistä hallintoon vaikutta
neista uudistuksista. Viimeisen vuosikymme
nen aikana toteutuneet rahoitusmarkkinoiden 
vapauttaminen, kilpailun lisääntyminen, jul
kisten tehtävien yksityistäminen ja yksityis
ten ostopalvelujen käyttö vaikuttavat myös 
tiedon saatavuuteen julkishallinnosta. 

Muutokset ovat merkinneet muun ohella 
yhä yksityiskohtaisempien yksilöitä ja yri
tyksiä koskevien tietojen tulemista viran
omaisten haltuun sekä päätöksentekomenet
telyjen monimutkaistumista. Viranomaisten 
käsittelemien asioiden määrän kasvu ja laa
dun muuttuminen sekä monimutkaistuvat 
päätöksentekoprosessit vaikeuttavat mahdol
lisuuksia muodostaa käsitystä viranomaisten 
toiminnasta ja arvioida sitä riittävän ja rele
vantin tiedon pohjalta. 

Viranomaisten toiminnassa käytetään 
laajasti sähköisiä asiankäsittelyjärjestelmiä ja 
sähköistä tiedonsiirtoa. Viranomaisten pää
töksenteko ja suunnittelu on tullut entistä 
riippuvaisemmaksi informaation saatavuu
desta ja sen luotettavuudesta. Mainitut syyt 
ovat korostaneet tarvetta huolehtia tietojen 
suojaamisesta ja laadusta tahattomia muutok
sia ja oikeudetonta käyttöä vastaan. Infor
maatio sekä tietoturvallisuus ja muu tiedon
hallinta ovat siten aikaisempaa keskeisem
mässä asemassa myös viranomaistoiminnas
sa. 

Vaikka voimassa olevan lainsäädännön 
keskeiset periaatteet muodostavat edelleen 
käyttökelpoisen lähtökohdan viranomaisten 
asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädän
nön kehittämiselle, julkisen vallan tehtävien 
hoidossa tapahtunutta kehitystä sekä kansa
laisten osallistumisoikeuksien ja muiden pe
rusoikeuksien merkityksen kasvua ei voida 
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ottaa julkisuus- ja salassapitolainsäädännössä 
huomioon muutoin kuin uudistamalla lain
säädäntö kokonaisuudessaan. Esityksessä 
ehdotetaankin säädettäväksi kokonaan uusi 
laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta. 

Kokonaisuudistuksella on tarkoitus sel
keyttää julkisuusperiaatteen soveltamisalaa, 
lisätä valmistelun julkisuutta, yhtenäistää 
salassapidon perusteita sekä määritellä viran
omaisten velvollisuudet edistää tiedonsaan
nin toteutumista. Uudistus loisi perustan 
myös viranomaisten välisen tietojenvaihdon 
sääntelylle. Esitystä voidaan siten pitää var
sin keskeisenä määriteltäessä tietoon liittyviä 
oikeuksia julkishallinnossa. 

Esityksen tarkoituksena on edistää jul
kisuusperiaatteen mukaisia tiedonsaantioi
keuksia sekä hyvää tiedonhallintatapaa. Uu
distus merkitsee, että viranomaisella on vel
vollisuus ottaa julkisuusperiaate toiminnas
saan huomioon sekä velvollisuus tuottaa ja 
jakaa tietoa. Nämä säännöstöt merkitsevät 
uuden ajattelutavan omaksumista julkisuus
lainsäädännössä ja niiden tarkoituksena on 
syventää ja laajentaa julkisuusperiaatteen 
sisältöä ja soveltamisalaa keskeisenä viran
omaisten hallussa olevan informaation saa
tavuutta koskevana periaatteena. Hyvä tie
donhallintapa puolestaan edellyttää, että vi
ranomaiset selvittävät tietoaineistoihinsa liit
tyvät intressit sekä huolehtivat tietojen saata
vuudesta, käytettävyydestä, laadusta ja suo
jauksesta ja muista tietoturvatoimenpiteistä. 

2. Nykytila 

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Julkisuus- ja salassapitolainsäädännön kehi
tyspiirteitä 

Ruotsi-Suomen vuoden 1766 painova
pausasetus oli ensimmäinen laki, jossa oli 
säännökset viranomaisten asiakirjojen julki
suudesta. Vaikka julkisuusperiaatteen voi
daan katsoa olleen Suomessa voimassa jo 
1700-luvulta lähtien, yleiset säännökset vi
ranomaisten asiakirjojen julkisuudesta saatiin 
vuonna 1951 yleisten asiakirjain julkisuu
desta annetulla lailla (83/ 1951 ). 

Yleisten asiakirjain julkisuudesta annettu 
laki on edelleen voimassa pääasiassa alkupe
räisessä muodossaan. Siihen on kuitenkin 
tehty useita muutoksia. Ensimmäinen mer-

kittävä muutos oli asianosaisjulkisuutta kos
kevien säännösten lisääminen lakiin osana 
hallintomenettelyn uudistamista vuonna 
1982. Uudistuksella kirjattiin pääsäännöksi 
asianosaisen oikeus saada itseään koskevassa 
asiassa laaditusta asiakirjasta tieto siitä riip
pumatta, onko se salassa pidettävä vai julki
nen. Uudistus palveli siten erityisesti yksi
tyisten mahdollisuuksia valvoa etujaan ja 
oikeuksiaan viranomaisten tehdessä heitä 
koskevia päätöksiä. 

Henkilörekisterilain ( 4711 1987) säätämi
sen yhteydessä vuonna 1987 annetulla lailla 
( 472/ 1987) yleisten asiakirjain julkisuudesta 
annettu laki ulotettiin koskemaan myös tek
nisiä tallenteita sekä rajoitettiin henkilötieto
jen massaluovutusta viranomaisten teknisinä 
tallenteina pidettävistä henkilörekistereistä. 
Muutos merkitsi toisaalta, että viranomaisten 
asiakirjojen julkisuus ei enää ole riippuvai
nen siitä, minkälaisella tekniikalla ne on tuo
tettu ja tallennettu. Henkilötietojen massa
luovutusta ja arkaluonteista otantaa koske
villa säännöksillä rajoitettiin mahdollisuuksia 
luovuttaa viranomaisten automaattisen tieto
jenkäsittelyn avulla ylläpidetyistä henkilöre
kistereistä tietoja muun muassa kaupallisiin 
tarkoituksiin. 

Ulkomaalaiset ja oikeushenkilöt saivat 
oikeuden tiedon saantiin julkisesta asiakirjas
ta vuonna 1988 annetulla lailla (739/1988). 
Aikaisemmin tämä oikeus oli vain Suomen 
kansalaisella. Uudistus liittyi ihmisoikeusso
pimusten lähtökohtaan, jonka mukaan henki
löitä ei aseteta kansalaisuuden perusteella eri 
asemaan silloin, kun kysymys on yleisistä 
oikeuksista. 

Yleisten asiakirjain julkisuudesta annet
tuun lakiin on tehty lisäksi eräitä pienempiä 
muutoksia oikeudenkäynnin julkisuudesta 
annetun lain (945/1984) säätämisen yh
teydessä vuonna 1984 ja virkarikoslainsää
dännön uudistamiseen liittyen vuonna 1989. 

Julkisuus- ja salassapitolainsäädäntö on 
sirpaloitunut erityisesti sen vuoksi, että sa
lassapitosäännökset on hajaantuneet eri alo
jen erityislakeihin. Erityisesti viimeisenä 
kymmenvuotiskautena viranomaisten henki
lötietojärjestelmistä on annettu erityislainsää
däntöä. 

Ahvenanmaan maakunnassa on voimas
sa oma maakuntalaki asiakirjojen julkisuu
desta (Lag om allmänna handlingars offent
lighet; 19.7.1977/1972), jonka sisältöä selvi
tetään jäljempänä. 
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Perusoikeusuudistus 

Suomessa toteutettiin laaja perusoi
keusuudistus 1 päivänä elokuuta 1995 voi
maan tulleella hallitusmuodon muutoksella 
(969/1995). Perusoikeusuudistuksen tärkeim
pänä tavoitteena on yksilön oikeuksien pe
rustuslaintasoisen turvan laajentaminen ja 
vahvistaminen. Uusilla säännöksillä pyritään 
parantamaan yksilön oikeusturvaa niin perin
teisten vapausoikeuksien kuin taloudellisten, 
sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien 
alueella sekä luomaan edellytykset sille, että 
ihmiset voisivat aikaisempaa enemmän vai
kuttaa itseään ja elinympäristöään koskeviin 
asioihin. 

Perusoikeusuudistuksessa hallitusmuo
don 10 §:n 1 momenttiin otettiin säännökset 
sananvapaudesta ja 2 momenttiin julkisuus
periaatteen perusajatuksesta, oikeudesta saa
da tietoja viranomaisten asiakirjoista. Vii
meksi mainitun momentin mukaan viran
omaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut 
tallenteet ovat julkiset, jollei niiden julki
suutta ole välttämättömien syiden vuoksi 
lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus 
saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallen
teesta. 

Viranomaisten toiminnan julkisuuden 
kannalta merkityksellinen on hallitusmuodon 
8 §, johon on otettu osin uudet yksityiselä
män suojaa koskevat säännökset. Jokaisen 
yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvat
tu. Merkittävä on myös vaali- ja osallistu
ruisoikeuksia koskeva hallitusmuodon 11 §:n 
3 momentti, jonka mukaan julkisen vallan 
tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia 
osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja 
vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksen
tekoon. Säännöksessä ei täsmennetä niitä 
keinoja, joilla julkisen vallan tulee edistä
ruisvelvollisuutensa täyttää. Osallistumis
mahdollisuuksien lisäämisen keskeisenä 
edellytyksenä ja keinona on turvata oikeus 
tietoon. 

Perusoikeusuudistuksessa on omaksuttu 
lähtökohdaksi, että julkisella vallalla on vel
vollisuus aktiivisesti edistää perusoikeuksien 
toteutumista. Hallitusmuodon 16 a §:n mu
kaan julkisen vallan on turvattava perusoi
keuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. 
Menettelylliseen suojaan liittyy perusoikeuk
sien luonteesta johtuva vaatimus siitä, että 
perusoikeuksien rajoitusten tulee perustua 
eduskunnan säätämään lakiin. 

Julkisuussäännösten soveltamisa1a 

Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta 
koskee nimikkeensä mukaisesti yleisiä asia
kirjoja. Lain 2 §:n 1 momentin mukaan ylei
sellä asiakirjalla tarkoitetaan viranomaisen 
laatimaa ja antamaa sekä sille lähetettyä tai 
annettua asiakirjaa, joka on viranomaisen 
hallussa. Säännös rajaa yksityisen hallussa 
olevat asiakirjat lain soveltamisalan ulkopuo
lelle. Yksityisten asiakirjojen julkisuudesta 
on kuitenkin annettu erityissäännöksiä, kuten 
osakeyhtiölain (73411978) 3 luvun 12 §, jon
ka mukaan jokaisella on oikeus saada yhtiön 
osakeluettelosta jäljennös. 

Yleisten asiakirjain julkisuudesta annettu 
laki koskee paitsi perinteisiä paperimuotoisia 
asiakirjoja, myös teknisiä tallenteita. Tekni
sellä tallenteella tarkoitetaan lain 2 §:n 2 
momentin mukaan lävistämällä, magnetoi
malla tai muulla näihin verrattavalla tavalla 
aikaansaatua tallennetta, joka on tarkoitettu 
luettavaksi, kuunneltavaksi tai muutoin 
ymmärrettäväksi teknisin apuvälinein. Tekni
siä tallenteita ovat esimerkiksi automaattisen 
tietojenkäsittelyn avulla aikaansaadut tallen
teet sekä kuva- ja ääninauhat 

Viranomaisilla tarkoitetaan yleisten asia
kirjain julkisuudesta annetussa laissa valtion, 
kunnan ja kirkollisen sekä muun itsehallinto
yhdyskunnan viranomaisia niihin luettuina 
myös julkisoikeudelliset kokoukset, edusta
jistot, valiokunnat, lautakunnat, toimikunnat 
ja komiteat viran- ja toimenhaltijoineen. 
Eduskunnan asiakirjoihin yleisten asiakirjain 
julkisuudesta annettua lakia sovelletaan sen 
28 §:n mukaisesti siltä osin kuin se ei ole 
ristiriidassa valtiopäiväjärjestyksen kanssa. 
Oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuus mää
räytyy oikeudenkäynnin julkisuudesta anne
tun lain 9 §:n 1 momentin perusteella pää
sääntöisesti yleisten asiakirjain julkisuudesta 
annetun lain mukaisesti. Asiakirjoja, joiden 
julkisuus poikkeuksineen on muussa lainsää
dännössä yleisten asiakirjain julkisuudesta 
annetun lain 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla 
täydellisesti järjestetty, ovat muun muassa 
väestökirjat, rikosrekisteri, ajokorttirekisteri 
ja verotusta koskevat asiakirjat. 

Julkisuuden määräytymisperusteet 

Yleiset asiakirjat ovat yleisten asiakir
jain julkisuudesta annetun lain pääsäännön 
mukaan julkisia, ja jokaisella on oikeus saa
da niistä tieto. Laki rakentuu siis julkisuus-
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periaatteelle. Lain mukaan asiakirjat jakaan
tuvat julkisuusasteeltaan kolmeen eri ryh
mään: julkisiin, salassa pidettäviin ja harkin
nanvaraisesti (luvanvaraisesti) julkisiin asia
kirjoihin. 

Harkinnanvaraisesti julkiset asiakirjat 
voidaan lain 5 §:n perusteella jakaa kahteen 
ryhmään. Niitä ovat ensinnäkin asiakirjat, 
jotka ovat viranomaisten valmisteltavina. 
Toisen asiakirjaryhmän muodostavat niin 
sanotut sisäiset viranomaisselvitykset, joita 
ovat viranomaisen omassa keskuudessa syn
tyneet ehdotukset, luonnokset, mietinnöt, 
lausunnot, muistiot ja muut selvitykset. 

Asiakirjat tulevat pääsääntöisesti julki
siksi valmistuttuaan, esimerkiksi pöytäkirja, 
kun se on tarkastettu ja toimituskirja, kun se 
on allekirjoitettu (3 §:n 1 momentti). Sisäiset 
viranomaisselvitykset säilyttävät ei-julkisen 
luonteensa myös sen jälkeen, kun se asia, 
johon ne liittyvät, on käsitelty loppuun. Tek
nisen tallenteen katsotaan olevan valmis ai
kaisintaan silloin, kun se on teknisin apuvä
linein viranomaisen käytettävissä. Lain 4 § 
sisältää erityissäännöksen rikostutkintaa kos
kevan valmisteluaineiston julkisuudesta. Sen 
mukaan poliisiviranomaiselle tai viralliselle 
syyttäjälle rikoksesta tulleita tietoja sekä sel
laista asiaa tutkittaessa laadittu ja pöytäkirjoja 
ei ole pidettävä julkisina ennen kuin asia on 
ollut esillä oikeudessa tai jätetty sikseen. 

Julkisuusperiaate yleisenä tiedonsaantioikeu
tena 

Jokaisella on yleisten asiakirjain julki
suudesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 
mukaan oikeus saada tieto yleisestä asiakir
jasta, joka on julkinen. Tämä tiedonsaantioi
keus on kansalaisuudesta riippumatta kaikilla 
luonnollisilla henkilöillä ja oikeushenkilöillä. 
Harkinnanvaraisesti julkisesta asiakirjasta 
saa tiedon vain viranomaisen luvalla. 

Oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta 
eli niin sanottu yleisöjulkisuus merkitsee 
sitä, että viranomaisen on lain 7 §:n 1 mo
mentin mukaan pyynnöstä annettava asiakir
jasta jäljennös tai ote. Jos se virkatoimintaa 
haittaamatta käy päinsä, asiakirja on myös 
annettava viranomaisen luona luettavaksi tai 
jäljennettäväksi. Jos vain osa asiakirjasta on 
salassa pidettävä, asiakirjan on mainitun py
kälän 3 momentin mukaan oltava viranomai
sen luona saatavana, jos tämä käy päinsä 
salassa pidettävän osan tiedoksi tulematta. 
Tällaisen asiakirjan jäljennöksestä on salassa 

pidettävä osa jätettävä pois. Julkisuusperiaat
teeseen kuuluu, että viranomainen ei saa 
vaatia selvitystä asiakirjasta tietoa pyytävän 
henkilöllisyydestä eikä siitä, mihin tarkoituk
seen tietoa pyydetään, ellei se ole tarpeen 
viranomaisen harkintavallan käyttämiseksi 
tai sen selvittämiseksi, onko tiedon anta
minen lainmukaista. 

Tieto teknisestä tallenteesta annetaan 
siten, että viranomainen antaa tallenteen lu
kemista, kuuntelemista tai muuta ymmärtä
mistä varten käytettäväksi asianmukaiset 
laitteet tai tallenteen tiedot kirjallisena. Vi
ranomaisen luvalla tiedot voidaan antaa 
myös tallenteen jäljennöksenä tai teknisen 
käyttöyhteyden välityksellä, jollei salassapi
tosäännöksistä muuta johdu. 

Asianosaisjulkisuus 

Asianosaisjulkisuudella tarkoitetaan 
asiananosaisen oikeutta saada pyynnöstä tie
toja oman asiansa käsittelyyn vaikuttavista 
tai vaikuttaneista asiakirjoista riippumatta 
siitä, ovatko nämä asiakirjat muutoin julki
sia. Asianosaisella tarkoitetaan paitsi riita- ja 
rikosasian osapuolia, kantajaa ja vastaajaa 
sekä syyttäjää ja syytettyä, myös hakijaa ja 
valittajaa eli hallinto- ja lainkäyttöasian osa
puolia samoin kuin muuta henkilöä, jonka 
etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee. 
Asianosaisen tiedonsaantioikeus koskee pe
riaatteessa kaikkia kysymyksessä olevaan 
asiaan kuuluvia asiakirjoja siitä riippumatta, 
ovatko ne julkisia, harkinnanvaraisesti julki
sia vai salassa pidettäviä. 

Asianosaisjulkisuutta on rajoitettu lain 
19 §:n 2 - 6 momentin säännöksillä. Tieto 
asiakirjasta voidaan jättää 2 momentin mu
kaan antamatta, jos tiedon antaminen olisi 
vastoin erittäin tärkeää yleistä tai yksityistä 
etua. Tätä rajoitusta ei voida soveltaa, jos 
asiakirja kuuluu riita- tai rikosasiain oikeu
denkäyntiaineistoon. Sen sijaan hallinto
menettelyssä ja hallintolainkäytössä rajoituk
sen soveltaminen on mahdollista, joskin käy
tännössä erittäin harvinaista. Tieto esitutkin
ta-aineistosta voidaan jättää antamatta ennen 
esitutkinnan lopettamista, jos tiedon antami
sesta aiheutuisi haittaa asian selvittämiselle. 
Tietoa esittelymuistiosta ja ratkaisuehdotuk
sesta ei tarvitse antaa asianosaiselle ennen 
asian käsittelyn päättymistä. Tieto voidaan 
jättää antamatta myös tuomioistuimen asia
kirjasta, joka sisältää tietoja asianosaisten ja 
yleisön läsnä olematta käydystä neuvottelus-
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ta. Tällainen tieto voidaan antaa vain viran
omaisen luvalla. Laki rajoittaa asianosaisen 
tiedonsaantioikeutta myös silloin, kun muu
toksenhakuoikeus perustuu kunnan tai muun 
yhteisön jäsenyyteen. Myös erityislainsää
dännössä on asianosaisjulkisuutta koskevia 
säännöksiä. Tällaisesta voi esimerkkinä mai
nita isyyslain (70011975) 27 §:n. 

Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus 

Asiakirjan salassapitovelvollisuus mer
kitsee poikkeusta julkisuusperiaatteesta. 
Yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun 
lain 9 §:n 1 momentin mukaan salassa on 
pidettävä sellainen asia tai asiakirja, josta 
niin on lailla säädetty. Yleisten asiakirjain 
julkisuudesta annettuun lakiin sisältyy vain 
muutamia salassapitosäännöksiä. Lain 9 §:n 
2 momentin mukaan salassapidosta voidaan 
säätää myös asetuksella momentissa tarkoi
tettujen etujen suojaamiseksi. Tasavallan 
presidentti ja valtioneuvosto voivat lisäksi 
lain 9 §:n 3 momentin nojalla 2 momentissa 
lueteltujen intressien suojaamiseksi yksittäis
tapauksessa määrätä käsiteltävänään olevan 
asian tai asiakirjan salassa pidettäväksi. 

Keskeisemmät asiakirjojen salassapito
perusteet ilmenevät yleisten asiakirjain julki
suudesta annetun lain 9 §:n 2 momentista. 
Sen mukaan etuja, joiden suojaamiseksi ase
tuksella voidaan säätää asiakirjan salassapi
dosta, ovat: 

1) valtion turvallisuus tai suhteet ulko
valtoihin; 

2) maanpuolustuksen etu; 
3) rikosten ehkäiseminen tai syytteeseen 

saattaminen; 
4) luonnonsuojelu; 
5) valtion tai itsehallintoyhdyskunnan tai 

yksityisen liiketoimen tai oikeudenkäynnin 
tai tietosuojan varmistaminen; sekä 

6) yksityisen tärkeä henkilökohtainen 
etu sielunhoidon, terveyden- ja sairaanhoi
don, huoltotoimen, vankeinhoidon, verotuk
sen tai julkisen tarkastustoiminnan alalla. 

Yleisten asiakirjain julkisuudesta anne
tun lain 9 §:n 2 momentin nojalla on annet
tu muun muassa asetus sisältävä eräitä poik
keuksia yleisten asiakirjain julkisuudesta 
(650/1951); jäljempänä salassapitoasetus. Se 
sisältää eräitä keskeisiä salassapitosäännök
siä. Erityislaeissa ja -asetuksissa on lisäksi 
suuri määrä salassapitosäännöksiä. Niiden 
perusteena on yleensä jokin tärkeä yleinen 
tai yksityinen etu, kuten valtion turvallisuus, 

valtion suhteet ulkovaltoihin ja kansainväli
siin yhteisöihin, viranomaisten harjoittama 
valvonta- ja tarkastustoiminta, rikosten eh
käiseminen, julkinen taloudellinen etu, yksi
tyisyyden suoja, yksityisen taloudelliset olot 
tai luotettavien tilastotietojen saaminen. Eni
ten salassapitosäännöksiä on annettu yksityi
syyden ja yksityisen taloudellisten olojen 
suojaamiseksi. 

Asiakirjan salassapitovelvollisuus voi 
perustua myös siihen, että virkamiehellä on 
asiassa vaitiolovelvollisuus. Kun jokin asia 
on salassa pidettävä, koskee tämä yleisten 
asiakirjain julkisuudesta annetun lain 16 §:n 
mukaan myös siihen asiaan kuuluvia asiakir
joja. Asiakirjan salassapitovelvollisuus ja 
vaitiolovelvollisuus ovat osittain lähtökoh
diltaan ja tavoitteiltaan eri asioita. Asiakir
jasalaisuus sisältää kiellon näyttää salainen 
asiakirja tai antaa siitä jäljennös. Vaitiolovel
vollisuus puolestaan sisältää kiellon ilmaista 
tieto riippumatta siitä, missä muodossa tieto 
on. 

Lakiin perustuvat vaitiolosäännökset 
aiheuttavat aina myös velvollisuuden pitää 
salassa vaitiolovelvollisuuden piiriin kuulu
via tietoja sisältävät asiakirjat. Sen sijaan 
epäselvänä on pidetty, voivatko asetuksella 
annetut vaitiolosäännökset aiheuttaa asiakir
jasalaisuuden myös silloin, kun kysymys on 
muun kuin yleisten asiakirjain julkisuudesta 
annetun lain 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
edun suojaamisesta. Kysymys on menettänyt 
merkityksensä perusoikeusuudistuksen tultua 
voimaan. 

Valtion virkamiehen vaitiolovelvollisuu
desta säädetään valtion virkamieslain 
(750/1994) 17 §:ssä. Pykälän mukaan virka
mies ei saa käyttää hyödykseen eikä luvatta 
muille ilmaista virkamiesasemassaan tietoon
sa saamaa seikkaa, joka on erikseen säädetty 
tai määrätty salassa pidettäväksi tai joka 
koskee toisen terveydentilaa taikka jota asian 
laadun vuoksi ei muutoin ilmeisesti saa il
maista. Kunnallisiin virkasääntöihin sisältyy 
säännönmukaisesti määräykset myös vai
tiolosta. Erityislaeissa ja -asetuksissa on li
säksi nelisensataa vaitiolovelvollisuutta kos
kevaa säännöstä. 

Yleisten asiakirjojen salassapitoajoista 
säädetään lain 20 - 22 §:ssä. Salassa pidettä
vät asiakirjat tulevat, jos niistä ei ole toisin 
säädetty tai määrätty, julkisiksi 25 vuoden 
kuluttua. Sanottu aika lasketaan asiakirjan 
päivämäärästä tai, jos asiakirjassa ei ole päi
vämäärää, asiakirjan valmistumisesta. Viran-
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omaiselle tullut yksityinen asiakirja tulee 
kuitenkin julkiseksi mainitun ajan kuluttua 
siitä päivästä, josta se on ollut viranomaisen 
hallussa. Luetteloon, rekisteriin ja vastaa
vaan asiakirjaan tehdyt merkinnät tulevat 
julkisiksi 25 vuoden kuluttua merkinnän te
kemisestä. 

Yksityistä koskevat yleisten asiakirjain 
julkisuudesta annetun lain 17 §:ssä tarkoite
tut asiakirjat, kuten sairaalassa tehdyt muis
tiinpanot ja lääkärintodistukset, tulevat julki
siksi 20 vuoden kuluttua sen kuolemasta, 
jota asiakirja koskee. Jos viranomaisella ei 
ole tietoa asianomaisen kuolemasta eikä ha
kijakaan esitä siitä selvitystä, asiakirja tulee 
julkiseksi 50 vuoden kuluttua asiakirjan päi
väyksestä tai sen viranomaiselle tulosta. V al
tioneuvosto voi, milloin syytä on, jatkaa sa
lassapitoaikaa 50 vuodella. 

Salassapitovelvollisuuden rikkomista 
koskevat rangaistussäännökset sisältyvät osin 
yleisten asiakirjain julkisuudesta annettuun 
lakiin, osin rikoslakiin (39/1889). Rikoslain 
40 luvun 5 §:ssä säädetään virkamiehelle tai 
julkisyhteisön työntekijälle rangaistus, jos 
hän tahallaan taikka huolimattomuudesta tai 
varomattomuudesta paljastaa sellaisen tie
don, joka yleisten asiakirjain julkisuudesta 
annettujen säännösten mukaan on salassa 
pidettävä, tai muun sellaisen palvelussuh
teessaan tietoonsa saaman seikan, jota lain 
tai asetuksen nimenomaisen säännöksen tai 
viranomaisen lain nojalla erikseen antaman 
määräyksen mukaan ei saa ilmaista, tai käyt
tää tietoa omaksi tai toisen hyödyksi. Ri
koslain 40 luvun 6 §:ssä puolestaan sääde
tään virkamiehelle tai julkisyhteisön työnte
kijälle rangaistus asiakirjan luvattomasta pal
jastamisesta, jos hän tahallaan palvelussuh
teensa aikana tai sen päätyttyä luvattomasti 
paljastaa tiedon asiakirjasta, joka yleisten 
asiakirjain julkisuudesta annettujen säännös
ten mukaan ei ole julkinen, tai käyttää 
omaksi tai toisen hyödyksi sellaista tietoa. 
Rikoslain mainitut säännökset koskevat ri
koslain 2 luvun 12 §:n perusteella myös 
luottamushenkilöitä lukuun ottamatta kan
sanedustajaa edustajan toimessaan. Muuta 
kuin virkamiestä ja julkisyhteisön työnteki
jää koskeva rangaistussäännös sisältyy yleis
ten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 27 
§:ään. 

Poikkeukset salassapitovelvollisuudesta 

Asiakirjan salassapitovelvollisuudesta 

huolimatta siitä voidaan antaa tietoja ulko
puolisillekin. Yleisten asiakirjain julkisuu
desta annetun lain 20 §:n 2 momentin mu
kaan salassa pidettävästä asiakirjasta voidaan 
antaa tieto sen ministeriön luvalla, jonka 
hallinnonalaan asiakirjaa hallussaan pitävä 
viranomainen kuuluu. Yksityisiä todistuksia 
ja sairaaloissa, vankiloissa ja hoitolaitoksissa 
tehtyjä muistiinpanoja yksityisistä samoin 
kuin yksityisiä kirjeitä voidaan sen jälkeen, 
kun ne on siirretty arkistoviranomaiselle, 
antaa tutkijain ja muiden tiedon tarvitsijain 
käyttöön näiden annettua sitoumuksen siitä, 
etteivät he käytä asiakirjaa väärin sen henki
lön vahingoksi tai halventamiseksi, jota asia
kirja koskee, tai hänen läheisen omaisensa 
vahingoksi tai halventamiseksi. Tämän lisäk
si on katsottu, että liike- tai ammattisalaisuu
den taikka yksityisyyden suojaamiseksi sa
lassa pidettäviksi säädettyjä tietoja voidaan 
antaa sen suostumuksella, jota salassa pidet
tävät tiedot koskevat. 

Lainsäädäntöön ei sisälly yleisiä sään
nöksiä niistä perusteista, joiden mukaan vi
ranomainen voisi saada toiselta viranomai
selta salassa pidettäviksi säädettyjä asiakirjo
ja. Yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun 
lain 23 §:n 1 momentin mukaan salassa pi
dettävästä asiakirjasta ei saa antaa tietoja 
muille kuin tuomioistuimelle ja muulle vi
ranomaiselle, milloin niillä on viran tai jul
kisen toimen puolesta oikeus siihen. Säännös 
ei kuitenkaan osoita, milloin viranomaisella 
on tämä oikeus. 

Selvänä on selkeiden säännösten puuttu
misesta huolimatta pidetty, että viranomaisen 
oikeuksien on ulatuttava vähintään yhtä pit
källe kuin yleisön oikeuksien, vaikka laissa 
ei tätä mainitakaan. Viranomaisella on siten 
yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun 
lain 18 a §:stä ilmenevin henkilötietojen 
massaluovutusta koskevin rajoituksin aina 
oikeus saada tieto toisen viranomaisen julki
sesta asiakirjasta. 

Edustuksellisten elinten tiedonsaantioi
keus on turvattu erityissäännöksin. Eduskun
ta saa valiokuntakäsittelyn aikana ne asioi
den käsittelemiseksi tarpeelliset tiedot, jotka 
eivät käy ilmi hallituksen esityksestä tai 
muusta aloitteesta. Asiaa koskevat säännök
set sisältyvät valtiopäiväjärjestyksen 53 
§:ään. Hallitusmuodon 71 §:n 2 momentin 
mukaan valtiontilintarkastajilla on oikeus 
saada viranomaisilta tarpeelliset tiedot ja 
selvitykset. Tasavallan presidentin tiedon
saantioikeudesta säädetään hallitusmuodon 
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32 §:ssä sekä valtioneuvoston oikeuskansle
rin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tiedon
saantioikeudesta hallitusmuodon 46 §:n 3 
momentissa ja 49 §:n 3 momentissa. Yksi
tyisen kansanedustajan tiedonsaantioikeudes
ta ei ole erikseen säädetty. Kunnanvaltuute
tun ja muun luottamushenkilön tiedonsaanti
oikeudesta säädetään kuntalain (36511995) 
43 §:ssä. 

Eri laeissa ja asetuksissa on noin sata 
viranomaisen tiedonsaantioikeutta koskevaa 
säännöstä. Erityissäännökset on osin muo
toiltu tietojenantovelvollisuutta koskeviksi 
säännöksiksi, jotka asettavat viranomaiselle 
velvollisuuden antaa toisen viranomaisen 
pyytämiä tietoja. Tällainen säännös on esi
merkiksi sosiaalihuoltolain (71 0/1982) 56 
§:n 1 momentissa, jonka mukaan valtion ja 
kunnan viranomainen sekä muu julkisoikeu
dellinen yhteisö, kansaneläkelaitos, eläketur
vakeskus, eläkesäätiö ja muu eläkelaitos, va
kuutuslaitos, huoltotoimintaa tai sairaanhoi
totoimintaa harjoittava yhteisö ja laitos ovat 
velvollisia pyynnöstä antamaan maksutta 
sosiaalihuollon viranomaisille näiden tehtävi
en suorittamiseksi tarpeelliset tiedot ja selvi
tykset. Säännökset on osin muotoiltu tiedon
saantioikeutta koskeviksi säännöksiksi, joi
den mukaan viranomaisella on oikeus saada 
toiselta viranomaiselta pyytämänsä tiedot. 
Esimerkkinä voidaan mainita sosiaalihuolto
lain 56 §:n 2 momentti, josta käy nimen
omaisesti ilmi, että lastenvalvojan tiedon
saantioikeus kattaa myös isyyden selvittämi
seksi tarpeelliset, salassa pidettäviksi muu
toin säädetyt lääketieteelliset selvitykset. 

Toisinaan tietojen antaminen toiselle vi
ranomaiselle on rinnastettu virka-apuun. 
Näin on menetelty esimerkiksi työtuomiois
tuimesta annetun lain (646/1974) 46 §:ssä, 
jonka mukaan valtion ja kunnan sekä muun 
julkisoikeudellisen yhteisön viranomaiset 
ovat pyynnöstä velvolliset antamaan tietoja 
ja muuta virka-apua työtuomioistuimelle. 

Käsittelyn julkisuus 

Käsittely eduskunnan täysistunnossa on 
valtiopäiväjärjestyksen 56 §:n mukaan jul
kista, jollei eduskunta jossakin tapauksessa 
toisin päätä. Valtuuston kokoukset ovat kun
talain 57 §:n mukaan julkisia. Myös alioi
keuden istunnot ovat pääsäännön mukaan 
julkisia siten kuin oikeudenkäynnin julkisuu
desta annetussa laissa säädetään. 

Yleisten asiakirjain julkisuudesta anne-

tun lain 23 §:n 2 momentin mukaan edusta
jistossa on lupa julkaista asiakirja, jos se on 
tarpeen asian käsittelyä varten julkisessa is
tunnossa. Säännöksessä tarkoitetaan salassa 
pidettävää asiakirjaa. Kansanvaltaisesti valit
tujen edustuselinten päätöksenteko perustuu 
julkisuuteen. On pidetty välttämättömänä, 
että käsittelyssä voidaan esittää myös salassa 
pidettäviä asiakirjoja. Julkisesta käsittelystä 
seuraa yleensä, että asiakirja tulee julkiseksi 
samoin kuin muutkin käsittelyssä esitetyt 
asiakirjat. Jos käsittely on ollut suljettu, asia
kirja pysyy sitä vastoin yleensä salaisena. . 

Jos käsittely on tuomioistuimessa suulh
nen, tuomioistuimen päätös ja muu oikeu
denkäyntiaineisto on lähtökohtaisesti julkis
ta. Tuomioistuin voi kuitenkin oikeuden
käynnin julkisuudesta annetun lain 9 §:n 2 
momentin nojalla määrätä oikeudenkäyntiai
neiston, sovellettuja lainkohtia ja tuomio
lauselmaa lukuun ottamatta, tarpeellisin osin 
salassa pidettäväksi enintään 40 vuodeksi 
päätöksen antamisesta, jos suullinen käsittely 
on ollut kokonaan tai osaksi suljettu tai jos 
siinä on esitetty salassa pidettävä asiakirja 
tai esine taikka ilmaistu tieto, josta on sää
detty vaitiolovelvollisuus. Oikeudenkäynnis
sä suullisessa käsittelyssä esitetty asiakirja 
tulee siten julkiseksi, jollei tuomioistuin 
erikseen päätöksellään määrää asiakirjaa sa
lassa pidettäväksi. 

Asiakirjahallinto, tietoturvallisuus sekä 
muu tiedonhallinta 

Viranomaisten tietojärjestelmiin ja mui
hin asiakirjoihin sekä niihin sisältyviin tie
toihin ja niiden käsittelyyn liittyviä tavoittei
ta ilmentää valtionhallinnon tietohallinnosta 
annetun asetuksen (155/1988) 1 §, jonka 
mukaan valtionhallinnon tietojenkäsittelyä ja 
tietohallintoa on kehitettävä siten, että tieto
järjestelmät edistävät valtionhallinnon tavoit
teiden saavuttamista ja ovat taloudellisia, 
turvattuja, toiminnallisesti yhteen sopivia se
kä tietosuojan vaatimukset täyttäviä. 

Viranomaisten tietoaineistoja ja niiden 
käsittelyä on nykyisin säännelty ensisijaisesti 
asiakirjojen ja tietojen saatavuuden sekä ar
kistoinnin kannalta. Viranomaisten asiakirjo
jen saatavuutta on yleisten asiakirjain julki
suudesta annetun lain lisäksi säännelty myös 
erityislaeissa, kuten väestötietolaissa 
(507/1993) ja muissa virallisia rekistereitä 
koskevissa laeissa sekä viranomaisten tie
donsaantioikeutta koskevissa erityissäännök-
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sissä. Asiakirjojen arkistoinnista on säännök
set arkistolaissa (831/1994) ja arkistolaitok
sesta annetussa asetuksessa (832/1994). 

Viranomaisten tietoaineistojen tietojen 
laatuun vaikuttavia säännöksiä ovat henkilö
rekisterilain tietojen virheettömyyttä ja 
käyttötarkoitussidonnaisuutta koskevat sään
nökset, minkä lisäksi rikoslain suojaamiin 
oikeushyviin kuuluu myös viranomaistieto
jen luotettavuus. Tällaisista voidaan esimerk
kinä mainita rikoslain 16 luvun 21 §, jossa 
on kriminalisoitu oikeudellisesti merkitykset
Iisen virheen aiheuttaminen yleiseen rekiste
riin. Velvollisuudesta suojata tiedot tahatto
malta ja oikeudettomalta muuttamiselta ja 
muulta käsittelyitä on säännökset henkilöre
kisterilain 26 §:ssä. Muutoin tietoturvalli
suudesta säädetään vain rikosoikeudellisin 
keinoin. Viestintäsalaisuuden rikkomisesta, 
kuten oikeudettomasta tiedonhankinnasta 
televerkossa välitettävästä datasiirrosta, on 
säännökset rikoslain 38 luvun 3 ja 4 §:ssä 
sekä tietomurrosta mainitun luvun 8 §:ssä. 
V aitioneuvosto on antanut periaatepäätöksen 
tietoturvallisuuden kehittämisestä valtionhal
linnossa (VM1!73/93), minkä lisäksi val
tiovarainministeriö on antanut eräistä yksit
täisasioista suosituksia. 

Viranomaisten tiedottamisvelvollisuus 

Julkisuuden tehokas toteutuminen edel
lyttää, että viranomaiset tiedottavat toimin
nastaan myös oma-aloitteisesti. Viranomai
sen tiedottamisvelvollisuudesta ei ole nykyi
sin yleisiä säännöksiä. Erityislainsäädännös
sä on yksittäisiä aktiiviseen tiedottamiseen 
veivoittavia säännöksiä. Käytännössä viran
omaiset tiedottavat nykyisin laajasti toimin
nastaan ilman nimenomaisia veivoittavia 
säännöksiäkin. 

Tiedottamisvelvollisuutta hallintomenet
telyssä korostetaan hallintomenettelylain 
(598/1982) 13 §:ssä, jossa veivoitetaan il
moittamaan julkisesti asian vireilläolosta, jos 
asian ratkaisulla voi olla huomattava vaiku
tus laajalla alueella tai lukuisien henkilöiden 
oloihin. Valtioneuvosto on maaliskuussa 
1994 antanut periaatepäätöksen valtionhallin
non ulkoisen tiedotuksen periaatteista. Peri
aatepäätöksen mukaan valtionhallinnon ul
koisen tiedotuksen tarkoituksena on antaa 
kansalaisille heidän tarvitsemiaan tietoja val
tionhallinnosta ja siten edistää kansanvaltai
suutta ja hallinnon toimivuutta. V aitioneu
voston kanslia on periaatepäätöksen mukai-

sesti antanut ulkoisen tiedotuksen yleisoh
jeen sekä ohjeet tiedotuksesta erityistilanteis
sa ja poikkeusoloissa. 

Kunnan tiedotustoimintaa koskevan kun
talain 29 §:n mukaan kunnan on tiedotettava 
asukkailleen kunnassa vireillä olevista asi
oista, niitä koskevista suunnitelmista, asioi
den käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja nii
den vaikutuksista. Kunnan on laadittava tar
vittaessa katsauksia asioista, jotka koskevat 
kunnan palveluja, taloutta, ympäristönsuoje
lua ja maankäyttöä. Asukkaille on myös tie
dotettava, millä tavoin asioista voi esittää 
kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja 
päättäjille. Säännöksen tavoitteena on lisätä 
kunnan jäsenten mielenkiintoa kunnan hal
lintoon ja osallistumista sitä koskevien asioi
den käsittelyyn. Kunnallisen tiedottamisen 
päämääränä on vahvistaa ja kehittää kunnal
lista kansanvaltaa luomalla edellytyksiä kan
salaisten osallistumiselle kunnan asioiden 
hoitoon sekä ohjata kunnan asukkaita käyttä
mään hyväkseen heille kuuluvia oikeuksia ja 
suorittamaan heille kuuluvat velvollisuudet. 

Yksittäisiä viranomaista koskevista 
oma-aloitteiseen tiedotustoimintaan velvoit
tavista säännöksistä voidaan mainita kor
keimmasta hallinto-oikeudesta annetun ase
tuksen (702/1977) 28 §, jossa säädetään 
korkeimman hallinto-oikeuden velvollisuu
desta tiedottaa merkittävistä ratkaisuistaan. 

Lait ja asetukset sekä valtioneuvoston 
päätökset ja eräät muut päätökset, kuulutuk
set ja tiedonannot julkaistaan Suomen sää
döskokoelmassa siitä annetun asetuksen 
( 696/ 1980) mukaisesti. Kansainvälisten sopi
musten julkaisemisesta säädetään erikseen 
kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta 
annetulla lailla (360/1982). Viranomaisten 
määräyksistä ja ohjeista annetussa laissa 
(573/1989) säädetään hallintoviranomaisten 
antamien määräysten ja ohjeiden julkaisemi
sesta ja lain nojalla annetussa valtioneuvos
ton päätöksessä (786/1989) määräyksistä 
tiedottamisesta. Virallisessa lehdessä julkais
taan ne ilmoitukset, kuulutukset ja muut 
asiakirjat, joista niin erikseen säädetään (laki 
virallisesta lehdestä, 268/1931). Kunnan il
moitusten tiedoksi saattamisesta säädetään 
kuntalain 64 §:ssä. 

Hallinto- ja oikeuskäytäntö 

Vuonna 1992 mietintönsä jättänyt jul
kisuustoimikunta selvitti hallintokäytäntöä ja 
siinä esiintyviä ongelmia eri viranomaisille, 
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tiedottajille ja kansalaisjärjestöille osoitetulla 
kyselyllä. Saatujen vastausten mukaan voi
massa oleva julkisuuslainsäädäntö on koettu 
sekavaksi, hajanaiseksi ja tulkinnanvaraisek
si. Lain viranomaiskohtaisen soveltamisalan 
määrittely on tuottanut vaikeuksia. Epäsel
vää on ollut muun muassa se, kuuluvatko 
valtion liikelaitokset yleisten asiakirjain jul
kisuudesta annetun lain viranomaiskäsitteen 
piiriin ja missä määrin lakia voidaan sovel
taa niin sanottuun välilliseen julkishallin
toon. 

Salassapitosäännösten hajanaisuudesta 
syntyy käytännössä ongelmia. Oikeuskäytän
nössä eniten valituksia ovat aiheuttaneet pää
tökset, joissa on otettu kantaa siihen, onko 
tietty asiakirja salassa pidettävä. Näissä ta
pauksissa on ollut usein kysymys siitä, sisäl
tääkö asiakirja niin sanotun salassapitoase
tuksen 1 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoi
tettuja tietoja yksityisen liiketoiminnasta tai 
taloudellisesta asemasta tai saman momentin 
8 kohdassa tarkoitettuja tietoja kunnan liike
toiminnasta. Eräissä tapauksissa valituksen 
kohteena on ollut, onko viranomaisella oi
keus saada toiselta viranomaiselta tietoja 
salassa pidettävästä asiakirjasta. 

Myös valmisteluasiakirjojen julkisuus 
samoin kuin niiden julkiseksi tulon ajankoh
ta ovat tuottaneet käytännössä ongelmia. 
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on ollut 
käsiteltävänä useita asioita, jotka liittyvät 
yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun 
lain 5 §:n tulkintaan. Näissä ratkaisuissa on 
otettu kanta siihen, onko tietty asiakirja niin 
sanottu sisäinen viranomaisselvitys tai val
misteilla oleva ei-julkinen asiakirja. Päätök
sistä voidaan mainita eräiden talousarvioesi
tyksen valmisteluun liittyvien asiakirjojen 
julkisuutta koskevat ratkaisut, joissa on hal
lintokäytännön vakiinnuttua katsottu, että 
nämä asiakirjat eivät ole julkisia talousarvi
on valmistelun ollessa kesken (KHO 1986 I 
6). Osassa ennakkopäätöksistä on ollut kysy
mys asiakirjan julkiseksitulohetkestä (3 §) 
tai siitä, onko asiakirja yleinen (2 §). Eräät 
ratkaisut taas ovat liittyneet lain 18 a §:n so
veltamiseen. Pykälä koskee henkilötietojen 
massaluovutuksen ja arkaluonteisen otannan 
edellytyksiä teknisen tallenteen muodossa 
olevasta henkilörekisteristä. 

Useissa asianosaisjulkisuuteen liittyvissä 
päätöksissä on ollut kysymys siitä, onko tiet
ty henkilö asianosaisen asemassa ja onko 
hänellä oikeus saada tieto salassa pidettäväs
tä asiakirjasta. Eräissä valituksissa keskeinen 
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kysymys on ollut se, onko pyydetty asiakirja 
vaikuttanut tai voinut vaikuttaa asian käsit
telyyn. 

Valtioneuvoston oikeuskansleri on vii
meisen kymmenen vuoden aikana käsitellyt 
muun muassa kysymyksiä, jotka koskevat 
verotusasiakirjojen salassapidon lakkaamista, 
potilaan oikeutta saada nähdäkseen sairaus
kertomuksensa, salaisten asiain käsittelyä 
valtioneuvoston yleisistunnossa ja eduskun
nan ulkoasiainvaliokunnan oikeutta saada 
nähtäväksi salassa pidettäviä asiakirjoja. 

Eduskunnan oikeusasiamies on käsitellyt 
muun muassa kysymyksiä, jotka koskevat 
poliisilaitoksen osoitetoimiston osoitetietojen 
julkisuutta, kunnalle toimitetun yksityisen 
asiakirjan julkisuutta, sairaalassa tehtyjen 
muistiinpanojen julkisuutta, asianosaisen 
oikeutta saada jäljennös häntä koskevasta 
tapaturmaviraston asiakirjasta, valitusasiakir
jojen asianosaisjulkisuutta, poliisin salassapi
to- ja vaitiolovelvollisuutta, vaaliluettelojen 
julkisuutta, oppilaitosten pääsykokeiden jul
kisuutta, viranhakuasiakirjojen julkisuutta, 
asiakirjojen julkisuutta koskevan ratkaisun 
kiireellisyyttä, tuomioistuimen jäsenen vai
tiolovelvollisuutta, esitutkintatietojen julki
suutta, sosiaaliviranomaisten salassapitovel
vollisuutta, asianosaisjulkisuutta ulkomaa
laisasioissa ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen
ten vaitiolovelvollisuutta. Oikeusasiamies on 
ratkaissut myös useampia diaarien julkisuut
ta koskevia kysymyksiä, joiden johdosta oi
keusasiamies teki oikeusministeriölle aloit
teen vuonna 1992 tuomioistuinten diaarien 
julkisuutta koskevien säännösten ja ohjeiden 
kehittämiseksi. 

Oikeuskäytännössä on ainakin kerran 
katsottu rangaistavaksi tiedon antamatta jät
täminen viranomaisen yleisestä asiakirjasta. 
Itä-Suomen hovioikeus tuomitsi viranomai
sen edustajan rangaistukseen rikoslain 40 
luvun 11 §:n nojalla tuottamuksellisesta vir
kavelvollisuuden rikkomisesta, koska hän ei 
ollut antanut yleistä asiakirjaa sitä pyytävälle 
(Itä-Suomen HO 24.1.1995 nro 33). 

Ahvenanmaalla sovellettavat säännökset 

Ahvenanmaan maakunnassa on voimas
sa maakuntalaki yleisten asiakirjojen julki
suudesta (Lag om allmänna handlingars of
fentlighet). Laki koskee Ahvenanmaan maa
kunnan ja kunnan viranomaisia sekä muita 
viranomaisia niiden käsitellessä maakunta
hallinnon tai kunnallisen itsehallinnon piiriin 
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kuuluvia asioita. Lain sisältö vastaa pitkälti 
valtakunnan lakia yleisten asiakirjain julki
suudesta. Lähtökohtana laissa on, että jokai
sella on oikeus saada tieto yleisestä asiakir
jasta. Tieto mietinnöstä, ehdotuksesta ja vas
taavasta asiakirjasta voidaan maakuntalain 
mukaan jättää antamatta vain erityisistä syis
tä. Tiedon antamisesta maakuntahallituksessa 
valmisteltavana olevasta asiakirjasta sääde
tään erikseen. Maakuntalain mukaan jokai
sessa viranomaisessa tulee olla virkamies, 
jonka tehtäviin kuuluu tiedon antaminen 
yleisestä asiakirjasta. 

Maakuntalaissa säädetyt salassapitope
rusteet vastaavat asiallisesti sitä, mitä salas
sapidosta säädetään valtakunnan lainsäädän
nössä. Julkisyhteisön etua suojataan siten 
kuin valtakunnan laissa säädetään. Sen si
jaan yksityisyyden suojaa koskevista salassa
pitoperusteista säädetään maakuntalaissa. 
Salassa tulee pitää myös asiakirjat, jotka 
kuuluvat valtakunnan viranomaisen hallin
toon ja jotka ovat valtakunnan lain mukaan 
salassa pidettäviä. Näiden lisäksi maakun
nan, kunnan ja julkisoikeudellisen yhteisön 
harjoittaman liiketoiminnan asiakirjat on 
pidettävä salassa, jos tiedon antaminen niistä 
voisi suosia toista julkisyhteisön kustannuk
sella. Maakuntahallitus voi yksittäistapauk
sessa määrätä käsiteltävänään olevan asian 
määräajaksi pidettäväksi salassa. 

Salassapitoaikoja ja muutoksenhakua 
koskevat maakuntalain säännökset vastaavat 
pääosin yleisten asiakirjain julkisuudesta 
annetussa laissa säädettyä. Maakuntalaissa ei 
sen sijaan ole säännöksiä asianosaisen oikeu
desta asiakirjaan. Maakuntalain mukaan ylei
siä asiakirjoja koskevien säännösten rikko
misesta voidaan tuomita sakkoa, jos teko ei 
ole tuomittava virkarikoksena. Jos rikkomus 
koskee valtion viranomaisen toimivaltaan 
kuuluvaa asiaa, sovelletaan, mitä siitä erik
seen säädetään. 

2.2. Kansainvälinen kehitys 

Yleistä 

Oikeutta saada viranomaisilta tietoja 
pidetään useissa maissa kansalaisten perusoi
keutena, ja siitä on säädetty perustuslaissa. 
Ruotsissa on julkisuusperiaate ollut perus
tuslain tasolla säädettynä jo vuodesta 1766. 
Tietojensaamisoikeudesta on säädetty Belgi
an, Itävallan, Sveitsin, Espanjan, Portugalin, 
Viron ja Unkarin perustuslaeissa. Saksan 

perustuslaki turvaa henkilölle oikeuden mää
rätä itseään koskevista tiedoista. 

Vaikka oikeus saada tieto viranomaisten 
asiakirjoista tunnustetaankin osaksi demokra
tiaa, vain harvoissa maissa on säädetty vi
ranomaisten asiakirjojen julkisuutta koskeva 
yleislaki. Edellä mainituista maista Ruotsis
sa, Belgiassa, Portugalissa ja Unkarissa on 
voimassa julkisuusperiaatetta toteuttava 
yleislaki. Yleistä viranomaisten asiakirjojen 
julkisuutta koskevaa lainsäädäntöä on 1970-
luvulle asti ollut lähinnä vain Pohjoismaissa. 
Tällä hetkellä yleislainsäädäntö on voimassa 
Suomen ja Ruotsin lisäksi Tanskassa, Nor
jassa, Islannissa, Alankomaissa, Irlannissa, 
Ranskassa, Belgiassa, Portugalissa, Yhdys
valloissa ja sen osavaltioissa, Kanadassa ja 
sen provinsseissa, Australiassa, Uudessa 
Seelannissa sekä Japanissa. 

Kansainvälisesti tarkasteltuna viran
omaisten asiakirjojen julkisuutta määrittele
vät siten yleisemmin salassapitoperiaate tai 
harkinnanvaraisen julkisuuden periaate. 
Useissa maissa on kuitenkin julkisuutta kos
kevia erityissäännöksiä erityisesti asianosais
ten tiedonsaantioikeuksista. 

Pohjoismaat 

Ruotsissa julkisuusperiaatetta koskevat 
säännökset sisältyvät perustuslaintasoisen 
vuoden 1949 painovapauslain 2 lukuun 
(Tryckfrihetsförordning, 1949:1 05). Salassa
pitolaissa (Sekretesslagen, 1980: 1 00), joka 
on tavallinen laki, on säännökset sekä vai
tiolovelvollisuudesta että asiakirjasalaisuu
desta. 

Viranomaisia, joiden asiakirjoihin paino
vapauslakia sovelletaan, ovat hallitus ja tuo
mioistuimet sekä valtion ja kunnan hallinto
viranomaiset. Viranomaisiin rinnastetaan 
valtiopäivät, yleinen kirkolliskokous ja kun
nanvaltuusto. Viranomaisina pidetään myös 
julkisoikeudellisia oikeushenkilöitä, jotka 
hoitavat lain perusteella julkisia tehtäviä 
(esimerkiksi vakuutuskassat). Viranomaisiin 
luetaan lisäksi toimielimet, jotka harjoittavat 
julkisin varoin rahoitettua ja säännöksiin 
perustuvaa toimintaa, jota voidaan pitää val
tion tai kunnan toimintana. Yksityinen yhtiö 
on viranomainen, jos valtio tai kunta käyttää 
siinä määräysvaltaa. Yksityisoikeudellisista 
oikeushenkilöistä ei Ruotsissa tule viran
omaisia sen perusteella, että ne hoitavat hal
lintotehtäviä. Eräissä tapauksissa on kuiten
kin säädetty siitä, että julkisuusperiaate so-
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veltuu tällaiseen toimintaan (esimerkiksi jul
kiset notaarit, AB Svensk Bilprovning). Ne 
rinnastetaan salassapitolaissa viranomaisiin. 

Painovapauslain soveltamisalaan kuulu
van asiakirjan informaatio voi olla tallennet
tuna mille tahansa alustalle. Asiakirjan käsite 
kattaa myös tekniset tallenteet Jokaisen 
asiallisesti yhteenkuuluvien tietojen yhdistel
män on katsottu olevan itsenäinen tallenne. 
Tallenteita ovat siten tietokokoelmat, joilla 
on asiallinen ja looginen yhteys keskenään. 
Ruotsissa on katsottu, että jos tiedon saami
seksi tietojärjestelmästä tarvitaan uusi ohjel
ma, ei kysymys ole laissa tarkoitetusta tal
lenteesta. 

Painovapauslain mukaan luonnokset, 
työpaperit ja sisäiset tiedonannot ovat eri 
asemassa kuin muut viranomaisen laatimat 
asiakirjat. Tällaisia asiakirjoja ei pidetä ylei
sinä asiakirjoina, jollei niitä anneta ulkopuo
liselle tai arkistoida. Asiakirjat, joita ei pide
tä yleisinä asiakirjoina, jäävät painovapaus
lain soveltamisalan ja siten julkisuuden ulko
puolelle. Lain soveltamisalaan sen sijaan 
kuuluvat esimerkiksi hallintoasian lisäselvi
tyspyynnöt tai muut vastaavat, sellaisia pää
töksentekoon liittyviä tietoja sisältävät val
misteluasiakirjat, jotka eivät käy ilmi asiaan 
liittyvistä muista asiakirjoista. 

Painovapauslain 2 luvun 2 §:ssä on sää
detty salassapitoperusteet eli ne suojeluint
ressit, joiden perusteella julkisuusperiaattees
ta voidaan poiketa lailla. Näitä ovat: 

1) valtion turvallisuus ja sen suhteet toi
siin valtioihin tai kansainvälisiin järjestöihin; 

2) valtion keskeinen finanssi-, raha- ja 
valuuttapolitiikka; 

3) viranomaisen tarkastus, kontrolli- ja 
muu valvontatoiminta; 

4) rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen 
etu; 

5) julkinen taloudellinen etu; 
6) yksilöiden henkilökohtaisten tai ta

loudellisten olosuhteiden suoja; 
7) eläin- ja kasvilajien suojelu. 
Perustuslain tasoinen salassapitointressi

en luettelo määrittelee tavallisena lainsää
däntönä säädetyn salassapitolain sisältöä; 
julkisuuden rajoitukset ovat mahdollisia 
vain, jos ne ovat perustuslain tasoisten nor
mien mukaisia. 

Ruotsin lainsäädäntö lähtee siitä, että sa
lassapito ei ole ehdotonta, vaan tulee kysy
mykseen vain tietyin edellytyksin. Salassapi
tosäännösten tarkoituksena on, ettei salassa
pitoa uloteta laajemmalle kuin se on tarpeen. 

Tämän vuoksi säännökset on pääsäännön 
mukaan muotoiltu siten, että niissä otetaan 
huomioon tietojen antamiseen liittyvä vahin
gonvaara yksittäistapauksissa. 

Osa Ruotsissa säädetyistä salassapi
tosäännöksistä on ehdottomia. Tällaisia ovat 
muun muassa luottamuksellisina kunnallisel
le perheneuvontaviranomaiselle annetut tie
dot, yleiselle oikeusavustajalle annetut tiedot 
sekä verotusviranomaisille annetut tiedot 
yksityisen henkilökohtaisista ja taloudellisis
ta olosuhteista. Samoin salassapitolain 12 lu
vun 5 - 7 §:ssä säädetyillä vaitiolovelvolli
suutta koskevilla säännöksillä on yleinen 
soveltamisala. 

Ruotsissa on säädetty myös erityi
sestä virkamiesten tietojenantamisoikeudesta 
(meddelarfrihet). Tällä tarkoitetaan niiden 
säännösten muodostamaa kokonaisuutta, jon
ka perusteella virkamiehillä on oikeus antaa 
muutoin salassa pidettäviä tietoja julkaista
viksi painokirjoituksina radiolle ja televisiol
le. Tämä tietojenantamisoikeus ei ole ehdo
ton. 

Julkisuusperiaatteen toteuttamisen val
vonta on erikseen mainittu yhtenä val
tiopäivien oikeusasiamiehen (riksdagens 
ombudsman) tehtävistä. 

Huhtikuussa 1997 annetussa mietinnössä 
(Integritet, Offentlighet, Informationsteknik; 
SOU 1997:39) ehdotetaan painovapauslain 
tarkistamista. Ehdotuksen mukaan painova
pauslakia muutettaisiin muun muassa siten, 
että julkisuusperiaatteen mukainen tiedon
saantioikeus kohdistuisi yleisiin tietoihin 
(allmänna uppgifter), jotka sisältyvät yleisiin 
asiakirjoihin tai tietokantoihin (databas). Tie
donsaantioikeus kattaisi pääsäännön mukaan 
myös oikeuden saada tietoja sähköisesti. 
Mietinnön ja siitä saatujen lausuntojen poh
jalta valmisteltuun hallituksen esitykseen 
henkilötietolaiksi (regeringens proposition 
1997/98: 44) ei sisälly ehdotusta painova
pauslain muuttamisesta. 

Norjassa hallinnon julkisuus toteutet
tiin osittain vuonna 1967 säädetyllä hal
lintomenettelylailla (Lov om behandligs
måten i forvaltningssaker, forvaltningsloven, 
1 0.2.1967). Erityinen julkisuuslaki säädettiin 
vuonna 1970 (Lov om offentlighet i forvalt
ningen, 19.6.197011969). Laki on tavallista 
lainsäädäntöä, ja sen täytäntöönpanosta voi
daan säätää asetuksella. Vuonna 1986 on 
annettu asetus julkisuuslain mukaisen toimi
vallan siirtämisestä (Forskrift til offent
lighetsloven. Delegering av myndighet, 
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14.2.1986/351) ja asetus julkisuuslain sovel
tamisesta atk-aineistoon (Forskrift om of
fentlighetslovens anvendelse på EDB-mate
riale, 19 .12.1986/2202). Lakia on uudistettu 
vuonna 1982. Lakia sovelletaan kaikkiin 
valtion ja kuntien hallintoviranomaisiin sekä 
yksityisoikeudellisiin oikeushenkilöihin, jot
ka käyttävät julkishallinnon päätösvaltaa. 
Lain soveltamisalaa on tarkennettu asetuk
sella. 

Julkisuuslain mukaan sisäiset valmistelu
asiakirjat eivät välttämättä ole julkisia. Jos 
asiakirja annetaan esimerkiksi toiselle viran
omaiselle, se tulee samalla julkiseksi. Kun 
hallitus tekee päätöksen ministeriön valmis
telusta, pidetään hallitusta ja ministeriötä 
tässä asiassa julkisuuslain mielessä samana 
viranomaisena. Sama sääntö koskee myös 
muita tilanteita, joissa toinen viranomainen 
vakiintuneen käytännön mukaisesti valmiste
lee toisen viranomaisen päätettävät asiat. 
Julkisuuden ulkopuolelle Jäävät myös lau
sunnot, jotka viranomainen ilman lakiin pe
rustuvaa velvollisuutta pyytää asian käsitte
lemiseksi ulkopuoliselta taholta, joka voi 
olla asianosainen taikka toinen viranomainen 
tai muu toimielin. 

Tanskan ensimmäinen yleinen julkisuus
laki säädettiin pitkän valmistelutyön jälkeen 
vuonna 1970 (Lov om offentlighed i forvalt
ningen, 10.6.1970/280). Vuoden 1987 alusta 
voimaan tulleessa hallintomenettelylaissa 
(Forvaltningslov, 19.12.1985/57) on säädetty 
muun muassa asianosaisjulkisuudesta ja vai
tiolovelvollisuudesta. Samalla säädettiin uusi 
julkisuuslaki (Lov om offentlighed i forvalt
ningen, 19.12.1985/572), jolla kumottiin 
vuoden 1970 julkisuuslaki. 

Julkisuuslain mukaan tiedonsaantioikeus 
ei koske viranomaisen sisäisiä työasiakirjoja. 
Tällä tarkoitetaan asiakirjoja, jotka viran
omainen on laatinut ainoastaan omaa käyttö
ään varten, samoin kuin viranomaisen sisäis
tä kirjeenvaihtoa. Sisäisenä kirjeenvaihtona 
pidetään esimerkiksi kunnanhallituksen ja 
valtuuston kirjeenvaihtoa lautakuntien kans
sa. Sisäisistä asiakirjoista tulee kuitenkin 
antaa tietoja laissa osoitetuissa tapauksissa. 
Päätöksenteon perusteiden selville saamisek
si julkisuuslaissa on säädetty, että viran
omaisen tulee hallintoasioissa merkitä muis
tiin suullisesti tai muutoin vastaanottamansa 
tiedot tosiseikoista, joilla on merkitystä asian 
ratkaisun kannalta (notaatio- eli merkintävel
vollisuus). 

Islannissa hyväksyttiin vuoden 1996 tou-

kokuussa - samoin pitkän valmistelutyön jäl
keen - laki hallinnon asiakirjojen julkisuu
desta (Upplysingalög, nr. 50/1996). Laki 
tuli voimaan vuoden 1997 alusta. Aikaisem
min asiakirjojen julkisuudesta ei ollut yleisiä 
säännöksiä. 

Julkisuuslakia sovelletaan hallintolain ta
paan kunnan ja valtion viranomaisiin; yksi
tyisoikeudelliset yhteisöt kuuluvat lain sovel
tamispiiriin siltä osin kuin ne käyttävät hal
lintolain nojalla päätösvaltaa yksilön etua tai 
oikeutta koskevissa asioissa. Lain sovelta
misalan piiristä on rajattu lain 2 §:ssä useita 
asiaryhmiä. Lakia ei sovelleta esimerkiksi 
pakkotäytäntöönpano-, takavarikointi-, legaa
lipantti-, maksunlykkäys- eikä konkurssi- tai 
kuolinpesän jakoa koskeviin asioihin. Kan
sainvälisiin sopimuksiin ja esitutkintaan liit
tyvät asiakirjat eivät myöskään kuulu lain 
soveltamispiiriin. Henkilötietojen rekisteröin
nistä ja käsittelystä on säädetty erikseen. 

Lain valmistelussa on pyritty erityisesti 
siihen, että säännökset olisivat helposti kaik
kien ymmärrettävissä. Jokaisella on lain mu
kaan oikeus saada tietoja viranomaisen laati
masta taikka sille tulleesta asiakirjasta riip
pumatta tiedon säilytystavasta. Julkisia ovat 
lähtökohtaisesti sekä valmisteltavina olevat 
että ratkaistut asiat. Lain 4 - 6 §:ssä sääde
tään tiedonsaantioikeuden rajoituksista. 

Julkisia eivät 4 §:n mukaan ole valtio
neuvoston tai hallituksen kokousten asiakir
jat eivätkä viranomaista oikeudenkäynnin 
osapuolena koskevat asiakirjat. Oikeus asia
kirjoihin ei koske myöskään viranomaisen 
omaa käyttöään varten laatimia muistiin
panoja eikä julkista tointa koskevien hake
musten tietoja ennen hakemusajan päätty
mistä. Julkisia eivät 5 §:n mukaan ole tiedot, 
jotka koskevat jonkun yksityisiä asioita tai 
jonkun taloudellista asemaa taikka yrityksen 
tai muun juridisen henkilön tärkeää taloudel
lista etua taikka kaupalliseen intressiin liitty
vää seikkaa. 

Lain 6 §:ssä säädetään siitä, milloin tie
don antamista voidaan rajoittaa. Se on mah
dollista yleisen edun niin vaatiessa silloin, 
kun asiakirjan tiedot koskevat valtion turval
lisuutta tai puolustustoimintaa tai valtion 
suhteita ulkovaltoihin tai kansainvälisiin jär
jestöihin taikka asiakirjoja, jotka liittyvät 
valtion omistaman yrityksen kilpailutoimin
taan. Yleinen salassapitoaika on 30 vuotta 
asiakirjan syntymisestä; tiedot yksityisen 
henkilökohtaisista asioista tulee pitää salassa 
80 vuotta. Julkisyhteisön toimenpiteitä kos-
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kevista suunnitelmista ei voida antaa tietoja 
ennen niiden toteuttamista, jos tiedon anta
minen vaarantaisi toimien tavoitteen saavut
tamisen. 

Lain 3 luvussa säädetään asianosaisjulki
suudesta. Oikeutta itseään koskeviin asiakir
joihin on rajoitettu eräiden, lähinnä julkiseen 
etuun liittyvien salassapitoperusteiden osalta. 
Jos asianosaisjulkisuutta halutaan muuten ra
joittaa kolmannen henkilön intressissä, tulee 
viranomaisen aina suorittaa vertailu keske
nään vastakkaisten intressien välillä. 

Asiakirjajulkisuus merkitsee oikeutta 
saada tieto nimetystä asiakirjasta tai tiettyyn 
asiaan liittyvät tiedot. Tiedon pyyntö tulee 
siten yksilöidä; asiakirjapyyntö ei voi koskea 
esimerkiksi viranomaisen pitämää diaaria tai 
rekisteriä yleisesti. Viranomainen on velvol
linen vastaamaan asiakirjapyyntöön seitse
mässä päivässä. 

Kielteinen vastaus tulee antaa kirjal
lisena, jos tietoja on pyydetty kirjallises
ti. Tällaisesta päätöksestä voidaan valit
taa erityiselle julkisul}sasioita hoitavalle 
valituslautakunnalle (Urskuröarnefnd um 
upplysingamal), jonka päätös on lopullinen. 
Muutoksenhakuasia tulee ratkaista mahdolli
simman nopeasti. Lautakunta voi käyttää 
apunaan asiantuntijoita, ja sen tulee antaa 
vuosittain kertomus toiminnastaan. 

Viranomaiselle on laissa asetettu velvol
lisuus järjestää asiakirjansa siten, että ne 
ovat tarvittaessa helposti saatavilla. Suulli
sestikin saadusta tiedosta tulee tehdä merkin
tä asiakirjoihin, jos seikalla on merkitystä 
asian ratkaisuun. 

Lainsäädäntö eräissä muissa maissa 

Ranskassa kehitys on viimeisten vuo
sikymmenten aikana kulkenut selvästi hal
linnon avoimuuden suuntaan. Hallinnon ja 
kansalaisten suhteiden parantamista koske
van lain (Loi no 78-753 du 17 juillet 1978, 
portant diverses mesures d'administration et 
le public et diverses dispositions d'ordre ad
ministratif, social et fiscal) ensimmäinen 
luku koskee oikeutta hallinnollisiin asiakir
joihin (Titre Ier: De Ia liberte d'acces aux 
documents administratifs). Lähtökohtana on 
jokaiselle yhtäläisesti kuuluva oikeus saada 
tietoja hallinnon asiakirjoista. Tiedon saanti 
ei ole riippuvainen siitä, koskeeko asia haki
jan etua tai oikeutta. Ulkomaalaisilla on 
eräin rajoituksin (Loi du 16 juillet 1980) sa
ma oikeus. 

Asiakirjalla tarkoitetaan laissa- muodos
taan riippumatta - mitä tahansa asiakirjaa, 
raporttia, tutkimusta, pöytäkirjaa, tilastoa, 
määräystä, kiertokirjettä tai ministerin lain
soveltamisohjetta sekä hallinnollisia päätök
siä, lukuun ottamatta valtioneuvoston (Con
seil d'Etat) ja hallinnollisten tuomiois~uinte.n 
päätöksiä. Laki koskee valtion halhntovi
ranomaisten lisäksi alueellisia yhteisöjä, jul
kisia laitoksia sekä sellaisia yksityisiä orga
nisaatioita, jotka hoitavat julkisia tehtäviä. 

Oikeus hallinnon asiakirjoihin koskee 
vain ei-nominatiivisia tietoja (1 art.). No
minatiivisilla tiedoilla tarkoitetaan tietoja, 
jotka sisältävät käsityksiä tai arvostel~ia 
identifioitavissa olevasta henkilöstä; käsit
teen ulkopuolelle jäävät henkilötiedot sel
laisenaan. Nominatiivisina pidetään myös 
tietoja henkilön käyttäytymisestä; näitä ei 
tule luovuttaa, jos se voisi tavalla tai toisella 
vahingoittaa asianomaista henkilöä. Näistä 
asiakirjoista voi saada tietoja vain se, jota 
asia koskee. 

Varsinaisten salassapitovelvoitteiden si
jasta laissa on lueteltu ne edut, joiden suo
jaamiseksi lakia soveltava viranomainen voi 
kieltää tiedon luovuttamisen (6 art.). Tieto 
voidaan jättää antamatta, mikäli se aiheuttai
si vahinkoa yleiselle tai yksityiselle edulle 
kuten turvallisuuspolitiikalle, yleiselle tur
vallisuudelle ja järjestykselle taikka valtion 
taloudelliselle hyvinvoinnille. Myös rikosten 
taikka tulli- tai verorikkomusten selvittämi
sen turvaamiseksi voidaan tiedon antaminen 
kieltää. Yksityisyyden suojaamiseksi voidaan 
yksityiselämää sekä terveydentilaa koskevat 
tiedot jättää antamatta. Suojattavia etuja ovat 
myös teollinen ja kaupallinen salaisuus. Tie
tojen salassapidosta voidaan säätää myös 
muussa laissa. 

Asiakirjapyyntöön tulee vastata kohtuul
lisessa ajassa, viimeistään kahden kuukauden 
kuluessa. Kielteinen päätös tulee perustella 
ja siihen voidaan hakea muutosta. Laissa 
kielletään tietojen kaupallinen hyväksikäytt.ö 
samoin kuin tietojen käyttö kirjallisen ja tai
teellisen suojan vastaisesti. Lain soveltamista 
seuraa tähän tehtävään asetettu toimikunta, 
CADA (Commission d'acces aux documents 
administratifs), joka antaa suositusluonteisia 
päätöksiä yksittäisissä lain soveltamistilan
teissa sekä lausuntoja lain mukaisissa muu
toksenhakuasioissa. CADA:n päätössuosituk
sia on noudatettu erittäin hyvin sen toimin
nan alkuvuosina, mutta 1980-luvun lopulla 
suositusten noudattaminen on vähentynyt 
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selvästi. Toimikunnan tulee julkaista toimin
nastaan vuosittain raportti. 

Vuodelta 1979 oleva arkistolaki (Loi no 
79-18; 3 janvier 1979 sur Ies archives) liit
tyy osaltaan asiakirjojen julkisuuteen. Laki 
koskee kaikkia asiakirjoja riippumatta siitä, 
ovatko ne peräisin fyysisiltä vai oikeushen
kilöiltä vai ovatko ne syntyneet yksityisen 
vai julkisen yhteisön vai organisaation toi
minnassa. Lain mukaan asiakirjat tulee säi
lyttää siten, että huomioon otetaan julkisten 
asiakirjojen saatavuuteen liittyvät oikeudet. 
Arkistojen materiaalista saa tietoja korvausta 
vastaan. Asiakirjakyselyyn annettu kielteinen 
vastaus tulee aina perustella. Ranskassa on 
säädetty myös oikeudesta saada tietoja atk
pohjaisista rekistereistä. 

Alankomaiden perustuslaissa turvataan 
oikeus saada tietoja julkisista asiakirjoista. 
Hallinnollisten asiakirjojen julkisuudesta sää
detään vuonna 1978 annetussa laissa (Wet 
van 9.9.1978; Stbl. 581 houdende regelen 
betreffende de openheid en openbaarheid 
van bestuur). Lain tärkeänä tavoitteena on 
valtion päätöksentekomenettelyn parantami
nen ja demokratisointi. Laki on toissijainen 
erityissäädöksiin nähden. Jokaisella - myös 
ulkomaalaisella - on sen mukaan oikeus saa
da tietoja hallinnon asiakirjoista riippumatta 
siitä, tarvitseeko hän niitä etujensa ja oi
keuksiensa vuoksi. Asiakirjapyyntö on yksi
löitävä riittävästi, ja siihen tulee vastata 15 
päivässä, minkä lisäksi päätöksentekoa on 
mahdollista lykätä saman pituisella ajalla. 
Kielteiseen päätökseen voidaan hakea muu
tosta. 

Siitä, mitä laissa tarkoitetaan yhtäältä vi
ranomaisella ja toisaalta asiakirjalla, sääde
tään tarkemmin asetuksella (V erordnung om 
12.10.1978; Stb 590). Sen mukaan valtiol
lisena viranomaisena pidetään laissa ministe
riöiden lisäksi maakuntien hallintoelimiä ja 
kuntia sekä lailla perustettuja laitoksia. Tie
donantovelvollisuus koskee kaikkia niitä 
laitoksia, virastoja ja osastoja, jotka toimivat 
edellä mainittujen viranomaisten alaisina. 
Asiakirjalla tarkoitetaan laissa kaikkea tieto
materiaalia sen muodosta riippumatta. Siten 
myös valokuvat, filmit ja ääninauhat sekä 
sähkömagneettiset tallenteet luetaan käsit
teen piiriin. Asetuksessa edellytetään, että 
asiakirjapyyntö yksilöidään riittävästi. 

Tiedonsaantioikeuden ulkopuolelle jää
vät keskeneräistä asiaa koskevat tiedot ja 
sellaiset epätäydelliset tiedot, jotka antaisivat 
epätarkan kuvan asiasta. Myöskään poliitti-

sissa luottamustehtävissä toimivien tai virka
miesten henkilökohtaisista näkemyksistä ei 
tule antaa tietoja. Tietojen antaminen salassa 
pidettäviksi säädetyistä asiakirjoista on kiel
letty. 

Lain salassapitoperusteet on eroteltu ab
soluuttisiin ja ehdollisiin. Ehdottomasti on 
kielletty antamasta tietoja, joiden antaminen 
saattaisi vaarantaa kruunua tai vahingoittaa 
valtion turvallisuutta. Myös luottamuksellisi
na yksityisiltä henkilöiitä vapaaehtoisesti 
saatujen yrityssalaisuuksien ja tuotanto
prosesseja koskevien tietojen antaminen on 
kielletty. Ehdollisten salassapitoperusteiden 
osalta on erikseen harkittava, ylittääkö tie
don saamisen tarve salassapitointressin. Int
ressivertailu on suoritettava esimerkiksi sil
loin, kun tiedot koskevat valtion suhteita 
ulkomaihin taikka valtion raha- tai talouspo
litiikkaa. Myös rikostutkintaan ja henkilön 
yksityisyyteen liittyvät tiedot kuuluvat tähän 
ryhmään. 

Virkamiehiä koskee lisäksi virkaoh
jesäännön salassapitomääräys, jonka mukaan 
virassa saadut tiedot tulee pitää salassa, jos 
niitä ei asian laadun vuoksi tule ilmaista. 
Määräys ei estä julkisuuslain mukaisen tie
tojenantovelvoitteen toteuttamista. Säännök
set virkamiehen salassapitovelvollisuuden 
rikkomisesta sisältyvät Alankomaiden rikos
lakiin. 

Valtion hallintoelimille on hallinnon jul
kisuuslaissa asetettu velvollisuus hyvän ja 
demokraattisen hallinnon nimissä tiedottaa 
oma-aloitteisesti oman hallinnonalansa poli
tiikasta, asioiden valmistelusta ja määräysten 
soveltamisesta. Viranomaisten tulee huoleh
tia informaation ymmärrettävyydestä ja siitä, 
että se saavuttaa kohderyhmänsä riittävän 
ajoissa mielipiteen muodostamiseksi. Tämä 
säännös ei silti perusta kenellekään oikeutta 
näiden tietojen saamiseen, vaan ainoastaan 
ohjaa viranomaisten toimia tiedon jakamises
sa; kunkin hallinnonalan tiedotusvelvoitteista 
säädetään erikseen. 

Ulkopuolisen asiantuntijakomission tulee 
tarvittaessa laatia hallintoa varten sovelta
misohjeita ja selityksiä lain soveltamisesta. 
Laissa on säännökset myös ohjeiden jul
kaisutavoista. Eräille ministeriöille on laissa 
asetettu velvollisuus toimittaa viiden vuoden 
välein parlamentille selonteko lain sovelta
misesta. Siinä tulee selvittää myös niiden 
kansanryhmien ja yhteisöjen kokemuksia, 
jotka ovat käyttäneet lain suomia mahdolli
suuksia. Tähänastiset kokemukset ovat olleet 
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positiivisia niin lain tarpeellisuuden kuin sen 
toimivuudenkin osalta. 

Vuonna 1993 hyväksyttiin laki, joka oi
keuttaa julkisten tietojen saantiin julkisia 
tehtäviä hoitavilta yksityisiltä yhteisöiltä. 
Alankomaiden lainsäädännössä on lisäksi 
turvattu oikeus atk-pohjaisten rekistereiden 
tietoihin. 

Belgiassa hallinnon julkisuusperiaate 
ilmenee perustuslaista, jonka mukaan jokai
sella on oikeus saada nähtäväkseen hallin
nollinen asiakirja sekä halutessaan saada ko
pio siitä. Viranomaistoiminnan julkisuudesta 
on hiljattain säädetty uusi laki, hallinnon jul
kisuuslaki, jolla pyritään antamaan kansalai
sille aiempaa laajempi oikeus tutustua hallin
toviranomaisten asiakirjoihin. Julkisuuslaki 
koskee niitä hallintoviranomaisia ja laitoksia, 
jotka ovat toimivaltaisia koko liittovaltion 
alueella. Lain soveltamisalan ulkopuolelle 
jäävät siten seutu- sekä paikallisviranomai
set, joiden asiakirjojen julkisuudesta sääde
tään useissa erityissäädöksissä. Lähtökohtana 
näissäkin on julkisuus. 

Hallinnon julkisuuslaissa tarkoitettuja 
asiakirjoja ovat sekä hallinnolliset asiakirjat 
että yksityistä henkilöä koskevat asiakirjat. 
Hallinnollisina asiakirjoina pidetään kaikkea 
viranomaisen käytettävissä olevaa informaa
tiota sen muodosta riippumatta. Yksityis
luontoiset asiakirjat ovat luonnollisia henki
löitä koskevia päätöksiä tai arviointeja, joi
hin ei sisälly yleistä informaatiota. 

Hallinnon julkisuuslaissa tarkoitettu jul
kisuusperiaate toteutuu yhtäältä siten, että 
viranomaiset tiedottavat oma-aloitteisesti 
toiminnastaan ja antavat riittävästi tietoa 
päätöksenteon yhteydessä (aktiivinen julki
suus). Passiivista julkisuusperiaatetta ilmen
tää se, että viranomainen antaa pyydettäessä 
laissa säädetyin ehdoin asiakirjoja nähtäviksi 
ja kopioitaviksi. Asiakirja tulee antaa sitä 
haluavalle mahdollisimman ymmärrettävässä 
muodossa, mikä merkitsee, että asiakirjaa 
selittävä taustamateriaali tulee tarvittaessa 
luovuttaa nähtäväksi. Julkisuuslain nojalla 
nähtäviksi saatujen asiakirjojen levittäminen 
sekä kaupallinen hyödyntäminen on kiellet
ty. 

Tiedon antaminen ei lain mukaan saa 
vaarantaa eräitä etuja. Näitä ovat ensiksikin 
yhteiskunnan toimintoihin liittyvät edut, ku
ten esimerkiksi yleinen järjestys ja turvalli
suus, maanpuolustus sekä valtion talouden
hoitoon liittyvät intressit. Yksityiselämään 
liittyvistä asiakirjoista tieto voidaan antaa 

vain sille, jota asia koskee. Oman ryhmänsä 
muodostavat viranomaisen asiakirjat, joista 
tietoa ei voida antaa esimerkiksi siksi, että 
asiakirja on keskeneräinen tai tiedon saamis
ta koskeva pyyntö on muotoiltu liian epä
määräisesti. Tietoa ei tarvitse antaa myös
kään, jos sen antamisesta aiheutuisi kohtuu
ton vaiva. 

Jos viranomainen kieltäytyy antamasta 
pyydettyä tietoa, asia voidaan saattaa erityi
sen hallintoasiakirjojen julkisuutta käsittele
vän lautakunnan tutkittavaksi. Lautakunta, 
johon kuuluu virkamiehiä ja asiantuntijoita, 
antaa asiasta lausunnon, jonka perusteella 
tiedonsaantia koskevan pyynnön hylännyt 
viranomainen tutkii asian uudelleen. Hylkää
västä päätöksestä on oikeus valittaa muutok
senhakutuomioistuimeen sitä koskevien 
säännösten mukaisessa järjestyksessä. 

Isossa-Britanniassa ei ole voimassa 
yleisiä lain tasoisia säännöksiä, jotka oikeut
taisivat saamaan tietoja hallinnon asiakir
joista. Sen sijaan voimassa on erityissäädök
siä oikeudesta tiettyjen viranomaisten asia
kirjoihin. Esimerkiksi paikallishallinnon 
asiakirjoista saa tietoja sitä koskevan erityis
lain nojalla (Local Govemment Access to 
Information Act, 1985). Lain mukaan jokai
sella on oikeus saada kopio aluehallintopii
rien ja niiden hallintokuntien ( county and 
district councils) sekä Lontoon hallintopii
rien (London boroughs) ja eräiden muiden 
aluehallinnon elinten kokousten esityslistois
ta ja pöytäkirjoista samoin kuin tutustua kä
siteltävien asioiden taustamateriaaliin asian
omaisessa virastossa. Laissa säädetään myös 
paikallishallinnon kokousten julkisuudesta. 

Yksityisyyden piiriin kuuluvan tie
don saantia koskee esimerkiksi "Access to 
Medical Reports Act" vuodelta 1988 sekä 
"Access to Health Records Act" vuodelta 
1990. Automaattisella tietojenkäsittelyllä 
ylläpidettyjen henkilötiedostojen käyttöä 
koskee tietosuojalaki vuodelta 1984 (Data 
Protection Act). Siinä määritellään yleisesti 
periaatteet, joita tulee noudattaa tiedostojen 
käytössä. Jokaisella on tämän lain mukaan 
oikeus tutustua itseään koskeviin tietoihin. 
Laissa on myös - poikkeuksellisesti - muu
toksenhakusäännökset tiedon saamisen kiel
tävään päätökseen. 

Oikeudesta saada tietoja keskushallinnon 
asiakirjoista ei ole säädetty laissa; lähtökoh
tana on, että keskushallinnon hallussa oleva, 
julkaisematon tieto on - muodostaan riippu
matta - kruunun omaisuutta. Oikeus tietoon 
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voidaan silti myöntää yksittäistapauksissa 
silloin, kun laissa on niin erikseen säädetty. 
Tiedon antaminen on tällöin viranomaisen 
harkinnassa laissa määritellyn päätösvallan 
puitteissa (discretion to disclose). Keskushal
linnon päätöksiä ja toimia koskevista perus
teista ja selvityksistä voidaan sen nojalla 
antaa tietoja, jos sitä voidaan pitää olosuh
teisiin nähden kohtuullisena. Tällainen sään
nös sisältyy useisiin lakeihin, kuten esimer
kiksi vuonna 1990 säädettyyn ympäristön
suojelulakiin (Environmental Protection 
Act). Eräissä viranomaisissa käytetään 
"avointen asiakirjojen" (open files) järjeste
lyä. Tällaiseen "avoimeen asiakirjaan" ote
taan ne tiedot, joiden antaja (esimerkiksi 
lausunnonantaja) ei nimenomaisesti muuta 
ilmoita. 

Toisaalta tiedon luovuttamista rajoittavat 
useat salassapitosäännökset hallinnon eri 
tasoilla. Keskushallinnon virkamiehiin so
velletaan lakia asiakirjojen salassapidosta 
vuodelta 1911 (Official Secrets Act), jossa 
tietojen antaminen ilman lupaa säädetään 
rangaistavaksi. Kielto koski alun perin kaik
kea informaatiota riippumatta siitä, vaatiko 
yleinen etu salassapitoa. Vuonna 1989 teh
dyllä lainmuutoksella pyrittiin lisäämään 
julkisen hallinnon avoimuutta supistamalla 
laissa salassa pidettäviksi säädettyjen asioi
den piiriä; uudistuksen käytännön vaikutuk
set ovat jääneet kuitenkin ennakoitua vähäi
semmiksi. Myös useat virkamiehiä koskevat 
määräykset ja vaitioloon velvoittavat sään
nökset rajoittavat tietojen antamista. Salassa
pitomääräyksiä on ainakin 200 laissa, jois
ta useissa säädetään myös rangaistusuhka 
Iuvattarnasta tiedon paljastamisesta. Ylei
siä tiedostoja koskevan lain (The Publie 
Records Act 1967) mukaan salassapitoaika 
on lähtökohtaisesti 30 vuotta. 

Viime vuosina on pyritty voimakkaasti 
lisäämään hallinnon julkisuutta. Vuonna 
1994 hyväksyttiin niin sanottu valkoinen 
paperi, joka sisältää katsauksen hallinnon 
avoimuuspolitiikkaan sekä ehdotuksen niistä 
linjauksista, joita avoimen hallinnon ohjelma 
(Open Govemment) edellyttää toteutuakseen. 
Yleisön saatavilla olevan tiedon määrä ja 
laatu onkin hallinnon eri tasoilla kasvanut 
selvästi 1990-luvulla. Esimerkiksi hallitus 
on vuodesta 1992 julkaissut säännöllisesti 
tietoa päätöksentekomenettelystään, ja viral
listen tilastotietojen saatavuutta on parannet
tu. Marraskuussa 1997 annettiin tietojen
saantia hallituksen toiminnasta koskeva 

käytännesääntö (The Code of Practice on 
Access to Govemment Information). Niiden 
tarkoituksena on parantaa poliittista päätök
sentekoa ja demokraattista prosessia laajen
tamalla mahdollisuuksia saada tietoja P.ää
töksenteon perusteista sekä suojata yksilöi
den ja yhteisöjen intressejä varmistamalla 
tiedonsaanti hallinnollisten päätösten perus
teista. Marraskuussa 1997 julkaistiin selvitys 
(White Paper. Y our Right to Know: Free
dom of Information), jonka ehdotukset täh
täävät tiedonsaantioikeuteen perustuvaan 
lainsäädäntöön. Ehdotuksiin sisältyy muun 
muassa erityisen viranomaisen, mformaa
tiovaltuutetun (Information Commissioner), 
viran perustaminen valitusten käsittelyä var
ten. 

Irlannissa on annettu vuoden 1997 alus
sa laki asiakirjojen julkisuudesta (Freedom 
of lnformation Act, 1997). Laissa säädetään 
yksityiskohtaisesti oikeudesta saada tietoja 
viranomaisten asiakirjoista, salassa pidettä
vistä asiakirjoista sekä informaatiovaltuute
tusta (Information Commissioner). Lain so
veltamisalaan kuuluvien viranomaisten piiri 
on laaja - siihen luetaan yleisen viran
omaiskäsitteen ohella osakeyhtiöt ja muut 
yhteisöt, joiden toimintaa julkisyhteisö ra
hoittaa sekä yhtiöt, joissa julkisyhteisö käyt
tää omistukseen perustuvaa määräysvaltaa. 
Samoin asiakirjan määritelmä on kattava. 
Sekä elektronisesti että mekaanisesti säilytet
ty tieto ja esimerkiksi eri tavoin valmistetut 
kuvat, äänitteet ja nauhoitteet kuuluvat sen 
piiriin. Lain soveltamisalan ulkopuolelle jää
vät esimerkiksi tuomioistuinten asiakirjat 
sekä oikeuskanslerin, ylimmän syyttäjän ja 
oikeusasiamiehen asiakirjat. Samoin presi
dentintoimeen liittyvät asiakirjat on rajattu 
lain soveltamispiiristä. 

Lain mukaan jokaisella on oikeus saada 
pyynnöstä tieto viranomaisen hallussa ole
vasta asiakirjasta. Viranomaiselle on asetettu 
laissa runsaasti velvollisuuksia asiakirjojen 
julkisuutta koskevan oikeuden toteuttamisek
si sekä viranomaisen toiminnan avoimuuden 
edistämiseksi. Tiedon pyytäjää tulee avustaa 
tarpeen mukaan, pyyntö tulee toimittaa tar
vittaessa eteenpäin ja vastaus on annettava 
määräajassa. Velvollisuuksiin kuuluu myös 
hakemistojen pitäminen viranomaisen käsit
telemistä asioista ja niiden luokitusjärjestel
mistä sekä viranomaisen hallussa olevista 
asiakirjoista. Tietoa tulee olla saatavilla 
myös siitä, miten oikeus asiakirjoihin ja itse
ään koskevien tietojen korjaamiseen voidaan 
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toteuttaa käytännössä. Viranomaisten tulee 
julkaista ja pitää ajan tasalla yksityiskohtais
ta tietoa toiminnastaan ja organisaatiostaan. 

Laissa säädetään yleisistä ja erityisistä 
perusteista, joilla viranomainen voi jättää 
tiedon antamatta. Yleisinä perusteina maini
taan esimerkiksi tiedon etsimisen aiheuttama 
kohtuuton vaiva sekä pyynnön vähäpätöi
syys ja se, että pyyntö on tehty kiusaamis
tarkoituksella. Tieto voidaan jättää antamatta 
myös, jos viranomaisen velvollisuuksiin 
kuuluu julkaista pyydettyjä tietoja sisältävä 
aineisto määrätyn ajan kuluessa. 

Laissa on kymmeniä kohtia alakohtineen 
sisältävä, hyvin yksityiskohtainen luettelo 
niistä tiedoista, joita ei yleisen edun taikka 
yksityisyyden suojaamiseksi tule paljastaa. 
Salassapitosäännöksillä suojataan esimerkiksi 
valtion turvallisuutta, puolustustointa, suhtei
ta toisiin valtioihin, rikosten ehkäisemistä ja 
selvittämistä sekä rangaistuslaitosten turvalli
suutta. Samoin suojataan viranomaisen tar
kastustoiminnan ja tiedonsaannin intressiä. 
Kaupallisia etuja suojataan säätämällä liike
ja ammattisalaisuudesta sekä taloudelliseen 
asemaan ja tieteelliseen ja tekniseen tutki
mukseen liittyvien tietojen salassapidosta. 
Yksityisyyden piiriin kuuluvia tietoja ei saa 
luovuttaa ilman asianomaisen henkilön suos
tumusta, ellei se ole tarpeen jonkun henkeä 
tai terveyttä uhkaavan, välittömän ja vaka
van vaaran torjumiseksi. Merkittävän osaan 
salassapitosäännöksistä liittyy vahinkoedelly
tyslauseke. 

Itseään koskevien tietojen antamista voi
daan lain mukaan rajoittaa tiedon pyytäjän 
edun sitä vaatiessa. Henkilön huoltajan oi
keudesta tietoihin sekä oikeudesta kuollutta 
henkilöä koskeviin tietoihin voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä. Asiakirjojen julki
suutta koskevassa laissa määriteltyjen salas
sapitoperusteiden ohella tulee ottaa huomi
oon muussa laissa tai säädöksessä asetetut 
salassapitovelvoitteet Tiedon saannin kieltä
västä päätöksestä on mahdollista valittaa 
ylioikeuteen (the High Court). 

Asiakirjojen julkisuutta koskevan lain
säädännön toteutumista valvoo informaatio
valtuutettu, jolle on säädetty laissa laajat 
toimivaltuudet Informaatiovaltuutetun tulee 
raportoida toimenpiteistään sekä julkaista 
vuosittain kertomus toiminnastaan. 

Saksassa ei ole yleistä julkisuuslainsää
däntöä, ja peruslähtökohtana on tietojen an
taminen viranomaisten harkinnan perusteella. 
Myös Saksassa katsotaan hallinnon avoi-
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muuden vaatimuksen edellyttävän, että salas
sapito rajoitetaan koskemaan tapauksia, jois
sa se on asiallisesti perusteltua. 

Saksan Iiittotasavallan perustuslaki tur
vaa henkilölle itsemääräämisoikeuden häntä 
itseään koskeviin tietoihin ("informationelle 
selbstbestimmung'' ,Bundesverfassungsgesetz 
65 §). Saksassa katsotaan asianosaisilla ole
van hallintomenettelyssä oikeus edellyttää, 
ettei heidän henkilökohtaisia olojaan kos
kevia tietoja eikä liikesalaisuuksia koske
via tietoja aiheettomasti julkisteta. Tästä 
on myös säädetty hallintomenettelylaissa 
(Verwaltungsverfahrensgesetz 30 §). Säänte
ly toteuttaa perustuslaissa säädettyä yksityi
syyden suojaa. Erityislainsäädännöllä on sää
detty muun muassa verotustiedot ja sosiaali
viranomaisten tiedot salassa pidettäviksi. 
Virkamiehillä on yleinen vaitiolovelvollisuus 
virkaan kuuluvissa tehtävissä tietoonsa saa
mistaan seikoista. Kunnallishallinnossa on 
luottamushenkilöille säädetty vaitiolovelvol
lisuus. 

Portugalin perustuslaissa (Assembleia da 
Republica) taataan kansalaisille oikeus saada 
tietoja viranomaistoiminnasta ja sen asiakir
joista. Tätä oikeutta voidaan rajoittaa laissa, 
jos asia liittyy valtion sisäiseen tai ulkoiseen 
turvallisuuteen, rikosten tutkintaan tai yksi
tyisyyden turvaamiseen. Vuonna 1993 Portu
galissa säädettiin laki hallinnon asiakirjojen 
julkisuudesta (No. 65/93). Sen mukaan oi
keus viranomaisten asiakirjoihin tulee turva
ta julkisuuden, avoimuuden, tasavertaisuu
den, oikeudenmukaisuuden ja puolueetto
muuden lähtökohdista. Laki koskee valtion 
ja itsehallintoviranomaisten asiakirjoja sekä 
julkisia laitoksia ja yhdistyksiä. Myös pai
kallisviranomaiset ja sellaiset yhteisöt, jotka 
lain nojalla käyttävät julkista määräysvaltaa, 
kuuluvat lain soveltamispiiriin. Erikseen on 
säädetty oikeudenkäynnin julkisuudesta ja 
julkisten rekisterien, rikos- ja henkilörekiste
rien sekä historiallisten arkistojen asiakirjois
ta. 

Hallinnollisena asiakirjana pidetään jul
kisuuslaissa kaikkea julkisen hallinnon tuot
tamaa tai sen hallussa olevaa informaatiota 
riippumatta sen muodosta. Siitä erotetaan 
yksityisluontoinen asiakirja, joka koskee ni
mettyä tai tunnistettavaa henkilöä ja sisältää 
tietoja tämän yksityiselämästä. Hallinnollise
na asiakirjana ei pidetä muistiinpanoja, luon
noksia tai muuta vastaavassa muodossa ole
vaa tietoa. 

Eräistä hallinnon asiakirjoista ei voi saa-
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da tietoja. Erikseen voidaan säätää sellaisten 
tietojen salassapidosta, joiden luovuttarninen 
voi vahingoittaa valtion sisäistä tai ulkoista 
turvallisuutta. Syyteasiakirjoista tai hallin
nolliseen kurinpitomenettelyyn liittyvästä 
tutkinnasta ei voi saada tietoja ennen kuin 
syytteestä on päätetty tai sen nostamiselle 
säädetty aika on kulunut. Yksityistä henkilöä 
koskevasta asiakirjasta tiedon voi saada vain 
asianomainen henkilö tai se, jonka etua asia 
todistettavasti koskee. 

Hallinnon julkisuus toteutuu osaltaan 
niin, että hallintoviranomaisten tulee sopival
la tavalla julkaista säännöllisesti toimintaan
sa ja päätöksentekoansa liittyvää tietoa. 
Kansalaisen tiedonsaantioikeuteen kuuluu 
oikeus saada tieto asiakirjan olemassaolosta 
ja sen sisällöstä sekä kopioida se tarkoituk
senmukaisella tavalla. Sama oikeus koskee 
arkistoon siirrettyjä asiakirjoja. Asiakirjan 
rnonistarninen ja levittäminen sekä tiedon 
käyttäminen epäterveeseen kaupalliseen kil
pailuun johtavalla tavalla on kielletty. 

Viranomainen voi halutessaan pyytää 
erityiseltä hallinnon julkisuusasioita käsitte
levältä toimikunnalta (CADA) kantaa asia
kirjapyyntöön. Asiakirjaa pyytänyt voi puo
lestaan jättää valituksen toimikunnalle, jos 
hänen tiedonsaantioikeuttaan on jotenkin 
rajoitettu. Toimikunta laatii asiasta ar
viornuistion, jonka saatuaan asianomainen 
viranomainen käsittelee asiakirjapyynnön uu
destaan. Kielteisestä päätöksestä on vielä 
oikeus hakea muutosta. CADA:n toirnival
tuuksiin kuuluu lausuntojen ja ratkaisujen 
ohella tehdä esityksiä lain täytäntöönpanosta 
ja muistakin hallinnon julkisuuden säänte
lyyn liittyvistä asioista. Lisäksi sen tulee 
laatia vuosittain selonteko lain täytäntöön
panosta ja lain tavoitteiden toteutumisesta. 
Hallintoviranomaiset ovat velvollisia toimi
maan yhteistyössä CADA:n kanssa. 

Itävallassa ei ole yleistä julkisuuslakia. 
Itävallan perustuslain vuoden 1988 alussa 
voimaan tulleen muutoksen tarkoituksena oli 
lisätä hallinnon avoimuutta. Perustuslakiin 
lisättiin tällöin säännös, jonka mukaan kaik
kien viranomaisten tulee antaa tietoja siinä 
määrin kuin se ei ole ristiriidassa viran
ornalSla koskevien salassapitosäännösten 
kanssa. Samalla tuli voimaan liittovaltion 
laki, joka koskee viranomaisten velvollisuut
ta antaa tietoja. Tässä laissa säädetään tieto
jen antamisesta samalla tavalla kuin perus
tuslaissa. Laissa säädetään lisäksi, että tietoja 
saa antaa vain tavalla, joka ei aiheuta haittaa 

hallinnon muulle toiminnalle. Tietoja ei 
myöskään tule antaa selvästi tarpeettornissa 
tapauksissa. 

Sveitsin perustuslain mukaan oikeus saa
da tietoja on kansalaisten perusoikeus. Tätä 
oikeutta ei kuitenkaan ole toteutettu taval
lisessa lainsäädännössä, eli Sveitsissä ei 
ole liittovaltiotasoista julkisuuslainsäädäntöä. 
Tietojen salassapito on pääsääntö eikä tietoja 
voida antaa, ellei siitä ole erikseen säädetty. 
Liittovaltion viranomaisten asiakirjojen tieto
jen antamista säännellään ennen muuta ar
kisto laissa vuodelta 1966. 

Luxemburgissa ei ole yleistä julkisuus
lainsäädäntöä. Erityislainsäädäntöä on esi
merkiksi maankäytön suunnitteluun, vaaral
listen rakennusten pakkolunastukseen, ylei
seen terveydensuojeluun ja yleistä haittaa 
tuottaviin elinkeinoihin liittyen. 

Espanjan vuoden 1978 perustuslain yksi
tyisyyden suojaa ja sananvapautta koskevissa 
säännöksissä säännellään myös viran
omaisten tietojen salassapitoa ja julkisuutta. 
Aiemmin lähtökohtana oli salassapitoperiaa
te. Perustuslain mukaan lailla säädetään kan
salaisten oikeudesta saada tietoja arkistoista 
ja hallinnon asiakirjoista. Julkisuudesta ei 
kuitenkaan ole tavallisen lain tasoisia sään
nöksiä. Viranornaistietojen julkisuuteen vai
kuttavat muun muassa painovapauslaki, sa
lassapitolaki ja virkarnieslaki. Hallintomenet
telylaissa vuodelta 1958 säädetään vain ra
joitetusti tiedonsaantioikeudesta. Vuonna 
1985 hyväksyttiin uusi kunnallisia viran
omaisia koskeva laki, jonka mukaan kunnan 
viranomaisten kokoukset ovat pääsääntöisesti 
julkisia. Asiakirjojen ja arkistojen julkisuu
desta on annettu asetus vuonna 1986. 

Unkarissa säädettiin vuonna 1992 laki 
henkilötietojen suojasta, johon sisältyvät 
myös säännökset viranomaisten asiakirjojen 
julkisuudesta. Laki tuli voimaan toukokuun 
alussa vuonna 1993, ja sillä toteutetaan 
osaltaan perustuslaissa rnääriteltyjä oikeuk
sia. Lailla pyritään takaamaan yhtäältä jokai
selle oikeus määrätä itseään koskevista tie
doista sekä toisaalta oikeus saada tietoja vi
ranomaisten toiminnasta ja niiden käsiteltä
vinä olevista asioista. Lain säännöksistä voi
daan poiketa vain, jos siihen on kyseisessä 
laissa annettu valtuutus. 

Pääpaino laissa on henkilötietojen suojaa 
koskevilla säännöksillä. Lain toisessa luvus
sa säädetään henkilötietojen käsittelyn edel
lytyksistä, siinä noudatettavasta menettelystä 
ja henkilön oikeuksista itseään koskeviin 



HE 30/1998 vp 27 

tietoihin. Säännösten soveltamisen kannalta 
ei ole merkitystä sillä, käsitteleekö tietoja 
yksityinen vai viranomainen, taikka sillä, 
tapahtuuko henkilötietojen käsittely manuaa
lisesti vai automaattisen tietojenkäsittelyn 
avulla. Lain mukaista henkilötietojen suojaa 
voidaan loukata vain lailla erikseen sääde
tyin edellytyksin jonkun muun oikeuden to
teuttamiseksi. Tällaisena oikeutena ei pidetä 
oikeutta saada tietoja viranomaisesta ja sen 
asiakirjoista. 

Lain määritelmäsäännöksen mukaan 
laissa tarkoitetaan viranomaisen asiakirjalla 
kaikkea viranomaisen käsittelemää tietoa lu
kuun ottamatta henkilötietoja. Viranomais
käsitteen piiriin kuuluvat ne, jotka suoritta
vat valtiolle tai paikalliselle itsehallintovi
ranomaiselle kuuluvia tehtäviä taikka muita 
julkisia velvollisuuksia. 

Lain kolmannessa luvussa säädetään 
viranomaistoiminnassa noudatettavasta julki
suudesta. Viranomaisille on laissa säädetty 
velvollisuus auttaa kansalaisia saamaan täs
mällistä ja tuoretta tietoa vastuualueestaan. 
Tässä tarkoituksessa viranomaisten tulee jul
kaista säännöllisesti tietoja toiminnastaan 
taikka muulla tavoin varmistaa tiedonsaanti. 
Esimerkkinä tällaisista tiedoista mainitaan 
viranomaisen toimivaltaa ja rakennetta kos
kevat tiedot sekä tiedot tietoaineiston luoki
tuskäytännöstä samoin kuin tiedot alan lain
säädännöstä. Erityisesti säädetään, että tieto 
viranomaisen palveluksessa olevien nimestä 
ja asemasta on julkinen. 

Laki oikeuttaa jokaisen saamaan tietoja 
viranomaisen käsiteltävinä olevista asioista. 
Viranomaisen tulee luovuttaa pyydetyt tiedot 
- lain mukaan ymmärrettävässä muodossa -
mahdollisimman joutuisasti, viimeistään 15 
päivän kuluessa. Pyyntöön on vastattava 
antamalla asiakirjasta tai sen osasta kopio 
riippumatta tiedon säilytystavasta. Tietojen 
antamisesta aiheutuneet kulut voidaan las
kuttaa tiedon pyytäjältä. Kieltävä vastaus on 
annettava kirjallisesti, ja se tulee perustella. 
Kielteiseen päätökseen voi tietoa pyytänyt 
hakea tuomioistuimelta muutosta. Tällöin vi
ranomaisen velvollisuutena on osoittaa, että 
päätös on kohtuullinen ja lainmukainen. 

Yleisen tiedonsaantioikeuden ulkopuo
lelle jäävät tiedot, jotka viranomainen on 
laissa annetuin valtuuksin luokitellut valtio
taikka virkasalaisuudeksi. Edellytyksenä on, 
että tiedot liittyvät kansalliseen puolustustoi
meen, kansalliseen turvallisuuteen, rikostut
kintaan tai rikosten ehkäisemiseen, valtion 

talous- tai valuuttapolitiikkaan, kansainväli
siin suhteisiin tai suhteisiin kansainvälisiin 
organisaatioihin taikka oikeudenkäy~tiin. 
Oikeus tietoihin ei koske myöskään viran
omaisen alustavia esityksiä tai asiakirjoja, 
jotka on laadittu viranomaisen om<~:a käyttö.ä 
varten; näistä tieto voidaan saada viranomai
sen luvalla. Salassa pidettävien tietojen luo
vuttaminen on sallittua, kun siitä on erikseen 
säädetty. Asianosaisella on yleensä varsin 
laaja oikeus itseään koskeviin tietoihin. 

Parlamentaarisesti valittu tietosuojaval
tuutettu valvoo henkilötietojen suojaan ja 
viranomaisia koskevien tietojen saantiin liit
tyvien perusoikeuksien toteutumista. Tässä 
tarkoituksessa valtuutettu valvoo tietosuoja
lain sekä muiden näitä oikeuksia koskevien 
säädösten täytäntöönpanoa. Valtuutetun t~~
täviin kuuluu tietosuojaan ja tietoa koske':nn 
oikeuksiin liittyvien olosuhteiden tarkkatlu, 
ehdotusten tekeminen lainsäädännön muutta
miseksi sekä lausuntojen antaminen alaan 
liittyvistä esityksistä. Tarkkailun osana vi
ranomaiset toimittavat vuosittain valtuutetul
le tiedot kielteisistä päätöksistään asiakirja
pyyntöihin. Tietosuojavaltuutetulla on lain 
nojalla oikeus suorittaa tarkastuksia, ja laissa 
on säännökset toimenpiteistä, joihin hän 
voi ryhtyä havaitessaan lainvastaista toimin
taa. Jokaisella on oikeus valittaa tietosuoja
valtuutetulle, jos hänen oikeuksiaan tie
tosuojaan taikka tietojen saantiin on loukat
tu. 

Yhdysvalloissa oikeus saada viranomai
silta tietoja perustuu tavalliseen lainsää
däntöön. Tuomioistuinkäytännössä on katsot
tu, että perustuslain säännöksissä ei sään
nellä oikeutta saada tietoja viranomaisten 
asiakirjoista. Yhdysvaltain liittovaltion jul
kisuuslaki säädettiin vuonna 1964. Se on 
rakenteellisesti osa hallintomenettelylakia, 
lain pykälä 552 (Public information; agency 
rules, opinions, orders, records, and 
proceedings), jota kutsutaan julkisuuslaiksi 
("Freedom of Information Act"). Julkisuusla
kia muutettiin vuonna 197 4 siten, että viran
omaisten on perusteltava päätöksensä olla 
antamatta pyydettyjä tietoja. Tietojen saami
seksi ei ole enää tarpeen osoittaa käyttötar
vetta. Julkisuusperiaatetta on laajennettu 
myös käsittelyn julkisuutta koskevalla lailla, 
joka on hallintomenettelylain pykälässä 552 
b (Open Meetings Act, joka tunnetaan ni
mellä "Government in the Sunshine Act"). 
Tämän lain perusteella valtaosa viranomais
ten monijäsenisten päätöksentekoelinten ko-
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kouksista on julkisia yleisölle. 
Yhdysvaltojen osavaltioilla on liittovalti

on lainsäädännöstä riippumattomat asiakirjo
jen julkisuutta koskevat säännökset. Esimer
kiksi Connecticutissa on erityinen julkisuus
laki, joka tuli voimaan 1975 (Act concerning 
Freedom of Information). Tässä laissa on 
säännöksiä erityisesti käsittelyn julkisuudes
ta. New Yorkin osavaltion virkamieslaissa 
on säännökset asiakirjojen julkisuudesta 
(Public Officers Law, artikla 6, pykälät 
84-90 eli Freedom of Information Law). 
New Yorkin julkisuuslaki koskee sekä osa
valtion että paikallisia viranomaisia. Tavoit
teena ei ole ollut pyrkiä harmonisoimaan 
julkisuuslainsäädäntöä, ja eri osavaltioiden 
julkisuuslait poikkeavatkin huomattavasti 
toisistaan. Sähköinen tiedonsiirto on lisännyt 
tarvetta muodostaa yleisesti sovellettavia 
periaatteita ja säännöksiä. 

Kanadassa oikeus yksityisyyteen on pe
rusoikeus (Charter of Rights and Freedoms, 
8 §). Vuonna 1982 toteutettiin laaja perus
tuslakiuudistus, jonka yhtenä osana sää
dettiin samalla kertaa julkisuuslaki ja 
tietosuojalaki. Kanadan lamsäädäntö poik
keaa eurooppalaisesta - Unkaria lukuun otta
matta - juuri siinä, että julkisuudesta ja tie
tosuojasta on säädetty samassa lainsäädän
nöllisessä kokonaisuudessa. Lainsäädäntöuu
distuksen päätavoitteina oli lisätä kansalais
ten osallistumista hallintoon, parantaa hallin
nollisen päätöksenteon oikeudenmukaisuutta 
ja erityisesti lisätä kansalaisten luovuttamien 
henkilötietojen suojaa. Säädettyjen lakien 
tarkoituksena oli ratkaista niin tietojen saata
vuuteen kuin yksityisyyden suojaan liittyvät 
ongelmat. 

Kanadan provinsseilla on omat julki
suus- ja tietosuojalakinsa. Quebecissä on 
liittovaltiota vastaavasti yhdistetty julki
suus- ja tietosuojalait (Act respecting access 
to documents held by rublic bodies and the 
protection of persona information, 1982). 
Yleensä provinssien julkisuuslait vastaavat 
enemmän Yhdysvaltojen liittovaltion jul
kisuuslakia siten, että niissä on säädetty pää
periaatteeksi selkeämmin tietojen yleisjulki
suus kuin Kanadan liittovaltion julkisuuslais
sa. 

Australiassa säädettiin yleinen ja erittäin 
yksityiskohtainen julkisuuslaki vuonna 1982 
(Freedom of Information Act, 1982). Jul
kisuuslakia on uudistettu merkittävästi jo 
vuosina 1983 ja 1986. 

Uuden-Seelannin julkisuuslaki on sää-

detty vuonna 1982 (Official Information 
Act, 1982). Vuonna 1987 julkisuuslainsää
däntö ulotettiin koskemaan myös paikal
lishallinnon viranomaisia ja lisättiin muun 
muassa taloudellisia seikkoja koskevien tie
tojen suojaa. 

Japanin vuoden 1946 perustuslaissa on 
taattu sanan- ja muu ilmaisuvapaus. Tämän 
oikeuden käyttämisen edellytyksenä pidetään 
oikeutta saada tietoja hallinnon toiminnasta. 
Tarve lisätä hallinnon avoimuutta sekä toi
saalta henkilötietoja koskevaa tietosuojaa on 
tullut esille 1970-luvulta alkaen. V altakun
nallista julkisuuslainsäädäntöä ei vielä ole, 
mutta kunnallishallinnon julkisuussäännökset 
on säädetty vuonna 1991. 

Kansainväliset sopimukset ja suositukset 

Kansainvälisissäihmisoikeussopimuksis
sa korostetaan oikeutta hankkia tietoja sa
nanvapauden yhtenä ulottuvuutena. Yhdisty
neiden Kansakuntien ihmisoikeuksien yleis
maailmallisen julistuksen 19 artiklan mukaan 
kullakin yksilöllä on oikeus mielipiteen- ja 
ilmaisuvapauteen. Tähän sisältyy muun 
muassa oikeus hankkia, vastaanottaa ja levit
tää tietoja millä keinoin hyvänsä. Kansalais
oikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan 
kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 
8/1976) 19 artiklan mukaan jokaisella on 
sananvapaus, joka sisältää vapauden hank
kia, vastaanottaa ja levittää esteettä kaiken
laisia tietoja. Tätä oikeutta voidaan rajoittaa 
vain laissa säädetyssä järjestyksessä, muun 
muassa jos se on välttämätöntä toisten 
henkilöiden oikeuksien ja maineen suojele
miseksi taikka valtion turvallisuuden takaa
miseksi. Sananvapautta koskeva määräys si
sältyy myös Euroopan ihmisoikeussopi
muksen (SopS 19/1990) 10 artiklaan. Jul
kisuuslainsäädäntöön vaikuttaa myös Euroo
pan ihmisoikeussopimuksen 8 artikla, joka 
koskee yksityiselämän, perheen, kodin ja 
kirjeenvaihdon suojaa. Sen mukaan jokaisel
la on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elä
määnsä kohdistuvaa kunnioitusta. Käytän
nössä artiklan on katsottu edellyttävän val
tiolta positiivisia toimenpiteitä oikeuksien 
turv aarni seksi. 

Euroopan neuvosto on antanut vuonna · 
1982 ilmaisuvapauteen liittyvän julistuksen 
(Declaration on the Freedom of Expression 
and Information, 29.4.1982), jonka tavoittee
na on, että julkinen sektori omaksuisi avoi
men informaatiopolitiikan. Euroopan neu-
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vosto on antanut lukuisia suosituksia, joi
den tavoitteina on julkisuuden lisäämi
nen. Vuonna 1979 hyväksytyn suosituksen 
(Parliamentary Assembly of the Couneil of 
Europe, Ree 854 (1979) on Aeeess by 
the Publie to Government Reeords and the 
Freedom of Information) mukaan parlamen
taarisen demokratian edellytyksenä on se, 
että tietoja on yleisesti saatavissa. 

Vuonna 1981 Euroopan neuvosto an
toi viranomaistietojen julkisuutta koskevan 
suosituksen (Reeommendation No R(81)19 
of the Committee of Ministers to Member 
States on the Aeeess to Information Held by 
Publie Authorities). Suosituksen mukaan 
jokaisella tulisi olla oikeus saada viranomai
silta tietoja esittämättä pyynnölleen perustei
ta. Suosituksessa painotetaan myös tie
tosuojaa: henkilötietoja ei tulisi luovuttaa 
niin, että henkilön oikeutta yksityisyyteen 
loukataan. Myös tietosuojaa koskevat suosi
tukset sisältävät kannanottoja viranomaisten 
asiakirjojen julkisuuteen vaikuttavista kysy
myksistä. 

Julkisuus- ja tietosuojaperiaatteiden yh
teensovittamiseen on pyritty vuonna 1991 
hyväksytyllä suosituksena viranomaisten 
hallussa olevien henkilötietojen julkisuudesta 
(Reeommendation R(91)10 on the Com
munication to Third Parties of Personai Data 
Held by Publie Bodies). Suosituksen perus
lähtökohdan mukaan oikeus saada tietoja vi
ranomaisten julkisista asiakirjoista ei saa 
merkitä sitä, että julkisten tietojen rekiste
röinti ja käyttö jäisivät tietosuojalainsää
dännön ulkopuolelle. Suosituksessa koroste
taan myös tietoturvallisuustoimenpiteiden 
tärkeyttä silloin, kun viranomaisten rekiste
ristä luovutetaan tietoja teknisen käyttöyh
teyden avulla. Mainitut seikat on jo nykyi
sellään otettu Suomen lainsäädännössä huo
mioon. Suosituksessa edellytetään, että yksi
löiden antaessa vaeaaehtoisesti henkilötietoja 
viranomaisille, heille annetaan mahdollisuus 
vaikuttaa tietojensa käyttöön. Suosituksen 
mukaan arkaluonteiset henkilötiedot eivät 
pääsäännön mukaan saisi olla julkisuuden 
piirissä. Tämä vaatimus on puolestaan otettu 
huomioon esityksen salassapitosäännösten 
muotoilussa. 

Julkisuusperiaatetta on käsitelty myös 
hallintomenettelyä koskevissa vuonna 1977 
ja 1980 annetuissa suosituksissa. (Resolution 
(77) 31 on the Proteetion of the 
Individual in relation to the Aets of 
Administrative Authorities: Right of Aeeess 

to Administrative Information by any 
Person affeeted by an Administrative Aet ja 
Reeommendation No. R(80)2 on Individual 
Aeeess to Information in eonneetion with 
the exercise of Diseretionary Powers by a 
Publie Authority). 

Suomi on tehnyt eri maiden kanssa mo
nia hallinnonaloja, kuten verotusta, sosiaali
turvaa ja tullia koskevia sopimuksia, jotka 
sisältävät tietojenvaihtoa koskevia määräyk
siä. Esimerkiksi verosopimusten mukaan 
voidaan luovuttaa salassa pidettäviä tietoja 
toiselle sopimusvaltiolle ja saada siltä vas
taavia tietoja. 

Julkisuus Euroopan unionissa 

Euroopan unionin asiakirjojen julkisuut
ta voi kuvata harkinnanvaraisen julkisuuden 
pääsäännölle rakentuvaksi järjestelmäksi, 
jossa harkintaa rajaavat eri tasoiset salassa
pito- ja vaitiolonormit sekä toisaalta asiakir
jojen saatavuutta koskevat käytännesäännöt. 

Voimassa olevissa primäärioikeuden so
pimuksissa ei ole vastinetta julkisuusperiaat
teelle. Vaitiolovelvollisuuden perusmääräyk
senä voidaan pitää Euroopan yhteisön perus
tamissopimuksen 214 artiklaa, joka koskee 
yhteisön toimielimen tai komitean jäsenen, 
yhteisön virkamiehen ja muun sen palveluk
sessa olevan vaitiolovelvollisuutta. 

Kattavin ja jäsenvaltioiden oman lain
säädännön Iiikkuma-alaa rajoittava sekun
däärioikeuden normista on Euroopan talous
yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön 
historiallisten asiakirjojen arkistosta annettu 
asetus (ETY, Euratom N:o 354/83). Asetuk
sen 6 artiklan mukaan jäsenmaan on pidät
täydyttävä julkistamasta sellaisia hallussaan 
olevia Euroopan yhteisöjen asiakirjoja, joi
den salassapitoa ei ole kumottu. Jäsenvaltio 
ei voi säätää sellaista asiakirjaa julkiseksi, 
jonka unioni on määrännyt salaiseksi. 

Neuvosto hyväksyi vuonna 1993 tie
donsaantioikeutta neuvoston ja komission 
asiakirjoista koskevat käytännesäännöt 
(93/730/EY) sekä antoi päätöksen yleisön oi
keudesta tutustua neuvoston asiakirjoihin 
(93/731/EY). Komissio on antanut vastaavan 
päätöksen (päätös yleisön oikeudesta saada 
tietoja komission asiakirjoista; 94/90/EHTY, 
EY, Euratom). Päätökset sisältävät yleisen 
periaatteen, jonka mukaan yleisöllä on mah
dollisimman laaja pääsy komission ja neu
voston hallussa oleviin asiakirjoihin. Asia
kirjalla tarkoitetaan mitä tahansa kirjoitettua 
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tekstiä tai millä tahansa välineellä talletettua 
tietoa. 

Hakemus asiakirjojen saamiseksi on teh
tävä kirjallisesti, ja siitä on ilmettävä asiakir
jan yksilöimiseksi tarvittavat tiedot. Jos tar
peellista, asianomainen toimielin voi kysyä 
hakijalta lisätietoja. Asianomaisen toimieli
men osaston on kuukauden kuluessa hake
muksen vastaanottamisesta ilmoitettava haki
jalle joko hakemuksen hyväksymisestä tai 
siitä, että hakemus on tarkoitus hylätä. Vii
meksi mainitussa tapauksessa hakijalla on 
mahdollisuus kuukauden kuluessa tehdä uusi 
hakemus. 

Hakija saa asiakirjan joko tutustuttavaksi 
viranomaisen luona tai saa siitä kopion 
omalla kustannuksellaan. Asianomainen toi
mielin voi määrätä, että asiakirjan saanut ei 
ole oikeutettu tuottamaan tai levittämään 
asiakirjaa kaupallisiin myyntitarkoituksiin 
ilman etukäteistä hyväksyntää. 

Jos toimielimen hallussa oleva asiakirja 
on luonnollisen tai oikeushenkilön tai jäsen
valtion, unionin muun toimielimen tai muun 
kansallisen tai kansainvälisen toimielimen 
laatima, hakemus on lähetettävä suoraan 
asiankirjan laatijalle. 

Neuvoston päätös yleisön oikeudesta tu
tustua neuvoston asiakirjoihin (931731/EY) 
vastaa sisällöltään pääpiirteissään edellä ku
vattuja käytännesääntöjä. Eräitä sanonnallisia 
eroja kuitenkin on. Säännöstöjen suhdetta 
selkeyttää Euroopan yhteisöjen tuomioistui
men 19 päivänä lokakuuta 1995 antama pää
tös asiakirjojen saatavuutta koskevien käy
tännesääntöjen soveltamisesta asiassa, jonka 
olivat panneet vireille John Carvel sekä 
Guardian lehti (T -194/94). Tuomioistuin pi
tää neuvoston päätöstä yleisön oikeudesta 
tutustua neuvoston asiakirjoihin ainoana 
lainsäädännöllisenä toimena, jossa säänncl
lään ministerineuvoston asiakirjojen saata
vuutta. 

Neuvoston päätöksen 4 artiklan 1 koh
dan määräysten mukaan neuvoston asiakirjaa 
ei luovuteta, jos siinä olevien tietojen il
maiseminen voisi vahingoittaa päätöksessä 
lueteltu ja etuja, jotka ovat: 1) julkisen intres
sin suojelu (yleinen turvallisuus, kansainväli
set suhteet, rahamarkkinoiden vakaus, oikeu
denkäynti, tarkastustoiminta ja tutkinta); 2) 
yksilön ja yksityisyyden suoja tai kaupalli
sen tai teollisen salaisuuden suoja; 3) yh
teisön taloudelliset edut; sekä 4) luottamuk
sellisuuden suoja. 

Neuvoston asiakirjan luovuttamisesta 

voidaan kieltäytyä myös päätöksen 4 artiklan 
2 kohdan mukaan neuvoston etujen suojaa
miseksi. Tuomioistuimen päätöksestä Guar
dian-tapauksessa on luettavissa selvä tulkin
tasääntö: mainittu 2 kohta ei sisällä velvolli
suutta olla antamatta tietoja neuvoston käsit
telyssä olevista asiakirjoista eikä myöskään 
oikeutta olla antamatta tietoa asiakirjasta 
sillä perusteella, että se viittaa neuvostossa 
käytyihin keskusteluihin. 

Euroopan unionin avoimuuden lisäämi
nen oli esillä kesäkuussa 1997 päättyneessä 
hallitusten välisessä konferenssissa. Suomi 
teki oman esityksensä asiakirjojen julkisuutta 
koskevaksi sääntelyjärjestelmäksi. Avoimuus 
nostettiin aikaansaadussa sopimuksessa unio
nin perusperiaatteeksi nykyisen läheisyyspe
riaatteen rinnalle. Sekundäärioikeuden sään
nöksillä luodaan yleisölle yleinen oikeus tu
tustua unionin päätoimielinten asiakirjoihin. 
Aikaansaatu niin sanottu Amsterdamin sopi
mus tulee voimaan, kun se on allekirjoituk
sen jälkeen ratifioitu kaikissa sopimusmais
sa. Voimaantulon on arvioitu tapahtuvan 
aikaisintaan vuonna 1999. Asiakirjojen julki
suutta koskevat sekundäärioikeuden säädök
set on määrä antaa kahden vuoden kuluessa 
sopimuksen voimaantulosta. 

2.3. Nykytilan arviointi 

Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta 
muodostaa edelleen käyttökelpoisen lähtö
kohdan julkisuuslainsäädännön kehittämisel
le. Se on kuitenkin monelta kohdin uudista
misen tarpeessa. Käsitykset viranomaisten 
toiminnan avoimuudesta ja kansalaisten osal
listumis- ja vaikutusmahdollisuuksista ovat 
muuttuneet ja saaneet uusia ulottuvuuksia. 
Viranomaisten tietoaineistojen merkitys sa
moin kuin viranomaisten riippuvuus tieto
tekniikasta on kasvanut. 

Nykyisen lain mukaan julkisuus toteutuu 
ensisijaisesti siten, että kansalaiset, organi
saatiot ja toimittajat pyytävät tietoja asiakir
joista. Viranomaisen rooli avoimuuden to
teuttamisessa on jäänyt osin passiiviseksi, 
joskin eri viranomaiset ovat viime vuosi
kymmeninä tehostaneet omaa tiedotustoimin
taansa. Kuntalailla kumottuun vuoden 1976 
kunnallislakiin otettu tiedottamisvelvoite on 
lisännyt ja monipuolistanut kuntien tiedotus
toimintaa. Julkisuusperiaatteen aktiivinen 
huomioon ottaminen viranomaisten toimin
nassa, esimerkiksi järjestettäessä asiakirjahal
lintoa tai otettaessa käyttöön tietokoneavus-
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teisia kirjaamisjärjestelmiä, ei ole riittävästi 
toteutunut. Tämä on puolestaan johtanut ris
tiriitatilanteisiin tietoja pyytävien ja viran
omaisten välillä. 

Viime vuosien kehitys on johtanut sii
hen, että viranomaiset ovat tehtäviään hoita
essaan yhä suuremmassa määrin riippuvaisia 
tietotekniikasta. Lainsäädännölliset keinot 
ovat jääneet puutteellisiksi suhteessa niihin 
riskeihin, joita tietotekniikan lisääntynyt 
käyttö on tuonut mukanaan. Viranomaisten 
toimenpiteistä, joilla voidaan turvata viran
omaisten tietoaineistojen säilyminen muut
tumattomina tai tietoaineistojen suoja, ei ole 
säännöksiä muualla kuin henkilörekisterilais
sa. Tietoturvallisuuden kehittämiselle yhte
näisin perustein ei ole ollut lainsäädännöllis
tä pohjaa. 

Yleisten asiakirjain julkisuudesta anne
tun lain soveltamisalaan liittyy useita ongel
mia. Käytännössä on pidetty epäselvänä, 
missä laajuudessa lakia sovelletaan valtion ja 
kuntien liikelaitoksiin ja niin sanotun välilli
sen julkishallinnon orgaaneihin. Lakia ei 
myöskään voida ilman erityissäännöstä so
veltaa yksityisiin silloinkaan, kun ne hoita
vat lain nimenomaisen säännöksen nojalla 
julkisia tehtäviä. Epäselväksi samoin jää, 
säilyttääkö asiakirja julkisen luonteensa 
myös silloin, kun se laaditaan viranomaisen 
antaman toimeksiannon johdosta. Lakia laa
dittaessa ei muutoinkaan ole voitu ottaa huo
mioon nykyistä kehitystä julkishallinnon 
toimintojen yksityistämisessä ja ostopalvelu
jen käyttämisessä. 

Laissa käytetyt käsitteet ovat vanhentu
neita sekä osittain sekavia ja ristiriitaisia. 
Yleisten asiakirjain julkisuudesta annetussa 
laissa tarkoitetut yleiset asiakirjat ovat julki
sia, harkinnanvaraisesti julkisia tai salassa 
pidettäviä. Näiden lisäksi käytännössä on 
esiintynyt tähän perusjaotteluun soveltumat
tomia käsitteitä. Käsitteistön vakiintumatto
muus koskee myös salassapito- ja vai
tiolosäännöksiä. Eri laeissa kuvataan samoja 
asioita niin, että peruskäsitteiden, kuten sa
lassapitovelvollisuuden ja vaitiolovelvolli
suuden, tarkka merkitys ja tarkoitus jäävät 
tulkinnanvaraisiksi. 

Kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa 
yhteisissä asioissa kaventavat käytännössä 
rajoitukset, jotka koskevat keskeneräisten 
asioiden julkisuutta. Valmisteluasiakirjat 
ovat yleisten asiakirjain julkisuudesta anne
tun lain 5 §:n mukaan asiakirjoja, joista voi 
saada tiedon vain viranomaisen luvalla. 

Asiakirjat säilyttävät ei-julkisen luonteensa 
asian käsittelyn päättymisen jälkeenkin. 

Tärkeä osa valmisteluaineistosta jää näin 
viranomaisen luvasta riippuvaksi ja kansan
valtaisen valvonnan ulkopuolelle. Kuitenkin 
juuri valmistelun julkisuus auttaa kansalaisia 
ja tiedotusvälineitä saamaan tietoja viran
omaisten käsiteltävistä asioista ja niiden 
taustoista. Kansalaisten vaikutusmahdolli
suuksien kannalta oleellista on, että tietoja 
voidaan saada mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa ennen lopullisen päätöksen teke
mistä. 

Erityislainsäädäntöön sisältyy suuri mää
rä salassapitoa ja vaitioloa koskevia sään
nöksiä. Nämä säännökset ovat hajallaan eri 
laeissa ja asetuksissa asianomaisen aineelli
sen lainsäädännön yhteydessä. Asiakirjasalai
suuden ja vaitiolovelvollisuuden suhde on 
käytännössä vaikeaselkoinen. Tämä johtuu 
ennen muuta siitä, että salassapidon tulee 
perustua lain tasoiseen sääntelyyn, kun taas 
vaitiolovelvollisuuden on katsottu voivan 
perustua viranomaisen määräykseen tai jopa 
asian laatuun. Lainsäädäntö on muodostunut 
hajanaiseksi ja kokonaisuutena vaikeasti hal
littavaksi. Vaikka julkisuus onkin pääsääntö, 
sekä kansalaisten että viranomaisten saattaa 
olla vaikea päätellä, ovatko tietyt asiakirjat 
julkisia vai salassa pidettäviä. Tämä on 
usein johtanut myös julkisten asiakirjojen 
perusteettomaan salassa pitämiseen tai aina
kin tiedon saannin viivästymiseen. 

Salassapitosäännökset ovat usein epäyh
tenäisiä, eikä niistä käy riittävän selvästi 
ilmi salassapidon peruste ja ulottuvuus. Sa
lassapitoajat ovat osittain aiheettoman pitkät. 
Toisaalta säännöksissä ei oteta riittävästi 
huomioon niitä tietojen suojan tarpeita, jotka 
johtuvat viranomaisten tietoaineistojen laa
jentumisesta ja yksityiskohtaistumisesta sekä 
viranomaistietojen merkityksen kasvusta 
muun muassa pääoma- ja rahoitus
markkinoiden toiminnassa. Salassapitosään
nökset ovat jääneet siten puutteellisiksi. Vir
kamiesten vaitiolovelvollisuus on hajanaises
ti ja puutteellisesti säännelty. 

Yleisten asiakirjain julkisuudesta anne
tussa laissa ei säännellä perusteita viran
omaisen oikeudelle saada toiselta viranomai
selta tietoja. Sääntelyn puuttumisesta on ai
heutunut ongelmia erityisesti silloin, kun vi
ranomainen on salassapitovelvollinen ja toi
nen viranomainen on erityissäännöksen no
jalla oikeutettu tiedon saamiseen. 

Edellä mainitut yleisten asiakirjain julki-
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suudesta annetun lain ja siihen liittyvän 
muun lainsäädännön puutteet ja vanhentunei
suus edellyttävät, että julkisuuslainsäädäntö 
uudistetaan kokonaisuudessaan. 

3. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

3.1. Tavoitteet ja keinot niiden 
saavuttamiseksi 

Esityksen tavoitteena on lisätä viran
omaisten toiminnan avoimuutta ja valmiste
lun julkisuutta, tehostaa julkisuusperiaatteen 
toteutumista julkisten tehtävien hoidossa, 
edistää hyvän tiedonhallintavan omaksumista 
asiakirja- ja tietohuollossa, parantaa mah
dollisuuksia saada tietoja viranomaisten käsi
teltävistä asioista sekä siten lisätä yksilöiden 
ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia yleis
ten asioiden hoidossa. Tietojensaantioikeudet 
palvelevat omalta osaltaan demokratian sy
ventämistä sekä yhteiskunnan yleistä kehittä
mistä avoimena vuorovaikutukseen perustu
vana kansanvaltana. 

Oikeutta saada tietoja viranomaisten toi
minnasta voidaan pitää keskeisenä yksilöi
den perusoikeutena. Julkisuusperiaatteen kir
jaaminen perustuslakiin korostaa tätä entises
tään. Hallitusmuodon 10 §:n 2 momentin 
mukainen tiedonsaantioikeus ja hallitusmuo
don 16 a §:ssä säädetty perusoikeuksien tur
vaamis- ja edistämisvelvoite merkitsevät jul
kiselle vallalle velvollisuutta huolehtia siitä, 
että tietojen tarvitsijat voivat myös käytän
nössä saada tietoja viranomaisten toiminnas
ta. Hallitusmuodon säännösten mukaista on, 
että viranomaisille säädetään velvollisuus 
edistää tiedonsaantioikeuden toteutumista. 
Tätä perusoikeuksien edistämisnäkökulmaa 
ilmentää esityksessä ehdotetun viranomaisten 
toiminnan julkisuutta koskevan lain 5 luku. 

Julkisuusperiaatteen toteuttamista tehos
tettaisiin myös laajentamalla lain sovelta
misalaa kaikkiin lain nojalla julkiseen vallan 
käyttöön kuuluvia tehtäviä hoitaviin sekä 
ottamalla säännöksissä huomioon lisääntynyt 
ostopalvelujen käyttö hallinnossa. Kansalais
ten vaikutusmahdollisuuksia ehdotetaan pa
rannettaviksi lisäämällä valmistelun julki
suutta. Tietyistä yleisesti merkittävistä hank
keista olisi aina annettava tieto. 

Julkisuusperiaate ei Suomessa niin kuin 
ei muissakaan maissa merkitse ehdotonta oi
keutta tiedon saantiin. Julkisuuden on väis-

tyttävä muiden yhteiskunnallisesti tärkeiden 
syiden vuoksi. Esityksen yhtenä tavoitteena 
onkin selkeyttää salassapitoperusteita ja vi
ranomaisten asiakirjojen julkisuuden määräy
tymisperusteita edellyttämällä, että salassapi
don tulee aina perustua lain tasoiseen sään
nökseen, sekä ottamalla yleisimmistä salas
sapitoperusteista samoin kuin vaitiolovelvol
lisuuden ja asiakirjasalaisuuden välisistä suh
teista säännökset lakiin. 

Uudistuksen tavoitteena on luoda pe
rusteet hyvän tiedonhallintatavan syntymi
selle viranomaistoiminnassa. Lakiin otettai
siin yleiset säännökset viranomaisten velvol
lisuudesta huolehtia tietoaineistojen käytettä
vyydestä, salassa pidettävien ja muiden eri
tyissuojaa tarvitsevien tietojen suojaamisesta 
sekä tietojen säilymisestä muuttamattomina 
sekä muista tietojen laatua turvaavista toi
menpiteistä. Tietoturvallisuutta koskevien 
yksityiskohtaisempien teknisten vaatimusten 
asettaminen valtionhallinnossa voitaisiin to
teuttaa valtioneuvoston ohjeiden ja määräys
ten avulla. 

Lakiteknisenä tavoitteena on selkeyttää 
ja yhdenmukaistaa julkisuuslainsäädännön 
käsitteistöä sekä saattaa laki kielellisesti ja 
teknisesti nykyaikaiselle tasolle ottaen erityi
sesti huomioon tiedonsiirrossa tapahtunut 
kehitys. Tavoitteena on viranomaisten asia
kirjoJen julkisuutta koskevan lainsäädännön 
muodostaminen entistä yhtenäisemmäksi 
kokonaisuudeksi. 

Esitys kokonaisuudessaan poistaa voi
massa olevan lainsäädännön ristiriitaisuuden 
perusoikeusuudistuksen kanssa. Esityksessä 
ehdotettu laki viranomaisten toiminnan julki
suudesta on merkittävin hallitusmuodon 10 
§:n 2 momentissa säädettyä tiedonsaantioi
keutta toteuttava laki. Uudistuksella toteutet
taisiin myös vaatimus salassapitosäännösten 
ja muiden tietojen saantia koskevien rajoi
tusten säätämisestä lailla. 

3.2. Keskeiset ehdotukset ja valmistelun 
periaatteet 

Uusi yleislaki 

Esityksen tavoitteiden saavuttamiseksi 
on katsottu välttämättömäksi toteuttaa asia
kirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön 
kokonaisuudistus. Nykyinen laki yleisten 
asiakirjain julkisuudesta kumottaisiin, ja sen 
tilalle säädettäisiin laki viranomaisten toi
minnan julkisuudesta. 
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Laki viranomaisten toiminnan julkisuu
desta kattaisi julkisuuslainsäädännön keskei
simmät osa-alueet. Esityksen ulkopuolelle 
jäisi käsittelyn julkisuus. Lain periaatteet 
loisivat myös pohjan yleislain rinnalla tarvit
tavan erityislainsäädännön kehittämiselle ja 
uudistamiselle. 

Julkisuusperiaatteen soveltamisalan laajenta
minen 

Viranomaisten toiminnan julkisuutta 
koskevan lain soveltamisalasäännösten val
mistelussa on ollut lähtökohtana, että jul
kisuusperiaatteen tulisi koskea julkisen val
lan käyttöä riippumatta siitä, miten asioiden 
hoito on organisoitu tai miten toiminnassa 
syntynyt tieto on talletettu. 

Julkisuuden lisäämiseksi julkista valtaa 
käytettäessä ehdotetaan, että uuden lain so
veltamisala olisi voimassa olevaa lakia laa
jempi ja koskisi yksityisoikeudellisia yh
teisöjä ja yksityisiä henkilöitä niiden suorit
taessa julkisen vallan käyttöön kuuluvaa teh
tävää lainsäädännön nojalla. Lakiehdotukses
sa on muutoinkin pyritty määrittelemään ne 
organisaatiot, joihin lakia sovelletaan ja siten 
poistamaan nykyisen lain soveltamisessa 
esiintyneet epäselvyydet ja lisäämään julki
suutta. Niin kunnan kuin vaitionkin viran
omaiset käyttävät yhä enenevässä määrin 
erilaisia ostopalveluja tehtäviensä hoidossa. 
Lakiin ehdotetaan otettaviksi erityissäännök
set sen estämiseksi, että ostopalvelujen käyt
tö johtaisi julkisuusperiaatteen kaventumi
seen. Erityissäännökset ovat lisäksi tarpeen 
vastuusuhteiden selkeyttämiseksi. 

Ehdotettu laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta on rakennettu viranomaisten 
erillisyyden periaatteelle. Viranomaiset ovat 
lakia sovellettaessa toisiinsa nähden itsenäi
siä. Tällä on merkitystä erityisesti valmiste
lun julkisuuden kannalta. Esimerkiksi viran
omaisen toiselle viranomaiselle toimittamat 
lausunnot, aloitteet ja muut kirjelmät tulisi
vat yleensä julkisiksi välittömästi sen jäl
keen, kun ne on allekirjoitettu, jollei kysy
mys ole salassa pidettäväksi säädetystä asia
kirjasta. 

Julkisuusperiaatteen tehostamiseksi laki 
on pyritty laatimaan siten, että säännökset 
ovat sovellettavissa riippumatta tietojen tal
lennustavasta. Käsitteistöä selvennettäisiin 
ottamalla käyttöön asiakirjan ja teknisen tal
lenteen yhteisnimityksenä käsite "asiakirja". 

380085S 

Laki koskisi myös tallentamatonta tietoa, 
koska siinä olisi säännökset myös vaitiolo
velvollisuuden perusteista. 

Valmistelun julkisuuden lisääminen 

Esityksessä ehdotetaan päätöksenteon 
valmistelun ja suunnittelun julkisuuden lisää
mistä. Esitykseen sisältyvät ehdotukset voi
vat lisätessään avoimuutta valmistelussa 
paitsi parantaa yksilöiden ja yhteisöjen vai
kutusmahdollisuuksia, myös parantaa pää
töksenteon laatua, koska julkinen keskustelu 
asioissa voi tuoda esiin sellaisia näkökulmia, 
joita valmistelussa ei ole otettu huomioon. 
Tietojen antaminen valmisteilla olevista lain
säädäntöhankkeista ja muista yleisesti mer
kittävistä suunnitelmista varmistaa sen, että 
uudistushankkeita voidaan arvioida oikeiden 
tietojen perusteella, mikä puolestaan edistää 
järkiperäistä keskustelua hankkeiden vaih
toehdoista ja vaikutuksista. 

Valmistelun julkisuuden lisäämiseksi eh
dotetaan, että viranomaisen asiakirjan julki
seksi tulon ajankohta määritellään nykyistä 
tarkemmin ja että viranomaisille säädetään 
velvollisuus antaa tietoja valmisteilla olevas
ta lainsäädännöstä ja muista yleisesti mer
kittävistä valmisteltavina olevista asioista. 
Myös valmisteluelinten määrittely viran
omaisiksi lisäisi julkisuutta erityisesti valtion 
keskushallinnossa tapahtuvassa valmistelus
sa. 

Ehdotukset merkitsevät, että komiteoi
den, toimikuntien ja työryhmien ehdotukset 
tulisivat valmistuttuaan julki siksi. V almiste
luun liittyvät erilaiset tutkimukset, tilastot ja 
selvitykset tulisivat kuitenkin julkisiksi heti, 
kun ne ovat valmiit käyttötarkoitukseensa. 
Viranomaisen asiakirjan julkiseksi tulon 
määrittely merkitsisi, että viranomaisen toi
selle viranomaiselle tekemät esitykset ja 
aloitteet sekä niiden valmisteluaineisto tulisi
vat yleensä julkisiksi heti, kun esitykset ja 
aloitteet on allekirjoitettu. Valtion talousar
viota koskevat ehdotukset tulisivat julkisiksi, 
kun valtiovarainministeriön ensimmäinen 
kannanotto ministeriöiden ehdotuksiin on 
allekirjoitettu. Siten valtion talousarvion val
mistelun julkisuus lisääntyisi nykyisestä. Eh
dotus merkitsisi parannusta nykytilanteeseen 
myös sen vuoksi, että päätöksenteon valmis
teluasiakirjat tulisivat - toisin kuin nykyisin -
julkisiksi pääsäännön mukaan kaikilta osin, 
kun asia on päätetty. 
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Viranomaisille velvollisuus edistää tiedon
saantia ja toteuttaa hyvää tiedonhallintata
paa 

Voimassa olevaan lainsäädäntöön ei si
sälly selkeitä velvoitteita viranomaisille ottaa 
julkisuusperiaate huomioon toimintojensa 
suunnittelussa ja aktiivisesti huolehtia kansa
laisten tiedonsaannista. Julkisuusperiaatteen 
vahvistamiseksi ehdotetaankin, että vi
ranomaisten toiminnan julkisuutta koskevan 
lain 5 lukuun otettaisiin säännökset viran
omaisten velvollisuudesta edistää tiedonsaan
nin toteutumista. Säännökset on katsottu tar
peellisiksi muun muassa sen vuoksi, että jul
kisen vallan on hallitusmuodon mukaan tur
vattava ja edistettävä perusoikeuksien toteu
tumista käytännössä. Tiedonsaantia olisi to
teutettava tiedotustoiminnan avulla sekä 
tuottamalla julkaisuja, tilastoja ja päätösre
kistereitä yleiseen käyttöön. Viranomaisen 
olisi huolehdittava myös tietojen helposta 
saatavuudesta esimerkiksi kirjastojen ja 
yleisten tietoverkkojen avulla. Viranomaisen 
toimivaltaa päättää omista asiakirjoistaan 
lisättäisiin. Laissa korostettaisiin tarvetta sel
laiseen työnjakoon viranomaisessa, että tie
toa pyytävä saa asianmukaista palvelua. Tar
koituksena on ollut kehittää menettely niin 
joustavaksi ja yksinkertaiseksi, etteivät muo
dollisuudet aseta estettä julkisuuden nopealle 
toteuttamiselle. 

Ehdotetun lain yhtenä tavoitteena on 
saada aikaan hyvä tiedonhallintatapa hallin
nossa. Ehdotetut säännökset merkitsevät vi
ranomaisille velvollisuutta selvittää ja ottaa 
huomioon tietoon liittyvät oikeudet uudis
tuksia suunniteltaessa ja toteutettaessa. Asia
kirjat on luetteloitava tai muuten järjestettä
vä siten, että tieto julkisista asiakirjoista 
voidaan löytää vaivattomasti. Viranomaisten 
tulisi toteuttaa asiakirjahallintonsa ja tietojär
jestelmänsä sekä tietojenkäsittelyt siten, että 
asiakirjojen julkisuus voidaan vaivattomasti 
toteuttaa ja että salassa pidettävät tiedot suo
jataan asianmukaisesti ja että tietojen eheys 
ja laatu turvataan. Valtioneuvostolle annet
taisiin oikeus antaa säännöksiä ja ohjeita 
teknisistä vaatimuksista edellä mainittujen 
velvoitteiden toteuttamiseksi. 

Julkisuuden rajoitusperusteiden selkeyttämi
nen 

Julkisuusperiaatteen mukainen oikeus 
saada tietoja viranomaisten asiakirjoista on 

kirjattu hallitusmuotoon perusoikeudeksi. 
Hallitusmuodon 10 §:n 2 momentin mukaan 
tietojensaantioikeutta voidaan rajoittaa vain 
lailla. Asiakirjojen salassapidosta voidaan 
siten säätää vain lailla. Yleisten asiakirjain 
julkisuudesta annetun lain 9 §:n 2 momentin 
kaltainen säädösvallan delegointi asetustasol
le ei enää olisi mahdollista. 

Yleisimmät salassapitoperusteet on py
ritty keskittämään ehdotettuun lakiin viran
omaisten toiminnan julkisuudesta. Hallitus
muodon 10 §:n 2 momentti merkitsee sitä, 
että poikkeuksista voidaan säätää missä ta
hansa laissa ja minkä tahansa välttämättö
mäksi katsotun salassapitointressin turvaami
seksi. Salassapitosääntely voitaisiin toteuttaa 
keskitetysti vain, jos hallitusmuodossa oi
keutettmsiin tekemään julkisuusperiaatteesta 
poikkeuksia tiettyihin tarkoituksiin vain tie
tyssä laissa. Tällainen järjestelmä on omak
suttu Ruotsissa. Uudistusta valmisteltaessa 
on kuitenkin päädytty siihen, ettei näin jäyk
kä järjestelmä ole tarkoituksenmukainen. 
Käytännössä voi olla tarpeen säätää jul
kisuusperiaatteen poikkeuksista muussakin 
laissa kuin laissa viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta. Keskitetystä sääntelystä ei 
kuitenkaan tulisi poiketa, ellei siihen ole 
erityisen painavia ja poikkeuksellisia syitä. 

Viranomaisten toiminnan julkisuutta 
koskevaan lakiin otettaviksi ehdotetut salas
sapitoperusteet on kirjoitettu soveltamisalal
taan yleisiksi siten, ettei niissä enää nykyi
seen tapaan lueteltaisi niitä viranomaisia, 
joiden hallussa asiakirjat ovat salassa pidet
täviä (salassapitoperusteiden yleispätevyys). 
Tämän ehdotuksen on katsottu omalta osal
taan selkeyttävän salassapidon määrittelyä 
sekä edistävän yhtenäisiin perusteisiin poh
jautuvan salassapitolainsäädännön kehittä
mistä. Menettely on katsottu välttämättö
mäksi myös sen vuoksi, että tehtävien orga
nisointitavat voivat hallinnossa vaihdella 
merkittävästi ja muun muassa kunnilla on 
aikaisempaa suuremmat mahdollisuudet 
muodostaa toimialaltaan laajoja toimielimiä 
viranomaistehtävien hoitamista varten. 

Ehdotuksen sekä asiakirjojen julkisuu
den alkamisajankohtaa että salassapitoa mää
ritteleviä säännöksiä laadittaessa keskeisenä 
perusteena on ollut toteuttaa neutraliteettipe
riaatetta siten, että viranomainen ei sellaisis
sa rooleissaan, joissa se on rinnastettavissa 
yksityiseen toiminnanharjoittajaan, joutuisi 
tätä huonompaan asemaan. Tällaisia tilantei
ta ovat esimerkiksi viranomaisen toimiminen 
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sopimusosapuolena, neuvotteluosapuolena 
sekä oikeudenkäynnin osapuolena. 

Lakiin on otettu uusia salassapitosään
nöksiä muun muassa turvajärjestelyjen tar
koituksen sekä tulo-, finanssi-, raha- ja va
luuttapolitiikan haitaruisedellytysten sekä 
markkinoiden toimivuuden varmistamiseksi 
sekä todistajien ja yksityisyyden suojan te
hostamiseksi. 

4. Esityksen vaikutukset 

4.1. Vaikutukset kansalaisiin 

Esitykseen sisältyvät ehdotukset lisäävät 
ja parantavat kansalaisten mahdollisuuksia 
saada tietoja viranomaisten toiminnasta ja 
julkisen vallan käytöstä, yhteiskuntaoloista 
sekä julkisen vallan päätöksenteon vaikutuk
sesta niihin. 

Tiedonsaantioikeudet sekä viranomaisille 
ehdotetut velvollisuudet tuottaa ja jakaa toi
mintaansa sekä yhteiskuntaolojen kehittymis
tä toimialallaan koskevia tilastoja ja selvi
tyksiä, tiedottaa toiminnasta sekä saattaa 
tieto helposti saataville antavat mahdollisuu
den saada kuvan viranomaisten toiminnasta 
ja sen vaikutuksesta. Velvollisuus antaa tie
toja lainsäädäntöhankkeista ja muista ylei
sesti merkittävistä vireillä olevista suunnitel
mista ja päätöksistä parantavat mahdolli
suuksia osallistua ja vaikuttaa viranomaisten 
ratkaistavina oleviin asioihin joko muutoin 
säädettyjen osallisturuisjärjestelmien avulla 
tai kansalaistoiminnan keinoin tai osallistu
malla julkiseen keskusteluun tai vaikuttamal
la edustuksellisten toimielinten jäseniin. 

Asianosaisjulkisuutta koskevat säännök
set sekä oikeus saada tieto itseään koskevista 
asiakirjoista antavat mahdollisuuden valvoa 
omia oikeuksiaan ja etujaan viranomaisen 
käsittelemässä asiassa. 

Täsmentyvät yksityiselämän suojaa kos
kevat säännökset tehostavat yksilöiden itse
määräämisoikeutta ja muita oikeuksia elää 
elämäänsä ilman ulkopuolisten perusteetonta 
puuttumista ja turvaavat siten mahdollisuuk
sia hyödyntää julkisen vallan tarjoamia pal
veluja. 

4.2. Vaikutukset elinkeinoelämään 

Salassa pidettävien tietojen luovuttamis
perusteiden yleinen selkeyttäminen antaa 

mahdollisuuden hyödyntää viranomaisilla jo 
olevia tietoja toisen viranomaisen tarpeisiin 
yritysten luvalla ja siten vähentää yrityksien 
viranomaisten tietojensaantipyynnöistä ai
heutuvia kustannuksia 

Esityksen ehdotukset, muun muassa 
säännökset viranomaisten tietopalvelusta, pa
rantavat mahdollisuuksia hyödyntää viran
omaisten hallussa olevia tietoaineistoja yksi
tyisellä sektorilla esimerkiksi yleisissä tiet<?
verkoissa tiedonsaantiin liittyviä palveluJ~ 
tarjoavassa teollisuudessa. Esityksellä voi 
siten olla taloudellista toimintaa edistäviä 
vaikutuksia informaatiomarkkinoilla kuten 
Euroopan unionin informaatioyhteiskuntaa 
selvittävässä ohjelmassa (INFO 2000) on 
esitetty. 

Kilpailevien tarjousten tekijöiden tiedon
saantioikeutta koskevat säännökset tehosta
vat teknisten liikesalaisuuksien suojaa. 

4.3. Taloudelliset vaikutukset 

Ehdotettu laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta merkitsisi, että viranomaisten 
olisi noudatettava toiminnassaan hyvää tie
donhallintatapaa. Viranomaisten olisi kartoi
tettava ja luetteloitava hallussaan olevat tie
toaineistot sekä selvitettävä muun muassa 
niihin sisältyvien tietojen suojan tarve sekä 
tietojen ja niiden saatavuuden merkitys. 
Huolenpito asiakirjojen ja tietojärjestel~Ien 
tietojen suojaa, eheyttä ja laatua koskevista 
toimenpiteistä merkitsee tietoturvallisuuden 
tehostumista. 

Ehdotettu laki viranomaisten toimin
nan julkisuudesta ja sen nojalla annetta
vat säännökset merkitsevät viranomaisten 
tietojärjestelmien hyvän julkisuus- ja sa
lassapitorakenteen vaatimusta: salassa pidet
tävät ja julkiset tiedot on voitava erottaa 
toisistaan niin, että julkiset tiedot voidaan 
antaa niitä pyytäville salassa pidettävien tie
tojen paljastumatta. Tämä saattaa edellyttää 
automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpi
dettävien tietojärjestelmien muuttamista. 
Toisena vaihtoehtona on, että viranomainen 
varautuu manuaalisesti erottamaan julkiset ja 
salassa pidettävät tiedot tulosteista. Koska 
viranomainen nykyisenkin lain mukaan on 
velvollinen antamaan tiedon asiakirjan julki
sesta osasta, edellä kuvatuista tehtävistä ai
heutuvia kustannuksia ei voida pitää yksis
tään tästä esityksestä johtuvina. Esityksessä 
ehdotetaan tietojärjestelmien kuntoon saatta-
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miselle asetettavaksi viiden vuoden siirtymä
aika, joka vähentää esityksestä aiheutuvia 
kustannuksia sen vuoksi, että tämän ajan ku
luessa tietojärjestelmiä on säännönmukaisesti 
muutoinkin uudistettava ja tarvittavat muu
tokset voidaan ajoittaa tapahtuvaksi samanai
kaisesti tietojärjestelmien normaalin kehitys
työn yhteydessä. Viiden vuoden siirtymäai
kaa voidaan asetuksella jatkaakin, jos se 
osoittautuu tarpeelliseksi valtioneuvoston 
ehdotetun lain nojalla annettavien ohjeiden 
ja määräysten tarkoituksenmukaisen täytän
töönpanon vuoksi. Tietoturvallisuuden tehos
tamisesta aiheutuvia kustannuksia arvioidaan 
yksityiskohtaisemmin osana valtioneuvoston 
tietoturvallisuudesta annettavien säännösten 
ja ohjeiden valmistelua. 

Velvoitteet merkitsisivät asiakirjahallin
non ja vastuusuhteiden sekä tietovirtojen pe
rusteiden nykyistä täsmällisempää määritte
lyä sekä tietoihin liittyvien oikeuksien huo
mioon ottamista uudistuksia suunniteltaessa. 
Asiakaspalvelu olisi järjestettävä asiakirjojen 
julkisuutta toteutettaessa sekä huolehdittava 
tiedotuksesta ja sen perusteiden määrittelys
tä. Velvoitteista voi aiheutua kustannuksia 
etenkin, jos tällaisista tehtävistä ei ole aikai
semmin huolehdittu asianmukaisesti. 

Uuden lainsäädännön voimaantulo edel
lyttää henkilöstön kouluttamista sekä sen 
varmistamista, että noudatetut menettelyt 
vastaavat uuden lainsäädännön vaatimuksia. 

Lain täytäntöönpanon välittömät virano
maisten kokonaiskustannukset voidaan kar
keasti arvioida ottamalla huomioon hyvän 
tiedonhallinlavan toteuttamiseksi tarpeellis
ten selvitysten ja toimenpiteiden sekä koulu
tuksen aiheuttamat keskimääräiset työvoima
kustannukset. Tällä perusteella kustannukset 
ovat valtion- ja kunnallishallinnossa karkeas
ti arvioituna yhteensä noin 70 miljoonaa 
markkaa. Kustannukset jakaantuvat voi
maantulosäännösten vuoksi kahdelle vuodel
le. Tarkoituksena on ollut, että toimenpiteet 
voidaan suorittaa osana viranomaisten nor
maalia toimintaa ja että uudistus ei siten 
edellytä määrärahojen lisäämistä. Kustan
nuksia arvioitaessa ei erikseen ole otettu 
huomioon tietojärjestelmien uudistamisesta 
aiheutuvia kustannuksia, koska tarvittavat 
muutostyöt voidaan siirtymäsäännösten 
vuoksi ajoittaa tehtäväksi osana tietojärjes
telmien yleistä kehittämistä. 

Ehdotetut toimenpiteet tähtäävät viran
omaisten tietohallinnon ja toiminnan tehok
kuuden lisääntymiseen täsmentyvien tehtävä-

määrittelyjen ja paremman asiakirjahallin
noinuin vuoksi. Esitys ei myöskään muuttai
si viranomaisen mahdollisuuksia periä mak
su asiakirjan kopiosta. Ehdotetut säännökset 
viranomaisten tietopalvelusta voivat lisätä 
viranomaisten tuloja, mutta niiden määrää 
on vaikeata ennakoida. 

4.4. Vaikutukset hallintoon 

Viranomaisia koskevat uudet velvoitteet 
luovat perusteet asianmukaisesti ja tietoon 
liittyvät eri oikeudet ja intressit huomioon 
ottavana tavalla suunnitella, hoitaa ja hyö
dyntää viranomaisten tietoaineistoja. Hyvän 
tiedonhallinlavan omaksuminen parantaa 
paitsi julkisuusperiaatteen mukaisten tiedon
saantioikeuksien toteutumista, myös viran
omaisten sisäistä työskentelyä sekä tietojen 
laatua, suojaa ja käytettävyyttä. 

Ehdotetut uudistukset luovat perusteet 
yhtenäistää ja parantaa viranomaisten välistä 
tietojenvaihtoa. Laissa viranomaisten toi
minnan julkisuudesta säädettäisiin yleisistä 
perusteista luovuttaa tietoja toisille viran
omaisille. Viranomaiset voisivat muun 
muassa antaa toisilleen teknisen käyttöyhtey
den avulla laissa säädetyin edellytyksin sa
lassa pidettäviä henkilötietoja, mikä vähen
täisi erityissäännösten tarvetta. 

Ehdotetuna lailla siirrettäisiin päätösval
taa ministeriöiltä muille viranomaisille. Eh
dotuksella, jonka mukaan tiedon antamisesta 
salassa pidettävästä tallenteesta päättäisi se 
viranomainen, jonka asiakirjasta on kysy
mys, on pyritty hajauttamaan lupapäätösten 
tekeminen nykyistä aiemmalle viranomais
tasolle. Ehdotus saattaa lisätä näiden viran
omaisten tehtäviä. Välittömiä vaikutuksia on 
kuitenkin vaikea arvioida. 

Tietosuojalautakunta ei esityksen mu
kaan enää voisi antaa lupaa tietojen luovut
tamiseen viranomaisten rekistereistä. 

5. Asian valmistelu 

5.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Aikaisemmat uudistusehdotukset 

Julkisuus- ja salassapitolainsäädännön 
uudistaminen on ollut vireillä eri lainvalmis
teluhankkeina 1970-luvulta lähtien. Valtio
neuvoston vuonna 1972 asettaman tietojär-
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jestelmäkomitean hallinto- ja elinkeinotieto
jaosto laati luonnoksen julkisuuslaiksi 
(Luonnos tietojärjestelmäkomitean II osa
mietinnöksi. Julkisuuslaki ja laki painova
pauslain muuttamisesta. 1975). Tietojärjes
telmäkomitea lakkautettiin vuonna 1975. 

Valtioneuvoston kanslia asetti vuonna 
1973 toimikunnan, jonka tehtävänä oli kii
reellisesti laatia valtionhallinnolle ohjeet sa
laisten ja luottamuksellisten asiakirjojen kä
sittelystä. Tämä salassapitotoimikunta ehdot
ti mietinnössään (komiteanmietintö 1974:70) 
luotavaksi lupajärjestelmän, jonka mukaan 
salassa pidettävästä asiakirjasta voitaisiin 
antaa tietoja erityisestä syystä myönnettävän 
luvan perusteella. Toimikunnan ehdotukset 
eiy.ät näiltä osin johtaneet lainsäädäntötoi
mnn. 

Oikeusministeriö asetti vuonna 197 6 
työryhmän valmistelemaan ehdotusta laiksi 
yleisten asiakirjain ja viranomaistoiminnan 
julkisuudesta. Työryhmän työn lähtökohtana 
oli tietojärjestelmäkomitean hallinto- ja elin
keinotietojaoston valmistelema luonnos jul
kisuuslaiksi ja siitä hankitut lausunnot. Työ
ryhmä valmisteli ehdotuksen julkisuuslain
säädännön osittaisuudistukseksi (Ehdotus 
julkisuuslainsäädännön osittaisuudistukseksi. 
Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston jul
kaisu 14/1978). Työryhmän ehdotuksen poh
jalta lisättiin yleisten asiakirjain julkisuudes
ta annettuun lakiin vuonna 1982 hallinto
menettelylain säätämisen yhteydessä uusi 3 a 
luku asianosaisen oikeudesta asiakirjaan. 
Oikeusministeriö asetti elokuun 21 päivänä 
1980 uuden työryhmän, jonka tehtävänä oli 
valmistella julkisuuslainsäädännön osit
taisuudistusta valmistelleen työryhmän ehdo
tuksen pohjalta ehdotus yleisten asiakirjain 
julkisuudesta annetun lain muuttamiseksi. 
Työryhmän luonnos hallituksen esitykseksi 
valmistui keväällä 1981. Työryhmän luon
noksesta pyydettiin lausunnot eri viran
omaisilta, ja niiden pohjalta laadittiin tarkis
tettu luonnos laiksi yleisten asiakirjain julki
suudesta annetun lain muuttamisesta, josta 
pyydettiin laintarkastuskunnan lausunto. 
Laintarkastuskunta katsoi lausunnossaan (n:o 
3/1982), ettei valmistelun julkisuutta ole 
syytä lisätä luonnoksessa esitetyllä tavalla. 
Lainvalmistelua jatkettiin tämän jälkeen oi
keusministeriössä vuoteen 1985. Valmistelu 
ei kuitenkaan johtanut lainsäädäntötoimiin. 

Valtioneuvoston vuonna 1981 asettama 
tietosuojakomitea, jonka tehtävänä oli laatia 
ehdotus henkilötietojen rekisteröinnissä nou-

datettaviksi säädöksiksi, ehdotti mietinnös
sään (komiteanmietintö 1981 :66) yleisten 
asiakirjain julkisuudesta annettuun lakiin 
paitsi valmistelemastaan henkilörekisterilais
ta johtuvia muutoksia myös uutta 4 a lukua, 
joka sisälsi yleiset säännökset viranomaisten 
välisestä salassa pidettävien tietojen vaihdos
ta. Henkilörekisterilain säätämisen yhteydes
sä yleisten asiakirjain julkisuudesta annet
tuun lakiin tehtiin vain henkilörekisterilaista 
johtuvat muutokset, eivätkä komitean ehdo
tukset muilta osin johtaneet lainsäädäntötoi
miin. 

Valtion budjettiasiakirjojen julkisuutta 
koskevia säännöksiä on valmisteltu valtiova
rainministeriön vuonna 1983 asettamassa 
työryhmässä ( työryhmämuistio 1984: VM 2). 
Työryhmän mietinnön pohjalta valtiovarain
ministeriössä laadittiin esitysehdotus laiksi 
valtion tulo- ja menoarvion sekä tilinpäätök
sen perusteista annetun lain muuttamisesta. 
Ehdotus ei kuitenkaan johtanut lainsäädän
tötoimiin. 

Eduskunnan toivomukset ja lausumat 

Eduskunta on useissa eri yhteyksissä 
kiinnittänyt huomiota julkisuus- ja salassapi
tosäännöstön kehittämistarpeisiin. Seuraavas
sa mainitaan eduskunnassa viime vuosina 
esitettyjä kannanottoja. 

Eduskunnassa vuonna 1985 tehdyssä la
kialoitteessa (LA n:o 101/1985 vp) kiinnitet
tiin huomiota kansanedustajien tarpeeseen 
saada tietoja erityisesti tulo- ja menoarvio
esityksen valmisteluun liittyvistä yleisten 
asiakirjain julkisuudesta annetun lain 5 §:ssä 
tarkoitetuista asiakirjoista. Lakialaitteessa 
vuodelta 1991 (LA n:o 39/1991 vp) katsot
tiin tarpeelliseksi lisätä valmisteluasiakirjo
jen julkisuutta, jotta tietojen saantia luvanva
raisesti julkisista asiakirjoista ei estettäisi 
perusteettomasti. Ehdotuksessa tähdennettiin 
tietojen saamisen tärkeyttä valmisteltavana 
olevista asioista ja todettiin tietojen saamisen 
myös edistävän kansalaisten mahdollisuuksia 
valvoa viranomaisten toimia ja vaikuttaa 
niihin. Lisäksi ehdotettiin säädettäväksi sa
lassa pidettävien tietojen luovuttamisesta 
viranomaisten kesken. Samaan uudistustar
peeseen kiinnitettiin huomiota lakialaittees
sa vuodelta 1989 (LA 58/1989 vp) sekä 
vuonna 1986 tehdyssä toivomusaloitteessa 
(TA 1051/1986 vp ). Toivomusaloitteessa 
ehdotettiin lisäksi otettavaksi lakiin viran
omaisen tiedottamisvelvollisuutta korostavat 
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säännökset. 
Salassapitoa ja ei-julkisia asiakirjoja 

koskevien säännösten uudistamista nyky-yh
teiskunnan tiedontarvetta vastaaviksi kiireh
dittiin myös vuonna 1990 tehdyssä kirjalli
sessa kysymyksessä (KK 140/1990 vp). 
Vuonna 1996 esitetyssä kirjallisessa kysy
myksessä (KK 386/1996 vp) kiinnitettiin 
huomiota siihen, että kuntien perustamien 
yhtiöiden ja säätiöiden toiminta ei täytä kun
talaissa omaksuttua hallinnon julkisuuden 
periaatetta. 

Käsitellessään virkarikoslainsäädännön 
uudistamista vuonna 1989 eduskunnan laki
valiokunta kiinnitti huomiota asiakirjojen 
julkisuus- ja salassapitosäännösten uudista
mistarpeisiin (LaVM 7/1989 vp). Valiokunta 
piti ongelmallisena erityisesti sitä, että val
misteltavana olevaan asiaan liittyvät asiakir
jat ovat periaatteessa ei-julkisia, kunnes pää
tös asiassa on tehty. Valiokunnan mukaan 
valtaosa valmisteltavista asioista ja niitä kos
kevista asiakirjoista on sellaisia, että niistä 
pitäisi olla oikeus antaa ja saada tietoja jo 
valmisteluvaiheessa. Lakivaliokunta kiinnitti 
huomiota myös siihen, että julkisuuslainsää
dännön ja salassapitosäännösten käsitteistö 
on vakiintumatonta ja epäyhtenäistä. Va
liokunta piti välttämättömänä, että hallinnon 
ohjenuorana pidetään mahdollisimman laajaa 
avoimuutta ja että julkisuuslainsäädäntöä 
uudistetaan kiireesti asioiden valmistelun 
julkisuutta lisäämällä. 

Vastauksessaan hallituksen esitykseen 
poliisilaiksi (HE 57/1994 vp) eduskunta 
edellytti hallintovaliokunnan lakiesityksen 
käsittelyssä esittämän kannan mukaisesti 
(Ha VM 20/1994 vp ), että hallitus ryhtyy 
pikaisesti toimenpiteisiin julkisuus- ja salas
sapitosäännösten uudistamiseksi. Tällöin tuli 
kokonaistarkastelun perusteella määritellä 
kriteerit viranomaisten oikeudelle saada tie
toja toisilta viranomaisilta ja muilta tahoilta 
sekä keinot salassapito- ja tiedonluovutus
säännösten välisten kollisiotilanteiden ratkai
semiseen. Huomioon tuli ottaa myös yksityi
syyden suojaan liittyvät kysymykset. 

Valtiontilintarkastajat ovat samoin kiin
nittäneet huomiota julkisuuslainsäädännön 
epäkohtiin. Kertomuksessaan vuodelta 1989 
(s. 42 - 48) valtiontilintarkastajat käsittelivät 
laajasti eduskunnan asiakirjojen julkisuutta 
ja asian käsittelyn julkisuutta eduskunnassa. 
Kertomuksessa tuotiin esiin sellaisia ristirii
toja, joita saattaa syntyä, kun yleisten asia
kirjain julkisuudesta annettua lakia joudutaan 

soveltamaan eduskunnan työskentelyyn sen 
vuoksi, että valtiopäiväjärjestyksestä puuttuu 
vastaava säännös. Valtiontilintarkastajat toi
voivat, että julkisuustoimikunta käsittelisi 
työssään myös näitä ongelmia. 

Käsitellessään hallituksen esitystä perus
oikeussäännösten kokonaisuudistukseksi (HE 
309/1993 vp) eduskunnan perustuslakiva
liokunta totesi hallitusmuodon 10 §:n 2 mo
mentin muutoksen merkitsevän julkisuuspe
riaatteen perustuslaintasoista vahvistamista 
(PeVM 25/1994 vp). Valiokunta katsoi, että 
tämän vuoksi oli syytä selvittää, onko tarvet
ta tarkistaa myös esimerkiksi eduskunnan 
valiokuntatyön julkisuutta koskevia valtio
päiväjärjestyksen säännöksiä. 

Myös eduskunnan oikeusasiamies on 
eri yhteyksissä tuonut esiin julkisuuslain
säädännön uudistamistarpeita. Vuonna 1990 
oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa 
(lausunto n:o 511990) oikeusasiamies totesi, 
että julkisuussäännöstössä ei oteta riittäväs
ti huomioon hallinnon ja tiedotuksen uu
sia tapoja, tehtäviä ja tarpeita. Erityisen 
tärkeänä oikeusasiamies piti julkisuuslain
säädännön sovittamista Euroopan neuvoston 
ihmisoikeussopimuksen yksityisyyden suojaa 
ja ilmaisuvapautta koskevan tulkintakäy
tännön mukaiseksi. Oikeusasiamies teki 
vuonna 1992 oikeusministeriölle esityksen 
viranomaisten diaarien julkisuuden turvaa
miseksi ja eräiden julkisuuslainsäädännön 
käsitteiden täsmentämiseksi, jotta hallin
non ja lainkäytön julkisuus toteutuisi 
käytännössä (EOA:n kirje 2.1 0.1992, dnro 
1408/92). Vuonna 1993 eduskunnan apu
laisoikeusasiamies kiinnitti oikeusministenön 
huomiota siihen epäkohtaan, että syyttä
mättäjättämispäätöksen myötä tulevat jul
kisiksi myös esitutkinta-aineistoon sisälty
vät erittäin arkaluonteiset tiedot (AOA:n kir
je 24.8.1993, dnro 144112/93). Tällaisia ti
lanteita voitaisiin välttää uudistamalla jul
kisuuslainsäädäntöä. 

Julkisuustoimikunnan mietintö 

Oikeusministeriö asetti helmikuussa 
1990 toimikunnan julkisuus- ja salassapito
lainsäädännön uudistamista varten. Toimi
kunnan tuli: 

1) yksilöidä nykyisessä asiakirjain julki
suutta ja salassapitoa sekä tietojen vaihtoa 
koskevassa lainsäädännössä ilmenevät ongel
mat' 

'2) määritellä, minkä periaatteiden mu-
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kaan asiakirjojen julkisuuden rajojen tulisi 
määräytyä ja millä perusteilla ja missä laa
juudessa asiakirjoja olisi säädettävä salassa 
pidettäviksi; 

3) selvittää, missä määrin valmisteltava
na olevan asian julkisuutta voitaisiin lisätä; 

4) määritellä, tulisiko salassapitolainsää
däntöä selkeyttää ensisijaisesti eri hallin
nonalojen lainsäädännössä vai kokoamalla 
salassapitosäännökset yhtenäiseen lakiin; 
sekä 

5) tekemiensä selvitysten ja kannanotto
jen perusteella laatia ehdotus julkisuus- ja 
salassapitolainsäädännön kokonaisuudistuk
seksi. 

Toimikunta jätti mietintönsä (komitean
mietintö 1992:9) huhtikuussa 1992. Toimi
kunnan mietintöön sisältyy ehdotus uudeksi 
julkisuuslaiksi, laiksi henkilörekisterilain 
muuttamisesta sekä laiksi rikoslain 40 luvun 
6 §:n muuttamisesta. 

Toimikunta ehdotti, että asiakirjan ja 
teknisen tallenteen yhteisnimityksenä otettai
siin käyttöön ilmaisu "tallenne". Yleisen 
asiakirjan käsitteestä ehdotettiin luovuttavak
si. Sen sijasta ehdotettiin käytettäväksi il
maisua "viranomaisen hallussa tai määrättä
vissä oleva tallenne". Koska toimikunnan 
pyrkimyksenä oli julkisuusperiaatteen ulotta
minen kaikkeen julkisen vallan käyttöön ja 
julkisen tehtävän hoitamiseen, viranomainen 
on lakiehdotuksessa määritelty niin, että sillä 
tarkoitetaan paitsi hallinto-organisaatioon 
kuuluvia viranomaisia myös sen ulkopuolisia 
toimielimiä sekä yksityisiä näiden hoitaessa 
julkisia tehtäviä. Myös organisatorisesti 
epäitsenäiset mutta toiminnallisesti itsenäiset 
toimielimet, kuten työryhmät, olisivat jul
kisuuslaissa tarkoitettuja viranomaisia. 

Valmistelun julkisuutta ehdotettiin lisät
täväksi niin, että tallenteet olisivat asian kä
sittelyn päätyttyä aina julkisia. Viranomai
nen voisi harkintansa mukaan antaa tietoja 
tallenteesta jo ennen kuin se on julkinen. Vi
ranomaisen olisi harkintavaltaa käyttäessään 
otettava huomioon lain yleiset tavoitteet ja 
viranomaiselle kuuluva tiedottamisvelvolli
suus. Julkisuutta ei saisi perusteettomasti 
rajoittaa. Valmistelun julkisuutta lisää myös 
se, että muun muassa toiminnallisesti itse
näiset työryhmät ovat laissa tarkoitettuja vi
ranomaisia. Valmistelun julkisuuteen vaikut
taa myös ehdotus ei-julkisen tiedon paljasta
mista koskevan rikoslain 40 luvun 6 §:n ku
moamisesta. 

Ehdotuksen mukaan salassapitosäännök-

set, mukaan lukien vaitiolovelvollisuutta 
koskevat säännökset, keskitettäisiin jul
kisuuslakiin. Laissa lueteltaisiin ne tärkeät 
yleiset ja yksityiset edut, joiden suojaa
miseksi julkisuutta on rajoitettava. Lakiin 
tulisi uusina elementteinä säännökset viran
omaisten tiedonsaantioikeudesta ja viran
omaisaloitteisesta tiedottamisesta. Salassapi
dosta voitaisiin ehdotuksen mukaan vastai
suudessa säätää vain lailla. 

Julkisuuslakiin ehdotettiin otettaviksi 
yleiset säännökset viranomaisen oikeudesta 
saada tieto salassa pidettävästä tallenteesta 
toiselta viranomaiselta eräissä tyypillisissä ti
lanteissa. Lisäksi lakiin ehdotettiin otettavak
si suppea yleislauseke, jonka nojalla viran
omaisella on oikeus saada salassa pidettäviä 
tietoja muissakin tilanteissa. Muilta osin vi
ranomaisten tiedonsaantioikeuden sääntely 
jäisi erityislainsäädännön varaan. Koska vi
ranomaisen oikeus saada toiselta viranomai
selta salassa pidettäviä tallenteita merkitsee 
poikkeusta tallenteen salassapitovelvollisuu
desta, on johdonmukaista, että myös tämän 
oikeuden tulisi perustua laintasoiseen säänte
lyyn. 

Toimikunnan ehdottamaan julkisuusla
kiin sisältyi myös säännös viranomaisen vel
vollisuudesta oma-aloitteisesti tiedottaa toi
mialaansa kuuluvista yleisesti merkittävistä 
suunnitelmista, ehdotuksista ja ratkaisuista 
sekä muutenkin toiminnastaan ja palveluis
taan. 

5.2. Lausunnot julkisuustoimikunnan 
mietinnöstä 

Oikeusministeriö pyysi julkisuustoimi
kunnan mietinnöstä lausunnon 99:ltä eri or
ganisaatioita. Kirjallisia lausuntoja saatiin 
84, joista kuusi on useamman organisaation 
yhteisesti antamia lausuntoja. Lausunnoista 
on laadittu tiivistelmä. Seuraavassa on tiivis
telmä keskeisimmistä lausunnoissa esiin tul
leista näkökohdista. 

Lausunnonantajat pitivät toimikunnan ta
voitteita pääosin hyvinä sekä uudistusta tar
peellisena. Mietintöä arvosteltiin kuiten~in 
siitä, ettei siinä ole otettu huomioon hallin
non ja tiedon tallettamisen teknistymise~ 
vaikutusta. Lausunnonantajista osa korosti 
tarvetta selkeyttää säännöksiä ja tehdä ne 
yksiselitteisemmiksi. 

Tasavallan presidentin kanslia ja oikeus
kansleri vastustivat lain ulottamista koske-
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maan myös tasavallan presidenttiä. Tiedotus
välineiden edustajat puolestaan katsoivat, 
ettei ole aihetta jättää tasavallan presidenttiä 
lain soveltamisalan ulkopuolelle. U seammas
sa lausunnossa esitettiin huoli julkisuuden 
kaventumisesta ostopalvelujen käytön, toi
mintojen yhtiöittämisen ja liikelaitostamisen 
vuoksi. Valtion nykyiset liikelaitokset vas
tustivat julkisuuslain ulottamista niihin. 
Myös viranomaisen harjoittaman maksullisen 
palvelutoiminnan kuulumista lain sovelta
misalan piiriin vastustettiin, koska se ilmei
sesti merkitsisi palvelutoiminnasta tuloja 
hankkivan viranomaisen joutumista yksityi
siä kilpailijoitaan huonompaan asemaan. 

Lausunnoissa arvosteltiin ehdotusta sen 
vuoksi, että kolmijako julkisiin, salassa pi
dettäviin ja ei-julkisiin asiakirjoihin ei eräi
den lausunnonantajien mielestä ilmene sel
keästi ja kokoavasti mistään säännöksestä. 
Toimikunnan ehdottamaa laajempaa valmis
telun julkisuutta toivoivat tiedotusvälineitä 
sekä työntekijöitä ja maa- ja metsätaloutta 
edustavat lausunnonantajat sekä osa viran
omaisista. 

Julkisuustoimikunnan ehdotusta salassa
pitosäännösten keskittämisestä julkisuusla
kiin arvosteltiin sen vuoksi, että se heiken
täisi viranomaisten normitietoisuutta ja että 
ehdotus johtaisi epäloogiseen lainsäädän
töön, koska varsin usein on tarpeen sää
tää salassa pidettävien tietojen luovuttami
sesta erityislainsäädännössä. Salassapitosään
nösten kirjoittamiseen siten, että asiakirja 
olisi salassa pidettävä, jos sen luovuttamises
ta aiheutuisi laissa määritelty seuraus, suh
tauduttiin osassa lausuntoja varauksellisesti. 
Salassa pidettävien tietojen luovuttamista 
koskevia menettelysääntöjä pidettiin moni
mutkaisinaja hankalina. Lehdistöä edustavat 
lausunnonantajat esittivät päätösvallan usko
mista julkisuuslainsäädännön toteutusta val
vovalle erityiselle toimielimelle. 

Lakiehdotuksen muuttamista siten, että 
asianosaisen tiedonsaantioikeus olisi hallin
tolainkäytössä yhtä laaja kuin riita- ja ri
kosasioissa, esitettiin kymmenessä lausun
nossa. Toimikunnan ehdottamia säännöksiä 
viranomaisen oikeudesta saada tieto salassa 
pidettävästä tallenteesta toiselta viranomai
selta pidettiin osin tulkinnanvaraisina, ja kat
sottiin, että ne eivät paranna nykyistä tilan
netta, vaan että edelleen tarvitaan erityislain
säädäntöä. 

Oikeuskansleri katsoi olevan syytä vielä 
harkita ehdotusta ei-julkisen tiedon paljas-

tamisen kriminalisoivan rikoslain 40 luvun 6 
§:n kumoamiseksi. Viranomaisen nimen
omaisen kiellon vastaisesti ei-julkisen tiedon 
paljastanut on oikeuskanslerin mielestä rik
konut virkavelvollisuutensa, ja tällaisen teon 
tulisi olla rangaistava. Toisaalta tiedotusväli
neitä edustaneet lausunnonantajat nimen
omaisesti kannattivat toimikunnan ehdotusta. 

5.3. Vuoden 1994 luonnos ja siitä saadut 
lausunnot 

Julkisuus- ja salassapitolainsäädännön 
uudistuksen valmistelua jatkettiin virkatyönä 
oikeusministeriössä. Tässä valmistelussa py
rittiin ottamaan huomioon julkisuustoimi
kunnan lakiehdotukseen kohdistettu sisällöl
linen ja lakitekninen kritiikki. 

Jatkovalmistelun pohjalta laadittu 28 
päivänä kesäkuuta 1994 päivätty luonnos 
hallituksen esitykseksi lähettiin 97: lle eri 
organisaatiolle lausunnon antamista varten. 

Esitysluonnoksen kokonaisarviointia voi
nee luonnehtia hyvinkin myönteiseksi. Luon
nosta arvioitiin suhteessa nykyisen lainsää
dännön ongelmiin sekä julkisuustoimikunnan 
ehdotuksiin. Lausunnonantajat pitivät myön
teisenä aikaisempien lausuntojen huomioon 
ottamista. 

Kokonaisuudistusta pidettiin tarpeellise
na useissa lausunnoissa. Suomen Kuntaliitto 
oli asiaan nimenomaisesti kantaa ottaneista 
lausunnonantajista ainoa, joka piti nykyisen 
lainsäädännön epäkohtien poistamista mah
dollisena voimassa olevaa lainsäädäntöä kor
jaamalla. 

Valtiovarainministeriö ja Suomen Pank
ki kiinnittivät huomiota markkinavoimien 
merkitykseen ja korostivat tarvetta ottaa ta
louspoliittisten asioiden julkisuuden määrit
telyssä huomioon kansallinen etu. 

Yksityiskohtaisissa arvioissa toivottiin 
selkeytettävän lain suhdetta uuteen kuntala
kiin sekä kunnan tiedottamisvelvoitteisiin 
sekä arkistolainsäädäntöön samoin kuin lain 
soveltamiseen ostopalvelu- ja muissa toi
meksiantotilanteissa. Valtion liikelaitosten 
ottamista lain soveltamisalan piiriin vastusti 
muun muassa liikenneministeriö. Huomiota 
kiinnitettiin ongelmiin, joita voi aiheutua 
lain ulottamisesta julkista valtaa käyttäviin 
yksityisoikeudellisiin orgaaneihin. 

Valmistelun julkisuuden lisäämistä kos
kevista ehdotuksista valtiovarainministeriö 
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vastusti ministeriöiden talousarvioesitysten 
julkiseksi tuloa. Ministeriö samoin kuin Suo
men Pankki vastustivat myös tilastojen ja 
selvitysten julkiseksi tuloa heti, kun ne ovat 
valmiita käyttötarkoitukseensa. Talouspolitii
kan herkkyyden ja sen merkityksen takia 
tulisi talouspoliittisten asiakirjojen valtiova
rainministeriön lausunnon mukaan olla ny
kyiseen tapaan valmisteluvaiheessa ei-julki
sia. Lausunnoista tuli esiin tarve määritellä 
tarjousasiakirjojen julkiseksi tulo aikaisem
paa tarkemmin. 

Asianosaisjulkisuutta koskevien ehdotus
ten arvioinneissa katsottiin, ettei asianosais
oikeuden rajoituksille hallintolainkäyttöasi
oissa ole perusteita. Salassapitosäännöksiin 
toivottiin eräitä selvennyksiä. Toimittajia 
edustaneet yhdistykset (Suomen Journalisti
liitto ry ja Oikeustoimittajat ry) katsoivat, 
että salassapitovelvoitteet tekevät julkisuutta 
lisäävät ehdotukset eräiltä osin tyhjiksi. Toi
saalta joissakin lausunnoissa kiinnitettiin 
huomiota siihen, että laaja julkisuus, muun 
muassa valmisteluaineistojen julkisuus, mah
dollistaa väärinkäytöksiä (autorekisterikes
kus). Eräät lausunnonantajat katsoivat, että 
Suomen ja Euroopan unionin välisiä suhteita 
koskevien asiakirjojen julkisuus on jäänyt 
liian vähälle huomiolle. 

5.4. Jatkovalmistelu 

Esitysluonnosta valmisteltiin virkamies
työnä edellä selostettujen lausuntojen pohjal
ta. Valmistelun aikana on neuvoteltu yksi
tyiskohtaisemmin eri etutahojen kanssa. Sel
vitettävinä ovat olleet erityisesti säännöseh
dotusten soveltaminen ostopalveluja ja toi
meksiantoja käytettäessä syntyneisiin asiakir
joihin sekä valtion ja kuntien liikelaitosten 
asiakirjoihin; uuden kuntalain vaikutus la
kiehdotukseen; lain soveltamisalaan kuuluvat 
julkista tehtävää hoitavat yksityiset organi
saatiot; hankinta-asiakirjojen julkisuus; valti
on talousarvioasiakirjojen sekä markkinoilla 
vaikuttavia taloudellisia tietoja sisältävien 
asiakirjojen julkiseksi tulo sekä tietojen luo
vutusta koskevat erityissäännökset. 

Oikeusministeriö lähetti lokakuussa 
1997 esitysluonnoksen Ahvenanmaan maa
kuntahallitukselle tiedoksi ja mahdollista 
lausuntoa varten. Ahvenmaan maakuntahalli
tus ilmoitti, ettei sillä ole huomauttamista 
esitysluonnoksen johdosta. 

380085S 

6. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

6.1. Riippuvuus muista esityksistä 

Ehdotettu julkisuus- ja salassapitolain
säädännön uudistus antaa mahdollisuuden 
kehittää yhtenäiseltä pohjalta viranomaisten 
tietojen luovutusta koskevaa lainsäädäntöä. 
Erityislakeja, jotka on tarkoitus uudistaa, 
ovat muun muassa väestötietolaki, poliisilaki 
( 49311995), verotietojen julkisuutta ja käyt
töä koskevat säännökset sekä sosiaalihuollon 
ja kansaneläkelaitoksen tietojensaantioikeutta 
ja niiden hallussa olevien tietojen luovutta
mista koskevat säännökset. Näitä koskevat 
esitykset on tarkoitus antaa myöhemmin. 

Esitykseen ei ole sisällytetty säännök
siä eduskunnan valiokuntien asiakirjojen 
julkisuudesta, koska nämä tulevat arvioita
viksi osana perustuslain kokonaisuudistusta 
(HE 111998 vp). Esitykseen ei ole sisällytet
ty myöskään säännöksiä kilpailuneuvoston 
asiakirjojen julkisuudesta, koska kilpailuneu
voston tehtävien hoitoon liittyvän lainsää
dännön uudistamistarpeita on tarkoitus sel
vittää erikseen. 

Henkilörekisterilainsäädännön tarkista
minen on vireillä oikeusministeriössä. Kos
ka tämän uudistuksen lopullisesta sisällöstä 
ei ole vielä varmuutta, henkilötietojen luo
vuttamista viranomaisten henkilörekistereistä 
koskevat säännökset ehdotetaan otettaviksi 
lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudes
ta, vaikka valmistelun aikaisemmissa vai
heissa tarkoituksena olikin siirtää säännökset 
henkilörekisterilakiin. Nyt ehdotut säännök
set on muotoiltu siten, että ne toimisivat 
riippumatta siitä, minkälaisia käsitteellisiä ja 
lain nimikettä koskevia muutoksia henkilö
tietojen suojaa koskevaan lainsäädäntöön 
tehdään. 

6.2. Riippuvuus kansainvälisistä 
sopimuksista ja velvoitteista 

Euroopan yhteisöjen ympäristöä koske
van tiedon saannin vapaudesta annetun di
rektiivin (90/313/ETY) tarkoittamia asioita 
koskeva tiedonsaantipyyntö on direktiivin 
mukaan käsiteltävä kahdessa kuukaudessa. 
Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan ta
louskomissiossa (ECE) on valmistunut ym
päristötietoja ja kansalaisten osallistumisoi
keutta koskeva sopimus (Convention on 
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Access to Information, Publie Participation 
in Decision-making and Access to Justice in 
Environmental Matters), jossa on tarkoitus 
asettaa nimenomainen määräaika, jonka 
aikana viranomaisen on käsiteltävä tiedon
saantia koskeva pyyntö. Sen varmistamisek
si, että Suomen lainsäädäntö täyttää edellä 
mainitut velvoitteet, ehdotetaan, että viran
omaisten toiminnan julkisuutta koskevan 
lain 14 §:n 4 momentissa säädettäisiin mää
räaika tietojensaantia koskevan pyynnön kä
sittelemiseksi. 

Yksilöiden suojelusta henkilötietojen kä
sittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikku
vuudesta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 95/46/EY, jäljempänä 
henkilötietojen suojaa koskeva direktiivi, 
täytäntöönpanoa Suomessa valmistellaan oi
keusministeriössä toukokuussa 1997 jätetyn 
henkilötietotoimikunnan mietinnön (komite
anmietintö 1997: 9) ehdotusten ja niistä saa
tujen lausuntojen pohjalta. 

Henkilötietojen suojaa koskevan direktii
vin tarkoituksena on turvata toisaalta henki
löiden yksityisyyden suoja henkilötietojen 
käsittelyssä ja toisaalta henkilötietojen va
paa liikkuminen Euroopan unionin jäsen
valtioiden välillä. Direktiiviä sovelletaan 
sekä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla 
että manuaalisesti toteutettavaan henkilötie
tojen käsittelyyn. 

Direktiivin johdanto-osan 72 kappaleen 
mukaan julkisuusperiaate voidaan ottaa huo
mioon direktiivin velvoitteita kansallisesti 
voimaan saatettaessa. Direktiivin artikloissa 
ei sen sijaan ole nimenomaisia mainintoja 
julkisuusperiaatteesta poikkeuksena direktii
vin mukaiseen henkilötietojen suojan tasoon. 

Direktiivissä määritellään, minkälaisin 
edellytyksin henkilötietoja saa käsitellä. Kä
sittelyllä tarkoitetaan direktiivissä myös 
tietojen luovuttamista. Siksi käsittelyn lail
lisuutta koskevat direktiivin artiklat ovat 
merkittäviä arvioitaessa henkilötietojen julki
suutta. Samoin henkilötietojen käyttötarkoi
tuksen määrittelyä ja kerättyjen tietojen 
käyttämistä koskevat vaatimukset vaikuttavat 
henkilötietojen luovuttamista koskevaan lain
säädäntöön. 

Direktiivin 7 artiklassa on säännökset 
tietojenkäsittelyn laillisuutta koskevista peri
aatteista. Artikla sisältää luettelon niistä pe
rusteista, joilla jäsenvaltio voi sallia henkilö
tietojen käsittelyn. Artiklan f kohdan mu
kaan käsittely voidaan sallia, jos käsittely on 
tarpeen rekisterinpitäjän tai tiedot saavan 

sivullisen oikeutetun intressin toteuttamisek
si, paitsi milloin tämän intressin syrjäyttävät 
rekisteröidyn suojaa tarvitsevat intressit ja 
perusoikeudet ja -vapaudet. 

Henkilötietojen suojaa koskeviin keskei
siin periaatteisiin kuuluu käyttötarkoitussi
donnaisuus. Direktiivin 6 artiklan mukaan 
jäsenvaltioiden on säädettävä tietojen laatua 
koskevista periaatteista. Käyttötarkoitussi
donnaisuusperiaate ilmenee 6 artiklan 1 koh
dan b alakohdasta, jonka mukaan henkilötie
dot on kerättävä tiettyjä nimenomaisia ja 
laillisia käyttötarkoituksia varten eikä niitä 
myöhemmin saa käsitellä näiden kanssa 
yhteensopimattomalla tavalla. Direktiivin 13 
artiklan mukaan 6 artiklan 1 kohdan mukais
ta suojaa voidaan rajoittaa- toisin kuin edel
lä selostetusta 7 artiklassa säädettyjen peri
aatteiden soveltamista - kansallisella lainsää
dännöllä 13 artiklassa säädetyssä laajuudes
sa. 

Direktiivin 13 artiklan mukaan on sal
littua rajoittaa tiettyjen henkilötietojen suo
jaksi direktiivissä säädettyjä velvoitteita, jos 
rajoitukset ovat välttämättömiä, jotta varmis
tettaisiin artiklan 1 kohdassa lueteltujen int
ressien toteutuminen. Tällaisiin intresseihin 
kuuluvat g alakohdan mukaan rekisteröidyn 
suojelu tai muiden oikeudet ja vapaudet. 

Direktiivi on otettu huomioon esitykseen 
sisältyvää yleislakia valmisteltaessa kahdella 
eri tavalla. Henkilötietojen suojaa on tehos
tettu nykyiseen verrattuna salassapi
tosäännösten avulla. Toiseksi viranomaisten 
henkilörekistereistä saisi, jollei erikseen toi
sin säädetä, antaa henkilötietoja jäljennökse
nä ja tulosteena vain, jos tietojen saajalla 
on oikeus henkilötietojen suojaa koskevien 
säännösten mukaan pitää hallussaan, käyttää 
ja muutoin käsitellä sellaisia henkilötietoja. 
Lisäksi tapauskohtaisesti on arvioitava, vaa
rantaako luovutus rekisteröidyn yksityisyy
den suojaa. Säännökset estävät sen, että 
asiakirjojen julkisuus johtaisi helposti lain
vastaiseen henkilötietojen käsittelyyn. Jul
kisuusperiaatetta ei direktiivin johdosta ole 
muulla tavoin rajoitettu. 

Uudistusta valmisteltaessa on katsottu, 
että direktiivin 7 artiklan f kohta ja 13 ar
tiklan 1 kohdan g alakohta mahdollistavat 
sen, että henkilötietojen julkisuus voidaan 
toteuttaa ehdotetun yleislain mukaisessa laa
juudessa. Salassapitosäännökset suojaavat 
yksityisyyden suojan ydinalueeseen kuuluvia 
tietoja, minkä lisäksi tapauskohtaisesti on 
tietoja luovutettaessa otettava huomioon luo-
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vutuksen vaikutus yksityisyyden suojaan, 
jollei luovutus perustu erityislainsäädäntöön. 
Siten rekisteröidyn oikeudet henkilötietojen
sa suojaan on turvattu Suomenkin lain
säädännön mukaan niissä tilanteissa, joissa 
nämä oikeudet syrjäyttävät toisen oikeutetun 
intressin. 

Esitystä laadittaessa on otettu huomioon 
direktiivin edellyttämien kansallisten toimen
piteiden valmisteluvaihe, minkä vuoksi esi
tykseen ei ole sisällytetty ehdotuksia niiden 

erityissäännösten tarkistamiseksi, jotka kos
kevat tietojen luovuttamista henkilörekiste
reistä. Nämä säännökset ovat tarkoituksen
mukaisemmin uudistettavissa henkilötietotoi
mikunnan ehdotusten ja niistä saatujen lau
suntojen pohjalta. 

Yhteisön tilastoista annetun neuvoston 
asetuksen (322/97/EY) vaikutukset kansalli
seen tilastolainsäädäntöön tulevat erikseen 
myöhemmin arvioitaviksi. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta 

Lain nimike 

Uuden lain nimikkeenä olisi laki viran
omaisten toiminnan julkisuudesta. Julkisuus
toimikunnan ehdottamasta nimikkeestä jul
kisuuslaki on jatkovalmistelussa luovuttu, 
koska se saattaisi luoda käsityksen sääntelyn 
ulottumisesta esimerkiksi tiedotusvälineiden 
kautta toteutuvaan julkisuuteen ja kuvaisi 
lain soveltamisalan laajemmaksi kuin sen 
sisältö on. 

Julkisuustoimikunnan työskentelyn jäl
keisessä jatkovalmistelussa oli esillä vaih
toehtoisena nimikkeenä laki viranomaisten 
asiakirjojen julkisuudesta. Vuoden 1994 esi
tysluonnoksessa tätä perusteltiin sillä, että 
lakiehdotuksen säännökset, myös vaitiolovel
vollisuutta ja viranomaisten tiedotusvelvolli
suuksia koskevat säännökset, vaikuttavat ja 
liittyvät tietojen saatavuuteen viranomaisten 
asiakirjoista. 

Ehdotukseen on tämän jälkeen otettu 
uusi luku viranomaisten velvollisuuksista 
edistää tiedonsaantia sekä hyvää tiedonhal
lintatapaa. Nämä säännökset merkitsevät 
sääntelyn ulottamista viranomaisten päätök
senteossa ja muiden perustehtävien hoidossa 
syntyvien asiakirjojen saatavuutta laajemmin 
viranomaisten toiminnan avoimuutta edistä
viin toimiin sekä viranomaisten tietoaineisto
jen käytettävyyden, laadun ja suojan, mu
kaan lukien tietoturvallisuus, sääntelyyn. Tä
män vuoksi asiakirjojen julkisuuden yksino
mainen korostaminen lain nimikkeessä ei 
enää kuvaisi oikealla tavalla sitä tietojen
saantioikeuksien kehittämiseen tähtäävää 
ajattelua, jolle uudistus rakentuu. Hyvää tie
donhallintatapaa koskevien säännösten vuok
si perusteita olisi ollut sillekin, että lain ni
mike nyt ehdotettua laajemmin kuvaisi vi
ranomaisten tietoaineistojen sääntelyä. Tätä 
ei kuitenkaan pidetty tarpeellisena jul
kisuusperiaatetta koskevan sääntelyn laajuu
den sekä sen mukaisen tiedonsaantioikeuden 
perusoikeudellisen suojan vuoksi ja ottaen 
huomioon, että myös hyvää tiedonhallintata-

paa koskevat vaatimukset palvelevat viime 
kädessä oikeiden ja relevanttien tietojen saa
mista viranomaisten toiminnasta. 

Lain alkuun ehdotetaan otettavaksi jul
kisuusperiaatetta koskeva yleissäännös, jossa 
viitattaisiin edustuksellisten toimielimien ja 
tuomioistuinten istuntojen julkisuuteen. Siten 
laki antaisi kokonaiskuvan siitä, miten viran
omaisten toiminnan julkisuus toteutuu, vaik
ka oikeudesta olla läsnä istunnoissa sääde
täänkin erikseen tarkemmin. Edellä maini
tuista syistä nimike on pyritty muotoilemaan 
siten, että se mahdollisimman selvästi il
maisisi sääntelyn kohteen ja tavoitteen. 

Lain rakenne ja systematiikka 

Lakiehdotus sisältää 38 pykälää, jotka 
on jaettu 8 lukuun. Lain 1 luku sisältää ylei
set säännökset julkisuusperiaatteesta sekä 
lain tarkoituksen ja soveltamisalan määritte
lystä. Lain 2 lukuun on otettu säännökset 
asiakirjan julkiseksi tulohetken määräytymi
sestä. Oikeudesta saada tieto asiakirjasta sää
dettäisiin 3 luvussa. Menettelylliset säännök
set, jotka koskevat tiedon antamista asiakir
jasta, olisivat ehdotuksen mukaan lain 4 lu
vussa. Lain 5 luku olisi asiasisällöltään ko
konaan uusi, ja siinä säädettäisiin viran
omaisten velvollisuuksista edistää tiedon
saantia ja hyvää tiedonhallintatapaa. Lain 6 
luvussa määriteltäisiin salassapidon perusteet 
sekä 7 luvussa salassapidosta poikkeamisesta 
ja salassapidon lakkaamisesta. Lain 8 lukuun 
on koottu erinäiset säännökset. 

1 luku. Yleiset säännökset 

Lain 1 lukuun ehdotetaan otettaviksi 
säännökset julkisuusperiaatteesta, lain sovel
tamisalasta ja lain tarkoituksesta sekä so
veltamisalan kannalta keskeisistä määritel
mistä. 

1 §. Julkisuusperiaate. Pykälään ehdote
taan otettaviksi julkisuusperiaatteen sisältöä 
ja muotoa koskevat perussäännökset. Pykä
län 1 momentti koskisi asiakirjojen julkisuu
den avulla toteutettavaa julkisuutta ja 2 mo
mentti käsittelyn julkisuutta, joka ilmenee 
muun muassa eduskunnan ja kunnanvaltuus-
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tojen istuntojen julkisuutena. 
Pykälän 1 momentin mukaan viran

omaisten asiakirjat ovat julkisia asiakirjoja, 
jollei laissa erikseen toisin säädetä. Pykäläs
sä ei erikseen mainita viranomaisten tallen
teita, koska lakiehdotuksen 5 §:n mukaan 
viranomaisen asiakirjan määritelmä kattaisi 
myös erilaiset taliennemuotoisina esiintyvät 
asiakirjat, kuten automaattisen tietojenkäsit
telyn avulla talletetut asiakirjat. 

Säännös ja sen sijoittaminen lain ensim
mäiseksi pykäläksi ilmentää pyrkimystä vah
vistaa julkisuusperiaatetta keskeisenä jul
kishallinnon periaatteena Suomessa. Laissa 
säädettävien tietojensaantioikeuksien avulla 
edistetään viranomaistoiminnan avoimuutta. 
Viranomaistoiminnan avoimuus merkitsee, 
että viranomainen suorittaa tehtävänsä julki
sesti: kaikilla on mahdollisuus saada tietoa 
viranomaisten toiminnasta yleensä ja erityi
sesti niistä asioista, joita viranomaiset kul
loinkin käsittelevät. 

Pykälässä toistetaan jo hallitusmuodossa 
säädetty viranomaisten asiakirjoihin kohdis
tuvan tiedonsaantioikeuden peruslähtökohta: 
viranomaisen asiakirjat ovat yleensä julki
sia. Pykälän tarkoituksena on myös muistut
taa julkisuusperiaatteen noudattamisesta lain
säädäntötyössä. Julkisuudesta saa poikkeuk
sia tehdä vain lailla. Se, missä tilanteissa ja 
minkä laajuisia rajoituksia tiedonsaantioikeu
teen saa tehdä, määräytyy hallitusmuodon 1 0 
§:n 2 momentin sekä perusoikeuksien rajoit
tamista koskevien yleisten oppien mukaan. 
Koska nämä on kaikessa lainvalmistelussa 
otettu huomioon, pykälän muotoilussa ei 
viitata hallitusmuodon tapaan välttämättö
miin syihin rajoitusten perusteena. 

Vaikka viranomaisten asiakirjojen julki
suus on pääsääntö, joillakin hallinnonaloilla 
käsiteltävien asioiden arkaluonteisuuden 
vuoksi salassa pidettävät asiakirjat voivat 
käytännössä olla tavallisempia kuin julkiset, 
kuten sosiaali- ja terveydenhuollossa. Asia
kirjojen salassapito määräytyisi lakiehdotuk
sen 22 - 24 §:n mukaan. 

Ehdotettu lain nimike viittaa viranomais
ten toiminnan julkisuuteen kokonaisuutena. 
Koska viranomaisten ja edustuksellisten elin
ten toiminnan julkisuus voi toteutua myös 
kokousten ja istuntojen julkisuutena, pykälän 
2 momenttiin ehdotetaan otettavaksi viittaus 
asian käsittelyä koskeviin säännöksiin. Muil
ta osin lakiehdotuksessa ei ole asian käsitte
lyn julkisuutta koskevia säännöksiä. Lakia 
valmisteltaessa on katsottu, että tämä asia 

sopii paremmin säänneltäväksi niissä menet
telysäädöksissä, joissa muutenkin säädetään 
asian käsittelystä viranomaisessa. Näiltä osin 
lainsäädäntö jää pääosin ennalleen. Esityk
seen liittyvällä ehdotuksella kuntalain muut
tamisesta on tarkoitus selkeyttää suljetuissa 
istunnoissa käsiteltyjen asiakirjojen julkisuu
den määräytymisperusteita. Myös lakiin oi
keudenkäynnin julkisuudesta ehdotetaan 
eräitä täsmennyksiä. 

2 §. Lain soveltamisala. Pykälässä il
maistaan lain soveltamisalan keskeinen si
sältö. Sen mukaan laissa säädetään oikeudes
ta saada tieto viranomaisten julkisista asia
kirjoista sekä viranomaisessa toimivan vai
tiolovelvollisuudesta, asiakirjojen salassapi
dosta ja muista tietojen saantia koskevista 
rajoituksista sekä viranomaisten velvolli
suuksista edistää lain tarkoituksen toteutu
mista. 

Laissa säädettäisiin oikeudesta saada 
tieto viranomaisten julkisista asiakirjoista. 
Maininnalla on haluttu korostaa lakiehdotuk
sen yhteyttä hallitusmuodon 10 §:n 2 mo
menttiin. Laki viranomaisten toiminnan jul
kisuudesta olisi hallitusmuodossa tarkoitetun 
tiedonsaantioikeuden toteuttamista sääntelevä 
laki, ja se osoittaisi tietojen saamisen ulot
tuvuuden ja menettelytavat oikeuden toteut
tamisessa. 

Pykälän mukaan laissa säädetään viran
omaisessa toimivan vaitiolovelvollisuudesta, 
asiakirjojen salassapidosta ja muista tietojen 
saantia koskevista yksityisten ja yleisten etu
jen suojaamiseksi välttämättömistä rajoituk
sista. 

Vaikka julkisuus onkin pääsääntö viran
omaistoiminnassa, se ei voi olla poikkeukse
ton. Yhteiskunnassa on monia tärkeitä ylei
siä ja yksityisiä etuja, joita julkisuus voisi 
loukata. Näillä eduilla on vaihtelevan kiinteä 
yhteys hallitusmuodossa säädettyihin perus
oikeuksiin. Viranomaisten asiakirjojen rajoit
tamaton julkisuus ei myöskään ole välttämä
töntä julkisen vallan käytön valvomiseksi 
viranomaisten tosiasialliseen toimintaan liit
tyvissä asioissa, jotka liittyvät yksilöiden ja 
perheiden elämäntilanteiden tukemiseen, ku
ten kasvatusneuvola- tai päihdehoitopalve
luihin. Julkisuuslainsäädäntö on lisäksi vain 
yksi keino turvata yksilöiden ja yhteisöjen 
vaikutusmahdollisuudet sekä edut ja oikeu
det. Edunvalvonnan mahdollisuuksia voidaan 
turvata asianosaisten ja muiden kuulemiseen 
velvoittavien säännösten kautta. 

Yleiset ja yksityiset edut ilmenevät eri-
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tyisesti lakiehdotuksen 24 §:ssä olevista ja 
muissa laeissa säädetyistä salassapitosään
nöksistä. Yleisiä etuja ovat valtion turvalli
suuden varmistaminen, Suomen kansainvä
listen suhteiden ja tulo-, finanssi-, raha- ja 
valuuttapolitiikan hoitaminen, rikosten sel
vittäminen ja ehkäiseminen, julkinen ta
loudellinen etu, pääoma- ja rahoitusmark
kinoiden sekä rahoitus- ja vakuutusjärjestel
mien toimivuus, viranomaisen tarkastus- ja 
valvontatoimen tehokkuus, luonnonarvojen 
suojelu, tiedonantajan luottamuksen suoja 
samoin kuin viranomaisten tasavertainen 
asema yksityiseen toiminnan harjoittajaan 
nähden sopimusosapuolena ja asianosaisena. 

Raha- ja valuuttapolitiikan hoitamisessa 
tarvittavien asiakirjojen samoin kuin tarkas
tus- ja valvontatoiminnan asiakirjojen julki
suuden rajoittaminen johtuu osaksi tarpeesta 
yllätykselliseen toimintaan. Kansainvälisiä 
suhteita koskeva salassapito perustuu kan
sainvälisen yhteisön yleiseen käytäntöön. 
Viranomaisten toiminta estyisi tai vaikeutuisi 
esimerkiksi todisteiden hävittämisen vuoksi, 
jos asiakirjat olisivat rikostutkinnassa heti 
valmistuttuaan julkisia. Viranomaisilla tulee 
myös monipuolisen ja hyvän valmistelun 
varmistamiseksi olla mahdollisuus sisäiseen 
mielipiteenvaihtoon ja vaihtoehtojen etsin
tään ilman, että keskeneräisistä asiakirjoista 
olisi velvollisuutta antaa kopioita. 

Yksityisiä etuja ovat yksityinen taloudel
linen etu, tutkimus- ja kehittämisintressit 
sekä yksityisyyden suoja. 

Demokraattisen yhteiskunnan keskeisiin 
periaatteisiin kuuluu, että yksilöllä on oikeus 
yksityiselämän suojaan ja itsemääräämisoi
keus. Hallitusmuodon 8 §:n 1 momentin mu
kaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja koti
rauha on turvattu. Momenttiin sisältyy lisäk
si lainsäädäntötoimeksianto, jonka mukaan 
henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin 
lailla. Yksityiselämän suojasta on määräyk
set myös Euroopan ihmisoikeussopimukses
sa. Sen mukaan valtiolta edellytetään, että se 
itse pidättäytyy loukkaamasta kansalaisten 
yksityiselämää ja että se toimii yksityiselä
män suojaamiseksi toisen loukkauksia vas
taan. Yksityisyyden suoja kansainvälisissä 
sopimuksissa turvattuna ihmisoikeutena edel
lyttääkin sen huomioon ottamista myös jul
kisuuslainsäädännössä. Yksilön itsemäärää
misoikeus ilmenee muun muassa hallitus
muodon 1 ja 6 §:stä. Itsemääräämisoikeuteen 
kuuluu muun ohella mahdollisuus vaikuttaa 
itseään koskevien tietojen käsittelyyn ja vai-

voa sitä. 
Sääntelyn pääasiallisena kohteena ehdo

tetussa laissa on viranomaisella oleva talle
tettu tieto eli viranomaisen asiakirjat. Lakiin 
ehdotetaan otettaviksi myös yleiset säännök
set virkamiesten ja muiden lain 23 §:ssä tar
kemmin määriteltyihin henkilöryhmiin kuu
luvien vaitiolovelvollisuudesta. Asiakirjan 
julkiseksi tulon ajankohtaa määrittelevät 
säännökset rajoittavat julkisuutta ajallisesti. 

Laki koskee viranomaisten toiminnan 
julkisuutta. Viranomainen määriteltäisiin lain 
4 §:ssä sekä viranomaisen asiakirja lain 5 
§:ssä. Näistä säännöksistä johtuu, että lain 
soveltaminen ei riippuisi julkisen hallinnon 
yksikön organisaatiomuodosta tai siitä, kat
sotaanko orgaanin kuuluvan viranomaiskäsit
teen piiriin vai ei. Asiakirjan julkisuuteen ei 
myöskään vaikuttaisi, käyttääkö viranomai
nen tehtäviä hoitaessaan ostopalveluja vai 
hoitavatko tehtäviä viranomaisen palveluk
sessa olevat henkilöt. 

Lakiehdotuksen mukainen oikeus koh
distuu asiakirjoihin, jotka syntyvät viran
omaisten toiminnassa sekä julkista valtaa 
käytettäessä. Laissa ei siten asetettaisi yksi
tyiselle toiminnanharjoittajalle velvollisuuk
sia antaa tietoja yleisölle silloin, kun sen toi
minnassa ei ole kysymys laissa säädetystä 
tehtävästä ja julkisen vallan käytöstä. Jos 
yksityinen toiminta tapahtuu sille lainsäädän
nössä asetetuissa puitteissa, muilla ei ole 
periaatteessa oikeutta puuttua siihen. Yksi
tyinen toiminta voi myös nauttia erityistä 
suojaa, kuten liike- tai ammattisalaisuuden 
taikka yksityisyyden suojaa. Yksityisten toi
minnassa syntyvien asiakirjojen julkisuudes
ta on säännöksiä muun muassa osakeyh
tiölain 3 luvun 12 §:ssä, jonka mukaan jo
kaisella on oikeus saada tietoja osakeluette
losta. 

Laki on tarkoitettu viranomaisten asia
kirjojen julkisuutta säänteleväksi hallitus
muodossa säädettyä perusoikeutta toteutta
vaksi yleislaiksi, josta voidaan poiketa vain 
lailla. Vaikka tavallisessa lainsäätämis järjes
tyksessä annettavaksi ehdotetuna lailla viran
omaisten toiminnan julkisuudesta ei voida
kaan estää poikkeamasta siitä muussa laissa 
olevalla säännöksellä, lakiehdotusta laaditta
essa on haluttu vastaista lainvalmistelua var
ten osoittaa ne lakiehdotuksen säännökset, 
joista voidaan poiketa muulla lailla. Lähtö
kohtana on siten ollut, että viranomaisten 
toiminnan julkisuutta koskevan lain sään
nöksistä poikettaisiin vain niiltä osin kuin 
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laissa on viittaus erikseen muussa laissa an
nettuihin säännöksiin. 

Lakiehdotuksessa olevat viittaussäännök
set osoittavat ne tilanteet, joissa tietojen saa
misesta viranomaisten asiakirjasta voidaan 
poiketa erikseen annetuilla säännöksillä. Täl
laisia säännöksiä ovat 6 ja 7, 12, 13, 16, 
22-24, 26, 28-29 sekä 31 ja 34 §. Siten 
esimerkiksi salassapitoperusteista ja salassa
pitoajoista voitaisiin säätää erityislaeissa. Sa
moin asiakirjan julkiseksi tulon ajankohta 
voitaisiin määritellä lakiehdotuksesta poik
keavasti. Erityissäännöksiä tulisi arvioida 
hallitusmuodon perusoikeussäännösten kan
nalta, eivätkä ne saa olla ristiriidassa perus
oikeussäännösten kanssa. Hallitusmuodon 10 
§:n 2 momentti merkitsee sitä, että viran
omaisten asiakirjojen julkisuudesta ei voi 
säätää asetuksella. 

Asiakirjojen julkisuutta ja salassapitoa 
koskevia erityissäännöksiä on esimerkiksi 
tasavallan presidentin kansliasta annetussa 
laissa (1382/1995), väestölaskentalaissa 
(154/1938), elokuvien tarkastuksen toimitta
misesta annetussa laissa (300/1965), asevel
vollisuuslaissa ( 452/ 1950) ja siviilipalvelus
laissa (172311991). 

Yleisten asiakirjain julkisuudesta annet
tua lakia ei sen 14 §:n mukaan sovelleta 
asiakirjoihin, joiden julkisuus poikkeuksi
neen on lailla tai asetuksella täydellisesti 
järjestetty. Tällaisia niin sanottuja "täydelli
sesti järjestettyjä asiakirjoja" ovat muun 
muassa yleiset väestöluettelot, rikosrekisteri 
sekä verotusta ja tietoliikennettä koskevat 
asiakirjat. Täydellisesti järjestetyistä asiakir
joista on säädetty myöhemminkin esimerkik
si elokuvien tarkastuksen toimittamisesta 
annetussa laissa, asevelvollisuuslaissa ja si
viilipalveluslaissa. Käytännössä on aiheutu
nut ongelmia siitä, ettei yleisten asiakirjain 
julkisuudesta annettua lakia ole voitu sovel
taa edes täydentävästi tällaisissa tapauksissa. 
Nykyisessä käytännössä esiintyneiden ongel
mien välttämiseksi lakiin ei ehdoteta voi
massa olevan lain 14 §:ää vastaavaa sään
nöstä. Lain säännöksiä on sovellettava täy
dentävästi erityissäännösten rinnalla aina 
silloin, kun erityislaeissa ei ole yleislaista 
poikkeavaa nimenomaista erityissäännöstä. 

Ehdotettu laki sisältää säännökset myös 
viranomaisten velvollisuuksista edistää lain 
tarkoituksen toteutumista. Lain 3 §:n mu
kaan tarkoituksena on edistää viranomaisten 
toiminnan avoimuutta. Tästä syystä lakiin 
ehdotetaan otettaviksi säännökset viran-

omaisten velvollisuudesta edistää tiedon 
saannin toteutumista, kuten velvollisuudesta 
tuottaa julkaisuja ja tiedottaa sekä varmistaa 
viranomaisten tietoaineistojen helppo saata
vuus. Säännökset ovat osaksi kokonaan uu
sia. 

Lain tarkoituksena on myös toteuttaa 
hyvää tiedonhallintatapaa. Tätä koskevat 
säännökset ovat kokonaan uusia, ja niiden 
tarkoituksena on varmistaa, että viranomais
ten asiakirjoihin ja tietojärjestelmiin sisälty
vien tietojen saatavuudesta, käytettävyydestä 
ja suojaamisesta sekä eheydestä ja muista 
tietojen laatuun vaikuttavista tekijöistä huo
lehditaan. Hyvään tiedonhallintatapaan kuu
luu muun muassa julkisten asiakirjojen luet
telointi sekä tietoon liittyvien oikeuksien 
selvittäminen osana lainvalmistelua sekä 
muun muassa uusien tietojärjestelmien suun
nittelua. Lain nojalla voitaisiin antaa val
tionhallintoa koskevia tietoturvallisuusohjeita 
ja -määräyksiä. 

Lain soveltamisalan määrittelystä ilme
nee, minkälaisista seikoista laissa säädetään. 
Tämän vuoksi lakiehdotuksen soveltamisalaa 
määrittelevään säännökseen ei ole ollut tar
peellista ottaa viittausta niihin säännöksiin, 
jotka muuten koskevat viranomaisten asia
kirjoja, kuten säädöksiin, joissa määritellään 
viranomaisten asiakirjojen käyttöä, arkistoin
tia tai tekijänoikeutta viranomaisten asiakir
joihin. Koska lakiehdotuksen 18 §:ssä tar
koitettuun hyvään tiedonhallintatapaan kui
tenkin kuuluu asiallisesti myös arkistotoimen 
tehtävien asianmukainen hoito, ehdotetaan, 
että mainitun pykälän 3 momenttiin sisälly
tetään selvyyssyistä viittaus arkistolainsää
däntöön. 

Oikeudesta asiakirjojen painosta jul
kaisemiseen säädetään painovapauslaissa 
( 111919). Myös tekijänoikeus määräytyy 
edelleen sen mukaan, mitä tekijänoikeuslais
sa ( 404/1961) säädetään. Viranomaisten 
asiakirjojen arkistoinnista on säännökset ar
kistolaissa. Ehdotetuna lailla ei edellä sano
tun mukaisesti ole tarkoitus puuttua näihin 
säännöksiin. 

3 §. Lain tarkoitus. Lakiin ehdotetaan 
otettavaksi sen tarkoitusta määrittelevä sään
nös. Tiedonsaantioikeuksien ja viranomais
ten velvollisuuksien tarkoituksena on ehdo
tuksen mukaan edistää hyvää tie
donhallintatapaa ja antaa yksilöille ja yh
teisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan 
ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa va
paasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen 
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vallan käyttöä koskevaan päätöksentekoon ja 
valvoa oikeuksiaan ja etujaan. 

Säännöksessä määritellään, missä tarkoi
tuksessa ehdotetun lain tiedonsaantioikeuk
sista ja viranomaisten velvollisuuksista sää
dettäisiin. Siten siinä ilmaistaisiin julkisuus
periaatteen keskeisimmät tehtävät sekä vi
ranomaisten asiakirja- ja tietohallinnolle 
yleisemminkin asetettavat keskeiset vaati
mukset. Pykälä ei olisi yksinomaan toteava, 
vaan se olisi ehdotetun 17 §:n mukaan otet
tava huomioon käytännön soveltamistilan
teissa. 

Lain keskeinen tavoite on edistää hyvää 
tiedonhallintatapaa. Hyvään tiedonhallinta
paan kuuluu, että viranomaiset huolehtivat 
toimintaansa koskevien ja siinä tarvittavien 
tietojen saatavuudesta, käytettävyydestä, laa
dusta sekä asianmukaisesta suojasta. 

Asiakirjojen julkisuus on ollut keskeinen 
asiakirjojen yleistä saatavuutta määrittelevä 
keino. Viranomaisten tietoaineistojen kor
kea laatu on edellytys sen varmistamisessa, 
että yksilöiden ja yhteisöjen oikeusturva to
teutuu ja että yhteiskuntapoliittinen päätök
senteko voi perustua kelvolliseen tietopoh
jaan ja siten johtaa toivottuihin vaikutuksiin. 

Hyvästä tiedonhallintatavasta otettaisiin 
säännökset lain 5 lukuun. Tarkoituksena on, 
että laissa annettaisiin valtioneuvostolle oi
keus antaa säännöksiä ja ohjeita teknisistä 
vaatimuksista, joilla turvataan paitsi tietojen 
salassapito ja suojaus, myös tietojen eheys. 
Tietoturvallisuus- ja muut suojatoimenpiteet 
on käytännössä pakko mitoittaa suhteessa 
siihen, minkälaisesta tiedosta on kysymys. 
Tämän vuoksi on myös luotava järjestelmä, 
jonka mukaan viranomaiset voivat luokitella 
tietoaineistoosa erilaisia käsittely- ja muita 
vaatimuksia vastaaviin luokkiin. 

Pykälästä ilmenevät keskeiset keinot, 
joiden avulla viranomaisten toiminnan julki
suutta toteutetaan. Perinteisenä ja edelleen 
keskeisenä keinona ovat tiedonsaantioikeutta 
koskevat säännökset. Oikeus saada tietoja 
viranomaisten asiakirjoista on perusoikeus. 
Hallitusmuodon mukaan julkisen vallan on 
edistettävä perusoikeuksien toteutumista. 
Tästä näkökulmasta tarkasteltuna asiakirjojen 
julkisuus ei ole riittävä, minkä vuoksi ehdo
tetaan, että lakiin otetaan säännökset viran
omaisten velvollisuuksista edistää avoimuut
ta. 

Julkisuusperiaatteen tarkoituksena on pe
rinteisesti pidetty viranomaisten toiminnan 
valvontaa. Ehdotuksen mukaan säännösten 

tarkoituksena olisikin antaa mahdollisuudet 
valvoa julkisen vallan käyttöä. Lakia sovel
lettaisiin 4 §:n 2 momentin mukaan myös 
muihin kuin viranomaisiksi organisoituibio 
julkista tehtävää hoitaviin näiden käyttäessä 
julkista valtaa. Lakiehdotuksessa on rikos
lain 2 luvun 12 §:n virkamiehen määritelmää 
vastaavalla tavalla käytetty käsitettä "julki
sen vallan käyttö". 

Julkinen valta edistää yhteiskunnallisesti 
tärkeinä pidettyjä tarkoituksia osoittamalla 
varoja niihin. Julkisten varojen käytön mer
kityksen vuoksi julkisuusperiaatteen tarkoi
tuksen määrittelyyn tulisi ottaa maininta jul
kisten varojen käytön valvonnasta. 

Demokraattisen yhteiskunnan perusperi
aatteita ja perustuslakiin kirjattuja perusoi
keuksia on, että jokaisella on oikeus vapaasti 
muodostaa ja ilmaista mielipiteensä yhteisis
tä asioista ja vaikuttaa niihin. Demokraatti
sen hallintomallin mukaisesti yhteiskunnalli
sesti keskeisten päätösten tulisi perustua yh
teiskuntaoloja luotettavasti kuvaavaan tie
toon perustuvaan julkiseen ja kaikille avoi
meen keskusteluun. Tämä edellyttää, että 
yksilöillä ja heitä edustavilla yhteisöillä on 
mahdollisuus saada riittävästi tietoa julkisten 
tehtävien hoitamisesta ja julkista valtaa käyt
tävien orgaanien toiminnasta sekä yhteiskun
taoloista. Hallitusmuodon 10 §:n 1 momen
tin mukaan sananvapaus sisältää myös oi
keuden hankkia tietoa. Edellä mainittujen 
syiden vuoksi pykälässä todettaisiin lain 
säännösten tarkoituksena olevan antaa yksi
löille ja yhteisöille mahdollisuudet muodos
taa vapaasti mielipiteensä. 

Yleisen tiedonvälityksen avulla huoleh
ditaan viestinnästä yhteiskunnassa. Tämä ta
pahtuu muun muassa erilaisten tiedotusväli
neiden, kuten lehdistön, radion ja television 
sekä yhä enenevässä määrin myös yleisten 
tietoverkkojen välityksellä. Yleisen tiedonvä
lityksen tehtävänä on seurata viranomaisten 
toimintaa, hankkia siitä tietoja ja välittää 
niitä yleisölle. Mahdollisimman laaja oikeus 
saada tietoja viranomaisten toiminnasta on 
omiaan parantamaan myös yleisen tiedonvä
lityksen mahdollisuuksia suoriutua tehtäväs
tään. Yleisen tiedonvälityksen merkityksestä 
huolimatta ei pykälään ole otettu sitä koske
vaa mainintaa, koska lain tarkoituksena ei 
ole säännellä tiedonvälitystä, vaan turvata 
joukkoviestimien mahdollisuudet saada tieto
ja viranomaisten toiminnasta. 

Ehdotetun sääntelyn tarkoituksena on 
antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus 
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vaikuttaa julkisen vallan käyttöä koskevaan 
päätöksentekoon ja valvoa oikeuksiaan ja 
etujaan. Nämä tiedonsaantioikeudet liittyvät 
kiinteästi osallistumis- ja vaikutusmahdolli
suuksiin sekä oikeusturvan valvontaan. 

Mahdollisuudet vaikuttaa julkisen vallan 
käyttöä koskevaan päätöksentekoon riippuvat 
tiedonsaantioikeuksien lisäksi siitä, minkä
laisesta päätöksenteosta on kysymys ja min
kälaisia menettelysäännöksiä asiassa nouda
tetaan. Pykälässä vaikutusmahdollisuuksilla 
tarkoitetaan varsinaisen prosessiin osallistu
misen lisäksi yleisempiäkin vaikuttamiskei
noja, esimerkiksi kansalaistoimintaa ja vai
kuttamista tiedotusvälineiden kautta. 

Tiedon saaminen erityisesti valmisteilla 
olevista asioista on omiaan parantamaan yk
silöiden ja heitä edustavien organisaatioiden 
mahdollisuuksia valvoa etujaan lainvalmiste
lussa ja muussa heihin vaikuttavien tai heille 
muutoin merkityksellisten asioiden valmiste
lussa. Erilaisten näkökulmien huomioon ot
taminen jo valmisteluvaiheessa voi osaltaan 
parantaa tehtävien ratkaisujen laatua sekä 
edesauttaa päätösten toteuttamista ja yleistä 
hyväksyttävyyttä. Tiedonsaantimahdollisuuk
silla voitaneenkin katsoa olevan Suomessa 
suuri merkitys, koska keskeiset ratkaisut py
ritään tekemään yhteistyössä ja -ymmärryk
sessä keskeisten intressiorganisaatioiden 
kanssa. 

Yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksien ja 
etujen valvonta perustuu yleisiä osallistumis
ja vaikutuskeinoja selvemmin yksilöiden ja 
yhteisöjen asemaan asianosaisina tietyssä vi
ranomaisen käsiteltävänä olevassa tai ollees
sa asiassa. Lakiehdotus sisältää säännökset 
asianosaisen tiedonsaantioikeuksista. Asian
osaisen tiedonsaantioikeus on oikeussuoja
keino, jonka avulla asianosainen voi valvoa 
oikeuksiaan ja etujaan häntä välittömästi 
koskevassa asiassa. Julkisuutta pidetään 
myös takeena oikeudenmukaiselle oikeuden
käynnille, mikä ilmenee hallitusmuodon 16 
§:n 2 momentista ja kansainvälisistä ihmisoi
keussopimuksista. 

4 §. Viranomaiset. Pykälässä määritel
lään ne organisaatiot, joiden asiakirjoihin 
lakia sovelletaan. Viranomaisen käsite on 
pykälässä määritelty julkisuusperiaatteen 
tarkoituksesta ja tavoitteista käsin, eikä sillä 
siten ole tarkoitettu olevan vaikutusta muun 
kuin asiakirjojen julkisuutta määrittelevän 
lainsäädännön soveltamiseen. 

Pykälän 1 momentti sisältää viranomai
sen määritelmän, minkä lisäksi 2 momenttiin 

380085S 

on otettu säännökset lain soveltamisesta sel
laisiin orgaaneihin ja yksityisiin henkilöihin, 
joita ei pidetä viranomaisina, mutta jotka 
lainsäädännön nojalla julkista tehtävää hoita
essaan käyttävät julkista valtaa ja joiden 
asiakirjojen siten tulee kuulua julkisuusperi
aatteen soveltamisalaan. 

Ehdotuksen mukaan viranomaisen asia
kirjojen julkisuuteen ei vaikuttaisi se, käyt
tääkö viranomainen ostopalveluja tai muita 
toimeksiantoja tehtäviensä hoitamiseksi. Toi
meksiantotehtävää suorittavaa ei kuitenkaan 
rinnasteta tässä pykälässä viranomaiseen, 
vaan lain 5 §:n 2 momentissa todettaisiin, 
että viranomaisen asiakirjana pidettäisiin 
sellaistakin asiakirjaa, joka on annettu toi
meksiantotehtävää varten tai joka on synty
nyt toimeksiantotehtävän johdosta. 

Lain soveltamisalaan kuuluvat viran
omaiset on määritelty 1 momentissa organi
satorisin perustein. Siten laissa tarkoitetun 
viranomaiskäsitteen piiriin kuuluvat sellaiset 
julkisoikeudelliset orgaanit, joiden viran
omaisasema on johdettavissa suoraan niiden 
perustamista ja järjestysmuotoa sekä tehtäviä 
koskevista säännöksistä. 

Laissa tarkoitettuja viranomaisia ovat 1 
momentin 1 kohdan mukaan valtion hallin
toviranomaiset sekä muut valtion virastot ja 
laitokset. Valtion hallintoviranomaisia ovat 
ne valtion toimielimet, jotka on asetettu hoi
tamaan hallintotehtäviä. Niitä ovat valtion 
keskushallintoviranomaiset eli valtioneuvosto 
ja ministeriöt sekä muut valtioneuvoston 
alaisuuteen kuuluvat hallintoviranomaiset, 
joiden alueellinen toimivalta on yleinen. 
Keskushallintoviranomaisten alaisia valtion 
toimielimiä ovat lääninhallitukset ja piirihal
lintoviranomaiset, joita ovat esimerkiksi ym
päristökeskukset. Valtion virastoista ja lai
toksista voidaan esimerkkeinä mainita valti
on tutkimuslaitokset ja -keskukset sekä 
asiantuntijalaitokset, kuten Ilmatieteen laitos, 
kuluttajatutkimuskeskus sekä Sosiaali- ja ter
veysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 
(ST AKES). Valtion varsinaiseen hallinto-or
ganisaatioon kuuluvat myös paikallishallin
toviranomaiset, joita ovat esimerkiksi kihla
kunnan virastot. Valtion liikelaitokset mai
nittaisiin erikseen momentin 3 kohdassa. 

Viranomaisia olisivat 1 momentin 2 
kohdan mukaan tuomioistuimet ja muut lain
käyttöviranomaiset Yleisten tuomioistuinten 
(käräjäoikeudet, hovioikeudet, korkein oi
keus) lisäksi tähän ryhmään kuuluvat myös 
hallintotuomioistuimet (lääninoikeudet ja 
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korkein hallinto-oikeus) sekä erityistuomiois
tuimet, kuten vakuutusoikeus ja vesioikeu
det 

Viranomaisiin luettaisiin momentin 3 
kohdan mukaan valtion liikelaitokset. Valti
on liikelaitoksista säädetään valtion liikelai
toksista annetussa laissa (62711987). Lakia 
sovelletaan liiketoimintaa harjoittavaan valti
on laitokseen (valtion liikelaitos), jos erik
seen annetussa laissa (laitoskohtainen laki) 
niin säädetään. Laitoskohtaisten lakien mu
kaan valtion liikelaitoksia ovat Hallinnon 
kehittämiskeskus ( 496/ 1994), Metsähallitus 
(1169/1993), Ilmailulaitos (1123/1990) ja 
Teknillinen tarkastuskeskus (1 070/ 1995). 
Metsähallituksessa ja Ilmailulaitoksessa on 
niitä koskevien laitoskohtaisten lakien mu
kaan erillinen yksikkö, joka hoitaa laitoksen 
viranomaistehtävät. 

Valtion liikelaitoksen toimialasta ja teh
tävistä säädetään laitoskohtaisessa laissa. Lii
kelaitoksen on toimittava eduskunnan ja val
tioneuvoston sille asettamien palvelutavoit
teiden ja muiden toimintatavoitteiden sekä 
liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti. 
Valtion liikelaitoksista annetun lain mukaan 
valtioneuvosto päättää liikelaitoksen tulosta
voitteesta sen mukaan kuin laissa säädetään. 
Tulostavoite on asetettava niin, että liikelai
tos voi saavuttaa palvelutavoitteet ja muut 
toimintatavoitteet Liikelaitos ratkaisee ne 
toimintaansa, talouttansa ja hallintoansa kos
kevat asiat, joita ei säädetä eduskunnan hy
väksyttäviksi taikka valtioneuvoston tai mi
nisteriön ratkaistaviksi. 

Liikelaitos rahoittaa menojaan paitsi 
toiminnastaan saamillaan tuloilla myös lai
noilla, joita liikelaitos voi ottaa sen mukaan 
kuin säädetään. Näiden lisäksi rahoitus voi 
perustua määrärahoihin, joita voidaan ottaa 
valtion talousarvioon myönnettäviksi liike
laitokselle lainaehdoin, sekä määrärahoihin, 
joita valtion talousarvioon voidaan ottaa 
myönnettäviksi liikelaitoksen peruspääoman 
korottamiseen. 

Julkisuussäännösten soveltamista valtion 
liikelaitoksiin on pidettävä tärkeänä, jotta 
voidaan valvoa niiden lakisääteisten tehtävi
en hoitamista sekä julkisten varojen käyttöä. 
Koska kunnan liikelaitokset kuuluvat lain 
soveltamisalan piiriin, on pidettävä johdon
mukaisena ratkaisuna, että myös valtion lii
kelaitoksiin sovelletaan tiedonsaantioikeuksia 
koskevia säännöksiä. Valtion liikelaitoksista 
annetun lain soveltamisalan piiriin kuuluvat 
liikelaitokset ovat edelleenkin valtion laitok-

sia. Myös valtion liikelaitoksista annetun 
lain valmistelussa lähdettiin valmistelu
asiakirjojen mukaan siitä, että valtion liike
laitoksiin sovellettaisiin valtion hallinto
menettelyä yleisesti säänteleviä lakeja, kuten 
yleisten asiakirjain julkisuudesta annettua 
lakia (HE 137/1986 vp s. 16). Lain sovelta
misesta valtion liikelaitoksiin aiheutuvat 
mahdolliset ongelmat ovat hoidettavissa sa
lassapitosäännösten avulla. 

Viranomaisiin kuuluisivat 1 momentin 4 
kohdan mukaisesti kunnalliset viranomaiset. 
Kunnan viranomaiset ovat useimmiten moni
jäsenisiä kunnan toimielimiä, kuten valtuusto 
ja kunnanhallitus sekä lautakunta, johtokunta 
ja toimikunta. Kunnallisia viranomaisia ja 
toimielimiä ovat myös kuntayhtymien viran
omaiset ja toimielimet Kunnallisen viran
omaisen määrittely on viime kädessä johdet
tavissa siitä, onko tällä orgaanilla oikeudel
liseen normiin perustuvia tehtäviä ja toimi
valtaa. Kunnan sisäisillä vapaamuotoisilla 
apu- ja valmisteluelimillä, kuten sisäisillä 
työryhmillä ja johtoryhmillä, ei voi olla tällä 
tavoin määriteltyjä tehtäviä ja toimivaltaa, 
joten niitä ei pidetä laissa tarkoitettuina vi
ranomaisina. Toisaalta kunnan yksittäinen 
viranhaltija, kuten kunnanjohtaja tai raken
nustarkastaja taikka luottamushenkilö, esi
merkiksi lautakunnan puheenjohtaja, on kun
nallinen viranomainen, jos hänellä on it
senäistä toimivaltaa. Valtuusto voi siirtää 
kuntalain 14 §:n mukaan johtosäännöllä toi
mivaltaansa muille kunnan viranomaisille. 
Johtosäännössä voidaan antaa oikeus siirtää 
toimivaltaa edelleen. Asiassa, joka sisältää 
hallinnollisen pakon käyttämistä, voidaan 
toimivaltaa siirtää kuntalain 14 §:n 3 mo
mentin mukaan vain toimielimelle. 

Kunnallisia palveluja tuottavat liikelai
tokset, kuten kunnallinen vesilaitos, puhelin
laitos ja liikennelaitos, kuuluvat kunnan or
ganisaatioon eivätkä ole kunnasta erillisiä oi
keushenkilöitä. Liikelaitosten hallinto järjes
tetään johtosäännössä kuten muukin kunnan 
hallinto. Siksi liikelaitoksiin sovelletaan kun
nan viranomaisia koskevia säännöksiä. 

Kunnalliset palvelut on voitu järjestää 
myös niin, että niiden tuottamisesta huoleh
tivat kunnan hallintokoneistoon kuulumatto
mat orgaanit. Niiden hallinto on usein järjes
tetty yksityisoikeudellisin muodoin, esimer
kiksi osakeyhtiöksi, jossa kunta on osakkaa
na. Ehdotuksen mukaan lakia ei sovellettaisi 
tällaisiin yhtiöihin muuta kuin siinä tapauk
sessa, että ne lain nojalla julkista tehtävää 
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hoitaessaan käyttävät julkista valtaa. Jos 
kunnan tehtävä on annettu yhteisön tai sääti
ön hoidettavaksi, kunnan on kuntalain 29 
§:n mukaan sopivin tavoin tiedotettava asuk
kailleen yhteisön tai säätiön toiminnasta. 

Laissa tarkoitettuihin viranomaisiin kuu
luisivat 1 momentin 5 kohdan nojalla itse
näiset julkisoikeudelliset laitokset. Itsenäiset 
julkisoikeudelliset laitokset ovat oikeushen
kilöitä, joiden järjestysmuodosta, toimieli
mistä ja tehtävistä säädetään niitä koskevissa 
säädöksissä. Ne suorittavat niin sanotun vä
lillisen julkisen hallinnon tehtäviä eli julkisia 
tehtäviä, jotka on uskottu varsinaisen hallin
tokoneiston ulkopuolella oleville orgaaneille. 
Kohdassa tarkoitettuja itsenäisiä julkisoikeu
dellisia laitoksia ovat Suomen Pankki mu
kaan lukien hallinnollisesti sen osana toimi
va Rahoitustarkastus sekä Kansaneläkelaitos, 
Helsingin yliopisto, Työterveyslaitos, Kun
tien eläkevakuutus, Kuntien takauskeskus 
sekä Kunnallinen työmarkkinalaitos. Sään
nöstä ei sovellettaisi Eläketurvakeskukseen 
eikä Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen, 
vaan niiden hallussa olevien asiakirjojen jul
kisuus määräytyisi 2 momentin mukaan. Tä
tä on pidetty tarkoituksenmukaisimpana rat
kaisuna sen vuoksi, että asiakirjojen julki
suus määräytyisi samoin perustein työeläke
laitoksissa ja Eläketurvakeskuksessa. 

Laki koskisi 1 momentin 6 kohdan mu
kaan eduskunnan virasto ja ja laitoksia. Myös 
tässä laissa eduskunnan virastoilla ja laitok
silla tarkoitettaisiin samaa kuin eduskunnan 
virkamiehistä annetussa laissa (137311994) 
eli eduskunnan kansliaa, valtiontilintarkasta
jain kansliaa, eduskunnan oikeusasiamiehen 
kansliaa, Pohjoismaiden neuvoston Suomen 
valtuuskunnan kansliaa sekä Eduskunnan 
kirjastoa. Kuten yleisperusteluissa on todet
tu, eduskunnan valiokuntien asiakirjojen jul
kisuuteen vaikuttavat säännökset jäisivät 
edelleenkin osaksi eduskuntaa koskevia sää
döksiä. 

Ahvenanmaan maakuntalakia yleisten 
asiakirjojen julkisuudesta sovelletaan maa
kunnan ja kunnan sekä muihin viranomaisiin 
niiden hoitaessa maakuntahallinnon ja kun
nallisen itsehallinnon alaan kuuluvia tehtä
viä. Lakia viranomaisten toiminnan julkisuu
desta sovellettaisiin 1 momentin 7 kohdan 
mukaan Ahvenanmaan maakunnan viran
omaisiin vain siltä osin kuin ne huolehtivat 
valtakunnan viranomaisille kuuluvista tehtä
vistä maakunnassa. Ahvenanmaan itsehallin
tolain (114411991) 30 §:n mukaan tällaisia 

tehtäviä ovat esimerkiksi kuluttajavalitus
lautakunnalle kuuluvat tehtävät sekä ihmis
ten ja kotieläinten tarttuvien tautien torjun
taan ja kasvintuhoojien maahan kulkeutumi
sen estämiseen liittyvät tehtävät. 

Laissa tarkoitettuja viranomaisia olisivat 
1 momentin 8 kohdan mukaan myös lain tai 
asetuksen taikka valtion hallintoviranomai
sen ja viraston tai laitoksen, lainkäyttöelin
ten tai 7 kohdassa tarkoitetuissa asioissa Ah
venanmaan maakunnan viranomaisten pää
töksen perusteella tiettyä tehtävää hoitamaan 
asetetut lautakunnat, valiokunnat, neuvotte
lukunnat, komiteat, toimikunnat, työryhmät 
ja toimitusmiehet ja muut niihin verrattavat 
toimielimet Määrittelemällä viranomaisiksi 
erilaiset toimeksiantotehtävän perusteella it
senäistä valmisteluvaltaa käyttävät toimieli
met voidaan lisätä valmistelun julkisuutta. 
Toimielimen laatimat asiakirjat tulevat julki
siksi 6 §:n säännösten mukaisesti. 

Vailla muodollista viranomaisasemaa 
olevat, mutta tehtävässään itsenäistä harkin
tavaltaa käyttävät toimielimet ehdotetaan ni
menomaisesti mainittaviksi säännöksessä, 
koska tällaisten toimielinten viranomais
asema on nykyään säännösten tulkinnanva
raisuuden vuoksi epäselvä. Oikeuskäytännös
sä on aikaisemmin katsottu, ettei esimerkiksi 
ministeriön asettama työryhmä, johon oli 
kuulunut virkamiehiä myös ministeriön ul
kopuolelta, ollut voimassa olevassa laissa 
tarkoitettu viranomainen (KHO 1972 II 4). 
Oikeuskäytännössä on katsottu, että silloi
sen lääkintöhallituksen yhteydessä toiminut 
lääkelautakunta ja säännösten nojalla asetetut 
pysyvät asiantuntijat, joiden tehtävänä oli 
antaa lausuntoja lääkintöhallitukselle, olivat 
sillä tavoin toiminnallisesti itsenäisiä, että 
niitä voitiin pitää yleisten asiakirjain jul
kisuudesta annetun lain 2 §:n 3 momentis
sa tarkoitettuina viranomaisina (KHO 
28.5.1991; T 1819). 

Saamelaiskäräjistä annetun lain 
(974/1995) 14 §:n perusteella saamelaiskärä
jät asettaa vaalilautakunnan, jonka tehtävänä 
on saamelaiskäräjien vaalien toimeenpano. 
Vaalilautakunta olisi katsottavissa kohdassa 
tarkoitetuksi toimielimeksi. Koska viran
omaisten asiakirjojen julkisuutta koskevien 
säännösten soveltaminen saamelaiskäräjiin ja 
sen toimielimiin jäisi ehdotetun lain mukaan 
epäselväksi, saamelaiskäräjistä annettuun 
lakiin on tarkoitus ottaa nimenomainen sään
nös julkisuuslainsäädännön soveltamisesta. 
Tätä koskeva ehdotus sisällytetään erikseen 
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annettavaan saamelaiskäräjistä annetun lain 
muuttamista koskevaan esitykseen. 

Toimielintä pidettäisiin 8 kohdan mu
kaisesti eri viranomaisena, jos se on asetettu 
hoitamaan tehtävää itsenäisesti. Pelkästään 
se, että valmistelu tapahtuu useamman virka
miehen yhteistyönä, ei välttämättä merkitse, 
että kysymys olisi kohdassa tarkoitetusta 
toimielimestä. Siten esimerkiksi ministeriön 
osaston työryhmä, joka valmistelee luonnos
ta ministeriön lausunnoksi, ei olisi ehdotu
tuksessa tarkoitetulla tavalla eri viranomai
nen. 

Valtioneuvoston valiokunnat eivät myös
kään yleensä hoida tehtäviään lainkohdassa 
tarkoitetulla tavalla itsenäisesti, vaan ovat 
valtioneuvoston sisäistä valmistelua varten 
asetettuja toimielimiä. Poikkeuksena ovat 
ED-ministerivaliokunta sekä raha-asiainva
liokunta. 

ED-ministerivaliokunta toimii ehdotuk
sessa tarkoitetulla tavalla itsenäisesti, kun se 
käsittelee esimerkiksi Suomen kannanottoja 
Euroopan unionissa vireillä olevissa asioissa. 
Raha-asiainvaliokunta käsittelee ja antaa it
senäisesti lausuntonsa sellaisissa asioissa, 
joissa valiokunnan käsittely on edellytyksenä 
ministeriön päätökselle. Muissa asioissa ra
ha-asiainvaliokunnan samoin kuin muiden 
valtioneuvoston valiokuntien, kuten talous
poliittisen ministerivaliokunnan pöytäkirjat, 
siltä osin kuin eivät sisällä salassa pidettäviä 
tietoja, tulevat julkisiksi vasta, kun valiokun
nassa käsitelty asia on käsitelty loppuun val
tioneuvostossa. Myös hallituksen iltakoulu 
on valtioneuvoston epävirallinen poliittinen 
neuvotteluelin samoin kuin hallituksen tilan
nekohtaiset neuvottelukokoukset, joita ei 
voida katsoa asetetun hoitamaan tehtäviään 
itsenäisesti. Iltakoulussa tai muissa hallituk
sen neuvotteluissa käsittelyssä olleet asiakir
jat arkistoidaan asiaa valmistelevan minis
teriön asiakirjoihin, ja niiden julkisuus mää
räytyy kyseistä asiaa koskevien säännösten 
mukaan. 

Eri viranomaisena pidettäisiin ehdotuk
sen mukaan myös tehtäviään itsenäisesti hoi
tamaan asetettuja toimitusmiehiä, joita lain 
nojalla asetetaan esimerkiksi kiinteistö- ja 
vesioikeudellisten asioiden käsittelyä varten. 

Pykälän 1 momentin 8 kohtaa ei sovel
lettaisi kunnan viranomaisen, esimerkiksi 
kunnallisen lautakunnan asettamaan työryh
mään. Kunnallishallinnossa työryhmiä käy
tetään usein varsin tilapäisinä eliminä, joiden 
tehtävänä saattaa olla esimerkiksi etsiä po-

liittista ratkaisua lautakuntakäsittelyssä vai
keaksi osoittautuneeseen asiaan. 

Julkisen vallan käytön valvonnan kan
nalta on pidetty tärkeänä, että julkisuusperi
aatetta sovelletaan paitsi nimenomaisesti vi
ranomaiseksi organisoituun toimielimeen, 
myös silloin, kun jokin julkinen tehtävä on 
lainsäädännössä annettu muulle kuin hallin
tokoneistoon kuuluvalle elimelle. Tätä kos
kevat säännökset ovat pykälän 2 momentis
sa. Momentin nojalla lakia sovellettaisiin 
lain tai asetuksen taikka lain tai asetuksen 
nojalla annetun säännöksen tai määräyksen 
perusteella julkista tehtävää hoitavaan yh
teisöön, säätiöön tai yksityiseen henkilöön 
näiden käyttäessä julkista valtaa. Lakia val
misteltaessa harkittiin mahdollisuutta luetella 
tämän säännöksen nojalla lain sovelta
misalaan kuuluvat yksityiskohtaisemmin. 
Julkisuusperiaatteen toteuttamisen kannalta 
pidettiin parempaan lopputulokseen johtava
na ratkaisuna kuitenkin sitä, että määrittely 
jää yleislausekkeen varaan. Käytännössä 
esiin tulevia epäkohtia voidaan pyrkiä estä
mään neuvottelu-, koulutus- ja tiedotustoi
minnan avulla. 

Laki koskisi lain tai asetuksen taikka 
lain tai asetuksen nojalla annetun säännök
sen tai määräyksen perusteella julkista tehtä
vää haitavaa vain niiltä osin kuin tämä käyt
tää julkista valtaa. Siten yksistään se, että 
yhteisöä on lain tai asetuksen mukaan kuul
tava tai että yhteisö asettaa edustajan tai te
kee ehdotuksen toimielimen jäseneksi, ei tuo 
yhteisön asiakirjoja lain soveltamisalaan. 
Esimerkiksi Suomen Kuntaliitto mainitaan 
noin 50 säännöksessä organisaationa, jota on 
kuultava tai joka ilmoittaa edustajansa tiet
tyyn elimeen. 

Julkisen vallan käsitettä ei ehdoteta lais
sa määriteltäväksi. Käsitteelle ei olekaan 
annettavissa yleistä määritelmää. Sen keskei
seen sisältöön on katsottu kuuluvan puuttu
minen hallintopäätöksellä tai tosiasiallisella 
toimena yksityisen oikeusasemaan. Julkisen 
vallan käyttönä pidetään myös etuuksien 
myöntämistä tai tutkintotodistuksen antamis
ta. 

Yhteisöjä, joille on uskottu julkisen val
lan käyttöön kuuluvia tehtäviä, ovat muun 
muassa julkisoikeudelliset yhdistykset, jotka 
on perustettu lainsäädäntötoimin. Tällaisia 
ovat esimerkiksi paliskunnat, jotka poronhoi
tolain (84811990) 7 §:n mukaan huolehtivat 
poronhoitoon liittyvistä tehtävistä paliskun
nan alueella, riistanhoitoyhdistykset, joille 
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säädetään metsästyslain (615/1993) 63 §:ssä 
muun muassa metsästyksen valvontatehtäviä 
sekä metsästykseen ja riistanhoitoon liittyviä 
koulutus- ja neuvontatehtäviä, Keskuskaup
pakamari, jolla on kauppakamariasetuksen 
(33711988) 4 §:n mukaan muun muassa ti
lintarkastajien auktorisointi- ja valvontateh
täviä sekä Suomen Asianajajaliitto, jolla on 
asianajajista annetun lain ( 496/1958) 6 ja 6 a 
§:ssä (197/1992) säädettyjä kurinpitotehtä
viä. 

Uskonnollisilla yhdyskunnilla tarkoite
taan uskonnonvapauslain 2 §:ssä määritelty
jä uskonnollisia yhdyskuntia. Uskonnolliset 
yhdyskunnat evankelis-luterilaista kirkkoa 
lukuun ottamatta tulisivat 2 momentin no
jalla lain soveltamisalan piiriin siltä osin 
kuin niille on lain tai asetuksen taikka lain 
tai asetuksen nojalla annetun säännöksen tai 
määräyksen perusteella uskottu julkisia teh
täviä. Tällainen tehtävä on esimerkiksi avio
liittoon vihkiminen, jonka uskonnollinen 
yhdyskunta voi toimittaa, jos sillä on avio
liittolain (234/1929) 14 §:ssä tarkoitettu ope
tusministeriön antama vihkimisoikeus. 

Evankelis-luterilainen kirkko jää lain so
veltamisalan ulkopuolelle, koska aloiteoikeus 
evankelis-luterilaista kirkkoa koskevasta 
lainsäädännöstä kuuluu kirkon omille toi
mielimille. Evankelis-luterilaisen kirkon toi
mielinten asiakirjojen julkisuuteen ja salassa
pitoon sovelletaan kirkkolain (1054/1993) 
pääsäännön mukaan, mitä yleisten asiakirjo
jen julkisuudesta säädetään. 

Julkisia tehtäviä on voitu säännöksin tai 
niihin perustuvin määräyksin uskoa myös 
yksityisille henkilöille. Näistä esimerkkeinä 
voidaan mainita merilain (674/1994) 18 lu
vun 23 §:ssä tarkoitettu julkinen katsastus
ja arviomies, kalastuslain (286/1982) 97 
§:ssä tarkoitettu kalastuksenvalvoja ja met
sästyslain 88 §:ssä tarkoitettu valantehnyt 
metsästyksenvartija. Nämä henkilöt kuuluisi
vat lain soveltamisalan piiriin tässä tehtäväs
sään. 

5 §. Viranomaisen asiakirja. Pykälässä 
on säännökset aineistosta, johon lakia sovel
letaan. 

Laissa luovuttaisiin käyttämästä nykyi
sen lain mukaista käsitettä "yleinen asiakir
ja" ja se korvattaisiin käsitteellä "viranomai
sen asiakirja". Yleisen asiakirjan käsite on 
aiheuttanut käytännössä sekaannuksia muun 
muassa sen vuoksi, että asiakirjan luonne 
yleisenä asiakirjana helposti sekoitetaan asia
kirjan julkisuuteen. 

Julkisuustoimikunta ehdotti käytettäväksi 
asiakirjan sijasta käsitettä "tallenne". Tästä 
käsitteestä luovuttiin myöhemmissä lainval
misteluvaiheissa etenkin sen vuoksi, että se 
johdatti ajatukset yksinomaan teknisiin tal
lenteisiin. Viranomaisen asiakirjan käsite on 
valittu käytettäväksi erityisesti sen vuoksi, 
että sen voidaan katsoa parhaiten kuvaavan 
lain soveltamisalaa ja sisältöä. Nykyisin käy
tetään jo vakiintuneesti sähköisen asiakirjan 
käsitettä. 

Pykälän 1 momentissa määriteltäisiin 
asiakirja. Ehdotuksen mukaan asiakirjan kä
site olisi kattava. Se kattaa sekä perinteiset 
asiakirjat että sähköiset asiakirjat ja muut 
apuvälinein selville saatavissa olevat asiakir
jat. 

Lakiehdotuksen mukaan asiakirjalla tar
koitetaan ensinnäkin kirjallista tai kuvallista 
esitystä. Kirjallisella esityksellä tarkoitetaan 
kirjallisessa muodossa olevaa esitystä, joka 
sanallisesti, kielellisin keinoin ilmaisee tie
tyn ajatussisällön ja joka on tallennettu jolle
kin alustalle. Kuvallisella esityksellä tarkoi
tetaan esimerkiksi karttaa, taulukkoa, kuvaa 
tai piirrosta. Kuvallisten esitysten on katsot
tu kuuluvan jo voimassa olevan lain asiakir
jan käsitteen piiriin. 

Asiakirjana pidetään kirjoitetun tai ku
vallisen esityksen lisäksi myös sellaista käyt
tönsä vuoksi yhteen kuuluviksi tarkoitetuista 
merkeistä muodostuvaa tiettyä kohdetta tai 
asiaa koskevaa viestiä, joka on saatavissa 
selville vain automaattisen tietojenkäsittelyn 
tai äänen- ja kuvantoistolaitteiden taikka 
muiden apuvälineiden avulla. Asiakirjan 
määritelmä ei siten edellytä, että sen sisältä
mä viesti olisi välittömästi ymmärrettävissä 
lukemalla, kuuntelemalla tai katselemalla. 

Voimassa olevassa laissa asiakirjaan rin
nastetaan tekniset tallenteet. Niillä tarkoitet
taan magnetoimalla tai muulla näihin verrat
tavalla tavalla aikaansaatua tallennetta, joka 
on tarkoitettu luettavaksi, kuunneltavaksi tai 
muuten ymmärrettäväksi teknisin apuvä
linein. Ehdotuksessa on luovuttu teknisen 
tallenteen käsitteestä, koska sitä ei pidetty 
tarpeellisena. Sääntely on pyritty tekemään 
mahdollisimman välineneutraaliksi, mikä 
turvaisi säännösten soveltamisen riippumatta 
siitä, minkälaiselle alustalle ja minkälaisin 
menetelmin informaatio talletetaan ja millä 
menetelmillä se saadaan selville. 

Muiden kuin perinteisiin asiakirjoihin si
sältyvien tietojen määrittelyssä ei lainkaan 
ole merkitystä talletusalustalla, vaan sääntely 
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kohdistuu yksinomaan informaatioon. Uu
demmille tiedontallennusvälineille voidaan 
informaatio tallettaa eri tavoin, esimerkiksi 
sähköisesti tai optisesti. Kaikkia eri infor
maatiota kuvaavia tallennusjälkiä kutsutaan 
laissa merkeiksi. Nämä voivat olla sähköi
sesti aikaansaatuja digitaalisia merkkejä esi
merkiksi ed-levyllä tai magneettinauhan 
magnetointikohtia. Apuvälineet, joiden avul
la viestit saadaan selville, voivat olla tekni
siä tai esimerkiksi optisia. Teknisin apuvä
linein saadaan selville muun muassa mikro
filmille ja atk-tallenteille talletetut viestit. 

Perinteisten paperiasiakirjojen kysymyk
sessä ollessa on jokseenkin helppo erottaa 
asiakirjat toisistaan. Vaikeuksia sen sijaan 
saattaa syntyä arvioitaessa sitä, mitkä merkit 
esimerkiksi tietokoneen muistissa muodosta
vat asiakirjan ja mihin lain mukainen tiedon
saantioikeus kohdistuu. Tätä tiedonsaantioi
keuden kohdetta kutsutaan laissa viestiksi. 
Viesti on tiettyä kohdetta tai asiaa koskeva, 
käyttönsä vuoksi yhteen kuuluviksi tarkoite
tuista merkeistä muodostuva merkkien yh
distelmä. Kysymys on siten lain tarkoituksia 
varten määritellystä oikeudellisesta käsittees
tä. 

Määritelmästä seuraa, että esimerkiksi 
yhdelle atk-disketille talletetut merkinnät 
eivät välttämättä ole yksi laissa tarkoitettu 
asiakirja. Toisaalta samaan viestiin (asiakir
jaan) kuuluvia merkintöjä voi olla useam
mallakin levykkeellä. Merkkien yhteenkuu
luvuus ja siten laissa tarkoitetun viestin ulot
tuvuus määräytyy sen mukaan, miten merk
kejä on ollut tarkoitus käyttää. Kysymys on 
siis siitä loogisesta yhteydestä, joka vallitsee 
eri merkintöjen välillä. Se, miten merkit liit
tyvät toisiinsa, otetaan huomioon määriteltä
essä tietojärjestelmien rakennetta ja käytettä
viä käsittelytoimintoja. Määrittely perustuu 
viranomaisten tehtäviin ja niiden edellyttä
miin tietotarpeisiin. Viranomaisen harkintaa 
suunnittelussa rajoittavat hallinnon yleiset 
periaatteet sekä henkilötietojen suojaa koske
va lainsäädäntö, joka voi estää esimerkiksi 
tietynlaisten hakuperusteiden käytön henkilö
tietojärjestelmässä. 

Asiakirjan määritelmä merkitsee käytän
nössä sitä, että laki ja siten laissa tarkoitettu 
oikeus asiakirjan saamiseen ei ulotu kaikkiin 
niihin mahdollisiin merkkien yhdistelmiin, 
joita voitaisiin automaattisen tietojenkäsitte
lyn avulla tuottaa. Laissa tarkoitettuna asia
kirjana ei pidettäisi sellaista talletettu jen 
merkintöjen kokonaisuutta, joka muodostuisi 

eri käyttötarkoituksia varten talletetuista tie
doista. Asiakirjan edellä kuvattu määrittely 
aiheuttaa sen, ettei viranomainen ole jul
kisuusperiaatteen mukaisen tiedonsaantioi
keuden nojalla velvollinen muuttamaan tieto
koneohjelmiaan tai yhdistelemään eri käyttö
tarkoituksia varten laadittujen tiedostojen 
tietoja. 

Sähköisten ja muiden uusien tiedontal
lennustapojen avulla aikaansaatujen asiakir
jojen edellä kuvattu määrittely on ymmärret
tävää julkisuusperiaatteen tarkoitus huomi
oon otettuna: viranomaisten asiakirjojen jul
kisuuden tarkoituksena ei ole olla yleinen 
tiedonhankintakeino sinänsä, vaan mahdol
listaa tietojen saaminen viranomaisen toi
minnasta viranomaisten toiminnan valvomi
seksi ja muiden lain 3 §:stä ilmenevien tar
koitusten vuoksi. Eri asia on, että viranomai
nen voi olla lain tiedonsaannin edistämistä 
koskevien säännösten perusteella velvollinen 
tuottamaan toimintaansa koskevia tilastoja ja 
muita asiakirjoja yleistä käyttöä varten. La
kiehdotuksen 21 § antaa lisäksi viranomai
selle oikeuden tuottaa ja luovuttaa tietopal
veluna pykälässä tarkemmin säädettävin 
edellytyksin myös eri käyttötarkoituksia var
ten talletetuista merkeistä yhdistelemällä saa
tuja aineistoja. 

Tietotekniikan ominaisuuksista johtuu, 
että tiedonsaantioikeus atk:n avulla talletet
tuihin viesteihin on monipuolisempi kuin 
perinteisten asiakirjojen kysymyksessä ol
lessa. Koska tietotekniikka mahdollistaa eri
laisten tietojen yhdistelyn, tiedonsaantioikeus 
kohdistuu tosiasiassa myös sellaisiin viestei
hin, joita viranomainen ei itse välttämättä 
yhdistele saatikka tulosta paperimuotoon. 
Tällaisista asiakirjoista tavataankin käyttää 
nimeä potentiaaliset tai virtuaaliset asiakirjat. 
Jos viranomaisen tietojärjestelmässä on lail
lisesti käytössä vapaa haku, lakiehdotuksen 
mukainen tiedonsaantioikeus ulottuu mihin
kä tahansa hakuavaimen perusteella ilman 
uusia ohjelmointitoimia muodostettavissa 
olevaan viestiin riippumatta siitä, käyttääkö 
viranomainen samanlaista hakua toiminnas
saan. 

Asiakirjan määritelmästä voidaan siten 
kokonaisuudessaan todeta, ettei eroa ole sen 
mukaan, minkälaiselle alustalle ja minkälai
sin keinoin viesti on laadittu. Asiakirja ei 
laissa tarkoitetussa merkityksessä siis edelly
tä paperialustaa. Myöskään viestin laadinta
tavalla (käsin, konekirjoituksella, erilaisilla 
painotekniikoilla, sähköisesti tai optisesti) tai 
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asiakirjan alkuperäisyydellä ei ole lain sovel
tamisen kannalta merkitystä. Asiakirjan ei 
myöskään tarvitse olla a11ekirjoitettu tai var
mennettu kuuluakseen lain soveltamisalan 
piiriin. 

Viranomaisen asiakirja on 2 momentin 
määritelmän mukaan viranomaisen ha11ussa 
oleva asiakirja, jonka viranomainen on laati
nut tai joka on toimitettu viranomaiselle asi
an käsittelyä varten tai muuten sen toi
mialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa. Vi
ranomaisen laatimana asiakirjana pidettäisiin 
myös asiakirjaa, joka on laadittu viranomai
sen toimeksiannon johdosta, sekä viran
omaiselle toimitettuna asiakirjana asiakirjaa, 
joka on annettu viranomaisen toimeksiannos
ta tai muuten sen lukuun toimivalle toimek
siantotehtävän suorittamista varten. Näissä 
tapauksissa ei siis edellytetä, että asiakirja 
olisi viranomaisen hallussa. 

Laki kohdistuu julkisuusperiaatteen kan
nalta keskeiseen viranomaisilla olevaan ai
neistoon, toisin sanoen asiakirjoihin, jotka 
ovat sillä asian käsittelyä varten tai muuten 
sen tehtäviin ja toimialaan kuuluvassa asias
sa. Tyypillisimpiä viranomaisten laatimia 
asiakirjoja ovat ratkaisut niissä asioissa, jot
ka kuuluvat asianomaisen viranomaisen käsi
teltäviin, kuten tuomiot ja päätökset. Tähän 
ryhmään kuuluvat myös viranomaisen lau
sunnot erilaisista asioista, kuten lakiehdotuk
sista, ja asiantuntijalausunnot toisille viran
omaisille ja yksityisille samoin kuin viran
omaisen aloitteet ja esitykset esimerkiksi 
talousarvioksi. Viranomaiset laativat myös 
erilaisia selvityksiä, tilastoja ja raportteja 
sekä suunnitelmia, kuten rakennuslain 
(370/1958) mukaiset kaavat ja kuntalain mu
kaiset suunnitelmat. Viranomaisen asiakirjoi
hin kuuluvat myös monet viranomaisten to
siasiallisen toiminnan yhteydessä laadittavat 
asiakirjat, kuten terveyskeskusten potilasre
kisterit. 

Viranomaise11e tu11ut yksityinenkin asia
kirja on viranomaisen asiakirja, jos se on 
toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä 
varten tai muuten sen toimialaan tai tehtä
viin kuuluvassa asiassa. Asiakirja voi o11a 
toimitettu viranomaiselle joko henkilökohtai
sesti tai lähetin tai postin välitykse11ä tai te
lekopiona, sähköpostin kautta tai muutoin 
sähköisenä tiedonsiirtona. Asiakirjan toimit
tamistava11a ei siis ole lain soveltamisalan 
kannalta merkitystä. 

Kysymys on viranomaisen asiakirjasta, 
vaikka se olisikin lähetetty suoraan viran-

omaisessa toimiva11e virkamiehe11e tai vi
ranomaisen toimeksiannosta toimivalle. Siten 
se, onko asiakirja tullut viranomaiselle kir
jaamon kautta, ei vaikuta sen luonteeseen vi
ranomaisen asiakirjana. Virkamiehen <?n ~o~
mitettava hänelle suoraan lähetetty astaktrJa 
kirjattavaksi. 

Mikä tahansa viranomaise11e lähetetty 
asiakirja ei kuitenkaan ole laissa tarkoitettu 
asiakirja, vaan sen tulee kuuluakseen lain 
soveltamisalan piiriin olla annettu viran
omaise11e asian käsittelyä varten tai muuten 
sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asias
sa. Siten esimerkiksi viranomaiselle massaja
keluna tullut suoramainos tai sanomalehti ei 
olisi laissa tarkoitettu viranomaisen asiakirja. 

Viranomaise11e asian käsittelyä varten 
annettuja asiakirjoja ovat muun muassa eri
laiset hakemukset, ilmoitukset ja kantelut. 
Asiakirjoja, jotka on annettu viranomaise11e 
muuten sen toimialaan kuuluvassa asiassa, 
voivat olla esimerkiksi sen toimialaan liitty
vät tiedoksi lähetetyt asiakirjat. Hallintovi
ranomaiselle erheellisesti lähetettyä toisen 
viranomaisen käsiteltäväksi kuuluvaa asiakir
jaa voidaan pitää viranomaise11e sen tehtä
viin kuuluvassa asiassa lähetettynä asiakirja
na, koska viranomaisen tehtävänä on hallin
tomenettelylain mukaan siirtää asia toimival
taiselle viranomaiselle. 

Asiakirja on viranomaisen asiakirja, jos 
asiakirja on viranomaisen hallussa. Asiakirja 
on viranomaisen hallussa, kun se on fyysi
sesti viranomaisen toimipaikassa tai viran
omaisessa toimivalla paikasta riippumatta. 
Lain soveltamisalaan kuuluvat kuitenkin 
sellaisetkin asiakirjat, jotka eivät ole edellä 
tarkoitetulla tava11a viranomaisen tai sen pal
veluksessa olevan ha11ussa. Viranomaisen 
toimeksiantotehtävää varten annetut asiakir
jat ovat laissa tarkoitettuja asiakirjoja, vaik
ka ne ovatkin toimeksiantotehtävää suoritta
van ha11ussa. Esimerkiksi atk-tiedosto saat
taa fyysisesti o11a atk-alan palveluyrityksen 
tiloissa. Se on kuitenkin viranomaisen mää
rättävissä, ja viranomainen voi käyttää sitä 
joko tietoliikenneyhteyksien avu11a tai siten, 
että palveluyritys tulostaa tai muutoin tuottaa 
tiedostosta aineistoa viranomaisen käyttöön. 

Toimeksianno11a tarkoitetaan tilanteita, 
joissa viranomaise11e kuuluvan tehtävän suo
rittaa erillisen sopimuksen mukaan kyseiseen 
viranomaiseen kuulumaton yksityinen henki
lö tai organisaatio riippumatta siitä, kuinka 
laajan tehtävän suorittamisesta on kysymys. 
Siten esimerkiksi ministeriön asiantuntijalle 
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antamat asiantuntijan hallussa lausuntoa var
ten olevat asiakirjat ovat viranomaisen asia
kirjoja samoin kuin viranomaisen rekisteri, 
jonka ylläpitotehtävät on annettu yksityiselle 
tietojenkäsittelyn palveluyritykselle. 

Edellä kuvatun sääntelyn tarkoituksena 
on varmistaa ennen muuta se, ettei ostopal
velujen lisääntynyt käyttö hallinnossa johtai
si julkisuuspenaatteen soveltamisalan kaven
tumiseen. Ostopalvelujen käytöstä on sään
nöksiä muun muassa sosiaali- ja terveyden
huollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 
annetussa laissa (733/ 1992) sekä eläinlääkin
tähuoltolaissa (685/1990). Kunta voi kunta
lain 2 §:n 3 momentin mukaan hankkia teh
tävien edellyttämiä palveluja myös muilta 
palvelujen tuottajilta. 

Lakiehdotuksen 3 momentissa määritel
täisiin ne asiakirjat, joita ei pidetä viran
omaisen asiakirjoina ja jotka pääsäännön 
mukaan jäävät kokonaan lain soveltamisalan 
ulkopuolelle. 

Viranomaisen asiakirjan nykyistä tar
kempi määrittely on tarpeen muun muassa 
valmistelun julkisuuden lisäämistä koskevien 
säännösten laatimiseksi sekä lain tulkintaon
gelmien vähentämiseksi. Ehdotetut säännök
set vastaavat pitkälti Ruotsin painovapaus
lain säännöksiä. Vaikka voimassa olevaan 
lakiin ei tällaisia säännöksiä sisällykään, nyt 
ehdotetuista säännöksistä etenkin 3 momen
tin 1, 2 ja 5 kohta vastannevat tosiasiallista 
käytäntöä ja tulkintaa. 

Pykälän 3 momentin 1 kohdan mukaan 
viranomaisen asiakirjana ei pidetä viran
omaisen palveluksessa olevalle tai luotta
mushenkilölle hänen muun tehtävänsä tai 
asemansa vuoksi lähetettyä kirjettä tai muu
ta asiakirjaa. Säännös vastaa Ruotsin paino
vapauslain 2 luvun 4 §:ää. 

Virkamiehelle voi virastoon tulla yksi
tyiskirjeitä ja sähköisiä viestejä sekä asiakir
joja, jotka liittyvät hänen tehtäviinsä viran
omaisen ulkopuolella, esimerkiksi toisen 
viranomaisen tehtävissä, kuten komitean jä
senenä. Tietojen saamisesta komitean asia
kirjoista päättää komitea, ei se ministeriö, 
jonka virkamies toimii komitean jäsenenä. 
Vastaavasti esimerkiksi ministerille saapuu 
äänestäjien kirjeitä ja aineistoa puolue-elin
ten jäsenenä. On luonnollista, että tällaiset 
viranomaisen toimialaan ja tehtäviin liitty
mättömät asiakirjat jäävät lain sovelta
misalan ulkopuolelle. Selvyyden vuoksi on 
asiasta katsottu tarpeelliseksi ottaa lakiin 
oma säännöksensä. 

Momentin 2 kohdan mukaan viranomai
sen asiakirjana ei pidettäisi viranomaisen 
palveluksessa olevan tai viranomaisen toi
meksiannosta toimivan laatimia muistiin
panoja taikka sellaisia luonnoksia, joita laati
ja ei vielä ole antanut esittelyä tai muuta 
asian käsittelyä varten. Säännös vastaa Ruot
sin painovapauslain 2 luvun 9 §:ää. 

Kohdassa määritellään siten ajankohta, 
josta kohdassa tarkoitettu asiakirja voi olla 
viranomaisen asiakirja. Säännös merkitsee 
sitä, että täysin keskeneräinen virkamiehen 
tai viranomaisen toimeksiantotehtävää suorit
tavan laadittavana oleva asiakirja, johon 
muu asian käsittelyyn osallistuva, tavallisim
min asiasta tai sen esittelystä päättävä esi
mies, ei ole vielä voinut tutustua, jää viran
omaisen asiakirjan käsitteen ulkopuolelle. 
Tavallista on, että asiaa käsitteleväHä virka
miehellä on eriasteisia hahmotelmia, asia
kysymyslistoja ja muita muistiinpanoja ja 
luonnoksia valmisteltavana olevasta asiasta. 
Näitä ei voida vielä pitää viranomaisen asia
kirjoina, koska niitä ei ole tarkoitettukaan 
asiakirjoiksi, joihin asian käsittely perustuu. 

Virkamiehen luonnos tulisi lain sovelta
misalan piiriin silloin, kun se on annettu 
esittelyä tai muuta asian käsittelyä varten. 
Edellytyksenä toisin sanoen on, että asiakirja 
on irtaantunut valmistelijalta ja siirtynyt asi
asta päättävälle tai asiaa muutoin käsittele
välle. Se, että virkamies antaa alustavan 
luonnoksen esimiehelle tarkemman ohjauk
sen saamiseksi tai asiasta käytävää keskuste
lua varten, ei merkitsisi vielä asiakirjan tule
mista lain soveltamisalan piiriin. Virkamie
hen ja vastaavasti viranomaisen toimeksian
nosta toimivan haltuun jäävät, omaan käyt
töön laaditut muistiinpanot ja alustavat luon
nokset jäävät siis lain soveltamisalan ulko
puolelle. Jos näihin asiakirjoihin sisältyy 
salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan on kui
tenkin sovellettava lain salassapitoa koskevia 
säännöksiä. 

Momentin 3 kohdan mukaan laissa tar
koitettuna viranomaisen asiakirjana ei pidet
täisi myöskään viranomaisen sisäistä koulu
tusta, tiedonhakua tai muuta sisäistä käyttöä 
varten hankittuja asiakirjoja. Vastaavan kal
tainen niin sanottu kirjastoklausuuli sisältyy 
Ruotsin painovapausasetuksen 2 luvun 11 
§:n 3 kohtaan. Kohdan tarkoituksena on jät
tää viranomaisen harkintaan, missä määrin 
viranomainen antaa tietoja, esimerkiksi kopi
oita, virkatoiminnassaan käytettävistä apuvä
lineistä, kuten julkaisuista ja sähköisistä sa-
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nakirjoista. Tiedon saaminen näistä ei palve
le lakiehdotuksen 3 §:ssä määriteltyä tiedon
saantioikeuden tarkoitusta. 

Momentin 4 kohdan mukaan laki ei kos
ke asiakirjaa, joka on viranomaisella yksityi
sen lukuun suoritettavaa tehtävää varten. 
Viranomaiset ja valtion liikelaitokset voivat 
hoitaa tehtäviä myös yksityisten lukuun. 
Toimeksiantotehtävien suorittamisesta voi
daan esimerkkinä mainita tilaustutkimukset 
Korkeakouluja koskevissa erityislaeissa, ku
ten Helsingin yliopistosta annetun lain 
(854/1991) 37 §:ssä, on säännökset, jotkaoi
keuttavat korkeakoulun tekemään valtiolle ja 
kunnille sekä yksityisille ja yhteisöille näi
den tilaamia tutkimuksia taikka tarjoamaan 
muita palveluja. Jos toimeksianto on saatu 
toiselta viranomaiselta, toimeksiannon anta
nut viranomainen käyttää lakiehdotuksen 14 
§:n mukaisesti päätösvaltaa tietojen luovut
tamista koskevissa asioissa. 

Momentin 5 kohdan mukaan laki ei kos
kisi viranomaisille löytötavarana jääneitä tai 
annettuja asiakirjoja. Jo voimassa olevan 
lain on katsottu merkitsevän, että tällaiset 
asiakirjat jäävät julkisuuslainsäädännön ulko
puolelle. Selvyyssyistä asiasta ehdotetaan 
otettavaksi lakiin nimenomainen maininta. 

Pykälän 4 momentti koskee sellaisia vi
ranomaisen sisäisen toiminnan asiakirjoja, 
jotka eivät salassapitosäännösten noudatta
mista koskevia velvoitteita lukuun ottamatta 
kuuluisi lain soveltamisalaan. 

Momentin mukaan lakia sovellettaisiin 
viranomaisissa työskentelevien sekä viran
omaisten ja niiden toimeksiannosta toimivien 
yksityisten tai yhteisöjen välisiä neuvottelu
ja, yhteydenpitoa tai muuta viranomaisten si
säistä työskentelyä varten laadittuihin asia
kirjoihin vain, jos ne sisältävät sellaisia tie
toja, että ne arkistolainsäädännön mukaan 
on liitettävä arkistoon. 

Viranomaisissa toimivien välistä yh
teydenpitoa varten laadituilla asiakirjoilla 
tarkoitetaan viranomaisen sisäisiä kokouksia 
tai sisäistä hallintoa varten laadittuja vieste
jä, tiedotteita, muistioita, pöytäkirjoja ja 
muita sellaisia asiakirjoja. Viranomaisen lu
kuun toimeksiantotehtäviä suorittavien ja vi
ranomaisissa toimivien neuvottelua ja muuta 
yhteydenpitoa varten laadittuja asiakirjoja 
pidettäisiin ehdotuksen mukaan viranomai
sen sisäisinä asiakirjoina. 

Merkittävä osa momentissa tarkoitetusta 
aineistosta on vapaamuotoisia tiedotteita tai 
muita keskusteluja korvaavia viestejä, joita 
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ei käytännössä edes Iuetteloida tai arkistoida. 
Asiakirjat jäisivät lain soveltamisalan ulko
puolelle, jos ne eivät sisällä sellaisia tietoja, 
että ne tulisi arkistolainsäädännön mukaan 
liittää arkistoon. Arkistolain soveltamisala 
vastaa lakiehdotuksen soveltamisalaa. Arkis
totointa on arkistolain mukaan hoidettava si
ten, että se tukee arkistonmuodostajan tehtä
vien suorittamista sekä yksityisten ja yh
teisöjen oikeutta saada tietoja julkisista asia
kirjoista. Arkistotoimelta edellytetään myös, 
että yksityisten ja yhteisöjen oikeusturva 
samoin kuin tietosuoja on otettu asianmukai
sesti huomioon ja että yksityisten ja yh
teisöjen oikeusturvaan liittyvien asiakirjojen 
saatavuus on varmistettu sekä että asiakirjat 
palvelevat tutkimusta tiedon lähteinä. Viran
omaisen ja muun arkistonmuodostajan on 
arkistolain 8 §:n mukaan määrättävä tehtävi
en hoidon tuloksena kertyvien asiakirjojen 
säilytysajat ja -tavat sekä ylläpidettävä niistä 
arkistonmuodostussuunnitelmaa. Arkistolai
tos määrää, mitkä asiakirjat tai asiakirjoihin 
sisältyvät tiedot säilytetään pysyvästi. 

Lainsäädännössä, muun muassa hallinto
menettelylaissa, säädetään velvollisuudesta 
perustella päätökset ja asiakirjoihin merkittä
vistä tiedoista. Ehdotus ei kaventaisi mah
dollisuuksia saada tietoja perusteluvelvolli
suuden piiriin kuuluvien asioiden ratkaisuun 
vaikuttavista tai sen perusteita koskevista 
tiedoista. Momentissa ei siten ole kysymys 
asiakirjoista, jotka kuvaisivat julkisen vallan 
käyttämistä, eikä niitä siten voida pitää jul
kisuusperiaatteen toteutumisen kannalta kes
keisinä asiakirjoina. Säännöstä on pidettävä 
välttämättömänä selkeyssyistä sekä viran
omaisissa toimivien mielipiteen vaihdon ja 
muiden normaalien kommunikointimahdolli
suuksien turvaamiseksi. 

Kuten edellä on todettu, momentissa 
lueteltuja lain soveltamisalan ulkopuolelle 
jääviä asiakirjoja ei tavallisesti arkistoida. 
Jos tällaisia asiakirjoja on kuitenkin liitetty 
arkistoituun asiakirja-aineistoon, viranomai
nen voisi ehdotuksen mukaan määrätä, että 
niistä saa antaa tietoja vain viranomaisen luvalla.-
Jollei edellä tarkoitettuihin asiakirjoihin, 

jotka siirretään arkistolaitokseen, ole tehty 
päätösvallan pidättämisestä merkintää, asia
kirjojen luovutusta koskevassa harkinnassa 
voidaan olettamana pitää sitä, että näidenkin 
asiakirjojen julkisuus määräytyy yleisten 
säännösten mukaan. 

Muita momentissa tarkoitettuja sisäistä 
työskentelyä varten laadittuja asiakirjoja oli-
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sivat muun muassa henkilöstön virkistystoi
mintaa koskevat ja muut niihin rinnastettavat 
asiakirjat sekä esimerkiksi työajan seuran
tajärjestelmät samoin kuin viranomaisen 
vapaamuotoiseen rutiiniasioiden viestintään 
käytettävät muistiinpanoluonteisia asiakirjoja 
sisältävät tai välittävät järjestelmät. 

Virkamiesten ja vastaavasti viranomai
sen toimeksiantotehtävää suorittavan ja vi
ranomaisen edustajien välisen kommunikoin
nin ja mielipiteidenvaihdon vapauden säilyt
täminen on välttämätöntä viranomaisen toi
minnan turvaamiseksi. Rajoitusperustetta 
harkittaessa on otettu huomioon hallitusmuo
don 10 §:n 2 momentti sekä perusoikeuksien 
rajoituksia koskevat yleiset opit, joita on 
lähemmin selostettu lakiehdotuksen 24 §:n 
perusteluissa. Koska hyvää ja monipuolista 
valmistelua sekä virkamiesten vapaata mieli
piteenvaihtoa voidaan pitää tärkeinä yleisinä 
etuina ja koska rajoitus tulee sovellettavaksi 
vain arkistointivelvollisuuden ulkopuolelle 
jääviin asiakirjoihin, säännöksen mukaisen 
tiedonsaannin rajoituksen voidaan katsoa 
olevan mahdollinen hallitusmuodon 10 §:n 2 
momentin sekä perusoikeuksien rajoittamista 
koskevien yleisten oppien mukaan. Ulkomai
sissa julkisuutta koskevissa laeissa, kuten 
Ruotsin painovapausasetuksen 2 luvun 9 
§:ssä, vastaavan tyyppiset asiakirjat on sään
nönmukaisesti rajattu julkisuuslainsäädännön 
soveltamisalan ulkopuolelle. 

2 luku. Asiakirjan julkiseksi tuleminen 

Luku sisältää säännökset viranomaisten 
asiakirjojen julkiseksi tulemisesta. Lähtökoh
tana on, että keskeneräinen asiakirja ei ole 
julkinen. Koska sen ajankohdan osoittami
nen, milloin asiakirjaa voidaan pitää valmii
na, ei ole selvä, ehdotetaan lain 6 ja 7 §:ään 
voimassa olevan lain tapaan otettaviksi asia
kirjan julkiseksitulohetkeä koskevat säännök
set. Lain 8 §:ksi ehdotetaan otettavaksi myös 
säännös velvollisuudesta saattaa pääoma- ja 
rahoitusmarkkinoihin vaikuttavat tiedot ylei
sesti julkisiksi. 

6 §. V iranomaisen laatiman asiakirjan 
julkiseksi tuleminen. Pykälän 1 momentin 
säännöksissä ei määritellä siinä tarkoitettujen 
asiakirjojen julkisuutta sinänsä, vaan ajan
kohtaa, jossa asiakirjat tulevat julkisiksi, jos 
asiakirjat muiden säännösten mukaan ovat 
julkisia. Tämän vuoksi ehdotetut säännökset 
ovat toissijaisia salassapitosäännöksiin sekä 

muihin tiedonsaantia rajoittaviin erityissään
nöksiin nähden. Tietojen saantia koskevia 
rajoituksia merkitseviä säännöksiä on muun 
muassa väestötietolaissa. Lakiehdotuksen 5 
§:n 3 ja 4 momentissa rajataan tietyt asiakir
jat pääsäännön mukaan lain soveltamisalan 
ulkopuolelle. 

Viranomaisen laatimana asiakirjana pi
detään lakiehdotuksen 5 §:n 2 momentin 
mukaan myös viranomaisen toimeksiannosta 
toimivan toimeksiannon johdosta laatimaa 
asiakirjaa. Siten toimeksiantotehtävää suorit
tavan laatima asiakirja tulisi julkiseksi samo
jen sääntöjen mukaan kuin viranomaisen 
palveluksessa olevan laatima asiakirja. 

Pykälän 1 momentin 1 kohta koskee 
diaarin ja muun luettelon merkinnän julki
seksi tulon määräytymistä. Diaarilla tarkoite
taan viranomaisen käsittelemistään asioista 
pitämää luetteloa. Diaarin tietosisällöstä eh
dotetaan otettaviksi tarkemmat säännökset 
lain nojalla annettavaan asetukseen. Kuten 
esitysluonnoksen liitteenä 2 olevan asetus
luonnoksen 3 §:stä ilmenee, diaarista ja 
muusta asiakirjahakemistosta tulisi olla saa
tavissa keskeiset käsiteltävää asiaa koskevat 
tiedot. 

Asiakirjahakemista voidaan tuottaa osa
na muuta tietojärjestelmää. Tietojärjestelmän 
muiden tietojen julkisuus määräytyy tällöin 
niitä koskevien säännösten perusteella. Vi
ranomaisen on kuitenkin huolehdittava siitä, 
että diaarimerkintöjä vastaavat tiedot ovat 
saatavissa järjestelmästä sen estämättä, että 
muihin tietoihin sovelletaan tiedonsaantia 
koskevia rajoituksia. 

Diaarimerkinnän julkiseksitulon ajan
kohdasta on katsottu tarpeelliseksi ottaa la
kiin nimenomainen säännös sen vuoksi, että 
diaarilla ja niitä vastaavilla asiakirjahakemis
toilla on keskeinen merkitys julkisuusperi
aatteen käytännön toteuttamisen kannalta. 
Säännöksen mukaan merkintä on julkinen, 
kun se on tehty. Myös yleisten asiakirjain 
julkisuudesta annetun lain 3 §:n mukaan di
aariin tehty merkintä tulee heti julkiseksi. 

Jos diaarimerkintä sisältää salassa pidet
täviä tietoja, se on tältä osin salassa pidettä
vä. Salassapitosäännökset voivat merkitä 
sitä, että hallintoviranomaisen diaarista ei 
ole annettavissa tietoa asian vireille saatta
jasta, jos asian ryhmä tai asian sisältöä ku
vaava merkintä paljastaa salassa pidettävän 
tiedon. Tällaisesta voidaan esimerkkinä mai
nita tiedot aborttihakemuksesta. 

Oikeudenkäynnissä sen sijaan ovat van-
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hastaan korostetusti esillä julkisuuden vaati
mukset. Siksi tuomioistuinten diaarit, joihin 
sovelletaan oikeudenkäynnin julkisuudesta 
annetun lain 2 §:ää, ovat eri asemassa. Mai
nittua pykälää ehdotetaan tässä esityksessä 
muutettavaksi. Tuomioistuimen diaarin jul
kisuus määriteltäisiin ehdotetun oikeuden
käynnin julkisuudesta annetun lain muutta
mista koskevan lain 2 §:ssä tyhjentävästi. 
Tuomioistuimen diaariin ja muuhun asiakir
jahakemistoon tehdyt merkinnät asianosaisen 
nimestä samoin kuin asian laadusta sekä asi
an käsittelyn istuntoajankohdasta ja paikasta 
tulisivat ehdotuksen mukaan julkisiksi, kun 
ne on tehty. Yleisen poikkeuksen muodosta
vat pakkokeinolain 5 a luvussa tarkoitettua 
pakkokeinoa koskevat asiat. Tieto asian
omistajasta rikosasiassa, joka koskee erityi
sen arkaluonteista henkilön yksityiselämää 
liittyvää seikkaa, voitaisiin kuitenkin jättää 
antamatta. Ehdotukset merkitsevät, että haas
tehakemuksen vireilletuloa koskevat mer
kinnät tulisivat myös rikosasioissa julkisiksi, 
kun merkintä on tehty diaariin. 

Syyttäjän diaarin tiedot epäillyistä tu
lisivat viranomaisten toiminnan julkisuutta 
koskevan lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdan 
mukaan julkisiksi vasta, kun epäiltyä koske
va haastehakemus on allekirjoitettu tai pää
tös syyttämättä jättämisestä on tehty. Julki
seksituloajankohdan myöhentäminen johtuu 
tarpeesta suojata sellaisia henkilöitä, joita ei 
syytetä. Säännösehdotuksen muotoilu osoit
taa, että asiassa, jossa on useita epäiltyjä, jo
kaisen epäillyn henkilöllisyyttä koskevien 
tietojen julkiseksitulohetki määräytyy erik
seen. Erityissäännös vastaa oikeuskanslerin 
omaksumaa tulkintaa (Syyttäjäsanomat n:o 
1/93). 

Kohdassa tarkoitettuja viranomaisen 
muita luetteloita ovat esimerkiksi erilaiset 
viranomaisten pitämät julkiset rekisterit, ku
ten yhdistysrekisteri, kaupparekisteri, kiin
teistörekisteri, lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri 
sekä kiinteistöjen kauppahintarekisteri. Väes
tötietojärjestelmän tiedot eivät sen sijaan ole 
julkisia, vaan tietojen saanti väestötiedoista 
määräytyy väestötietolain mukaan. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan 
viranomaisen tarjous-, selvitys- ja lausunto
pyyntö sekä esitys, ehdotus, aloite, ilmoitus 
ja hakemus liiteasiakirjoineen tulevat julki
siksi, kun ne on allekirjoitettu tai sitä vastaa
valla tavalla varmennettu, jollei momentin 3 
ja 4 kohdasta muuta johdu. Kohdan mukaan 
tulisivat sekä välitoimenpideluonteiset selvi-

tyspyynnöt että lausunnolle lähetetty lakieh
dotus julkisiksi heti, kun selvitys- tai lausun
topyyntö on allekirjoitettu. 

Kohta sisältää valmistelun julkisuuden 
kannalta keskeisen periaatteen, jonka mu
kaan asiakirjan julkiseksi tulemista arvio~
daan asiakirja- ja viranomaiskohtaisestt. 
Asiakirjan julkiseksi tulo ei riipu asian käsit
telyn päättymisestä. Esityksillä tarkoitetaan 
kohdassa esimerkiksi viran täyttöön liittyviä 
alemman viranomaisen esityksiä sekä viran
omaisen aloitteita toisille viranomaisille ja 
yksityisille. 

Kunnan viranomaisen esitykset ovat 
käytännössä monijäsenisen toimielimen, ku
ten lautakunnan, laatimia. Koska kunnallisen 
toimielimen päätökset tehdään kokouksissa, 
kunnan toimielimen esitys tulisi momentin 6 
kohta huomioon otettuna julkiseksi, kun esi
tyksen tekemisestä päättäneen toimielimen 
kokouksen pöytäkirja on tarkastuksen jäl
keen allekirjoitettu. 

Allekirjoitukseen on 1 momentin 2, 6 
ja 8 kohdassa rinnastettu muu varmentami
nen. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi viran
omaisen automaattisen tietojenkäsittelyn 
avulla ylläpitämästä järjestelmästä tulostetta
viin väli- ja muihin päätöksiin koneellisesti 
merkittyä allekirjoitusta. Sähköiseen allekir
joitukseen liittyviä varmistustoimia ja niiden 
edellyttämiä lainsäädännön muutostarpeita 
selvitetään erikseen. 

Momentin 2 kohdasta ilmenevään pää
sääntöön on ehdotuksen mukaan kaksi poik
keusta. Näistä ensimmäisestä säädettäisiin 
momentin 3 kohdassa. Hankintaa ja urakkaa 
samoin kuin muuta tarjousten perusteella 
oikeustointa koskeva tarjouksen täydennys
pyyntö ja tarjousasian käsittelyä varten laa
ditut selvitykset ja muut asiakirjat tulisivat 
sen mukaan julkisiksi vasta, kun sopimus 
asiassa on tehty. Hankinnana tarkoitetaan 
julkisista hankinnoista annettua lakia 
(150511992) vastaavalla tavalla tavaroiden ja 
palvelujen ostamista, vuokraamista tai siihen 
rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettä
mistä. Muita tarjousten perusteella ratkais
tavia oikeustoimia ovat viranomaisen omai
suuden myynti ja vuokraus. Täydennyspyyn
töjen ja tarjousten käsittelyä varten laadittu
jen selvitysten tuleminen julkisiksi voi vaa: 
rantaa kilpailun toimivuuden, minkä vuoksi 
niiden julkisiksi tuloa ennen sopimuksen 
tekemistä ei voida pitää asianmukaisena. 

Toisen poikkeuksen 2 kohdan pääsään
nöstä muodostaisivat momentin 4 kohdan 
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mukaan valtion talousarviota varten laaditut 
ehdotukset ja muut asiakirjat. Valtion talous
arviota varten laaditut ministeriöiden ja nii
den hallinnonalaan kuuluvien virastojen ja 
laitosten ehdotukset tulisivat julkisiksi vasta, 
kun valtiovarainministeriön ensimmäinen 
kannanotto talousarvioehdotukseksi on alle
kirjoitettu. Siten valtion talousarvion val
mistelun julkisuus lisääntyisi nykyisestään. 

Se, että talousarvioehdotukset tulevat 
julkisiksi samanaikaisesti valtiovarainminis
teriön ensimmäisen kannanoton kanssa, on 
katsottu tarpeelliseksi sen vuoksi, että ta
lousarvio muodostaa yhtenäisenä koko
naisuutena käsiteltävän asian. Valmisteluvai
heen keskustelu tulee voida talouspoliittisia 
toimenpiteitä vaarantamatta käydä asianmu
kaisen ja monipuolisen aineiston pohjalta. 

Lainvalmistelussa harkittiin myös vaih
toehtoa, jonka mukaan ministeriöiden ehdo
tukset olisivat tulleet julkisiksi momentin 2 
kohdan mukaisesti jo silloin, kun ne on alle
kirjoitettu lähettävässä ministeriössä. Tätä 
vaihtoehtoa ei kuitenkaan ole pidetty mah
dollisena. Talousarvioesityksen valmistelusta 
kokonaisuudessaan vastaava ministeriö ei 
voisi osallistua ministeriöiden ehdotusten 
pohjalta viriävään keskusteluun ennen omaa 
kannanmuodostustaan, mikä puolestaan vai
keuttaa oikean kokonaiskuvan saamista ta
lousarviolla toteutettavasta talouspolitiikasta 
sekä on siten omiaan luomaan kotita
louksissa ja markkinoilla perusteettomia 
odotuksia ja ennakkokäsityksiä. 

Ministeriöiden keväällä laatimat talous
arvioehdotukset tulisivat julkisiksi ehdotuk
sen mukaan käytännössä heinäkuun aikana, 
jolloin valtiovarainministeriön ensimmäinen 
kannanotto säännönmukaisesti valmistuu. 

Valtiovarainministeriön ensimmatsen 
kannanoton jälkeen tapahtuvaa talousarvio
esityksen valmistelua varten viranomaisissa 
laadittujen asiakirjojen julkiseksi tulo määri
teltäisiin säännöksessä erikseen. Ministeri
öiden talousarvioesityksen jatkovalmistelua 
varten lähettämät ehdotukset tulisivat julki
siksi talousarvioesityksen antamisen jälkeen. 
Sen sijaan muiden talousarvioesityksen val
mistelua varten laadittujen ehdotusten julki
siksi tulo riippuu siitä, onko niitä vastaavia 
ehdotuksia otettu talousarvioesitykseen. Täl
laisia asiakirjoja ovat paitsi valtiovarainmi
nisteriössä laaditut ehdotukset myös valtio
neuvoston jäsenten talousarvioehdotuksen 
käsittelyyn tuomat ehdotukset. Selvyys
syistä tällaisen aineiston asema määriteltäi-

siin erikseen, vaikka sellaiset sisäiset neuvot
telu- ja valmisteluasiakirjat, joilla ei ole ol
lut vaikutusta esityksen sisältöön, jäävät 
säännönmukaisesti jo 5 §:n 4 momentin 
perusteella lain soveltamisalan ja siten julki
suuden ulkopuolelle. Säännös on, kuten 
muutkin momentin kohdat, toissijainen suh
teessa 24 §:n salassapitosäännöksiin. 

Pykälän 1 momentin 5 kohta koskee tut
kimusten ja tilastojen sekä muiden niihin 
finnastettavien selvitysten julkisiksi tuloa. 
Viranomaisen laatima tutkimus ja tilasto 
taikka niihin verrattavissa oleva yleisesti 
merkittävän ratkaisun tai suunnitelman esillä 
olevia vaihtoehtoja, perusteita ja vaikutuksia 
kuvaava, itsenäisen kokonaisuuden muodos
tava selvitys, silloinkin kun se liittyy muu
toin keskeneräiseen asiaan, tulee julkiseksi, 
kun se on valmis käyttötarkoitukseensa. 

Nykyisin asian valmisteluun liittyvät sel
vitykset luokitellaan joko viranomaisen sisäi
siksi selvityksiksi, jotka ovat harkinnanvarai
sesti julkisia ja säilyvät sellaisina asian kä
sittelyn päätyttyäkin, tai niiden katsotaan 
tulevan julkisiksi asian käsittelyn päätyttyä 
viranomaisessa. Ehdotus merkitsee siten val
mistelun julkisuuden lisäämistä. 

Kohta koskisi tilastoja, tutkimuksia ja 
viranomaisen päätöksenteossa tai suunnitel
mien laadinnassa käytettäviä selvityksiä, 
jotka kuvaavat joko valmisteilla olevan asian 
nykytilaa, kehityssuuntia tai erilaisten toi
menpiteiden vaikutusten arviointia ja jotka 
muodostavat itsenäisen kokonaisuuden. 
Lainkohdassa tarkoitetut selvitykset liittyvät 
säännönmukaisesti lainvalmisteluun ja mui
hin laajaa tietopohjaa edellyttäviin ja ylei
sesti merkittäviin hankkeisiin, joissa mahdol
lisimman hyvin hankkeeseen liittyvät tavoit
teet täyttävää ratkaisua etsitään ja arvioidaan 
valmistelun eri vaiheissa. 

Selvitys muodostaa kohdassa tarkoite
tulla tavalla itsenäisen kokonaisuuden sil
loin, kun selvitys on laadittu tiettyjen joko 
ennakolta määriteltyjen tai selvityksessä it
sessään asetettujen edellytysten mukaisesti. 
Siten sellaiset alustavat muistiontasoiset 
asiakirjat, joissa yleisesti arvioidaan erilaisia 
vaihtoehtoja ja niihin liittyviä näkökohtia ja 
jotka ovat luonteeltaan viranomaisten alusta
via sisäisiä keskusteluja palvelevia asiakir
joja, jäävät kohdan soveltamisalan ulkopuo
lelle. 

Selvitykset tulisivat julkisiksi, kun ne 
ovat valmiita käyttötarkoitukseensa riippu
matta siitä, että ne kuuluvat muutoin kes-
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keneräiseen asiaan, esimerkiksi valmisteilla 
olevaan lainsäädäntöuudistukseen. Selvitys 
olisi valmis käyttötarkoitukseensa, kun se on 
viranomaisen sisäisessä käsittelyssä saanut 
hyväksymisen kautta tai muutoin sellaisen 
muodon, ettei siihen ole enää tarkoitus tehdä 
muutoksia. Tämäkin kohta on toissijainen 
salassapitosäännöksiin nähden. Siten esimer
kiksi talouspoliittista päätöksentekoa palvele
va selvitys olisi salassa pidettävä, jos tiedon 
antamisesta aiheutuisi 24 §:n I momentin II 
kohdassa tarkoitettu seuraus. 

Viranomaisen pöytäkirja tulee I momen
tin 6 kohdan mukaan julkiseksi, kun se tar
kastuksen jälkeen on allekirjoitettu tai sitä 
vastaavalla tavalla varmennettu. Poikkeukse
na tästä pääsäännöstä olisivat säännöksen 
mukaan sellaiset pöytäkirjat, jotka liittyvät 
viranomaisessa vireillä olevan asian valmis
teluun tai viranomaisen sisäiseen työskente
lyyn. Tällaisia ovat esimerkiksi komiteoiden 
ja toimikuntien pöytäkirjat, jotka ovat pi
kemminkin valmisteluaineistoa kuin var
sinaisia pöytäkirjoja. Ne tulisivat julkisiksi 
vasta asian käsittelyn päätyttyä siinä viran
omaisessa eli samaan aikaan kuin muukin 
valmisteluaineisto. Pöytäkirja voi olla salas
sa pidettävä niiltä osin, kuin se sisältää sa
lassa pidettäviksi säädettyjä tietoja. 

Kunnallisen lautakunnan pöytäkirjan 
julkiseksitulo määräytyisi kohdan mukaan 
silloinkin, kun toimielimen kokouksessa on 
käsitelty valmisteilla olevaa asiaa. Kokouk
sen esityslistat tulisivat käytännössä yleensä 
julkisiksi samaan aikaan kuin pöytäkirja. 
Pöytäkirjan liitteitä ei kuitenkaan mainita 
kohdassa, vaan niiden julkiseksi tulemista on 
arvioitava erikseen. Siten esimerkiksi sellais
ta asiaa koskeva liiteasiakirja, josta päättämi
nen siirretään myöhempään kokoukseen, 
tulee julkiseksi 9 kohdan mukaan, kun asia 
on siinä viranomaisessa käsitelty loppuun, 
jollei salassapitosäännöksistä muuta johdu. 

Tuomioistuimen päätös ja tuomio tulisi 
7 kohdan mukaan julkiseksi, kun ratkaisu on 
annettu, tai, kun se on asianosaisen saata
vissa. Oikeudenkäymiskaaren 24 luvun I 
§:n mukaan tuomioistuimen ratkaisut riita
asiassa ovat tuomioita, muut ratkaisut ovat 
tuomioistuimen päätöksiä. Päätöksestä on 
mainitun luvun 24 §:n 3 momentin mukaan 
voimassa soveltuvin osin mitä tuomiosta 
säädetään. 

Oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 4 a §:n 
mukaan käräjäoikeuden tuomio julistetaan 
heti käsittelyn päätyttyä. Tuomio annetaan 

samalla, mikä merkitsee käräjäoikeuden rat
kaisun tulemista julkiseksi. Tuomio voidaan 
luvun I9 §:n 2 momentin mukaan antaa laa
joissa tai vaikeissa asioissa tuomioistuimen 
kansliassa pääkäsittelyn päättymispäivän jäl
keen. Tällöin tuomion antamispäivä ilmoite
taan asianosaisille pääkäsittelyn päättyessä. 
Käräjäoikeuden ratkaisu on näissä tapauksis
sa julkinen silloin, kun se on annettavissa 
tuomioistuimen kansliassa. Eräät yksinker
taiset ja helpot riita-asiat voidaan ratkaista 
käräjäoikeudessa toimittamatta pääkäsittelyä 
tai valmistelevaa istuntoa. Tällöin tuomio 
annetaan I9 §:n 3 momentin mukaan viivy
tyksettä tuomioistuimen kansliassa, jolloin se 
tulee samalla julkiseksi. Tuomioistuimen 
tulee ilmoittaa asianosaisille hyvissä ajoin 
kirjallisesti tuomion antamispäivä. 

' Hovioikeuden tuomio tulee oikeuden-
käymiskaaren 24 luvun 5 §:n mukaan antaa 
niin pian kuin mahdollista. Päivästä, jona 
tuomio annetaan, tulee etukäteen ilmoittaa 
julkipanoin. Oikeudenkäymiskaaren 30 lu
vun 27 §:n mukaan korkeimman oikeuden 
tuomio tai päätös annetaan päivättynä sille 
päivälle, josta se on asianosaisen saatavissa. 
Hovioikeuden ja korkeimman oikeuden rat
kaisut olisivat siten ehdotuksen mukaan jul
kisia siitä hetkestä, kun asianosainen voi 
saada ratkaisusta tiedon. 

Hallintolainkäytössä ratkaisut annetaan 
päätöksinä, joita ei julisteta. Hallintolain
käyttölain (586/I996) 55 §:n mukaan pää
tös on annettava tiedoksi asianosaiselle si
ten kuin tiedoksiannosta hallintoasioissa 
(232/1966) annetussa laissa erikseen sääde
tään. Päätös lähetetään yleensä asianosaiselle 
mainitun lain 8 §:n mukaisesti. Päätöksen 
lähettämispäivä ilmenee päätöksestä. Koska 
päätös on tästä ajankohdasta asianosaisen 
saatavilla, päätös tulisi julkiseksi lähettä
mispäivänä. Päätöksestä saattaa ilmetä myös 
erikseen istuntopäivä, jolloin asia on ratkais
tu, mutta tämä päiväys ei vaikuttaisi pää
töksen julkiseksitulon ajankohtaan. 

Vaikka tieto hallintotuomioistuimen pää
töksestä saavuttaa asianosaisen yleensä vasta 
päätöksen lähettämistä seuraavana taikka sen 
jälkeisenä päivänä, voi päätöksen sisällöstä 
saada tiedon jo lähettämispäivänä esimerkik
si puhelimitse. Mitä tärkeämpi päätös on asi
anosaiselle muun muassa asiaan liittyvän 
yleisen mielenkiinnon vuoksi, sitä välttä
mättömämpää on pykälän 3 momentista il
menevän oikeusohjeen mukaisesti huolehtia 
siitä, että asianosainen voi saada päätöksestä 
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tiedon jo ennen päätöksen saapumista asian
osaiselle postitse. 

Erityistuomioistuinten päätöksen anta
mistavat vaihtelevat. Esimerkiksi työtuomio
istuimesta annetun lain 34 a §:n mukaan 
tuomio on toimitettava asianasaisille viipy
mättä postin välityksellä, jollei sitä julisteta. 
Kun työtuomioistuimen päätös julistetaan, 
tulee se ehdotuksen mukaan samalla julki
seksi. Tapauksissa, joissa päätös lähetetään 
postitse asianosaisille, päätös tulee julkiseksi 
lähettämispäivänä. Erityistuomioistuintenkin 
päätösten julkisuus määräytyisi siten ajan
kohdasta, jolloin päätös tai tieto sen sisällös
tä on asianosaisen saatavilla. 

Pykälän 1 momentin 8 kohdassa ehdote
taan säädettäväksi, milloin muut kuin mo
mentin 1 - 3 tai 5 - 7 kohdassa tarkoitetut 
viranomaisen päätös, lausunto, toimituskirja 
ja viranomaisen tekemä sopimus sekä niiden 
käsittelyä varten viranomaisessa laaditut 
asiakirjat tulevat julkisiksi. Kyseiset asiakir
jat tuhsivat ehdotuksen mukaan julkisiksi, 
kun ne on allekirjoitettu tai vastaavalla ta
valla varmennettu. Samalla tulisi julkiseksi 
sellainen asian valmisteluaineisto, joka ei ole 
jo aikaisemmin pykälän 1 - 3 tai 5 - 7 koh
dan mukaan tullut julkiseksi. Kohta ei koski
si valtion talousarviota varten laadittuja asia
kirjoja, koska näiden julkiseksi tulemisen 
ajankohta määräytyy 4 kohdan ja salassapi
tosäännösten mukaisesti. 

Monivaiheisenkin asian käsittelyssä syn
tyvien asiakirjojen julkisuus määräytyy pää
säännön mukaan asiakirjakohtaisesti. Siten 
esimerkiksi ministeriön päätös työryhmän 
asettamisesta tiettyä lainvalmistelutehtävää 
varten tulee julkiseksi heti, kun päätös on 
allekirjoitettu, odottamatta valmistelutyön 
päättymistä. Ehdotuksen mukaan viranomai
sen päätöksen valmistelua varten laadittu 
asiakirja tulee julkiseksi viimeistään silloin, 
kun asian käsittely on päättynyt viranomai
sessa, jollei se sisällä salassa pidettäviä tie
toja. 

Usein viranomaisen käsiteltävänä olevaa 
asiaa varten teetetään ulkopuolisilla asian
tuntijoilla tutkimuksia, selvityksiä ja muita 
toimeksiantotehtäviä. Näin syntyvä valmiste
luaineisto rinnastuu viranomaisen omassa 
keskuudessa syntyneeseen valmisteluaineis
toon. Näin ollen se tulisi julkiseksi samojen 
sääntöjen mukaan kuin vastaavat viranomai
sessa toimivien laatimat asiakirjat 

Ehdotettu säännös on valmistelun julki
suuden toteutumisen kannalta keskeinen, 

koska siinä määritellään, milloin viranomai
sen sisäinen valmisteluaineisto tulee julki
seksi. Lähtökohtana on, että kaikki viran
omaisen käsiteltävänä olevaan asiaan liittyvä 
valmisteluaineisto salassa pidettäviä asiakir
joja lukuun ottamatta tulisi julkiseksi vii
meistään, kun asian käsittely on päättynyt 
siinä viranomaisessa. Tämä merkitsee val
mistelun julkisuuden olennaista lisäämistä 
nykyiseen verrattuna. Säännöksen mukaan 
käsiteltävään asiaan liittyvät niin sanotut 
sisäiset viranomaisselvitykset, kuten viran
omaisen omassa keskuudessa syntyneet eh
dotukset ja luonnokset, jotka liittyvät johon
kin viranomaisen käsiteltävänä olevaan asi
aan, tulevat julkisiksi asian käsittelyn päätyt
tyä viranomaisessa. Yleisten asiakirjain jul
kisuudesta annetun lain 5 §:n mukaan sisäi
set viranomaisselvitykset ovat ei-julkisia 
senkin jälkeen, kun asian käsittely viran
omaisessa on päättynyt. 

Pykälän 1 momentin 9 kohdan mukaan 
muu kuin momentin 1 - 3 sekä 5 - 8 koh
dassa tarkoitettu asiakirja tulisi julkiseksi, 
kun asia, jota se koskee, on siinä viranomai
sessa käsitelty loppuun. Kohta tulisi momen
tin muut säännökset huomioon otettuina so
vellettavaksi ensisijaisesti viranomaisen sel
laisessa asiassa laatimaan asiakirjaan, jossa 
ei anneta toimituskirjaa tai lähetetä asiakirjaa 
ulkopuolisille. 

Asian käsittely viranomaisessa voi päät
tyä eri tavoin. Usein asian käsittely viran
omaisessa päättyy muodolliseen toimeen, 
esimerkiksi ratkaisun antamiseen. Asian kä
sittelyn päättyminen ei kuitenkaan aina ilme
ne mistään nimenomaisesta toimesta. Olen
naista on, että asiaa ei enää käsitellä siinä 
viranomaisessa. Myös asian raukeamisesta 
voidaan tehdä nimenomainen päätös. Asian 
käsittely viranomaisessa voi päättyä myös 
siten, että viranomaisen asiasta laatima lo
pullinen asiakirja, kuten suunnitelma, ehdo
tus tai mietintö, valmistuu. Joskus asian kä
sittely voi päättyä siten, että enemmistä toi
menpiteistä luovutaan tai että asialle ei tosi
asiallisesti enää tehdä mitään. Hyvään hallin
toon kuuluu, että tätä tarkoittava ratkaisu 
merkitään asiakirjaan ja että diaariin tehdään 
tällöin merkintä asian käsittelyn päättymises
tä. 

Pykälän 2 momentti koskee painettavien 
tai muutoin monistettavien viranomaisten 
asiakirjojen, kuten mietintöjen ja selvitysten, 
julkiseksi tulemista. Tällaiset yleiseen jake
luun tarkoitetut asiakirjat tulisivat 1 momen-
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tin säännöksistä poiketen julkisiksi, kun ne 
ovat jakelua varten viranomaisen hallussa. 
Säännös on katsottu tarpeelliseksi käytännön 
syistä. Pykälän 1 momentin mukaan esimer
kiksi komiteanmietintö tulisi julkiseksi, kun 
komitean jäsenet ovat allekirjoittaneet sitä 
koskevan lähetekirjeen. Tässä vaiheessa mie
tintöä ei useinkaan vielä ole painettu ja käsi
kirjoituskappaleen kopioimineo ei ole ehdo
tetussa 17 §:ssä tarkoitettua tietoja pyytä
vien tasapuolista kohtelua vaarantamatta 
mahdollista eikä tarkoituksenmukaista. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin vi
ranomaiselle velvollisuus oma-aloitteisesti 
antaa tieto asiasta asianosaiselle jo ennen 
asiakirjan julkiseksi tulemista. Jos asiassa 
annetaan toimituskirja tai muu asiakirja yksi
tyiselle tai toiselle viranomaiselle, viran
omaisen on ehdotuksen mukaan huolehditta
va mahdollisuuksien mukaan tarvittaessa 
siitä, että vastaanottaja voi saada asiasta tie
don ennen asiakirjan julkiseksi tuloa. Sään
nöksen tarkoituksena on turvata se, että asi
anosainen saa itseään koskevasta ratkaisusta 
tiedon suoraan viranomaiselta, mitä on pi
dettävä hyvänä hallintona ja oikeusvaltioon 
kuuluvana periaatteena. Asiakirjan julkisek
situlohetkeä ei kuitenkaan käytännön syistä 
ole katsottu mahdolliseksi sitoa siihen, että 
vastaanottaja on saanut asiakirjan. Tarkoi
tuksenmukaisempana vaihtoehtona on pidet
ty nyt ehdotettua menettelyä, joka merkitsee 
sitä, että etenkin yleistä mielenkiintoa herät
tävissä asioissa, joita koskevat asiakirjat ovat 
julkisia, viranomainen ilmoittaa tekemänsä 
ratkaisun sisällön ennakolta asianosaiselle. 
Tämä voi tapahtua esimerkiksi siten, että 
viranomainen ilmoittaa ratkaisustaan puheli
mitse tai lähettämällä telekopion. 

7 §. V iranomaiselle toimitetun asiakirjan 
julkiseksi tuleminen. Viranomaiselle asian 
käsittelyä varten tai muutoin sen toimialaan 
tai tehtäviin kuuluvassa asiassa toimitettu 
asiakirja tulisi pykälän 1 momentin pääsään
nön mukaisen olettaman mukaan julkiseksi, 
kun viranomainen on sen saanut, jollei salas
sapitosäännöksistä ja muista tiedonsaantia 
koskevista rajoituksista muuta johdu. Voi
massa olevan lain vastaava säännös koskee 
vain yksityisen viranomaiselle lähettämää 
asiakirjaa. Ehdotettu säännös koskee myös 
toisen viranomaisen antamaa asiakirjaa. Täl
lainen asiakirja tulee julkiseksi asiakirjan 
lähettävässä viranomaisessa 6 §:n mukaises
ti. 

Yksityisten viranomaisille toimittamia 

asiakirjoja ovat esimerkiksi erilaiset hake
mukset. Ne olisivat julkisia siitä ajankohdas
ta, kun viranomainen on ne saanut, jollei 
laissa toisin säädetä. Poikkeuksen muodosta
vat tämän tai muun lain salassapitosään
nökset Esimerkiksi rikosasioissa tehdyn 
haastehakemuksen julkiseksi tuloon vaikut
tavat 24 §:n 1 momentin 3 kohdan sään
nökset. Vastaavasti erityislaissa voi olla 
muita julkiseksi tulemisen määrittelyyn vai
kuttavia säännöksiä. Tällaisista voidaan esi
merkkinä mainita arkistolain säännökset, 
joissa määritellään arkistoviranomaisten hal
tuun tulevien yksityisten arkistojen julkisiksi 
tulon ajankohta. 

Pykälän 2 momentti koskee asiakirjoja, 
jotka on päätetty avata tiettynä ajankohtana 
tai tietyn määräajan jälkeen. Tällaisia ovat 
erityisesti korkeakouluille annettavat asian
tuntijalausunnot viranhakijoista sekä urakka
ja muut tarjoukset. Momentin mukaan tällai
set asiakirjat tulisivat ehdotetussa tai muussa 
laissa säädetyin rajoituksin julkisiksi, kun ne 
avataan. Viranomaiselle toimitetut tarjoukset 
tulisivat julkisiksi kuitenkin vasta, kun han
kinta-, urakka- tai muu tarjousten perusteella 
päätettävä sopimus on tehty. Tämä on vält
tämätöntä sen vuoksi, että tarjouksiin saate
taan joutua hankkimaan täydennyksiä eri 
tarjousten tekijöiltä ja asiakirjojen tuleminen 
ennenaikaisesti kilpailijan tietoon estäisi kil
pailua ja olisi vastoin julkisyhteisön etua 
hankinnoissa. Jos tarjoukset avataan julkises
sa avaustilaisuudessa, jossa tarjousten tekijät 
ovat läsnä, tarjousten tekijöille voidaan il
moittaa tarjouskilpailuun osallistuneet ja tar
jouksen kokonaishinnat. 

Pykälän 3 momentti koskee muita kuin 
perinteisiä asiakirjoja. Asiakirjoista, jotka 
eivät ole ymmärrettävissä ilman apuvälinei
tä, on tarpeen selvyyden vuoksi ottaa lakiin 
täsmentävä säännös. Sen mukaan tällainen 
asiakirja tulee julkiseksi aikaisintaan silloin, 
kun se on viranomaisen käytettävissä. Viran
omaiselle yksityiseltä tullut tekninen talienne 
ei siten välttämättä tulisi julkiseksi siitä 
ajankohdasta, kun viranomainen on sen saa
nut, vaan vasta, kun viranomaisella on tar
vittavat tekniset apuvälineet sen saattamisek
si ymmärrettävään muotoon. Erityissäännös 
on tarpeen korostettaessa sitä yleistä periaa
tetta, jonka mukaan viranomaisen tulee ensin 
saada tieto tallenteen sisällöstä voidakseen 
arvioida muun muassa sen, sisältääkö tallen
ne salassa pidettäviä tietoja. Ehdotuksen mu
kaan esimerkiksi telekopiona lähetetty viesti 
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tulee julkiseksi aikaisintaan silloin, kun se 
on saatavissa viranomaisten vastaanottolait
teistossa. 

8 §.Asiakirjan saattaminen yleisesti jul
kisuuteen. Pykälässä säädettäisiin velvolli
suudesta saattaa pääoma- ja rahoitusmark
kinoihin vaikuttava tieto yleisesti tiedoksi. 
Sen mukaan kansantalouden kehitystä ku
vaava tilasto, talouspoliittinen aloite ja toi
menpidesuunnitelma sekä muu sellainen 
asiakirja, johon sisältyvillä tiedoilla voi il
meisesti olla vaikutusta pääoma- ja rahoitus
markkinoihin, on saatettava yleisesti julki
seksi mahdollisimman pian 6 ja 7 §:ssä tar
koitetun ajankohdan jälkeen. 

Säännöksen tarkoituksena on turvata 
markkinoiden luotettavuutta ja sen edellytyk
senä olevaa yhdenvertaista mahdollisuutta 
saada tietoja markkinoihin vaikuttavista tie
doista. Raha- ja pääomamarkkinoiden vapau
tuminen on johtanut viranomaistiedon mer
kityksen kasvuun, ja markkinat voivat rea
goida tiettyihin viranomaisten hallussa ole
vista asiakirjoista ilmeneviin tietoihin. Tie
don saaminen tällaisista ennen muita mark
kinoilla toimivia loukkaisi markkinoiden 
luotettavuutta. Tällä hetkellä tilastotietojen 
julkisiksi saattamisesta on säännökset tilas
tolain (62/1994) 22 §:ssä sekä sen nojalla 
annetussa valtiovarainministeriön päätökses
sä eräiden tilastotietojen salassa pitämisestä 
ennen niiden julkistamista (86/1994). 

Virkamiehet olisivat lakiehdotuksen 24 
§:n 1 momentin 13 kohdan mukaan velvol
lisia pitämään salassa markkinoihin vaikutta
vat tiedot ennen niiden julkisiksi saattamista. 
Yleisesti julkisuuteen saattaminen merkitsee, 
että tieto on annettava samanaikaisesti kaik
kien saataville, esimerkiksi tiedotustilaisuu
dessa. 

3 luku. Oikeus saada tieto asiakiijasta 

Luku sisältää säännökset yleisestä ja 
asianosaisen tiedonsaantioikeudesta. Ehdo
tuksen mukaan tiedonsaantioikeuksien laa
juus määräytyisi, kuten nykyisinkin, sen mu
kaan, onko kysymys jokaisen oikeudesta 
saada tieto viranomaisen asiakirjasta vai asi
anosaisen oikeudesta tiedonsaantiin. Ensiksi 
mainittu, niin sanottu yleisöjulkisuus, koskisi 
julkisia asiakirjoja. Asianosaisen tiedonsaan
tioikeus sen sijaan ulottuisi pääsäännön mu
kaan myös salassa pidettäviin asiakirjoihin. 

9 §. Tiedonsaanti julkisesta asiakirjasta. 

Jokaisella luonnollisella henkilöllä kansalai
suudesta riippumatta samoin kuin oi
keushenkilöllä sekä viranomaisella ja muul
lakin subjektilla on julkisuusperiaatteen pe
rusteella oikeus saada tieto julkisesta asiakir
jasta. Pykälän 1 momentin säännös vastaa 
tältä osin nykyisen lain 6 §:ää. 

Julkisuusperiaatteeseen perustuva tiedon
saantioikeus on ehdoton. Viranomaisella ei 
ole harkintavaltaa sen suhteen, antaako se 
tiedon julkisen asiakirjan sisällöstä. Tieto on 
pyydettäessä aina annettava. Ehdoton oikeus 
tiedon saamiseen on välttämätön sen turvaa
miseksi, että tiedon pyytäjiä kohdellaan sa
manarvoisesti, ja sen estämiseksi, että viran
omainen voisi olla antamatta asiakirjan, jon
ka julkisuutta pitää itselleen epäedullisena. 
Oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta 
merkitsee myös mahdollisuutta luotettavan 
tiedon saamiseen viranomaisen toiminnasta. 
Viranomaisella on kuitenkin lakiehdotuksen 
16 §:stä tarkemmin ilmenevällä tavalla har
kintavaltaa sen suhteen, miten asiakirjan si
sällöstä annetaan tieto. Mainitun pykälän 3 
momentti rajoittaa mahdollisuuksia saada 
esimerkiksi kopio henkilötietoja sisältävistä 
rekistereistä. 

Pykälän 2 momentti koskee oikeutta 
saada tietoja asiakirjasta, ennen kuin asiakir
ja on 6 tai 7 §:n mukaan tullut julkiseksi. 
Momentista ilmenisi se nykyiseenkin lakiin 
sisältyvä sääntö, jonka mukaan tiedon anta
minen valmisteilla olevasta asiakirjasta on 
viranomaisen harkinnassa. 

Ehdotuksen mukaan asiakirjojen harkin
nanvarainen julkisuus koskisi nykyistä huo
mattavasti ptenempää asiakirjojen ryhmää. 
Tämä johtuu asiakirjan julkiseksituloa kos
kevista lakiehdotuksen 6 §:n säännöksistä 
sekä lakiehdotuksessa omaksutusta viran
omaisten erillisyyden periaatteesta, joka il
menee muun muassa lakiehdotuksen 4 §:n 1 
momentin 8 kohdasta. Keskeneräiseenkin 
asiaan kuuluvat viranomaisessa laaditut sel
vitys- ja lausuntopyynnöt liitteineen samoin 
kuin viranomaisen aloitteet ja esitykset kes
keneräisessä asiassa tulisivat julkisiksi, kun 
ne on allekirjoitettu, jolleivät ne sisällä sa
lassa pidettäviä tietoja. Harkinnanvaraista 
julkisuutta ei myöskään enää sovellettaisi 
nykyisessä laajuudessa viranomaisten sisäi
siin selvityksiin. Viranomaisen laatima tutki
mus, tilasto tai muu niihin verrattavissa ole
va yleisesti merkittävän ratkaisun perusteita 
kuvaava selvitys tulisi julkiseksi, vaikka se 
liittyy muutoin valmisteilla olevaan asiaan, 
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kun se on valmis käyttötarkoitukseensa. 
Kaikki valmisteluun liittyvät asiakirjat tulisi
vat julkisiksi viimeistään asian käsittelyn 
päätyttyä viranomaisessa, jollei salassapi
tosäännöksistä tai 5 §:n 4 momentista muu
ta johdu. 

Voimassa olevan lain mukaan ratkaisun 
tekeminen on viranomaisen vapaassa harkin
nassa, johon kuitenkin vaikuttavat hallinto
oikeuden yleiset periaatteet. Myös tässä suh
teessa ehdotus merkitsisi muutosta. Lakieh
dotuksen I7 §:stä nimittäin johtuu, että vi
ranomaisen olisi lupaa harkitessaan katsotta
va, ettei tietojen saamista lain tarkoitus huo
mioon ottaen perusteettomasti rajoiteta ilman 
laissa säädettyä perustetta. Viranomaisen 
olisi siten harkinnassaan otettava huomioon 
lain 3 §, jossa korostetaan tietojen saamista 
viranomaisten toiminnasta yksilöiden ja yh
teisöjen vaikutusmahdollisuuksien turvaami
seksi ja julkisen vallan käytön valvomiseksi. 
Viranomaisen olisi lisäksi otettava huomioon 
sille lain 20 §:n 2 momentin mukaan kuulu
va tiedottamisvelvollisuus. 

Harkittaessa tietojen antamista asiakir
jasta, joka ei ole tullut julkiseksi, tulisi ot
taa huomioon mahdollisuudet selostaa kes
keneräisen asian valmisteluun liittyviä näkö
kohtia silloinkin, kun itse asiakirjan kopiota 
ei asiakirjan keskeneräisyyden vuoksi katso
ta voitavan antaa. Toisaalta kysymyksen ol
lessa esimerkiksi yksityistä koskevasta hal
lintolainkäyttöasiasta, jossa päätuksenteon 
edellytykset ovat lakiin sidottuja ja joissa 
ulkopuolisella ei ole mahdollisuuksia osallis
tua päätöksentekoon, viranomainen voi 3 §:n 
tarkoitussäännöksen mukaan olla antamatta 
kopiota harkinnanvaraisesti julkisesta asia
kirjasta. 

Lainkohdassa ei edellytetä, että viran
omainen tekisi asiakirjan pyynnön johdosta 
kirjallisen päätöksen. Kirjallisen päätöksen 
tekeminen on tarpeen lähinnä vain silloin, 
kun pyydettyä asiakirjaa ei anneta ja asiakir
jaa pyytänyt haluaa asiasta kirjallisen pää
töksen. 

Asianosaisella olisi II §:ssä osoitetulla 
tavalla oikeus saada tieto asiakirjasta jo en
nen kuin asia on ratkaistu. 

I 0 §. Tiedonsaanti salassa pidettävästä 
asiakirjasta. Pykälässä säädettäisiin tiedon 
antamisesta salassa pidettävästä asiakirjasta. 
Asiakirjan salassapitovelvollisuus merkitsee 
kieltoa näyttää tai luovuttaa asiakirja sivul
liselle. Kielto on riippumaton asiakirjan an
tamistavasta. Salassapitovelvollisuus mer-
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kitsee siten myös kieltoa antaa asiakirjasta 
kopio tai tuloste taikka tiedot tekniset käyt
töyhteyden avulla tai muulla keinoin. 

Salassa pidettävän asiakirjan sisällöstä 
saisi ehdotuksen mukaan antaa tiedon vain, 
jos niin ehdotetussa laissa säädetään. Tällai
sia säännöksiä ovat lakiehdotuksen II ja I2 
§ sekä 26-3I §. Lakiehdotuksen 26 ja 29 §:n 
mukaan tieto salassa pidettävän asiakirjan 
sisällöstä voidaan antaa myös muun lain 
säännöksen perusteella, minkä vuoksi I 0 
§:ssä ei ole tarpeen viitata muissa laeissa 
oleviin säännöksiin. 

Usein salassapitovelvollisuus koskee 
vain osaa asiakirjasta. Pykälän mukaan tieto 
asiakirjan julkisesta osasta on annettava, jos 
se voi tapahtua niin, että salassa pidettävä 
osa ei tule tietoon. Tämä edellyttää, että 
asiakirjan salassa pidettävä osa on selvästi 
eroteltavissa julkisesta osasta ja että asiakirja 
on salassa pidettävien osien peittämisen jäl
keenkin sellainen, että asiakirjan sisältö on 
ymmärrettävissä oikein. Siten esimerkiksi 
yksityisyyden suojan vuoksi salassa pidettä
västä asiakirjasta voidaan antaa kopio pois
tamalla asianosaisen nimi ja muut tunniste
tiedot tai korvaamalla ne symboleilla. 

II §. Asianosaisen oikeus tiedonsaan
tiin. Pykälä sisältää säännökset asianosaisen 
tiedonsaantioikeuden ulottuvuudesta ja sitä 
koskevista rajoituksista. 

Pykälän 1 momentissa on asianosaisen 
tiedonsaantioikeutta koskeva pääsääntö, joka 
sisältyy voimassa olevan lain 19 §:n 1 mo
menttiin. Säännös on säilytetty sisällöltään 
pääosin entisellään. Asianosaisella on oikeus 
saada tieto salassa pidettävästä asiakirjasta 
sekä asiakirjasta, joka ei vielä ole julkinen, 
jos asiakirja voi tai on voinut vaikuttaa asian 
käsittelyyn. Asianosaisen tiedonsaantioikeus 
koskee luonnollisesti myös julkisia asiakirjo
ja. 

Asiakirjalla, joka voi tai on voinut vai
kuttaa asian käsittelyyn, tarkoitetaan asiakir
jaa, joka kysymyksessä olevassa asiassa on 
viranomaiselle esitetty tai jonka viranomai
nen asiaa käsitellessään on itse hankkinut tai 
laatinut. Lisäedellytys on, että asiakirja tosi
asiallisesti voi tai on voinut vaikuttaa asian 
käsittelyyn. Viranomaisen ratkaisun sisältöön 
asiakirjan ei välttämättä tarvitse olla vaikut
tanut. 

Eräissä asiakirjajulkisuutta koskevissa 
oikeudenkäynneissä on jouduttu pohtimaan, 
onko asiakirja asian käsittelyyn vaikuttava. 
Oikeuskäytännöstä voidaan mainita seuraa-
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vat ratkaisut. Pankin pankkitarkastusvirastol
le pankkia koskevan selvityspyynnön joh
dosta toimittamien muistioiden katsottiin 
voineen vaikuttaa selvityspyynnön käsitte
lyyn (KHO 1991 A 4). Lehdistötukilauta
kunnan atk-analyysin, joka sisälsi yhdistel
män lehdistötukea hakeneiden lehdenkustan
tajien esittämistä tase- ja tuloslaskelmatie
doista, katsottiin voineen vaikuttaa määrära
han jakoa koskevan asian käsittelyyn (KHO 
1991 A 7). Ehdollepanossa toiselle sijalle 
asetetulla viran haktjalla oli oikeus saada 
tieto tiedekuntaneuvoston ehdollepanoa käsi
telleen kokouksen keskustelun sisältävästä 
äänitteestä, kun äänite voi vaikuttaa ehdolle
panosta tehdyn muutoksenhaun käsittelyyn 
(KHO 1991 A 8). Sen sijaan äänitteen ei 
katsottu sisältävän asian käsittelyyn vaikutta
vaa tietoa, kun kysymys oli toisesta samaa 
virkaa hakeneesta, jota ei ollut katsottu kel
poiseksi virkaan ja jota keskustelu ei koske
nut (KHO 1991 A 9). 

Asianosaisella olisi oikeus saada tieto 
asiakirjan sisällöstä asiaa käsittelevältä tai 
käsitelleeltä viranomaiselta. Asianosaisen 
tiedonsaantioikeuden perusteella ei siten voi
si saada esimerkiksi toista henkilöä koske
vaa salassa pidettävää tietoa viranomaiselta 
sillä perusteella, että tietoja pyytävä tarvitsee 
tietoa käytettäväksi toisessa viranomaisessa 
vireillä olevassa muussa asiassa. Säännök
sessä ei siten ole kysymys asianosaisen tie
donhankintakeinosta laajemmin. 

Asianosaisen määritelmä on sananmuo
doltaan säilytetty sellaisena kuin se on voi
massa olevassa laissa. Asianosaisella tarkoi
tetaan ehdotuksessa paitsi hallinto- tai lain
käyttöasian varsinaisia osapuolia myös muu
ta luonnollista henkilöä ja oikeushenkilöä, 
jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia 
koskee. Hallintokantelun tekijällä on asian
osaisen tiedonsaantioikeus silloin, kun kante
lu koskee hänen omaa oikeuttaan, etuaan tai 
velvollisuuttaan, mutta muissa kanteluta
pauksissa ei. 

Tarkoitus on, että kukaan ei voi keinote
koisen muutoksenhaun turvin laajentaa tie
donsaantioikeuttaan siitä, mikä se yleistä 
tiedonsaantioikeutta koskevien säännösten 
mukaan on. Vaikka ehdotuksessa lähdetään
kin siitä, että muutoksenhakija on yleensä 
asianosainen, ei muutoksenhakija saa asian
osaisen asemaa tekemällä valituksen sellai
sessa tapauksessa, jossa hänellä selvästikään 
ei olisi valitusoikeutta. 

Säännös koskee vain sellaisia vireillä 

olevia tai olleita asioita, joissa päätetään tai 
on päätetty jonkun oikeudesta, edusta tai 
velvollisuudesta. Pykälässä tarkoitetusta asi
anosaistilanteesta ei yleensä ole kysymys 
esimerkiksi silloin, kun tietoja pyydetään 
asiakirjasta, joka on laadittu viranomaisen 
tosiasiallisen toiminnan yhteydessä. Asian
osaisen tiedonsaantioikeutta koskevat sään
nökset voivat kuitenkin tulla sovellettaviksi 
edellä tarkoitettuihin asiakirjoihin, jos ne 
liittyvät asian vireille saattamiseen tai käsit
telyyn, kuten tietojen saaminen poti
lasasiakirjoista hoitovirhettä koskevassa asi
assa. Henkilöllä on oikeus saada tietoja tosi
asiallisen toiminnan yhteydessä syntyneistä 
asiakirjoista lakiehdotuksen 12 §:n nojalla. 

Tarve asiakirjan salassa pitämiseksi saat
taa poikkeuksellisesti olla suurempi kuin 
asianosaisen intressi saada tieto asiakirjasta. 
Tämän vuoksi pykälän 2 momenttiin on 
otettu säännökset niistä tilanteista, joissa 
asianosaiselta voidaan evätä tiedon saanti. 
Momenttia ei sen 7 kohtaa lukuun ottamatta 
sovellettaisi silloin, kun kysymys on asian
osaisen oikeudesta saada tieto riita- ja ri
kosasian oikeudenkäyntiaineistosta. 

Momentissa on asianosaisen lisäksi erik
seen mainittu hänen edustajansa ja avusta
jansa. Se, pyytääkö tietoa asianosainen itse 
henkilökohtaisesti vai hänen edustajansa, 
saattaa vaikuttaa erityisesti momentin 1 koh
dan mukaisten edellytysten harkintaan. Tie
donsaantioikeuden ulottuvuus voi siten vaih
della sen mukaan, pyytääkö tietoa asianosai
nen itse vai hänen edustajansa, esimerkiksi 
alaikäisen edunvalvoja. Lapsen huoltaja 
edustaa lasta lapsen huollosta ja tapaamisoi
keudesta annetun lain (36111983) 4 §:n 2 
momentin mukaan tämän henkilöä koskevis
sa asioissa, jollei toisin ole säädetty. Tiedon 
antamisessa asiakirjasta on kysymys hallin
tomenettelylaissa tarkoitetusta hallinto
menettelystä. Sen 16 §:n mukaan vajaaval
taisen puhevaltaa käyttää yleensä hänen 
holhoojansa. Vajaavaltaisella, joka on täyt
tänyt 15 vuotta, on rinnakkainen puhevalta 
holhoojan kanssa asiassa, joka koskee vajaa
valtaisen henkilöä tai henkilökohtaista etua 
ja oikeutta. Lapsen huollosta ja tapaamisoi
keudesta annetun lain 50 §:n 3 momentin 
mukaan lapsen huoltajaan on sovellettava, 
mitä laissa tai asetuksessa on säädetty lapsen 
huoltajan tehtävistä ja oikeudesta edustaa 
lasta tämän henkilöä tai elatusta koskevassa 
asiassa. 

Momentin 1 kohdassa on nykyisen lain 
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19 §:n 2 momenttia vastaava säännös. Eh
dotuksen mukaan kohdassa mainittaisiin kui
tenkin nimenomaisesti erikseen lapsen etu 
yksityisenä tärkeänä etuna. Asianosaiselle tai 
tämän edustajalle tai avustajalle voitaisiin si
ten jättää antamatta tieto asiakirjasta, josta 
tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärke
ää yleistä etua taikka lapsen etua tai muuta 
tärkeätä yksityistä etua. 

Erittäin tärkeä yleinen etu voi liittyä esi
merkiksi valtion turvallisuuden ylläpitämi
seen tai ulkopoliittisten suhteiden hoitoon. 
Tiedon antaminen esimerkiksi siitä, kuka on 
tehnyt valvontaviranomaiselle selvitys
pyynnön tai lastensuojelulain (683/1983) 40 
§:n 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen 
lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta, 
saattaa yksittäistapauksessa olla vastoin 
yleistä etua, jos tiedon antaminen voi vaa
rantaa valvontaviranomaiselle tärkeän tie
donsaannin tai lastensuojelun tarkoituksen 
toteutumisen. Oikeuskäytännössä on katsot
tu, että muun muassa tieto tietosuojavaltuu
tetulle jätetyn selvityspyynnön allekirjoitta
jasta oli pidettävä salassa asianosaiselta, 
jonka toimintaa selvityspyyntö koski (KHO 
13.1.1992 T 44). 

Erittäin tärkeä yksityinen etu taas voi 
liittyä esimerkiksi yksityiselämän suojaami
seen tai yksilön turvallisuuden varmistami
seen. Säännöksen perusteella voidaan jättää 
antamatta tieto terveydentilasta tai muu sa
lassa pidettävä tieto, joka koskee muuta kuin 
asianosaista itseään. Erittäin tärkeä yksityi
nen etu voi vaarautua myös tilanteissa, jois
sa viranomaiselle on annettu sellaisia tietoja, 
joiden ilmaiseminen vaarantaisi tietojen an
tajan turvallisuutta. Poikkeuksellisissa tilan
teissa saattaa myös asianosaisen oma etu 
vaarantua, jos hänelle annetaan tieto häntä 
itseään koskevasta asiakirjasta. Tällainen 
tilanne saattaa olla kysymyksessä esimerkik
si silloin, kun lääkärintodistuksesta ilmenevä 
tieto vakavasti heikentäisi mielenterveyttä. 

Kohdassa mainittaisiin erikseen lapsen 
tärkeä etu asianosaisen tiedonsaantioikeuden 
rajoituksena. Sen erikseen mainitsemista on 
pidettävä tärkeänä viranomaisten huomion 
kiinnittämiseksi lapsen asemaan etenkin sel
laisissa tilanteissa, joissa vajaavaltaisen ja 
hänen laillisten edustajiensa edut voivat olla 
vastakkaisia, kuten lastensuojeluasioissa. 
Säännöstä voidaan perustella myös hallitus
muodon 5 §:n 3 momentin mukaisella lap
sen oikeudella tasa-arvoiseen kohteluun se
kä lasten oikeuksia koskeviin kansainväli-

siin sopimuksiin sisältyvillä periaatteilla 
lapsen oikeudesta yksityiselämän suojaan 
sekä iän ja kehityksen myötä kasvavaan itse
määräämisoikeuteen. Kohdan mukaan voitai
siin tapauskohtaisen kokonaisharkinnan pe
rusteella suojata esimerkiksi ilmoituksen te
kijän henkilöllisyyttä lastensuojeluasioissa, 
jos ilmoituksen tekijä on lapselle läheinen 
henkilö, esimerkiksi isovanhempi, ja jos tie
don antaminen johtaisi lapsen hyvinvoinoille 
tärkeän aikuissuhteen katkeamiseen. 

Sen selvittäminen, onko tiedon antami
nen asiakirjasta vastoin erityisen tärkeää 
yleistä tai yksityistä etua, edellyttää aina 
tapauskohtaista arviointia. Viranomaisen ta
pauskohtaisessa kokonaisharkinnassa on py
rittävä sovittamaan yhteen yksilön oikeustur
van kannalta keskeinen vaatimus oikeudesta 
saada tietää itseään koskevan ratkaisun pe
rusteet ja toista koskevat tärkeät edut samoin 
kuin keskeisten yhteiskunnallisten tavoittei
den ja sääntelyiden tarkoituksen toteutumi
nen. 

Momentin 2 kohta sisältää nykyisen 
lain 19 §:n 3 momenttia vastaavat säännök
set. Momentin tarkoituksena on lähinnä es
tää tietojen liian aikaisesta julkiseksitulosta 
aiheutuva haitta rikostutkinnalle. 

Momentin 3 kohta koskee esittely
muistiota, ratkaisuehdotusta ja niihin verrat
tavaa muuta asian valmistelua varten viran
omaisen laatimaa asiakirjaa. Tällaisesta 
asiakirjasta voitaisiin tieto jättää antamatta 
ennen kuin asian käsittely on kysymyksessä 
olevassa viranomaisessa päättynyt. Kohta 
vastaa pääosin voimassa olevan lain 19 §:n 
3 momentin 2 kohtaa. Siinä on kuitenkin 
esittelymuistion ja ratkaisuehdotuksen lisäksi 
mainittu muut niihin verrattavat viranomai
sen laatimat asiakirjat. Lisäys on tarpeen 
selvyyden vuoksi, koska asian käsittelyssä 
ei aina välttämättä laadita esittelymuistiota ja 
ratkaisuehdotuksia, vaan vastaava valmiste
luvaihe kirjataan muulla tavoin, esimerkiksi 
tekemällä päätöksenteon kohteena olevaan 
asiakirjaan merkinnät. Tällaisesta voi esi
merkkinä mainita ylioppilastutkinnon koe
vastausten arvostelun. Kohtaan sisältyy yli
oppilastutkintoja koskeva erityissäännös, 
jonka mukaan ylioppilastutkintoa varten 
annetusta koevastauksesta ja siihen teh
dyistä arvostelumerkinnöistä sekä koevas
tauksen arvostelleen ylioppilastutkintolauta
kunnan määräämän arvostelijan henkilölli
syydestä annetaan tieto vasta, kun ylioppi
lastutkintolautakunta on suorittanut lopulli-
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sen arvostelun. Säännös on tarpeen ylioppi
lastutkinnossa käsiteltävien asiakirjoJen suu
ren lukumäärän sekä tutkinnossa noudatetta
van menettelyn erityispiirteiden vuoksi. 
Koevastauksia tarkastaa suuri joukko eri 
puolilla maata asuvia korjaajia, eikä tekni
sesti ole mahdollista ylioppilastutkinnon tiu
kan aikataulun vuoksi toteuttaa kopioiden 
antamista koevastauksista ennen kuin tarkis
tusarvostelu on saatettu loppuun. Korjaajien 
työrauhan säilyttämiseksi on tarpeen suojella 
heidän henkilöllisyyttään korjausten aikana. 

Lakiehdotuksen 6 §:n 3 momentissa 
edellytetään, että viranomainen tiedottaa rat
kaisustaan ennakkoon asianosaiselle sellai
sissa asioissa, joilla todennäköisesti on jul
kista mielenkiintoa. 

Momentin 4 kohta koskee asiakirjoja, 
jotka viranomainen on laatinut tai hankkinut 
oikeudenkäynnin osapuolena oikeudenkäyn
tiin valmistautumista varten. Asianosaisella 
ei olisi oikeutta saada tietoa tällaisista asia
kirjoista, jos tiedon antaminen olisi vastoin 
julkisyhteisön tai 4 §:n 2 momentissa tarkoi
tetun yhteisön, laitoksen, säätiön tai henkilön 
etua oikeudenkäynnissä. Säännöksen tarkoi
tuksena on toteuttaa neutraliteettiperiaatetta: 
julkisyhteisön ei tule julkisuuslainsäädännön 
vuoksi joutua yksityistä huonompaan ase
maan tilanteissa, jossa julkisyhteisö rinnas
tuu yksityisiin. Asianosaisjulkisuuden tarkoi
tuksena on turvata se, että henkilö voi val
voa, minkälaisten tietojen pohjalta häntä 
koskevia päätöksiä tehdään. Asianosaisjulki
suuden toteutuminen jo siinä vaiheessa, jos
sa viranomainen laatii ja päättää omista toi
menpiteistään, huonontaa julkisyhteisön 
mahdollisuuksia valmistautua oikeudenkäyn
tiin. Koska oikeudenkäynnin osapuolten asi
anosaisuusjulkisuus toteutuu oikeudenkäyn
nin aikana, ehdotus ei vaaranna oikeustur
vaa, vaan asettaa julkisyhteisön samaan ase
maan kuin yksityiset. 

Momentin 5 kohta määrittelee ulosoton 
hakijan ja muun asianosaisen oikeutta saada 
tieto velallista koskevista ulosottoasiassa 
laadituista asiakirjoista ja se vastaa asiasisäl
löltään ulosottolain 3 luvun 34 g §:n 2 mo
menttia. Säännös ehdotetaan lakien välisen 
suhteen selkeyden vuoksi otettavaksi lakiin 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta. 

Momentin 6 kohta määrittelee kilpaile
van tarjouksen tehneen tiedonsaantioikeutta 
viranomaisen järjestämässä tarjouskilpailus
sa. Sen mukaan voidaan asianosaiselle voi
daan jättää antamatta tieto toisen tarjouksen 

tekijän liike- tai ammattisalaisuuden piiriin 
kuuluvista tiedoista tarjouksen hintaa lukuun 
ottamatta. Säännös merkitsee, ettei asianosai
sen tiedonsaantioikeus murtaisi teknisen lii
ke- ja ammattisalaisuuden suojaa. 

Momentin 7 kohdan mukaan todistajan 
suojaa parannettaisiin siten, että hänen sa
lassa pidettävää puhelinnumeroaan tai osoi
te- ja muita yhteystietojaan ei annettaisi asi
anosaiselle, jos tiedon antaminen vaarantaisi 
todistajan turvallisuutta tai hänen etujaan ja 
oikeuksiaan. Sama suoja ulottuisi myös ri
kosilmoituksen, lastensuojelulain 40 §:ssä 
tarkoitetun ilmoituksen tai muun vastaavan 
viranomaisen toimenpiteitä edellyttävän il
moituksen tekijään. Kohdan mukaan ei to
distajan tai ilmoituksen tekijän henkilölli
syyttä voitaisi kokonaan salata. Oikeuden
käynnin julkisuudesta johtuu, että tieto todis
tajan henkilöllisyydestä on oikeudenkäyn
nissä sinänsä julkinen. Osoitteen ja muiden 
yhteystietojen suojalla halutaan estää esi
merkiksi kosto fyysistä turvallisuutta uhkaa
malla. Lastensuojelulain 40 §:ssä tarkoitetun 
ilmoituksen ja muun ilmoituksen tekijän 
henkilöllisyys voidaan salata momentin l 
kohdan nojalla, jos mainitussa kohdassa sää
detyt edellytykset täyttyvät. 

Pykälän 3 momentin mukaan asianosai
sen oikeutta saada tieto riita- tai rikosasian 
oikeudenkäyntiaineistoon kuuluvista asiakir
joista ei voida rajoittaa erityispykälän 2 mo
mentin perusteella sen 7 kohtaa lukuun otta
matta. 

Ehdotuksessa oikeudenkäyntiaineistolla 
tarkoitetaan oikeudenkäynnin yhteydessä 
lainkäyttöviranomaisessa syntyneitä sekä 
käsittelyn yhteydessä viranomaiselle annettu
ja ja sen hankkimia asiakirjoja. Tämä johtuu 
siitä, että oikeudenkäynnissä ratkaisua ei saa 
perustaa seikkoihin, jotka eivät ole asian
osaisen tiedossa. Asianosaisen on halutes
saan voitava saada esittää käsityksensä kai
kista vastapuolen esittämistä seikoista. 

Oikeudenkäymiskaaren l luvun 7 §:ään 
sisältyvän tuomarinvalan mukaan tuomari lu
paa olla ilmaisematta kenellekään niitä neu
votteluja, joita oikeus pitää suljettujen ovien 
takana. Tästä on katsottu seuraavan neuvot
telua sisältävien asiakirjojen salassapitovel
vollisuus. Neuvottelusalaisuus on tärkeä tuo
mioistuinten riippumattomuuden ja niiden 
toiminnan sujuvuuden kannalta. Näin ollen 
tietojen antaminen neuvottelua sisältävistä 
asiakirjoista on ehdotuksessa edelleen jätetty 
viranomaisen harkintaan. Tämä säännös ra-
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joittaa myös riita- ja rikosasian asianosaisen 
oikeutta saada tieto oikeudenkäyntiaineistos
ta. Neuvottelusalaisuus koskee tuomioistuin
ten lisäksi myös hallintoviranomaisia niiden 
käsitellessä lainkäyttöasioita. Neuvotte
lusalaisuuden piiriin kuuluvat ensi sijassa 
tuomioistuinten ja muiden lainkäyttöelinten 
jäsenten käymiä neuvotteluja sisältävät asia
kirjat, kuten jäsenten muistiot ja muut neu
votteluja koskevat muistiinpanot. 

Oikeuskäytännössä on katsottu, että 
myös esittelijän lainkäyttöasian käsittelyä 
varten laatima esittelymuistio voi sisältää 
neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluvia tieto
ja. Korkein oikeus on katsonut, että kor
keimman oikeuden esittelymuistion se osa, 
jossa esittelijä ilmoittaa kantansa jutun näyt
töön sekä esittää oikeudellisen arviointiosa 
ja ratkaisuehdotuksensa, sisältää tietoja oi
keudenkäymiskaaren 1 luvun 7 §:ssä tarkoi
tetusta neuvottelusta (KKO 1987:83). Myös 
korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopää
tösten mukaan korkeimman hallinto-oikeu
den esittelymuistion esittelijän osa ja ratkai
suehdotus sisältävät neuvottelusalaisuuden 
piiriin kuuluvia tietoja (KHO 1985 I 2 ja 
KHO 1986 II 5). Oikeuskäytännössä omak
suttua Iinjaa ei ole tarpeellista ehdottaa muu
tettavaksi. 

Asianosaisen rajoittamaton tiedonsaanti
oikeus ei koske nykyisin hallintolainkäyttöä. 
Hallintolainkäytössä asioiden laatu on hyvin 
vaihteleva ja myös asianosaisten määrä saat
taa olla suuri. Hallintoasioissa ja hallinto
lainkäyttöasioissa asianosaispiiri ei myös
kään ole aivan yhtä selväpiirteinen kuin rii
ta- ja rikosasioissa. Hallintoasiassa se mää
räytyy usein melko väljin kriteerein. Näin on 
asianlaita esimerkiksi useissa hallintolupa
asioissa. Hallintolainkäyttöasioihin kuuluviin 
asiakirjoihin voi sisältyä esimerkiksi toisen 
asianosaisen terveydentilaa tai taloudellista 
asemaa koskevia tietoja. Tällaisten tietojen 
antaminen toiselle asianosaiselle saattaisi 
olla vastoin erittäin tärkeää yksityistä etua, 
eikä asianosaisella hänen intressinsä huomi
oon ottaen aina voida katsoa olevan riittävää 
tarvetta niiden saamiseen. Vaikka asianosai
sen tiedonsaantioikeus ei hallintolainkäyttö
asioissa olisikaan ehdoton, se voidaan kui
tenkin evätä vain erittäin tärkeistä syistä, 
joiden arviointiin on saatavissa johtoa myös 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklas
ta. Henkilöä koskeva päätös ei siten voi syn
tyä sellaisen tietoaineiston perusteella, josta 
hänellä ei olisi mahdollisuutta saada tietoa. 

Pykälän 4 momenttiin on kirjattu voi
massa olevan lain 19 §:n 6 momenttia vas
taava sääntö, jonka mukaan sillä, jonka 
muutoksenhakuoikeus perustuu kunnan tai 
muun yhteisön jäsenyyteen, ei säännöksen 
mukaan pelkästään tällä perusteella voi olla 
yhtä laajaa tiedonsaantioikeutta kuin asian
osaisella yleensä. Asian ratkaisusta niiltä 
osin kuin se on julkinen, on muutoksenhaki
jana luonnollisesti kuitenkin aina oikeus saa
da tieto. Säännöksen tarkoituksena on estää 
se, että valituksia tehtäisiin vain siinä tarkoi
tuksessa, että saataisiin tietoja salassa pidet
tävistä asiakirjoista. Yhteisön jäsenenä valit
tavan oikeusturvan ei myöskään voida kat
soa vaativan tiedonsaantioikeuden ulottamis
ta yhtä laajaksi kuin 1 momentissa tarkoite
tulla tavalla asianosaisen asemassa olevan. 

Asianosaisella on 11 §:n mukaan oikeus 
saada tietoja salassa pidettävistä asiakirjoista, 
jotka koskevat myös muita kuin häntä itse
ään. Koska tällaisten tietojen antaminen va
paasti ulkopuolisille heikentäisi salassapito
järjestelmää laajemmalti kuin asianosaisen 
oikeusturvan vuoksi on tarpeen, 23 §:n 2 
momentissa säädettäisiin asianosaiselle salas
sapitovelvollisuus. 

12 §. Oikeus saada tieto itseään koske
vasta asiakirjasta. Pykälässä säädettäisiin 
luonnollisen henkilön oikeudesta saada tieto 
itseään koskevista salassa pidettävään asia
kirjaan sisältyvistä tiedoista silloinkin, kun 
kysymys ei ole 11 §:n 1 momentissa tarkoi
tetusta asianosaistilanteesta. Luonnollisella 
henkilöllä olisi siten oikeus saada tieto häntä 
itseään koskevista salassa pidettävään asia
kirjaan sisältyvistä tiedoista, vaikka viran
omaisessa ei olekaan eikä ole ollutkaan vi
reillä häntä koskevaa asiaa. Tällöin on usein 
kysymys tosiasialliseen toimintaan liittyvistä 
asiakirjoista, kuten potilaan hoitoon, lai
toshoitoon ja opetukseen liittyvistä asiakir
joista. 

Oikeus itseä koskevaan asiakirjaan olisi 
laajuudeltaan samanlainen kuin asianosaisen 
tiedonsaantioikeus. Tieto voitaisiin siten jät
tää antamatta erittäin tärkeän yleisen tai yk
sityisen syyn vuoksi. Jos näihin asiakirjoihin 
sisältyy samalla toista henkilöä koskevia 
salassa pidettäviä tietoja, ne voidaan peittää 
asiakirjasta, jos tiedon antaminen niistä olisi 
vastoin toisen erittäin tärkeää yksityistä etua. 

Henkilörekisterilaissa on säädetty tiedon 
antamisesta henkilölle tätä itseään koskevista 
henkilörekisteriin talletetuista tiedoista (re
kisteröidyn tarkastusoikeus). Nämä säännök-
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set rajoitusperusteineen jäävät sellaisenaan 
voimaan. Viranomaisen olisi tarvittaessa se
lostettava tietoja pyytävälle eri tiedonsaanti
oikeutta koskevat säännökset sen selvittämi
seksi, minkä säännöksen perusteella tietoja 
pyydetään. 

4 luku. Tiedon antaminen asiakhjasta 

Luku sisältää säännökset asiakirjan anta
mista koskevasta menettelystä sekä asiakir
jan antamistavoista. 

13 §. Asiakirjan pyytäminen. Pykälässä 
säädettäisiin siitä, miten PYY.detyt asiakirjat 
on yksilöitävä sekä missä tilanteissa tiedon 
pyytäjän on selvitettävä henkilöllisyytensä 
tai perusteltava tiedon saamista koskeva 
pyyntönsä. 

Pykälän 1 momentin mukaan pyyntö 
saada tieto asiakirjan sisällöstä olisi yksilöi
tävä riittävästi niin, että viranomainen voi 
vaivattomasti selvittää, mitä asiakirjoja 
pyyntö koskee. Yhdessä voimassa olevan 
lain tulkintaa koskevassa korkeimman hallin
to-oikeuden päätöksessä (KHO 1991 A 5) 
on katsottu yksilöinuin olleen riittävä, kun 
hakija oli pyytänyt jäljennökset kunnan vi
ranomaisessa tehtävistä rakennuslupapäätök
sistä pyyntöä seuraavan vuosineljänneksen 
ajalta. Tietojensaantia koskevan pyynnön 
kohteena voi lakiehdotuksenkin perusteella 
olla asiakirja, jota pyynnön tekemisen het
kellä ei vielä ole olemassa, mutta joka syn
tyy viranomaisen tavanomaisen toiminnan 
tuloksena. Yksilöintivelvollisuus ei olisi yk
sin tietoja pyytävällä, vaan viranomaisen 
olisi diaarin ja muiden hakemistojen avulla 
avustettava tiedon pyytäjää yksilöimään ne 
asiakirjat, joiden sisällöstä hän haluaa tie
don. 

Momentin mukaan tietoja pyytävän hen
kilöllisyyden selvittämisessä on sama lähtö
kohta kuin yleisten asiakirjain julkisuudesta 
annetun lain 7 a §:ssä. Viranomaisella ei 
ole oikeutta vaatia viranomaisen asiakirjasta 
tietoa pyytävän henkilöllisyyden selvittämis
tä tai pyynnön perustelemista. Nämä tiedot 
on kmtenkin annettava viranomaiselle, jos 
henkilöllisyyden selvittäminen tai pyynnön 
perusteleminen on tarpeen viranomaiselle 
säädetyn harkintavallan käyttämisen kannalta 
tai sen selvittämiseksi, onko pyytäjällä oi
keus saada tieto asiakirjan sisällöstä. 

Viranomaisen asiakirjan sisällöstä tietoa 
pyytävän henkilöllisyyden selvittäminen tu-

lee kysymykseen lähinnä silloin, kun pitää 
varmistaa, onko tiedon pyytäjällä asianosai
sen oikeus tiedon saamiseen. Pyyntöä voi
daan edellyttää perustettavaksi pyydettäessä 
tietoa oikeudenkäymiskaaren 1 luvun 7 §:ssä 
tarkoitettua neuvottelua sisältävästä asiakir
jasta sekä sen selvittämiseksi, onko olemas
sa ehdotetun lain 28 §:n mukaiset edellytyk
set luvan myöntämiselle tietojen saamiseksi 
salassa pidettävästä asiakirjasta. Pyynnön pe
rusteleminen saattaa olla tarpeen myös sen 
selvittämiseksi, onko toisella viranomaisella 
oikeus ehdotetun lain 29 §:n perusteella saa
da tieto asiakirjan sisällöstä. 

Asiakirjaa pyydetään siltä viranomaisel
ta, jolla asiakirja on. Viranomaisen pitämästä 
asiakirjahakemistosta ilmenevät sille kuulu
vat julkiset asiakirjat. Jos _pyyntö asiakirjan 
saamiseksi on erheellisesti osoitettu viran
omaiselle, jolle asiakirja ei kuulu, on tämän 
hallintomenettelylain 8 §:ssä säädetyin edel
lytyksin siirrettävä asia toimivaltaiselle vi
ranomaiselle. Ehdotetun lain 15 §:ssä säädet
täisiin siitä, missä tilanteissa viranomainen 
voi siirtää asiakirjan pyytämistä koskevan 
asian toiselle viranomaiselle. 

Pykälän 2 momentti koskee niitä erityis
tilanteita, joissa tietoja pyytävällä on velvol
lisuus antaa selvitys pyyntönsä perusteeksi. 
Tietoja haluavan on momentin mukaan il
moitettava tietojen käyttötarkoitus sekä muut 
tietojen luovuttamisen edellytysten selvittä
miseksi tarpeelliset seikat sekä tarvittaessa 
tiedot siitä, miten tietojen suojaus on tarkoi
tus järjestää, jos pyynnön kohteena on salas
sa pidettävä asiakirja tai tiedon saaminen vi
ranomaisen henkilörekisteristä tai muusta 
asiakirjasta, josta tieto voidaan luovuttaa 
vain tietyin edellytyksin. Säännökset ovat 
toissijaisia. Erityislainsäädännössä voidaan 
esimerkiksi toiselle viranomaiselle säätää oi
keus saada tietoja salassa pidettävistä asia
kirjoista. Sen sijaan salassa pidettävien tieto
jen luovuttaminen ehdotetun 28 §:n nojalla 
tieteellistä tutkimusta varten edellyttää tar
kempia tietoja käyttötarkoituksesta ja, jos 
kysymys on henkilöitä koskevista tiedoista, 
selvitystä tietojen suojaamista koskevista 
järjestelyistä. 

14 §. Asiakirjan antamisesta päättämi
nen. Pykälä koskee virkamiehen ja viran
omaisen toimivaltaa ja tehtäviä julkisuuden 
toteuttamista koskevan pyynnön käsittelyssä. 

Tiedon antamisesta asiakirjasta päättäisi 
1 momentin pääsäännön mukaan se viran
omainen, jonka hallussa asiakirja on. Tiedon 
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antamisesta asiakirjasta, joka on annettu toi
meksiantotehtävää varten tai joka on synty
nyt toimeksiantotehtävää suoritettaessa, päät
täisi toimeksiannon antanut viranomainen. 
Lähtökohtana on siten ollut, että päätöksen
teko julkisuussäännösten soveltamisesta py
syy viranomaisella esimerkiksi ostopalveluja 
käytettäessä. Jos viranomainen haluaa dele
goida tietojen edelleen luovutuksenkin, asian 
tulisi ilmetä toimeksiannosta laadittavista 
asiakirjoista. 

Pykälän 2 momentti koskee viranomai
sessa noudatettavaa menettelyä päätettäessä 
tiedon antamisesta. Tiedon asiakirjan sisäl
löstä antaa se viranomaisen henkilöstöön 
kuuluva, jolle tämä tehtävä on annettu taikka 
jolle se hänen asemansa ja tehtävänsä huo
mioon ottaen muuten kuuluu. 

Vastaavan tyyppinen säännös on voi
massa olevan lain 7 §:n 4 momentissa. Ny
kyistä lakia selkeämmin säännöksessä kui
tenkin painotetaan sitä lakiehdotuksen 18 §:n 
1 momentin 5 kohdasta ilmenevää vaatimus
ta, jonka mukaan viranomaisen on huoleh
dittava siitä, että sen palveluksessa olevilla 
on tarvittava tieto asiakirjojen antamisessa 
noudatettavasta menettelystä. Ilman erityistä 
määräystäkin virkamiehen virkavelvollisuuk
siin voi kuulua tiedon antaminen. Tässä ase
massa virkamies on esimerkiksi silloin, kun 
tietoa pyydetään asiakirjasta, joka liittyy vir
kamiehen parhaillaan valmistelemaan asiaan. 
Toimivalta saattaa määräytyä rinnakkaisesti 
siten, että useammallakin virkamiehellä on 
velvollisuus antaa tieto samasta asiakirjasta. 

Pykälän 3 momentissa määriteltäisiin 
virkamiehen neuvontavelvoitteet silloin, kun 
hän kieltäytyy antamasta tietoa. Nykyisessä 
laissa ei vastaavaa säännöstä ole, kun taas 
hallintomenettelylain 4 §:ssä on neuvontaa 
koskeva säännös, jonka mukaan viranomai
sen on tarpeen mukaan annettava neuvoja 
siitä, miten sen toimialaan kuuluva asia pan
naan vireille. Neuvontavelvollisuudella pyri
tään parantamaan tiedon pyytäjän mahdolli
suuksia päästä oikeuksiinsa. 

Virkamiehen ja muun 2 momentissa tar
koitetun henkilön on 3 momentin 1 kohdan 
mukaan ilmoitettava tiedon pyytäjälle kiel
täytymisen syy. Päätöstenperusteleminen on 
virkamiehille hallintomenettelylain mukai
sesti kuuluva yleinen virkavelvollisuus. 

Virkamiehen kieltäydyttyä antamasta 
pyydettyä tietoa voi tiedon pyytäjä saattaa 
asian viranomaisen ratkaistavaksi. Vastaava 
säännös sisältyy jo voimassa olevaan lakiin. 

Virkamiehen on 2 kohdan mukaan kieltäyty
misen yhteydessä ilmoitettava tästä mahdol
lisuudesta tiedon pyytäjälle. 

Menettelyn yksinkertaistamiseksi tietoja 
pyytävän kannalta ehdotetaan 3 kohdassa 
säädettäväksi, että virkamiehen on tiedustel
tava asian kirjallisesti vireille saattaneelta 
tiedon pyytäjältä, haluaako hän asian siirret
täväksi viranomaisen ratkaistavaksi. Virka
miehen olisi tietoja pyytävän niin halutessa 
siirrettävä asia viranomaisen ratkaistavaksi. 
Tällainen on mahdollista silloin, kun tie
donsaantia koskeva pyyntö on tehty kirjalli
sesti. Suullisesti esitetyn pyynnön siirtämistä 
ei voida yleensä pitää tarkoituksenmukaise
na, koska se johtaisi viranomaisen neuvon
tavelvollisuuden laajemmaksi kuin se hallin
tomenettelylain säännösten mukaan on. 
Mahdollisuutta asian siirtoon ei sisälly voi
massa olevaan lakiin. Asian saattamiselle 
viranomaisen ratkaistavaksi ei ole säädetty 
määräaikaa. 

Momentin 4 kohdan mukaan virkamie
hen olisi annettava tieto myös käsittelyn 
johdosta perittävistä maksuista. 

Asiakirjan saamista koskeva asia olisi 
pykälän 4 momentin mukaan yleensä käsi
teltävä viivytyksettä, ja tieto julkisesta asia
kirjasta olisi annettava viimeistään kuukau
den kuluessa siitä, kun viranomainen on saa
nut tiedon saamista koskevan pyynnön. Eri
tyisiä tilanteita varten ehdotetaan säädettä
väksi, että asia olisi käsiteltävä ja tieto julki
sesta asiakirjasta annettava kahden kuukau
den kuluessa siitä, kun viranomainen on saa
nut tiedon saamista koskevan pyynnön. 

Tiedon saaminen asiakirjasta saattaa 
eräissä tilanteissa menettää merkityksensä, 
jos päätös viipyy. Nopean käsittelyn vaati
mus' koskee sekä ensiasteen päätöksentekoa 
että tilannetta, jossa tiedon antamisesta kiel
täytyminen on saatettu viranomaisen ratkais
tavaksi. Eduskunnan oikeusasiamies on 
erään kantelukirjoituksen johdosta 27 päivä
nä marraskuuta 1990 antamassaan päätökses
sä ·katsonut, että asia tulee ratkaista ensias
teessa joko välittömästi samana päivänä tai 
tavanomaista vaikeamman asian ollessa ky
seessä muutaman päivän kuluessa, jos asian 
käsittelylle edellä sanotulla tavalla ei ole 
ylivoimaisia käytännöllisiä esteitä. Myös 
muutoksenhakuasteessa pitää tietopyyntöä 
koskevien asioiden kiireellisyys ottaa huom~
oon, vaikka säännös ei muutoksenhakua m
menomaisesti koskekaan. 

Tietojen antaminen asiakirjasta välittö-
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mästi ei aina ole mahdollista. Ehdotuksen 
mukaan pyydettyjen asiakirjojen suuri mää
rä, asiakirjan salassa pidettävien osien sel
vittäminen tai muu niihin rinnastettava syy 
oikeuttaisivat poikkeamaan pääsäännöstä. 
Esimerkkinä muusta rionastettavasta syystä 
voidaan mainita tilanteet, joissa viranomai
sen ratkaisuun voi vaikuttaa toisen viran
omaisen tai kansainvälisen toimielimen kan
nanotto. Asian käsittelyä ei edellä tarkoite
tuissakaan tapauksissa saisi rajattomasti vii
vyttää. 

Ehdotuksen mukaan momentissa asetet
taisiin kaksi eri määräaikaa, jona asia olisi 
käsiteltävä ja tieto julkisesta asiakirjasta an
nettava. Määräajan asettaminen johtuu Eu
roopan yhteisöjen ympäristötiedon saatavuut
ta koskevasta direktiivistä, jonka mukaan di
rektiivin tarkoittamia asioita koskeva tiedon
saantipyyntö on käsiteltävä kahdessa kuu
kaudessa. Yhdistyneiden Kansakuntien Eu
roopan talouskomissiossa (ECE) on valmis
tunut ympäristötietoja ja kansalaisten osallis
tumisoikeutta koskeva sopimus, jossa asete
taan kaksi eri tiedonsaantia koskevaa määrä
aikaa. Pääsäännön mukaan tieto olisi annet
tava viimeistään kuukauden kuluessa sitä 
koskevan pyynnön esittämisestä. Tietojenan
nossa voitaisiin soveltaa kahden kuukauden 
määräaikaa pyydettyjen tietojen suuren mää
rän tai niiden antamiseen liittyvien kysymys
ten moniulotteisuuden vuoksi. Euroopan yh
teisöjen ympäristötiedon saatavuutta koske
vaa direktiiviä on tarkoitus muuttaa vasta
maan Yhdistyneissä Kansakunnissa laadittua 
sopimusta. Sen varmistamiseksi, että Suo
men lainsäädäntö täyttää edellä mainitut vel
voitteet, ehdotetaan, että momentissa määri
teltäisiin eri tilanteita koskevat määräajat tie
tojensaantia koskevan pyynnön käsittelemi
selle ja tiedon antamiselle asiakirjasta. 

15 §. Asiakirjan pyytämistä koskevan 
asian siirtäminen toiselle viranomaiselle. Py
kälän tavoitteena on tehostaa tarkoituksen
mukaista tehtävänjakoa viranomaisten toi
minnassa sekä selkeyttää tietohuoltoa. 

Pykälän 1 momentti oikeuttaisi viran
omaisen siirtämään asiakirjan pyyntöä kos
kevan asian toisen viranomaisen ratkaista
vaksi. Siirtäminen olisi mahdollista, jos pyy
detty asiakirja on toisen viranomaisen laati
ma tai jos kysymys on toisen viranomaisen 
kokonaisuudessaan käsiteltäväksi kuuluvaan 
asiaan liittyvästä asiakirjasta. Siirtäminen voi 
olla tarpeen erityisesti silloin, kun pyydetyn 
asiakirjan salassapito on riippuvainen tieto-

jen antamisesta johtuvista vaikutuksista. Sa
lassapidon ulottuvuuden määrittely saattaa 
tällöin edellyttää sellaista erityisasiantunte
musta, joka on asian käsittelystä koko
naisuudessaan vastaavalla viranomaisella. 

Viranomainen voi pykälän 2 momentin 
mukaan siirtää tietojensaantia koskevan 
pyynnön asianomaisen rekisteriviranomaisen 
käsiteltäväksi silloin, kun viranomaiselta 
pyydetään henkilöä, yritystä, kiinteistöä tai 
ajoneuvoa koskevia taikka muita sellaisia 
yksilöinti- tai osoitetietoja, joita toinen vi
ranomainen tallettaa yleiseen käyttöön tar
koitettuun rekisteriin. Tällaisia rekistereitä 
ovat muun muassa väestötietojärjestelmä, 
kiinteistötietojärjestelmä sekä ajoneuvorekis
teri. 

16 §.Asiakirjan antamistavat. Pykälässä 
määritellään, miten asiakirjan julkisuus käy
tännössä toteutetaan. Siinä ei säännellä oi
keutta tiedon saantiin, vaan oikeus määräy
tyy lain 9 - 12 §:n mukaisesti. Kun tietojen 
saaminen perustuu muuhun lakiin, noudate
taan erityislaissa mahdollisesti olevia tietojen 
antamistapaa koskevia säännöksiä. Tällaisista 
erityissäännöksistä voidaan mainita esimerk
kinä väestötietolain 28 §. 

Pykälän 1 momentin mukaan tieto asia
kirjan sisällöstä voidaan antaa ensinnäkin 
suullisesti. Nykyisessä laissa tätä tiedonanto
tapaa ei nimenomaisesti mainita, mutta käy
tännössä tietoja luonnollisesti on annettu 
suullisesti. Varsin monissa tilanteissa tiedon 
antaminen suullisesti on käytännöllisin ja 
nopein tapa. Suullisesti tieto voidaan antaa 
niin perinteisistä paperipohjaisista asiakir
joista kuin automaattisen tietojenkäsittelyn
kin avulla talletetuista asiakirjoista. 

Julkisuus voidaan toteuttaa myös anta
malla asiakirja viranomaisen luona luetta
vaksi ja jäljennettäväksi. Jos asiakirjaa ei voi 
ymmärtää ilman apuvälineitä, tietoa annetta
essa käytetään tarvittavia apuvälineitä. Siten 
automaattisen tietojenkäsittelyn avulla talle
tetusta asiakirjasta tieto annetaan näyttämällä 
se näyttöpäätteeltä. Laki ei veivoittaisi viran
omaista sallimaan, että tiedon pyytäjä itse 
käyttää laitteita. Kaikilla viranomaisilla ei 
ole mahdollisuuksia varata niin sanottua 
yleisöpäätettä, josta olisi pääsy vain julkisiin 
merkintöihin. 

Asiakirjasta voidaan myös antaa kopio. 
Kopiolla tarkoitetaan sekä oikeaksi todistet
tua että oikeaksi todistamatoota jäljennöstä, 
kuten lyhennysjäljennöstä. Kopio voi olla 
myös sähköisen asiakirjan jäljennös, esimer-
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kiksi levykkeelle talletettu kopio sähköisestä 
asiakirjasta. Jos asiakirja on ymmärrettävissä 
vain apuvälineiden avulla, sen tiedot voidaan 
antaa tulosteena, esimerkiksi automaattisen 
tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävään tie
dostoon sisältyvä tieto paperitulosteena tai 
ääninauhalla oleva puhe ktrjoitettuna. Tieto 
voidaan luonnollisesti antaa myös osasta 
asiakirjaa. 

Momentin mukaan viranomainen voi 
antaa tiedon asiakirjan sisällöstä muulla kuin 
pyydetyllä tavalla, jos pyynnön noudattami
sesta asiakirjojen suuren määrän tai asiakir
jan kopioinnin vaikeuden tai muun niihin 
verrattavan syyn vuoksi aiheutuisi kohtuu
tonta haittaa virkatoiminnalle. Haitan tulee 
olla todellista ja olennaista. Säännöksessä 
tarkoitetusta haitasta on kysymys esimerkiksi 
silloin, kun pyynnön täyttäminen olisi niin 
työlästä, että viranomainen ei voisi täyttää 
pyyntöä sen käytettävistä resursseista mer
kittävän osan joutumatta sidotuksi pyyntöön 
vastaamiseen. Toisaalta asiakirjojen etsimi
sestä aiheutuvaan vaivaan ei voi yleensä ve
dota ainakaan tilanteessa, jossa viranomai
nen on laiminlyönyt asiakirjojen järjestämi
sen 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Jos viran
omaisella ei ole teknisiä mahdollisuuksia, 
voitaisiin vaikeasti kopioitavaan aineistoon, 
kuten isoihin kartta-aineistoihin, varata tilai
suus tutustua viranomaisen luona. Viran
omaisella ei tietoturvallisuussyistä myöskään 
olisi velvollisuutta esimerkiksi kopioida säh
köisiä asiakirjoja tietoja pyytävän omille 
levykkeille. Tieto on joka tapauksessa annet
tava jollakin 1 momentissa mainitulla taval
la. Ehdotuksen mukaan lähtökohtana on, että 
tieto annetaan tiedon pyytäjän haluamalla 
tavalla. 

Pykälän 2 momentti koskee tiedon saa
mista muista kuin perinteisistä asiakirjoista. 

Viranomaisen ratkaisuista automaattisen 
tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettyyn rekis
teriin sisältyvistä julkisista tiedoista on oi
keus saada kopio teknisenä tallenteena tai 
muutoin sähköisessä muodossa, jollei erityi
sistä syistä muuta johdu. Tietojen antaminen 
vastaavalla tavalla muusta julkisesta asiakir
jasta samoin kuin teknisen käyttöyhteyden 
avulla on viranomaisen harkinnassa, jollei 
toisin säädetä. 

Säännös vastaa pääosin voimassa olevan 
lain 7 a §:ää. Siihen on kuitenkin otettu eri
tyissäännös, jonka mukaan pyytäjällä olisi 
yleensä oikeus saada viranomaisen ratkai
suista kopio teknisenä tallenteena siltä osin 
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kuin ratkaisu on julkinen. Tiedonsaantioi
keus kohdistuu viranomaisen automaattisen 
tietojenkäsittelyn avulla ylläpitämiin rekiste
reihin. Erityisistä syistä kopion saanti voi
daan kuitenkin evätä. Tällaisina syinä voi 
etenkin ehdotetun lain siirtymäsäännöksissä 
tarkoitettuna aikana olla se, ettei rekisteristä 
ole erotettavissa salassa pidettäviä tietoja. 
Kun tietoja pyydetään sähköisessä muodossa 
muista asiakirjoista, viranomaisen on 17 §:n 
mukaisesti ratkaisuaan harkitessaan otettava 
huomioon pyydettyjen tietojen käyttötarkoi
tus suhteessa julkisuusperiaatteeseen ja sen 
tarkoitukseen. Lupa voitaisiin evätä muun 
muassa silloin, kun tietoja pyydettäisiin kau
pallisiin ja muihin julkisuusperiaatteen to
teuttamisen kannalta vieraisiin tarkoituksiin. 

Kuten lakiehdotuksen 5 §:stä ilmenee, 
asiakirjalla tarkoitetaan perinteisten pape
riasiakirjojen lisäksi myös sähköisesti talle
tettuja ja yhteenkuuluviksi tarkoitettuja mer
kintöjä. Siten laissa tarkoitettuna asiakirjana, 
josta viranomainen olisi velvollinen anta
maan tiedon, ei pidetä tietoaineistoa, joka 
voidaan valmistaa viranomaisen hallussa 
olevien tietojen perusteella esimerkiksi yh
distämällä eri käyttötarkoituksia varten talle
tettuja tietoja eri atk-tiedostoista. 

Pykälän 3 momentti sisältää henkilötie
tojen luovuttamista koskevan erityissäännök
sen. Sen mukaan henkilörekisteristä saa an
taa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulos
teen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, 
jollei toisin säädetä, jos luovutuksensaajalla 
on oikeus henkilötietojen suojaa koskevien 
säännösten mukaan tallettaa ja käyttää sellai
sia tietoja ja jos tietojen luovuttaminen ei 
muutoin vaaranna rekisteröityjen yksityisyy
den suojaa tai valtion turvallisuutta. 

Säännös on toissijainen suhteessa muus
sa laissa oleviin viranomaisten henkilörekis
terien tietojen luovutusta koskeviin säännök
siin. Tästä johtuu, että säännös tulee sovel
lettavaksi ensisijaisesti luovutettaessa tietoja 
sellaisista viranomaisten henkilörekistereistä, 
joita viranomainen voi pitää suoraan henki
lörekisterilain perusteella. Yleensä on kysy
mys viranomaisen henkilöstöhallinnon rekis
tereistä sekä sellaisista henkilörekistereistä, 
jotka syntyvät viranomaiselle säädetyn tehtä
vän johdosta. 

Oikeudesta saada otteita yleiseen käyt
töön tarkoitetuista rekistereistä, kuten kaup
parekisteristä, ajoneuvorekisteristä, kiinteis
törekisteristä ja väestötietojärjestelmästä, on 
voimassa erityissäännökset. Myös valtakun-
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nallisista ja arkaluonteisia henkilötietoja si
sältävistä henkilörekistereistä säädetään eri
tyislaeissa. Tällaisia säännöksiä on annettu 
muun muassa rikosrekisteristä, poliisien hen
kilörekistereistä, ajokorttirekisteristä ja valta
kunnallisista terveydenhuollon henkilörekis
tereistä. Näihin henkilörekistereihin talletetut 
henkilötiedot ovat salassa pidettäviä. Ter
veydenhuollon potilasrekisterit ja sosiaali
huollon asiakasrekisterit voidaan mainita 
esimerkkeinä henkilörekistereistä, joista tie
donsaantia on rajoitettu. 

Momentissa ei käytetä massaluovutuk
sen ja arkaluonteisen otannan käsitteitä ku
ten yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun 
lain 18 a §:ssä, eikä säännös myöskään si
sällä viittausta henkilörekisterilakiin. Ehdo
tettuun kirjoittamistapaan on päädytty sen 
vuoksi, että henkilörekisterilainsäädännön 
tarkistamista valmistellaan parhaillaan muun 
muassa Euroopan yhteisöjen henkilötietojen 
suojaa koskevan direktiivin panemiseksi täy
täntöön. Viranomaisten toiminnan julkisuutta 
koskevan lain tulisi olla toimiva sekä nyt 
voimassa olevan että myöhemmin muutetta
van henkilötietojen suojaa koskevan lainsää
dännön aikana. 

Luovutusrajoitus on tarpeen yksityiselä
män ja muiden yksityisyyden suojaan kuulu
vien oikeuksien perusoikeudellisen suojan 
samoin kuin yksityiselämän ja henkilötieto
jen suojaa koskevien Suomea sitovien kan
sainvälisten velvoitteiden vuoksi. Sääntelyn 
tarkoituksena on estää se, että henkilötieto
jen julkisuus johtaisi henkilötietojen suojaa 
koskevien säännösten vastaiseen rekisterinpi
toon tai muuhun tietojen käsittelyyn. 

Säännöksessä ei aseteta manuaalisia ja 
automaattisen tietojenkäsittelyn avulla yllä
pidettyjä henkilörekistereitä eri asemaan luo
vutuksen kannalta. Näiltä osin ehdotus ero
aa voimassa olevasta laista, koska yleisten 
asiakirjain julkisuudesta annetun lain 18 §:n 
mukaiset henkilötietojen luovutusrajoitukset 
koskevat vain atk-henkilörekistereitä. Rekis
teriopidon tekniikkaan perustuvan eron te
kemistä ei enää voida pitää perusteltuna hal
litusmuodon säännösten ja henkilötietojen 
suojaa koskevan direktiivin vuoksi. 

Ehdotus merkitsee, että mahdollisuudet 
saada myös massamuotoisesti viranomaisten 
henkilötietoja laajenevat jossain määrin ny
kyisestä. Voimassa olevan lain mukaan hen
kilötietoja on voitu luovuttaa vaitsi rekiste
röidyn suostumuksella, tietosuoJalautakunnan 
poikkeusluvalla ja erityislainsäädännön no-

jalla, myös tieteellistä tutkimusta ja tilastoin
tia varten. Ehdotuksen mukaan tietoja voitai
siin luovuttaa, jos luovutuksensaajalla on 
henkilötietojen suojaa koskevien säännösten 
mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia 
henkilötieto ja. 

Henkilörekisterilain mukaan henkilötie
toja saa lainsäädännön osoittamassa laajuu
dessa kerätä ja tallettaa myös muun muassa 
henkilömatrikkelien laatimista varten, minkä 
vuoksi tietojen luovuttaminen tällaisiin tar
koituksiin olisi sallittua. Tiedotusvälineillä 
on henkilörekisterilain mukaan oikeus pitää 
toimituksellisia rekistereitä, mistä seuraa, 
että tiedotusvälineille voitaisiin antaa lupa 
julkisten henkilötietojen saantiin myös tek
nisenä tallenteena tai muutoin massamuotoi
sena tulosteena. 

Henkilötietoja voidaan tallettaa ja käyt
tää suoramarkkinointiin voimassa olevan ja 
suunnitteilla olevan henkilötietojen suojaa 
koskevan lainsäädännön mukaan. Yksilöiden 
itsemääräämisoikeuden varmistamiseksi eh
dotetaan pääsäännöstä poikkeavasti, että 
henkilötietojen luovutus suoramarkkinointia 
varten olisi mahdollista vain, jos niin erik
seen säädetään tai jos rekisteröity on antanut 
suostumuksen tietojen luovuttamiseen tällai
seen käyttöön. 

Viranomainen voisi antaa mainitulla ta
voin tietoja myös silloin, kun tietosuoja
lautakunta on antanut luvan tietojen talletta
miseen ja käyttöön. Ehdotuksen mukaan tie
tosuojalautakunta ei enää olisi toimivaltainen 
käsittelemään asioita, jotka koskevat henki
lötietojen luovutusta viranomaisten henkilö
rekisteristä. 

Henkilötietojen luovutusrajoitus koskisi 
tietojen antamista kopiona tai tulosteena tai 
sähköisessä muodossa. Säännös ei siten estä 
sitä, että tietoja pyytänyt itse tekee muistiin
panoja julkisista henkilörekisteriin merkityis
tä tiedoista. 

Luovutusrajoitus koskee lähtökohtaisesti 
luettelosta ja muusta manuaalisesti ylläpide
tystä henkilörekisteristä annettavaa jäljennös
tä ja atk:n avulla pidetystä rekisteristä annet
tavaa tulostetta riippumatta siitä, luovute
taanko tällöin yhtä vai useampaa henkilöä 
koskevia tietoja. Näiltä osin säännöksen voi 
muodollisessa suhteessa katsoa poikkeavan 
voimassa olevasta laista. 

Henkilötiedoille voi olla tarpeen tarjota 
suoja silloinkin, kun luovutettavat tiedot 
koskevat vain yhtä henkilöä. Automaattisen 
tietojenkäsittelyn avulla voidaan tietoja ha-
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kea erilaisin hakuperustein, jolloin luovutus 
kokonaisuutena arvioituna voi vaarantaa yk
sityisyyden suojaa, vaikka jäljennöksestä ja 
tulosteesta ilmenevät tiedot eivät itsessään 
olisikaan arkaluonteisia. Voimassa olevassa 
laissa näitä yksityisyyden suojan uhkia sään
nellään arkaluonteisen otannan käsitteen ja 
siihen perustuvan sääntelyn kautta. 

Yksittäinen henkilötieto ei pääsäännön 
mukaan muodosta luovutuksensaajan hallus
sa henkilörekisteriä. Siten sääntely ei asialli
sessa suhteessa muuttuisi nykyistä tiukem
maksi, etenkin kun otetaan huomioon, että 
henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä 
ei sovelleta henkilötietojen keräämiseen, tal
lettamiseen, käyttöön ja muuhun käsittelyyn 
tavanomaisia henkilökohtaisia tarkoituksia 
varten. Luovutuksen sitominen henkilötieto
jen suojaa koskeviin säännöksiin merkitsee 
tässäkin suhteessa nykyistä laajempia mah
dollisuuksia luovuttaa massamuotoisesti jul
kisia henkilötietoja yksityisiin ja henkilökoh
taisiin tarkoituksiin. Henkilötietojen suojaa 
koskevan direktiivin johdanto-osassa yksi
tyisenä ja henkilökohtaisena henkilötietojen 
käsittelynä on mainittu kirjeenvaihto ja 
osoitteiston pitäminen. 

Sosiaalisessa kanssakäymisessä tarvitta
vien henkilötietojen lisäksi luonnollinen hen
kilö voi kerätä, tallettaa ja käsitellä henkilö
tietoja myös seuratakseen yleisten asioiden 
käsittelyä viranomaisissa sekä harrastustoi
minnassaan. Nämä käyttötarkoitukset kuu
lunevat yleensä voimassa olevassa henkilö
rekisterilain tarkoitetun tavanomaisen henki
lötietojen käytön piiriin, jota laki ei koske. 
Henkilörekisterilain mukaisesta henkilötie
don määritelmästä johtuu, että muun muassa 
julkisessa virassa ja tehtävässä toimivia hen
kilöitä tässä ominaisuudessa koskevien tieto
jen rekisteröinti jää lain soveltamisalan ul
kopuolelle. Tulevassa henkilötietojen suojaa 
koskevassa laissa sääntely voi perustua hen
kilötietojen suojaa koskevan direktiivin 7 ar
tiklan f kohtaan. Sen perusteella voidaan 
kansallisessa lainsäädännössä sallia tietojen
käsittely, joka on tarpeen rekisterinpitäjän 
tai tiedot saavan oikeutetun intressin toteut
tamiseksi. 

Luonnollinen henkilö voi käsitellä hen
kilötietoja myös etujen ja oikeuksien hoita
miseen liittyvissä asioissa, kuten perunkirjoi
tuksessa. Tällöin henkilötietojen talletta
minen on sallittua henkilörekisterilain 5 §:n 
1 momentin mukaisen yhteysvaatimuksen 
perusteella. Henkilötietojen suojaa koskevan 

direktiivin 7 artiklan f kohdan perusteella 
tällainen tietojenkäsittely voi olla sallittua 
vastaisuudessakin. 

Momentin mukaan edellytyksenä olisi 
lisäksi, että tietojen luovuttaminen ei vaaran
na rekisteröityjen yksityisyyden suojaa tai 
valtion turvallisuutta. Tällä viitataan tapaus
ja tilannekohtaisen arvioinnin tarpeeseen. 
Rekisteröityjen yksityisyyden suoja voi vaa
rantua esimerkiksi tietojen valinnassa käytet
täviksi pyydettyjen valintaperusteiden vuok
si. Voimassa olevassa laissa näitä riskejä on 
säännelty rajoittamalla tietojen luovutusta ar
kaluonteisen otannan avulla. On huomattava, 
että viranomainen voi omilla menettelyta
voillaan, kuten tiedustelemalla rekisteröidyn 
suostumusta sekä antamalla riittäviä tietoja 
luovutusmahdollisuuksista, estää sen, että 
luovutus vaarantaa yksityisyyden suojaa. 
Valtion turvallisuus voi momentissa tarkoite
tulla tavalla vaarantua esimerkiksi sen vuok
si, että pyydettävät tiedot koskevat turvall.i
suuden kannalta keskeisissä asemissa olevia 
henkilöitä tai merkittävää osaa väestöstä. 

5 luku. Viranomaisen velvollisuudet 
edistää tiedonsaantia ja hyvää 
tiedonhallintatapaa 

Luku johtuu perusoikeusuudistuksesta 
sekä toteuttaa esityksen tavoitetta edistää 
hyvää tiedonhallintatapaa sekä syventää jul
kisuusperiaatteen soveltamista ja sen tarkoi
tuksen toteutumista käytännössä. Hallitus
muodon mukaan julkisen vallan on edistettä
vä perusoikeuksien toteuttamista. Julkisuus
periaate merkitsee nykyisin oikeutta saada 
tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta. Se 
on sellaisenaan tiedon tarvitsijan omaa aktii
visuutta edellyttävä periaate. 

Hallinto ja sen käsittelemät asiat ovat 
tulleet entistä monimutkaisemmiksi, mikä 
vähentää mahdollisuuksia saada yksittäisten 
asiakirjojen perusteella oikea kuva julk~se.n 
vallan käytöstä ja julkisyhteisön toimenpitei
den vaikutuksista. Viranomaisten hallussa 
oleva tietoaineisto muodostaa keskeisen pe
rusaineiston, jonka avulla voidaan tuottaa 
tietoja yhteiskuntaoloista ja niiden kehityk
sestä. Riittävään ja tuotettavaan tietoon 
perustuva yhteiskunnallinen keskustelu on 
edellytys hyvälle päätöksenteolle. 

Haluttaessa lisätä kansalaisten mahdolli
suuksia vaikuttaa päätöksentekoon hallitus
muodon 11 §:n 3 momentissa tarkoitetulla 
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tavalla on parannettava kansalaisten todelli
sia mahdollisuuksia saada tietoja julkista 
valtaa käyttävien toiminnasta sekä yhteis
kuntaoloista ja niiden kehityksestä. Jul
kisuusperiaatteen tarkoitus saa käytännössä 
tosiasiallista merkitystä vasta, kun julkisen 
vallan käytön valvontaa ja yhteiskunnan ke
hittämistä koskevaa keskustelua varten on 
helposti saatavissa mahdollisimman luotetta
vaa tietoa, minkä vuoksi lakiin ehdotetaan 
otettaviksi säännökset viranomaisten velvol
lisuuksista edistää tiedonsaannin toteutumis
ta. Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavia 
säännöksiä. 

Tiedonsaantia voidaan edistää lisäämällä 
viranomaisten vastuuta tiedontuotannossa ja 
jakelussa. Ehdotetut säännökset merkitsevät, 
että viranomaisilla on velvollisuus laatia toi
mialansa kehitystä ja toimintaansa kuvaavia 
julkaisuja, tilastoja, rekistereitä ratkaisukäy
tännöstään samoin kuin muita tietoaineistoja. 
Viranomaiset olisivat myös velvollisia huo
lehtimaan siitä, että asiakaspalvelu on jär
jestetty asianmukaisesti. 

Viranomaisten asiakirjahallinnossa ja 
tietohuollossa tulisi toteutua hyvä tiedonhal
lintatapa. Tietoon liittyvät oikeudet on otet
tava huomioon muun muassa tietojärjestel
miä suunniteltaessa ja käyttöön otettaessa 
siten, että julkiset asiakirjat ovat helposti 
saatavissa. 

17 §. Tiedonsaantioikeuksien huomioon 
ottaminen päätöksenteossa. Pykälän mukaan 
viranomainen olisi ehdotetun lain mukaisia 
päätöksiä tehdessään ja muutoinkin tehtäviä 
hoitaessaan velvollinen huolehtimaan siitä, 
että tietojen saamista sen toiminnasta ei lain 
tarkoitus huomioon ottaen rajoiteta ilman 
laissa säädettyä perustetta ja että tiedon pyy
täjiä kohdellaan tasapuolisesti. 

Säännöksellä korostettaisiin julkisuuspe
riaatteen ensisijaisuutta ja merkitystä. Oikeus 
saada tieto viranomaisen asiakirjasta on pää
sääntö, josta voidaan poiketa vain, jos laissa 
niin erikseen säädetään. Säännöksellä ohjat
taisiin viranomaista sen tehdessä lain mu
kaan päätöksiä, erityisesti sen päättäessä 
tiedon antamisesta keskeneräisissä asioissa. 
Velvollisuus ottaa huomioon lain tarkoitus 
merkitsee muun ohella sitä, että kysymyksen 
ollessa julkisen vallan käytön tai kansalais
ten osallistumismahdollisuuksien kannalta 
keskeisistä valmisteluasioista, lähtökohtana 
on tiedon antaminen sitä pyytävälle. Jos sen 
sijaan kysymys on esimerkiksi keskeneräi
sestä yksityishenkilön etuutta koskevasta 

asiasta, jonka käsittelyyn ulkopuoliset eivät 
voi osallistua, tiedon antamiseen ei ole sa
manlaista velvoitetta. 

Pykälään on otettu maininta tiedon tar
vitsijoiden tasapuolisesta kohtelusta. Tämä 
vaatimus korostuu erityisesti silloin, kun 
tietojen antaminen on viranomaisen harkin
nassa, esimerkiksi annettaessa tietoja kes
keneräisistä asiakirjoista tai annettaessa lupia 
salassa pidettävien asiakirjojen saamiseen 
taikka tuotettaessa pyytäjille tietoaineistoja 
viranomaisen tietopalveluna. Tasapuolisuus 
ja tietojen yleisesti julkisuuteen saattaminen 
on erityisen tärkeätä silloin, kun tiedot vai
kuttavat yksilöiden ja yhteisöjen vaikutus
mahdollisuuksiin tai kun kysymys on tie
doista, jotka voivat vaikuttaa esimerkiksi 
yritysten kilpailuasemiin. 

18 §. Hyvä tiedonhallintatapa. Pykälään 
ehdotetaan otettaviksi säännökset viran
omaisten velvollisuudesta edistää ja toteuttaa 
hyvää tiedonhallintatapaa. Hyvän tiedonhal
linnan käsitteen avulla on pyritty liittämään 
yhteen viranomaisten tietoaineistoihin liit
tyvien erilaisten intressien huomioon otta
mista koskevat velvoitteet. Tällaisia ovat 
asiakirjojen julkisuus ja salassapito, ar
kistointi, henkilötietojen suoja ja tietojen 
käyttörajoitukset sekä tietoturvallisuus. 

Viranomaisen tulee hyvän tiedonhallin
tatavan toteuttamiseksi huolehtia asiakirjoi
hin ja tietojärjestelmiin sisältyvien tietojen 
saatavuudesta, käytettävyydestä ja suojaami
sesta sekä eheydestä ja muista tietojen laa
tuun vaikuttavista tekijöistä ja tässä tarkoi
tuksessa erityisesti noudattaa pykälässä tar
kemmin säädettyjä velvoitteita. Kuten pykä
län muotoilusta ilmenee, siinä ei tyhjentä
västi ja yksityiskohtaisesti lueteltaisi hyvään 
tiedonhallintatapaan kuuluvia velvoitteita. 
Se, mitä kulloinkin kuuluu tämän käsitteen 
piiriin, on ajan sekä esiin tulevien tilanteiden 
mukaan määräytyvä asia. 

Saatavuudesta huolehtiminen merkitsee 
paitsi perinteisten, asiakirjojen julkisuutta 
koskevien tehtävien hoitamista, myös velvol
lisuutta edistää viranomaistoimintaa ja jul
kishallinnon toimenpiteiden vaikutusta kos
kevien tietojen tuottamista ja jakelua. Saata
vuutta palvelee lisäksi asiakirjojen luette
lointi ja arkistointi. Viranomaisen on myös 
varmistettava toiminnassaan tarvittavien tie
tojen saatavuus, mikä edellyttää tehtävien 
hoidossa tarvittavien tietojen selvittämistä 
sekä huolehtimista siitä, että tietojen asian
mukaiselle käytölle ei ole lainsäädännöllisiä 
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tai teknisiä esteitä. 
Tiedon käytettävyys merkitsee vaatimus

ta siitä, että tiedot ovat niihin oikeutettujen 
käytettävissä suunnitellulla tavalla. Käytettä
vyydellä voidaan ymmärtää myös tiedon 
käyttökelpoisuutta, jolloin käsite viittaa li
säksi tiedon laatuun. Käytettävyydestä huo
lehtiminen osana hyvää tiedonhallintatapaa 
on huolenpitoa siitä, että virkatehtävissä tar
vittavat tiedot ovat häiriöttömästi ja toimin
nan edellyttämällä tavalla saatavissa virka
tehtävien hoitamista varten. Käytettävyyteen 
liittyy kuitenkin myös muiden viranomaisten 
tiedontarpeiden ja niistä johtuvien vaatimus
ten huomioon ottaminen silloin, kun toinen 
viranomainen on riippuvainen muualta saata
vasta tiedosta ja sen laadusta. 

Tiedon suojaamisella tarkoitettaisiin tie
don saatavuutta ja käyttötarkoituksia koske
vien rajoitusten, kuten salassapidon ja henki
lötietojen suojan, toteuttamiseksi tarpeellisia 
toimenpiteitä, joita toteutetaan osin teknisi
nä turvallisuusjärjestelyinä, osin muina käy
tännön menettelytapoina. 

Asiakirjojen julkisuus on vanhastaan 
merkinnyt mahdollisuutta tarkistaa esimer
kiksi julkisessa keskustelussa esitettyjen tie
tojen paikkansapitävyys viranomaisen alku
peräisestä asiakirjasta tai sen kopiosta. Vi
ranomaisten tietoaineistojen laadulla on mer
kitystä myös yksilöiden ja yhteisöjen oikeus
turvan vuoksi sekä muun muassa yhteiskun
tapoliittisen päätöksenteon kunnollisen tieto
pohjan varmistamisessa. 

Tarve huolehtia tietojen eheydestä sekä 
tietojen laadusta on korostunut erityisesti 
tietotekniikkaan liittyvien riskien vuoksi. 
Näitä riskejä voidaan vähentää erilaisten tie
toturvallisuustoimenpiteiden avulla. Tiedon 
eheydellä tarkoitetaan tiedon muodon säilyt
tämistä tahattomalta tai lainvastaiselta muut
tamiselta. Kysymys on siis tiedon säilymi
sestä talletettua tietoa vastaavassa muodossa. 
Muut tietojen laatua koskevat vaatimukset 
liittyvät muun muassa tietojen sisältöön suh
teessa niiden käyttötarkoitukseen. 

Viranomaistietojen laadulle asetettavasta 
tavoitteesta ei voida johtaa vaatimusta siitä, 
että viranomaisella olevan tiedon tulisi aina 
vastata todellista tilannetta. Tiedon oi
keellisuusvaatimus vaihteleekin eri tilan
teissa. Lainsäädännössä osoitetuissa tapauk
sissa, erityisesti keskeisiä rekisterijärjestel
miä koskevissa laeissa, rekisterimerkinnöille 
on asetettu korostettu luotettavuusvaatimus. 
Samoin hallinnon luottamuksensuojaperiaat-

teen mukaisesti on edellytettävä, että viran
omaisten antamat tiedot esimerkiksi voi
massa olevan lainsäädännön sisällöstä eivät 
ole harhaanjohtavia. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdassa säädet
täisiin velvollisuudesta pitää julkisista asia
kirjoista luetteloa. Sen mukaan viranomaisen 
tulee pitää luetteloa sille käsiteltäviksi anne
tuista tai otetuista sekä sen ratkaisemista ja 
käsittelemistä asioista taikka muutoin huo
lehtia siitä, että sen julkiset asiakirjat ovat 
vaivattomasti löydettävissä. Säännöksen tar
koituksena on taata se, että myös ulkopuoli
nen pystyy vaivattomasti selvittämään, mitä 
julkisia asiakirjoja viranomaisella on. Asia
kirjojen luettelointi helpottaa ja nopeuttaa 
tiedon antamista sekä tehostaa viranomaisen 
sisäistäkin toimintaa ja tiedonkulkua. 

Käsiteltävät asiat voidaan kirjata diaariin 
tai Iuetteloida muulla sopivalla tavalla. Diaa
ri on virastossa vireillä olevista asioista pi
dettävä kirjanpito, jossa jokainen asia saa 
oman järjestysnumeronsa. Diaariin merkitään 
tiedot asian vireille tulosta, asiassa suorite
tuista toimenpiteistä, kuten välitoimenpiteinä 
lähetetyistä selvitys- ja lausuntopyynnöistä, 
sekä lopputoimenpiteistä, kuten päätöksen 
antopäivästä. 

Hallinnollisten diaarien merkitys on vä
hentynyt arkistointimenettelyjen vuoksi. 
Muun muassa henkilöstöhallinnon asioiden 
kirjaamisesta on kansallisarkiston antaman 
ohjauksen mukaisesti pitkälti luovuttu, koska 
vastaavat tiedot merkitään muihin luetteloi
hin, kuten nimikirjaan. Kaksinkertaista rekis
teröintiä ei ole pidetty tarpeellisena eten
kään, kun valtionhallinnossa muutoinkin py
ritään toteuttamaan yhden kirjaamisen peri
aatetta valtion tietohallinnon edistämisestä 
annetun valtioneuvoston päätöksen 
(22.3.1989/ 1821750/89) mukaisesti. Viran
omaisilla on käytössään myös asian käsitte
lyjärjestelmiä, joiden avulla voidaan tuottaa 
listoja vireillä olevista ja ratkaistuista asiois
ta. 

Edellä mainittujen syiden vuoksi lakia 
valmisteltaessa ei ole pidetty tarkoituksen
mukaisena edellyttää kaikkien asioiden mer
kitsemistä perinteiseen diaariin; säännöksellä 
ei siis luoda yleistä kirjaamisvelvoitetta. Es
tettä ei siten ole sille, että asiakirjat luetteloi
daan useamman asiakirjarekisterin tai asian
käsittelyjärjestelmän avulla tai arkistoimalla 
asiakirjat siten, että julkiset asiakirjat ovat 
helposti löydettävissä. 

Julkisuuden toteuttamista palveleva asia-
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kirjojen luettelointi- ja arkistointivelvoite 
koskee paitsi viranomaiselle käsiteltäviksi 
lähetettyjä, myös sen itse käsiteltäviksi otta
mia asioita. Velvoite parantaa julkisuutta, 
koska se merkitsee käytännössä velvollisuut
ta pitää luetteloita esimerkiksi sellaisista 
suunnitteluhankkeista, jotka on pantu vireille 
viranomaisen omasta aloitteesta. Tällaisia 
tietoja ei nykyisin ainakaan kattavasti ole 
merkitty diaareihin tai muihin julkisiin luet
teloihin. Tietoja käsiteltäviksi otetuista asi
oista ei ole tarpeen merkitä varsinaiseen hal
lintodiaariin, vaan riittävää on, että tälläkin 
tavoin vireille tulleet asiat on luetteloitu esi
merkiksi virkamiehille annettujen tehtävien 
rekisteriin. Luetteloon merkitään paitsi tieto 
asian ratkaisusta, myös sen käsittelyn päätty
misestä muulla tavalla. 

Salassa pidettävien asiakirjojen luette
lointi ja arkistointi on toteutettava siten, että 
sivulliset eivät saa salassa pidettäviä tietoja. 
Julkisten tietojen saatavuus ei kuitenkaan saa 
tästä kärsiä. Esimerkiksi suunniteltaessa sel
laista tietokantaa, joka sisältää sekä julkisia 
että salassa pidettäviä tietoja, tiedot pitää 
järjestää siten, että julkisten tietojen antami
nen on mahdollista. 

Erillistäyleisten asiakirjain julkisuudesta 
annetun lain 24 §:ssä tarkoitettua salassa pi
dettävien asiakirjojen diaariin verrattavaa 
diaaria viranomaisella ei ehdotuksen mukaan 
ole velvollisuutta pitää. Kun diaarimerkinnät 
siltä osin kuin ne sisältävät salassa pidettäviä 
tietoja eivät ole julkisia, ei diaarista saa ai
heutua salassa pidettävän tiedon paljastumis
ta. 

Momentin 2 kohdan mukaan viran
omaisten tulee laatia ja pitää saatavilla ku
vaukset ylläpitämistään tietojärjestelmistä 
sekä niistä saatavissa olevista julkisista tie
doista, jollei tiedon antaminen ole vastoin 24 
§:n tai muun lain säännöksiä .. Kohdan tar
koituksena on toteuttaa mahdollisuus saada 
tietoja myös muista kuin perinteisinä asiakir
joina talletetuista viranomaisen toimintaa 
koskevista aineistoista. Kohta on toissijainen 
henkilörekisterilaissa säädettyyn rekiste
riselosteen laatimisvelvollisuuteen nähden. 

Momentin 3 kohta koskee viranomaisten 
velvollisuutta selvittää ja ottaa huomioon tie
toon liittyvät oikeudet suunnittelutoiminnas
sa. Tietojärjestelmien käyttöönotto sekä hal
linnolliset ja lainsäädännölliset uudistukset 
voivat vaikuttaa viranomaisten asiakirjojen 
saatavuuteen. 

Julkisuusperiaatteen toteuttamiselle on 

aiheutunut ongelmia sen vuoksi, että hallin
non uudistuksia ja niiden toteutuksessa käy
tettäviä tietojärjestelmiä suunniteltaessa ei 
aina ole riittävästi selvitetty tietojen käyttöä 
ja saatavuutta koskevia säännöksiä eikä otet
tu huomioon uudistusten vaikutuksia tietoon 
liittyvien oikeuksien toteutumiselle. Hallin
nolliset uudistukset, kuten toimintojen yhti
öittäminen ja palkkausjärjestelmien uudista
minen, voivat tosiasiallisesti siirtää asiakirjo
ja julkisuusperiaatteen soveltamisalan ulko
puolelle ilman, että julkisuuslainsäädäntöä 
muutetaan. Puutteellisesta suunnittelusta on 
johtunut muun ohella, että käytössä on ollut 
esimerkiksi diaareja, joissa ei ole erotettu 
salassa pidettäviä ja julkisia tietoja toisis
taan, mikä puolestaan on vaikeuttanut diaa
rin käyttöä julkisuusperiaatteen toteuttami
sessa. 

Käytännössä ilmenneiden epäkohtien 
vuoksi on pidetty tärkeänä, että viranomaiset 
olisivat velvollisia selvittämään ja ottamaan 
huomioon kehittämistoimenpiteidensä vaiku
tukset tietoon liittyviin oikeuksiin. Velvoite 
koskee lainsäädännöllisten ja hallinnollisten 
uudistusten sekä tietojärjestelmien käyt
töönoton valmistelua. 

Tietoon liittyvillä oikeuksilla tarkoite
taan paitsi oikeutta saada tietoja julkisuus
periaatteen, asianosaisjulkisuuden sekä rekis
teröidyn tarkastusoikeuden nojalla, myös 
esimerkiksi oikeutta yksityiselämän suojaan 
ja henkilötietojen suojaan tietojenkäsittelys
sä. 

Kehittämistoimenpiteiden valmistelussa 
olisi selvitettävä, aiheuttavatko suunnitellut 
uudistukset tietojensaannille perusteettornia 
rajoituksia tai suojattavien tietojen julkisiksi 
tulon tai voidaanko suunniteltu tietojärjestel
mä toteuttaa voimassa olevan lainsäädännön 
puitteissa. Selvityksen perusteella voidaan 
arvioida tarvittavat toimenpiteet, kuten uu
den lainsäädännön tarve, tietojen suojan ja 
tietoturvallisuustoimenpiteiden taso sekä tie
tojen antamista koskevien sisäisten ohjeiden 
tarve ja sisältö. 

Parantunut suunnittelu on tärkeätä hal
linnon tietohuollon asianmukaiselle kehittä
miselle sekä julkisuusperiaatteen samoin 
kuin Suomea sitovien kansainvälisten vel
voitteiden johdonmukaiselle toteuttamiselle. 

Momentin 4 kohdan mukaan vi
ranomaisen tulee suunnitella ja toteuttaa 
asiakirja- ja tietohallintonsa samoin kuin 
ylläpitämänsä tietojärjestelmät ja tietojenkä
sittelyt niin, että asiakirjojen julkisuus voi-
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daan vaivattomasti toteuttaa ja että asiakirjat 
ja tietojärjestelmät sekä niihin sisältyvät tie
dot arkistoidaan tai hävitetään asianmukai
sesti ja että asiakirjojen ja niihin sisältyvien 
tietojen suoja, eheys ja laatu turvataan 
asianmukaisin menettelytavoin ja tietoturval
lisuusjärjestelyin ottaen huomioon tietojen 
merkitys ja käyttötarkoitus. Säännösehdotus
ta vastaavaa säännöstä ei ole voimassa ole
vassa laissa. 

Asiakirjojen ja tietojärjestelmien hyvä 
julkisuus- ja salassapitorakenne on osa hy
vää tiedonhallintatapaa. Viranomaisen tulee 
suunnitella ja toteuttaa asiakirja- ja tietohal
lintonsa samoin kuin käyttämänsä tietojärjes
telmät niin, että asiakirjojen julkisuus voi
daan vaivattomasti toteuttaa ja että salassa 
pidettävät tiedot suojataan ja hävitetään 
asianmukaisesti. Salassa pidettävien asiakir
jojen käsittely on suunniteltava ja toteutetta
va kaikissa vaiheissa niin, että ulkopuoliset 
eivät voi saada niistä tietoja. Kuten lakieh
dotuksen 26 §:n 3 momentista ilmenee, sa
lassa pidettävien tietojen saanti on minimoi
tava myös suhteessa viranomaisen kanssa 
toimeksiantosuhteessa olevaan. 

Käytännössä ilmenneiden laiminlyöntien 
vuoksi kohdassa kiinnitetään huomiota tar
peeseen huolehtia salassa pidettävien asiakir
jojen asianmukaisesta hävittämisestä. Tämä 
merkitsee muun ohella sitä, että asianmu
kaiset hävittämistavat kattavat koko asiakir
jan tuotantoprosessin ja asian käsittelyn eri 
vaiheissa syntyvien salassa pidettävien luon
nosten ja tulosteiden asianmukaisen hävittä
misen. 

Viranomaisen olisi myös pidettävä huol
ta siitä, että asiakirjojen ja niihin sisältyvien 
tietojen suoja, eheys ja laatu turvataan 
asianmukaisin menettelytavoin ja tietoturval
lisuusjärjestelyin ottaen huomioon tietojen 
merkitys ja käyttötarkoitus. Velvoite edel
lyttää, että viranomainen selvittää muun 
muassa tietoaineistoihinsa sisältyvien tietojen 
saatavuuden, käytettävyyden ja laadun mer
kityksen sekä asiakirjoihin ja tietojärjestel
miin kohdistuvat uhkatekijät ja tietoturval
lisuustoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset 
sekä suunnittelee ja toteuttaa tämän perus
selvityksen pohjalta tietoturvallisuustoimen
piteensä. Täsmentävät säännökset on tarkoi
tus ottaa lain nojalla annettavaan asetukseen, 
kuten esityksen liitteenä 2 olevasta asetus
luonnoksesta ilmenee. 

Momentin 5 kohdan mukaan viranomai
sen velvollisuutena on pitää huolta siitä, että 

sen palveluksessa olevilla on tarvittava tieto 
käsiteltävien asiakirjojen julkisuudesta, tieto
jen antamisessa ja käsittelyssä sekä niiden ja 
asiakirjojen ja tietojärjestelmien suojaamises
sa noudatettavista menettelyistä, turvallisuus
järjestelyistä ja tehtävänjaosta. Huolta ~n 
myös pidettävä huolta siitä, että hyvän tle
donhallintavan toteuttamiseksi annettuja 
säännöksiä, määräyksiä ja ohjeita valvotaan. 
Säännös olisi uusi. 

Julkisuusperiaatteen toteutumisessa ky
symys on asiakaspalvelun toimivuudesta, 
toisin sanoen siitä, että viranomaisen palve
luksessa olevilla on tarvittava tieto käsiteltä
vien asiakirjojen julkisuudesta, tietojen anta
misessa noudatettavasta menettelystä ja teh
täväjaosta. Tietojen saamista julkisista asia
kirjoista voi haitata muun ohella se, että vi
ranomainen ei ole antanut riittäviä sisäisiä 
menettelytapaohjeita tiedon antamisesta esi
merkiksi valmisteilla olevista asiakirjoista, 
mikä voi johtaa tiedon tarvitsijan kannalta 
kohtuuttamaan vaivannäköön asian siirtyessä 
virkamieheltä toiselle. Vastuusuhteiden epä
selvyys voi myös lisätä tarpeetonta asioiden 
salaamista. Säännöksen tarkoituksena on 
varmistaa, että viranomaisten asiakirjoista 
tietoja saavia palveliaan mahdollisimman 
tehokkaasti ja nopeasti. Viranomaisten on 
kirjattava ja järjestettävä asiakirjansa siten, 
että pyydetyt asiakirjat voidaan saada no
peasti esille. Asiakaspalvelun toimivuus 
edellyttää, että viranomaisessa toimivilla on 
paitsi tieto asiakirjojen julkisuutta koskevista 
säännöksistä, myös sitä, että asiakirjapyyn
töjen käsittelytapa on ennakolta suunniteltu 
hyvin. Viranomaisen sisäinen ohjaus ja val
vonta on tarpeen myös asiakirjojen ja tieto
järjestelmien suojaamisessa noudatettavien 
menettelyjen ja tietoturvallisuusjärjestelyn 
toteuttamiseksi. 

Pykälän 2 momentin mukaan tarkempia 
säännöksiä 1 momentissa säädettyjen vel
voitteiden toteuttamiseksi tarpeellisista toi
menpiteistä sekä niihin vaikuttavista tekijöis
tä annetaan asetuksella. Tarkoituksena on 
asetuksella antaa säännökset siitä, miten vi
ranomaisten tulisi selvittää ja arvioida asia
kirja-aineistonsa ja tietojärjestelmänsä sekä 
niihin liittyvät intressit ja mitä tietoturvalli
suuden suunnittelussa tulisi ottaa huomioon. 
Asetukseen otettaisiin myös muita viran
omaisten velvoitteita täsmentäviä säännök
siä. Alustava asetusluonnos on tämän esi
tyksen liitteenä 2. 

Asetuksella voitaisiin säätää valtioneu-
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voston oikeudesta antaa tarkempia säännök
siä ja ohjeita asiakirjojen ja tietojärjestelmi
en ja niihin talletettujen tietojen suojaami
sessa, tietojen eheyden ja laadun varmista
misessa sekä tietojen siirrossa tietoverkkojen 
välityksellä noudatettavista teknisistä tieto
turvallisuustoimenpiteitä ja menettelyä kos
kevista vaatimuksista sekä niiden tason mää
rittelyssä noudatettavasta asiakirjojen ja tie
tojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tieto
jen luokituksesta valtionhallinnossa. 

Kuten liitteenä 2 olevan asetusluonnok
sen 7 §:stä ilmenee, viranomainen voisi itse 
luokitella asiakirjansa ja tietojärjestelmänsä 
ja niihin sisältyvät tiedot erilaisten käsittely
ja suojausvaatimuksien huomioon ottamisek
si sekä tietoturvallisuusjärjestelyjen toteutta
miseksi. Asetusluonnoksen 8 §:ssä on yleiset 
säännökset suojattaviksi luokiteltujen tieto
jen tietoturvallisuustoimenpiteistä. V aitio
neuvoston antamien säännösten ja ohjeiden 
avulla voidaan yhtenäistää noudatettavaa 
luokittelua ja sen mukaisesti myös esimer
kiksi tietojärjestelmien ja niiden tietojen kä
sittely-, suojaus- ja tietoturvallisuustoimenpi
teitä. Yhtenäiset menettelyt ovat tarpeen 
muun muassa viranomaisten välisen tietojen
vaihdon kannalta. 

Pykälän 3 momentissa olisi viittaus ar
kistolainsäädännöstä johtuviin arkistotointa 
koskeviin velvoitteisiin. Säännös on katsottu 
selvyyssyistä tarpeelliseksi, koska pykälässä 
tarkoitettuun hyvään tiedonhallintatapaan 
kuuluu myös asiakirjojen käytettävyys ja 
säilyttäminen, jotka ovat keskeisiä viran
omaisen arkistotoimene kuuluvia tehtäviä. 

19 §. V iranomaisen tiedonantovelvolli
suus keskeneräisissä asioissa. Pykälä sisältää 
säännökset viranomaisen velvollisuudesta 
antaa tieto keskeneräisistä asioista. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin vi
ranomaiselle velvollisuus pitää saatavissa 
asiakirjoja, joista ilmenevät tiedot tietyistä 
valmisteilla olevista asioista. Vastaavaa 
säännöstä ei sisälly voimassa olevaan lakiin, 
ja se liittyy esityksen tavoitteeseen lisätä 
valmistelun julkisuutta. 

Tietojenantovelvollisuus poikkeaa perin
teisestä asiakirjojen julkisuudesta siten, ettei 
se perusta välttämättä oikeutta saada kopiota 
valmisteluasiakirjasta, esimerkiksi lainval
mistelussa olevasta keskeneräisestä säädös
luonnoksesta, jota ei ole annettu vielä edes 
valmistelusta vastaavan virkamiehen esimie
helle. Viranomaisen olisi sen sijaan pidettä
vä saatavissa pykälässä tarkoitetulla tavalla 

asiakirjoja, joista ilmenevät valmisteitavaan 
asiaan liittyvät keskeiset tiedot. Velvoite 
koskisi lainvalmisteluhankkeita ( 1 kohta) 
sekä toisaalta yleisesti merkittäviä suunnitel
mia, selvityksiä ja ratkaisuja (2 kohta). 

Momentin 1 kohdan mukaan lainvalmis
teluhankkeista tulisi olla saatavilla asiakirjo
ja, joista ilmenevät tiedot lainsäädännön uu
distamista koskevan työn käynnistämisestä, 
sitä koskevasta toimeksiannosta, määräajasta 
sekä valmistelusta vastaavasta. Tietojensaan
nin kohdentaminen lainvalmisteluun on pe
rusteltua sen vuoksi, että lainsäädäntö on 
vaikutuksiltaan merkittävimpiä yhteiskunnan 
päätöksentekomuotoja. Lainsäädännöllä to
teutettavat kansalaisten etuihin ja oikeuksiin 
vaikuttavat ratkaisut perustuvat arvovalintoi
hin, joiden demokraattisen päätöksentekota
van tavoitteiden mukaisesti tulisi vastata 
kansalaisten arvoja. Tiedonsaannin toteutta
miseksi yksinkertaisin menettely on, että 
ministeriöt laativat ja pitävät yllä sää
döshankkeistaan luetteloa. Myös Euroopan 
yhteisössä valmisteilla olevat, norminantoon 
johtavat asiat, jotka kuuluvat asianomaisen 
ministeriön valmisteluvastuuseen, luetteloi
daan. Valtioneuvoston yleisölle julkiseen ja 
yleisen tietoverkon kautta käytössä olevaan -
hankerekisteriin on tarkoitus sisällyttää tie
dot hallituksen, eduskunnan ja ministeriöi
den vireillepanemista lainsäädäntöhankkeis
ta, kehittämis- ja uudistushankkeista sekä 
tietoja tutkimushankkeista. 

Momentin 2 kohdan mukaan velvolli
suus laatia ja pitää saatavilla asiakirjoja kos
kisi myös valmisteilla olevia yleisesti mer
kittäviä kysymyksiä koskevia suunnitelmia, 
selvityksiä ja ratkaisuja. Yleisesti merkittäviä 
ovat lainkohdassa tarkoitetulla tavalla sellai
set suunnitelmat, selvitykset ja ratkaisut, 
joilla on huomattava vaikutus laajalla alueel
la tai lukuisten henkilöiden oloihin. Tällai
sista esimerkkeinä voi mainita tulonjakoa, 
sosiaaliturvaa sekä ympäristön käyttöä ja 
suojelua koskevat suunnitelmat. Yleistä mer
kittävyyttä selvityksillä ja suunnitelmilla 
saattaa olla muutoinkin. 

Velvollisuutta laatia ja pitää saatavilla 
valmistelua kuvaavia asiakirjoja ei olisi niil
tä osin, kuin kysymys on salassa pidettäviksi 
säädetyistä asioista. Siten esimerkiksi valtion 
finanssipolitiikan valmistelua koskevien asi
oiden valmistelusta ei olisi velvollisuutta 
antaa selvitystä, jos tiedon antaminen vaa
rantaisi päätöksen tarkoituksen toteuttamisen 
tai finanssipolitiikan hoitamisen (24 §:n 1 
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momentin 11 kohta). 
Velvollisuus pitää saatavilla asiakirjoja 

ei koskisi hallinto- ja lainkäyttöasiaa, jossa 
kysymys on yksinomaan tietyn yksilön tai 
yhteisön eduista ja oikeuksista. Päätöksente
on edellytykset näissä asioissa ovat laissa 
säädettyjä, eikä ulkopuolisilla ole useimmi
ten mahdollisuutta vaikuttaa tehtävään rat
kaisuun. 

Yleisesti merkittäviä asioita, kuten ym
päristön käyttöä koskevia lupa-asioita, kos
kevat lisäksi erityissäännökset asian vireillä 
olon kuuluttamisesta sekä asianosaisten ja 
yleisön kuulemisesta. Esimerkiksi vesilain 
(264/1961) mukainen lupahakemus on kuu
lutettava ja isoimmissa asioissa järjestetään 
erityisiä katselmuskokouksia, joihin yleisö 
voi osallistua. 

Pykälän 2 momentin mukaan viranomai
sen on pyydettäessä annettava suullisesti tai 
muulla sopivalla tavalla tietoja 1 momentissa 
mainittujen asioiden käsittelyvaiheesta sekä 
esillä olleista vaihtoehdoista ja niiden vai
kutusarvioinneista samoin kuin asiaan liitty
vistä yksilöiden ja yhteisöjen vaikutusmah
dollisuuksista. Säännöksen tarkoituksena on 
korostaa viranomaisten toiminnan ja suunnit
telun avoimuutta sekä mahdollistaa asioiden 
etenemisen seuranta. V aikutusmahdollisuuk
sia koskevista tiedoista voidaan lainvalmiste
luhankkeiden osalta mainita esimerkkinä 
tieto siitä, milloin ehdotus on tarkoitus lähet
tää lausunnolle. 

20 §. V iranomaisen velvollisuus tuottaa 
ja jakaa tietoa. Pykälässä korostettaisiin vi
ranomaisten velvollisuutta edistää tiedon 
saamista toiminnastaan julkaisu- ja tiedotus
toiminnan avulla sekä käyttämällä sellaisia 
tiedonjakelukanavia, joiden avulla kansalai
set voivat helposti saada tietoja. 

Pykälän 1 momentin mukaan viranomai
sen on edistettävä toimintansa avoimuutta 
sekä tässä tarkoituksessa tarvittaessa laaditta
va oppaita, tilastoja ja muita julkaisuja ja 
tietoaineistoja palveluistaan, ratkaisukäytän
nöstään ja kehityksestä toimialallaan. Aineis
ton laatimisen tarvetta arvioitaessa on otetta
va huomioon, missä määrin viranomaisen 
toiminnasta on saatavissa tietoja asiakirjojen 
julkisuuden avulla tai yleisen tilastotuotan
non perusteella. 

Momentissa velvoitettaisiin viranomaiset 
edistämään toimintansa avoimuutta. Sään
nöksen tarkoituksena on tehostaa julkisuus
periaatteen toteutumista korostamalla viran
omaisen omaa aktiivisuutta tiedon tuottajana 

3800855 

ja jakajana. Kansalaisten mahdollisuudet 
valvoa viranomaisten toimintaa ja vaikuttaa 
päätöksentekoon yleisissä asioissa parantuvat 
viranomaistoiminnan avoimuuden myötä. Ti
lastojen, päätösrekisterien ja julkaisujen 
avulla on mahdollista saada yleisempi ja 
usein myös monipuolisempi kuva viranomai
sen toiminnasta sekä yhteiskuntaoloista ja 
julkisyhteisön toimenpiteiden vaikutuksesta 
niihin. Asiakirjojen julkisuus on riittämätön 
keino etenkin niillä hallinnonaloilla, joilla 
yksittäisiä asioita koskevat asiakirjat ovat 
toimialan luonteen vuoksi merkittäviltä osin 
salassa pidettäviä, kuten sosiaalihuoltoa ja 
sosiaaliturvaa toteutettaessa sekä yritystoi
mintaa tuettaessa. Ehdotuksen mukaan viran
omaisella on sitä laajempi velvollisuus tuot
taa tilastoja, julkaisuja ja päätöksentekoa 
kuvaavia aineistoja, mitä laajemmin viran
omaisen toimintaa kuvaavat asiakirjat ovat 
salassa pidettäviä. Velvollisuutta arvioitaessa 
otettaisiin huomioon myös se, kuinka laajasti 
tietoja on saatavissa jo yleisen tilastotuotan
non, kuten tilastokeskuksen ja muiden tilas
toja tuottavien viranomaisten julkaisujen 
perusteella. 

Pykälän 2 momentin mukaan viranomai
sen on tiedotettava toiminnastaan ja palve
luistaan sekä yksilöiden ja yhteisöjen oi
keuksista ja velvollisuuksista toimialaansa 
liittyvissä asioissa. Aktiivisen tiedottamisen 
avulla voidaan myös lisätä kansalaisten tie
toja omista oikeuksistaan ja velvollisuuksis
taan. Kunnan viranomaisen tiedotusvelvolli
suudesta säädetään kuntalaissa. Siten pykä
län nojalla ei voida antaa tarkempia sään
nöksiä kunnan tiedotustoiminnan järjestämi
sestä. 

Tiedottamisessa on pyrittävä siihen, että 
lain tarkoitus toteutuu mahdollisimman hy
vin. Tiedottamisvelvollisuus ei kuitenkaan 
syrjäytä salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta 
eikä myöskään automaattisesti takaa tiedon 
saamista asiakirjasta, joka ei vielä ole julki
nen. Pykälässä ei ole yksityiskohtaisesti 
säännelty tiedottamistapaja eikä tiedottami
sen ajoitusta. Asetuksella on tarkoitus säätää 
viranomaisen velvollisuudesta määritellä ul
koisen tiedotuksen periaatteet ja muun muas
sa tiedotuksessa noudatettavat menettelyta
vat. 

Pykälän 3 momentissa olisi säännös vi
ranomaisten toimintaa koskevien tietojen 
jakelusta. Viranomaisten on huolehdittava 
siitä, että yleisön tiedonsaannin kannalta 
keskeiset asiakirjat tai niitä koskevat luette-
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lot ovat tarpeen mukaan saatavissa kirjas
toissa, yleisissä tietoverkoissa tai muilla 
yleisön helposti käytettävissä olevilla kei
noilla. Momentin tarkoituksena on korostaa 
viranomaisten velvollisuutta ottaa huomioon 
erilaiset tiedon jakamiseen käytettävissä ole
vat kanavat sekä mahdollisuudet kohdistaa 
jakelua asioiden luonteen vaatimalla tavalla. 
Yleisten tietoverkkojen merkitys lisääntynee 
tiedonvälityksessä kotitalouksien tietoliiken
neyhteyksien kasvaessa. Yleiset kirjastot 
muodostavat luontevan jakelupisteen myös 
viranomaistoimintaa koskevan tiedon väli
tykseen. 

21 §. Viranomaisen tietopalvelu. Pykä
lässä säädettäisiin perusteet sille, että viran
omainen voi tuottaa hallussaan olevista atk
rekistereistä tietoja pyytävän toivomia ai
neistoja. Säännöksen tarkoituksena on edis
tää viranomaisten hallussa olevien tietoai
neistojen hyödyntämistä sellaisissa tilanteis
sa, joissa tietojen antamiseen ei ole suojelta
vien intressien kannalta esteitä. 

Kuten 5 §:n perusteluista ilmenee, jul
kisuusperiaatteen mukainen tiedonsaantioi
keus kohdistuu muun muassa automaattisen 
tietojenkäsittelyn avulla tallennettuihin loogi
sesti yhteenkuuluvista tiedoista muodostu
viin viesteihin. Tämän vuoksi voi jäädä epä
selväksi, voiko viranomainen tuottaa ja luo
vuttaa sellaisia tietoaineistoja, joissa on käy
tetty esimerkiksi useampaan eri tietojärjestel
mään talletettuja tietoja. 

Pykälän 1 momentin mukaan viranomai
nen voisi luovuttaa yhdistämällä ja muutoin 
käsittelemällä eri käyttötarkoituksia varten 
automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpi
tämäänsä yhteen tai useampaan tietojärjes
telmään sisältyvistä tiedoista tuotetun aineis
ton. Edellytyksenä on, että aineiston luovut
taminen ei sen muodostamisessa käytettyjen 
hakuperusteiden, tietojen määrän tai laadun 
tai sen käyttötarkoituksen vuoksi ole vastoin 
sitä, mitä asiakirjan salassapidosta ja henki
lötietojen suojasta säädetään. 

Pykälän 2 momentin mukaan asian
omaisten viranomaisten luvalla ja 1 momen
tissa säädetyin edellytyksin tietoaineisto voi
daan tuottaa myös eri viranomaisten ylläpitä
mistä tietojärjestelmistä. Ehdotettu säännös 
mahdollistaisi esimerkiksi sanomavälitteisen 
tietopalvelun, jossa useammasta hallinnon 
perusrekisteristä, kuten väestö- ja kiinteistö
tietojärjestelmistä hankitaan samaa henkilöä 
koskevat tiedot ja välitetään ne tiedon tarvit
sijalle. Edellytyksenä on, että tietoja pyytä-

väliä on henkilötietojen suojaa koskevien 
säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käsi
tellä tällaisia tietoja. Kysymys voi olla myös 
laajemmista tietoaineistoista esimerkiksi ti
lasto- tai tutkimustarkoituksiin taikka mark
kinointia varten. 

6 luku. Salassapitovelvoitteet 

Lakiehdotuksen 6 lukuun sisältyvät 
säännökset asiakirjan salassapitovelvollisuu
den ja vaitiolovelvollisuuden perusteista ja 
niiden välisestä suhteesta, salassapitomerkin
nän tekemisestä sekä salassa pidettävien tie
tojen hyväksikäyttökiellosta. 

Asiakirjan salassapitovelvollisuus sisäl
tää kiellon näyttää salainen asiakirja tai an
taa siitä kopio. Vaitiolovelvollisuus puoles
taan koskee lähinnä virkamiehen käyttäyty
mistä. Se merkitsee kieltoa ilmaista tieto 
siitä riippumatta, onko tieto talletettu vai ei. 
Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluva tieto 
voi olla peräisin asiakirjoista tai saatu esi
merkiksi suullisesti. Vaitiolovelvollisuus on 
siten asiakirjan salassapitovelvollisuutta laa
jempi. 

22 §. A siakirjasalaisuus. Pykälä sisältää 
perussäännökset viranomaisen asiakirjan sa
lassapidon perusteista ja salassapitovelvol
lisuuden sisällöstä. 

Asiakirja on pykälän 1 momentin mu
kaan pidettävä salassa, kun se ehdotetussa 
tai muussa laissa säädetään salassa pidettä
väksi. Asiakirjan salassapito voisi siten pe
rustua vain laissa olevaan säännökseen. Laki 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annet
taisiin normaalissa lainsäätämisjärjestykses
sä, eikä sillä voitaisi estää salassapitosään
nösten ottamista muuhun lakiin. Tämän 
vuoksi lainkohdassa todetaan, että asiakir
jasalaisuus voi perustua myös muuhun la
kiin. Uudistuksen tavoitteena on kuitenkin 
ollut, että uusilla säännöksillä voitaisiin vä
hentää tarvetta ottaa salassapidosta säännök
siä erityislakeihin. 

Asiakirjasalaisuus voisi ehdotuksen mu
kaan perustua myös viranomaisen määräyk
seen. Lakiehdotuksessa ei ole yleisten asia
kirjain julkisuudesta annetun lain 9 §:n 3 
momenttia vastaavaa säännöstä, joka oikeut
taisi valtioneuvoston ja tasavallan presiden
tin yksittäistapauksessa määräämään asiakir
jat salassa pidettäviksi. Siten säännöksessä 
tarkoitetaan vain sellaisia tilanteita, joissa 
viranomaisella erityislain nojalla on oikeus 
yksittäistapauksessa antaa salassapitomää-
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räys. Salassapitomääräyksen antamista kos
kevia säännöksiä ovat oikeudenkäynnin jul
kisuudesta annetun lain 9 §:n 2 momentti ja 
tasavallan presidentin kansliasta annetun lain 
60 § sekä valtiopäiväjärjestyksen 54 f §. 
Näitä erityissäännöksiä ei ole tarkoitus ku
mota. Erityissäännöksiä saattaa olla tarpeel
lista vastaisuudessakin antaa. Näistä syistä 
momentissa todetaan määräys asiakirjasalai
suuden perusteena. Lainkohdassa tarkoitet
tuna määräyksenä ei pidetä salassapitosään
nöksen tulkintaa, toisin sanoen sitä, että vi
ranomainen laissa olevan salassapitosään
nöksen perusteella toteaa asiakirjan salassa 
pidettäväksi. 

Kolmanneksi asiakirjan salassapitovel
vollisuus voisi ehdotuksen mukaan perustua 
siihen, että asiakirja sisältää tietoja, joista on 
lailla säädetty vaitiolovelvollisuus. Asiakir
jan salassapitovelvollisuuden määrittely osit
tain myös vaitiolovelvollisuutta koskevien 
säännösten avulla johtuu siitä, että salassapi
tovelvollisuutta ei käytännössä pystytä sään
telemään keskitetysti yhdessä laissa. Asiakir
jasalaisuutta ja vaitiolovelvollisuutta koske
via säännöksiä ei myöskään ole käytännössä 
aina mahdollista erottaa toisistaan. Voimassa 
olevaa lainsäädäntöä on arvosteltu sen vuok
si, että epätäsmällisesti ja väljästi säännelty 
vaitiolovelvollisuus voi aiheettomasti kaven
taa asiakirjajulkisuutta. Tämä epäkohta pyri
tään lakiehdotuksessa poistamaan siten, että 
myös vaitiolovelvollisuuden perusteista sää
detään viranomaisten toiminnan julkisuutta 
koskevassa laissa ja että perusteet säädetään 
yhdenmukaisiksi asiakirjajulkisuuden poik
keusperusteiden kanssa. 

Pykälän 2 momentissa määritellään sa
lassapitovelvollisuuden sisältö. Salassa pidet
tävää asiakirjaa tai sen kopiota ei saa näyttää 
eikä luovuttaa sivulliselle eikä antaa sitä tek
nisen käyttöyhteyden avulla tai muulla taval
la sivullisen käytettäväksi. Kopiolla tarkoi
tetaan myös sähköisesti aikaansaatua jäljen
nöstä, kuten sähköisen asiakirjan tallettamis
ta tietokoneen levykkeelle, taikka asiakirjan 
mikrofilmikopiota. 

23 §. Vaitiolovelvollisuus ja hyväksi
käyttökielto. Pykälä sisältää säännökset vai
tiolovelvollisuuden perusteista ja vaitiolovel
vollisista sekä hyväksikäyttökiellosta. Lakia 
valmisteltaessa on harkittu eri vaihtoehtoja 
järjestää asiakirjasalaisuuden ja vaitiolovel
vollisuuden välinen suhde samoin kuin sitä, 
mihin lakiin vaitiolovelvollisuutta koskeva 
yleinen säännös olisi sijoitettava. 

Vaitiolovelvollisuuden sääntely voidaan 
nähdä ensisijaisesti julkisuusperiaatteen to
teuttamiseen keskeisesti vaikuttavana kysy
myksenä ja siten osana julkisuuslainsäädän
töä. Toisaalta vaitiolovelvollisuus määrittelee 
virkamiehen suhdetta viranomaiseen työnan
tajana, minkä vuoksi vaitiolovelvollisuudesta 
olisi perusteltua säätää, kuten nykyisin, val
tion virkamieslaissa. Koska mainittu laki 
koskee vain valtion virkamiehiä, jälkimmäi
nen vaihtoehto olisi merkinnyt, että luotta
mushenkilöiden ja kunnan viranhaltijoiden 
samoin kuin muiden viranomaisessa ja vi
ranomaisten lukuun työskentelevien vaitiolo
velvollisuudesta olisi ollut tarpeen säätää 
erikseen. 

Vaitiolovelvollisuus ja asiakirjasalaisuus 
liittyvät olennaisella tavalla toisiinsa. Tätä 
osoittaa myös se, että Ruotsissakin vaitiolo
velvollisuudesta säädetään samassa laissa 
kuin asiakirjojen salassapidosta (Sekretessla
gen). Vaitiolovelvollisuuden ja asiakirjajulki
suuden välistä yhteyttä onkin lainvalmiste
lussa pidetty keskeisimpänä säännösten si
joittamiseen vaikuttavana tekijänä, minkä 
vuoksi ehdotetaan, että vaitiolovelvollisuu
desta otetaan perussäännökset ehdotettuun 
viranomaisten toiminnan julkisuutta koske
vaan lakiin. 

Valitusta ratkaisumallista seuraa, että 
sellaiset vaitiolovelvollisuutta koskevat sään
nökset, joita vastaavat asiakirjan salassapi
tovelvoitteet sisältyvät ehdotettuun lakiin, 
ehdotetaan pääsäännön mukaan kumottavik
si. Valtion virkamieslakia on pidettävä kui
tenkin sillä tavoin keskeisenä virkamiesten 
velvollisuuksia koskevana yleisesti sovellet
tavana säädöksenä, että voidaan pitää asian
mukaisena säilyttää laissa maininta virka
miehen vaitiolovelvollisuudesta. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että valtion virkamieslain 
17 §:ssä olevaa virkamiehen vaitiolovelvolli
suutta koskevaa säännöstä muutetaan otta
malla siihen viittaus viranomaisten toimin
nan julkisuutta koskevaan lakiin. Muut sel
laiset vaitiolovelvollisuutta koskevat erityis
säännökset, joilla ei ole itsenäistä sisältöä, 
ehdotetaan kumottaviksi, kuten jaksosta 1.4. 
tarkemmin ilmenee. Rikoslain virkarikoksia 
koskevan 40 luvun säännöksiä salassapitori
koksista ehdotetaan myös tarkistettaviksi. 

Pykälän 1 momentin sisältämän perus
säännöksen mukaan vaitiolovelvollisuus voi
si vastaisuudessa perustua vain laintasoiseen 
sääntelyyn. Viranomaisen palveluksessa ole: 
va samoin kuin luottamustehtävää hoitava et 
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saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää 
sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan rnerkitty
nä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan 
viranomaisessa toimiessaan tietoonsa saa
rnaansa seikkaa, josta lailla on säädetty vai
tiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden pii
riin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään 
jälkeen, kun toiminta viranomaisessa tai teh
tävän hoitaminen viranomaisen lukuun on 
päättynyt. 

Vaitiolovelvollisuus merkitsisi kieltoa il
maista asiakirjan salassa pidettävä sisältö. 
Ilmaiseminen merkitsee paitsi tiedon anta
mista suullisesti, myös passiivisernrninkin 
tapahtuvaa tiedon paljastamista ulkopuolisil
le, esimerkiksi salassa pidettäviä tietoja si
sältävän asiakirjan jättämistä ulkopuolisten 
saata ville. 

Vaitiolovelvollisuus voisi luonnollisesti 
perustua myös muussa laissa olevaan erityi
seen vaitiolovelvollisuutta koskevaan sään
nökseen. Momentissa ei kuitenkaan pyritä, 
kuten ei voimassa olevan valtion virkamies
lain 17 §:ssä eikä myöskään rikoslain 40 
luvun 5 §:ssä, tyhjentävästi määrittelemään 
vaitiolovelvollisuuden sisältöä. Mornentin 
tarkoituksena on ennen kaikkea vaitiolovel
vollisuuden oikeudellisen perustan vahvista
minen asiakirjasalaisuuden perustaa vastaa
vaksi. Siten vaitiolovelvollisuuden yksityis
kohtainen sisältö määräytyisi edelleen myös 
muualle lainsäädäntöön jäävien ja tulevai
suudessa mahdollisesti säädettävien lain
tasoisten erityisten vaitiolosäännösten mu
kaan. 

Ehdotettu muutos merkitsee periaattees
sa tärkeää vaitiolovelvollisuuden supistumis
ta, koska viranomaisen palveluksessa olevan 
henkilön vaitiolovelvollisuus ei enää voisi 
perustua asian laatuun. Vaitiolovelvollisuus 
jäisi kaikesta huolimatta asiakirjasalaisuutta 
jossain määrin laajemmaksi sen vuoksi, että 
vaitiolovelvollisuus koskee päinvastoin kuin 
asiakirjasalaisuus myös tallettarnattornia tie
toja. 

Momentissa ei olisi viittausta muun lain 
nojalla annettuun vaitiolornääräykseen. Tämä 
johtuu siitä, että laissa ei nykyisin ole sään
nöksiä oikeudesta antaa tapauskohtaisia vai
tiolomääräyksiä lukuun ottamatta valtiopäi
väjärjestyksen 48 §:n 4 rnornenttia. Sen mu
kaan eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jä
senten on noudatettava sitä vaiteliaisuutta, 
jota hallitus katsoo kunkin asian laadun vaa
tivan. Koska erityissäännökset joka tapauk
sessa syrjäyttävät viranomaisten toiminnan 

julkisuutta koskevan lain, viittausta muun 
lain nojalla annettuun vaitiolornääräykseen ei 
ole pidetty tarpeellisena. 

Mornentin mukaan vaitiolovelvollisuus 
jatkuu senkin jälkeen, kun palvelussuhde, 
luottamustehtävän hoito, toimeksiantotehtä
vän suorittaminen tai viranomaisessa toimi
minen on päättynyt. Koska lakiehdotuksen 
mukaan myös vaitiolovelvollisuuden lakkaa
miseen sovelletaan asiakirjan salassapidon 
lakkaamista koskevia säännöksiä, ei vaitiolo
velvollisuus enää olisi elinikäinen, vaan se 
päättyisi soveltuvin osin samoja sääntöjä 
noudattaen kuin asiakirjasalaisuus. 

Lakiehdotukseen ei ole otettu säännöstä, 
joka osoittaisi vaitiolovelvollisuuden laajuu
den silloin, kun kysymys on asiakirjasta, 
joka ei vielä ole tullut julkiseksi. Lakia val
misteltaessa on lähdetty siitä, että tiedon 
antaminen tällaisesta asiakirjasta vastoin vi
ranomaisen nimenomaista kieltoa voisi ri
koslain 40 luvun 10 ja 11 §:ssä säädetyin 
edellytyksin olla rangaistavissa virkavelvolli
suuden lairninlyörnisenä. Siten tosiasiallisesti 
olisi kiellettyä antaa tieto myös sellaisen 
keskeneräisen asiakirjan sisällöstä, jonka 
ilmaisemisen viranomainen on lain nojalla 
nimenomaisesti kieltänyt. Käytännön kannal
ta aiheutuisi ongelmia, jos tiedon antamista 
ei voitaisi viranornaistoirninnassa keskittää 
tai osoittaa tietyille henkilöille (esimerkiksi 
vastaaminen toimittajien tiedusteluihin), mi
kä voi johtaa epätäsrnällisten tietojen leviä
miseen. Tiedon antamista koskevaa esimie
hen määräystä ei myöskään voida välttämät
tä asettaa eri asemaan kuin muita viranhoi
toa koskevia määräyksiä. Lakiehdotuksen 18 
§:n 1 rnornentin 5 kohdan tarkoituksena on 
tehostaa julkisuusperiaatetta ja sen toteutu
mista siten, että viranomainen selkeästi mää
rittelee tiedottamisen ja tietojen antamisen 
menettelytavat ja niistä vastaavat. Viran
omaisella sarnom kuin yksityisellä elinkei
nonharjoittajalla tulee olla mahdollisuus 
työnjohtoon sekä tiedonautoon liittyvien teh
tävien jakamiseen, mikä käytännössä merkit
see muille virkamiehille tosiasiallista kieltoa 
antaa tietoa. 

Viranomaisen oikeus kieltää tiedon il
maiseminen ei kuitenkaan ole rajoitukseton, 
vaan tiedon ilmaiseminen voidaan kieltää 
vain laissa säädetyin edellytyksin. Lakiehdo
tuksen mukaan julkisuutta ei saa perusteetto
masti rajoittaa valrnisteltavina olevienkaan 
asiakirjojen ollessa kysymyksessä. Viran
omaisen on lisäksi annettava tieto tietyistä 
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lakiehdotuksen 19 §:ssä mainituista asioista. 
Viranomaisen kiellon lainmukaisuuden arvi
ointiin vaikuttaa myös lakiehdotuksen 20 §:n 
2 momentissa säädettäväksi ehdotettu tiedot
tamisvelvollisuus. Siten virkamies ei ole vel
vollinen noudattamaan esimerkiksi sellaisia 
määräyksiä, joilla kokonaan kiellettäisiin 
tiedon antaminen valmisteilla olevasta lain
säädännöstä, jollei salassapitosäännöksistä 
muuta johdu. 

Vaitiolovelvollisten piiri on lakiehdotuk
sessa pyritty ilmaisemaan mahdollisimman 
kattavasti. Vaitiolovelvollisia olisivat ensin
näkin viranomaisen palveluksessa virka- tai 
työsuhteessa olevat henkilöt sekä luottamus
tehtävää hoitavat. Vaitiolovelvollisuus koski
si 2 momentin mukaan myös harjoittelijoita 
ja muita viranomaisessa tosiasiallisesti toimi
via samoin kuin viranomaisen toimeksian
nosta toimivia tai toimeksiantotehtävää hoi
tavan palveluksessa olevia. Vaitiolovelvolli
sia olisivat muun muassa viranomaisissa toi
mivat siviilipalvelumiehet ja terveydenhuol
toalaa opiskelevat sairaalassa toimivat har
joittelijat. Samoin esimerkiksi oikeustieteen 
opiskelija, jonka annetaan kuunnella tuomio
istuimen sisäistä keskustelua, olisi säännök
sen perusteella velvollinen olemaan il
maisematta, mitä on saanut tietää tuomiois
tuimen sisäisistä neuvotteluista. Sosiaali- ja 
terveydenhuollossa samoin kuin rikosasioi
den sovittelussa on yhä enemmän viranomai
sessa vapaaehtoisesti toimivia. Myös vapaa
ehtoisesti toimivia koskisi vaitiolovelvolli
suus. Edellä mainitun lisäksi vaitiolovelvol
lisia olisivat lain tai lain nojalla annetun lu
van perusteella salassa pidettäviä tietoja saa
neet, jollei laista tai luvasta muuta johdu. 

Momentissa säädettäisiin myös asian
osaisen, hänen edustajansa ja avustajansa 
vaitiolovelvollisuudesta. Ilmaisukiellon pii
rissä olisivat asianosaisasemassa saadut sa
lassa pidettävät tiedot, jotka koskevat muita 
kuin asianosaista itseään. Edustajan ja avus
tajan velvollisuus pitää salassa päämiehenä 
olevaa asianosaista koskevat tiedot määräy
tyy muun lainsäädännön mukaan. Oikeusmi
nisteriössä valmistellaan holhouslainsää
dännön uudistamista. Uuteen holhoustointa 
koskevaan lakiin on tarkoitus ottaa säännök
set edunvalvojan vaitiolovelvollisuudesta ja 
sitä koskevista poikkeuksista. Asianajajien 
velvollisuudesta pitää asiakasta koskevat 
tiedot salassa säädetään asianajajista annetun 
lain 5 b §:ssä. 

Pykälän 3 momentin mukaan vaitiolo-

velvollinen ei saa käyttää hyödykseen salas
sa pidettäviä tietoja. Näitä ovat tieto paitsi 
salassa pidettävän asiakirjan sisällöstä myös 
sellaiset tallentamattomat tiedot, joista on 
lailla säädetty vaitiolovelvollisuus. Hyväksi
käyttökielto koskee kaikkia niitä, jotka lain 
mukaan ovat salassapitovelvollisia, ja se 
jatkuu palvelussuhteen tai luottamustehtä
vän päätyttyäkin. Hyväksikäyttökielto kos
kee siten sellaistenkin tietojen käyttämistä, 
joita koskeva salassapitovelvollisuus on sää
detty muussa laissa. 

Vastaavaa säännöstä ei ole voimassa 
olevassa laissa. Salassa pidettävien tietojen 
käyttäminen omaksi tai toisen hyödyksi on 
kriminalisoitu virkarikoksia koskevissa ri
koslain 40 luvun 5 ja 6 §:ssä. Hyväksikäyt
tökielto sisältyy myös eräisiin salassapitovel
vollisuutta koskeviin uusiin erityissäännök
siin. 

Hyväksikäyttökielto liittyy olennaisesti 
salassapitovelvollisuuteen. Ottaen huomioon 
myös edellä mainituista uusista säännöksistä 
ilmenevä kehitys hyväksikäyttökieltoa kos
keva säännös ehdotetaan otettavaksi nyt ky
symyksessä olevaan lakiin. 

Momentissa on asianosaista koskeva 
poikkeus hyväksikäyttökiellosta. Asianosai
nen, hänen edustajansa tai avustajansa saa 
käyttää muita kuin asianosaista itseään kos
kevia tietoja, kun kysymys on sen oikeu
den, edun tai velvollisuuden hoitamista kos
kevasta asiasta, johon asianosaisen tiedon
saantioikeus on perustunut. Säännös merkit
see, että tietoja voi käyttää paitsi samaa asi
aa eri muutoksenhakuasteissa käsiteltäessä 
myös muussa viranomaisessa vireille panta
vassa asiassa, jos viimeksi mainitussakin 
tapauksessa on kysymys saman oikeuden, 
velvollisuuden tai edun hoitamista koskevas
ta asiasta. Siten esimerkiksi ulosoton hakija 
voisi käyttää ulosottoasiassa asianosaisena 
saamiaan tietoja takaisinsaantia tai konkurs
sia koskevassa, saman saatavan perintää kos
kevassa asiassa. 

24 §. Salassa pidettävät viranomaisen 
asiakirjat. Pykälän 1 momenttiin sisältyvät 
luettelon muodossa säännökset yleisimmistä 
salassapitoperusteista. Tavoitteena on ollut 
laatia sellaiset yleissäännökset, jotka vähen
täisivät tarvetta erityissäännöksiin muissa 
laeissa. 

Hallitusmuodon perusoikeussäännöksillä 
on merkitystä salassapitoperusteiden määrit
telyssä, koska salassapitonormit merkitsevät 
perusoikeudeksi säädetyn tiedonsaantioikeu-
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den rajoitusta ja koska yksityiselämän sekä 
henkilötietojen perustuslaillinen suoja ja yk
silön itsemääräämisoikeus vaikuttavat myös 
julkisuuden ulottuvuuden määrittelyyn. 

Hallitusmuodon 10 §:n 2 momentin mu
kaan tiedon saantia viranomaisten asiakir
joista voidaan rajoittaa vain lailla ja vain 
välttämättämistä syistä. Hallituksen esityk
sessä vastaavaan momenttiin sisältyi niin 
sanottu lakivaraus, jonka mukaan tietojen 
saamisesta viranomaisten asiakirjoista sääde
tään tarkemmin lailla. Perustuslakivaliokun
nan mietinnössä (PeVM 2511994 vp) todet
tiin, että momentin säännös vastaisi pääosin 
hallituksen esitystä. Lailla erikseen säädettä
vät rajoitukset voisivat mietinnön mukaan 
merkitä nykyiseen tapaan asiakirjojen ja 
muiden tallenteiden salaisuutta tai luvanva
raista julkisuutta. V aHokunnan mietinnön 
perusteella ei voitane päätellä, että tarkoituk
sena olisi ollut asettaa nykyisestä olennaises
ti poikkeavia vaatimuksia salassapitoperus
teille. 

Hallitusmuotoon ei sisälly säännöksiä, 
joissa määriteltäisiin yleisesti, miten perusoi
keudet suhtautuvat toisiinsa tai millä edelly
tyksillä - lakivaatimusta lukuun ottamatta -
perusoikeuksia ylimalkaan voidaan rajoittaa. 
Sallitut rajoitusedellytykset määräytyvät 
osaksi perusoikeuksia koskevien yleisten 
oppien, osaksi eräisiin perusoikeuksiin liitet
tyjen rajoituslausekkeiden perusteella. Perus
oikeuden rajoitukset on säädettävä lailla. 
Perustuslakivaliokunnan mietinnön mukaan 
perusoikeusrajoituksilta vaaditaan täsmälli
syyttä ja tarkkarajaisuutta. Rajoituksen olen
naisen sisällön tulee ilmetä suoraan laista. 
Siitä tulee käydä ilmi esimerkiksi rajoitusten 
laajuus ja niiden täsmälliset edellytykset. Pe
rusoikeuksien rajoittaminen on sallittua vain 
hyväksyttävillä perusteilla. Välttämättömyys
vaatimuksen tarkoituksena on määrittää ra
joitusmahdollisuus mahdollisimman täsmälli
sesti ja tiukasti siten, ettei perustuslain teks
tissä anneta avoimempaa perusoikeuden ra
joitusvaltuutta kuin välttämättä on tarpeen. 

Salassapitoperusteet tavataan ryhmitellä 
sen mukaan, onko tiedonsaantirajoituksen 
tarkoituksena suojata yksityistä vai yleistä 
etua. Yleisinä etuina pidetään esimerkiksi 
valtion turvallisuutta ja kansainvälisten suh
teiden hoitamista, yksityisinä etuina muun 
muassa yksityiselämän suojaa sekä liike- ja 
ammattisalaisuutta. Eri salassapitosäännök
siä ei kuitenkaan voida sijoittaa välttämättä 
vain yhteen kategoriaan; esimerkiksi liike- ja 

ammattisalaisuuden suojalla voi katsoa ole
van yleistä merkitystä kansainvälisen kaupan 
ja talousjärjestelmän keskeisten arvojen suo
jaamisessa. 

Lakiehdotuksen salassapitoa koskevat 
säännökset on valmisteltu ottaen huomioon 
hallitusmuodon edellä tarkoitetut säännökset. 
Lainvalmistelussa on käytetty seuraavasta 
ilmeneviä tarkastelutapoja, joiden tarkoituk
sena on ollut varmistaa se, että ehdotetut 
salassapitosäännökset ovat välttämättömiä 
hyväksyttävien yksityisten tai yleisten etujen 
vuoksi ja että lakiehdotus siten voitaisiin 
käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestykses
sä. 

Lainvalmistelussa on katsottu, että sa
lassapitonormien laadinnassa on tarpeen 
erottaa suojattavat intressit siinä suhteessa, 
kuuluuko suojattava (tiedonsaantia rajoitta
va) intressi perus- ja ihmisoikeuksiin. Tästä 
näkökulmasta käsin on merkitystä katsottu 
olevan erityisesti yksityiselämän suojaa kos
kevalla hallitusmuodon 8 §:n 1 momentilla. 

Rajoitusperusteiden hyväksyttävyyttä 
arvioitaessa voi perustuslakivaliokunnan 
mietinnön mukaan olla merkitystä esimer
kiksi Euroopan neuvoston ihmisoikeussopi
muksen vastaavanlaista oikeutta koskevilla 
määräyksillä ainakin siltä osin kuin niihin 
sisältyy tyhjentävä luettelo hyväksyttävistä 
perusteista, joilla ihmisoikeuksia voidaan 
rajoittaa. Koska yksityiselämän suoja on se
kä perusoikeus että ihmisoikeussopimuksen 
suojaama oikeus, asiakirjan julkisuutta on 
arvioitava myös näiden oikeuksien rajoitus
perusteena. Yksityiselämän perus- ja ihmis
oikeudellisesta suojasta johtuu olettama siitä, 
että yksityiselämän piiriin kuuluvien tietojen 
suojan tarve muodostaa hallitusmuodon 10 
§:n 2 momentissa tarkoitetun välttämättö
män syyn rajoittaa tiedonsaantia. 

Esitystä laadittaessa onkin lähdetty siitä, 
että sääntelyn kohdistuessa samanaikaisesti 
kahteen eri perusoikeuden sisältöön vaikuUa
vaan tekijään, arviointia ei voida tehdä pel
kästään vertaamalla eri etuja toisiinsa, vaan 
säännökset on pyritty laatimaan ottamalla 
huomioon samanaikaisesti kumpikin perusoi
keus ja niiden tarkoitus. 

Lakiehdotukseen otetut salassapitoperus
teet on kirjoitettu soveltamisalaltaan yleisiksi 
siten, ettei niissä pääsäännön mukaan enää 
nykyiseen tapaan lueteltaisi niitä viranomai
sia, joiden hallussa asiakirjat ovat salassa 
pidettäviä (salassapitoperusteiden yleispäte
vyys). Tämän ehdotuksen on katsottu omalta 
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osaltaan selkeyttävän salassapidon määritte
lyä sekä edistävän yhtenäisiin perusteisiin 
pohjautuvan salassapitolainsäädännön kehit
tämistä. Hallinto muuttuu suhteellisen no
peasti, minkä lisäksi esimerkiksi kunnalla on 
aikaisempaa suuremmat mahdollisuudet or
ganisoida tehtäviensä hoito parhaaksi katso
mailaan tavalla. Tämän vuoksi sääntelytapa, 
jossa salassapito sidotaan tietyn viranomai
sen asiakirjoihin, vaatisi salassapitosäännös
ten toistuvaa muuttamista. 

Poikkeuksen yleispätevyydestä muodos
tavat tietyt yksityisyyden suojaa koskevat 
säännökset, joiden ulottaminen kaikkiin asia
kirjoihin rajoittaisi liiaksi julkisuutta. Esi
merkiksi asiakirjat, jotka sisältävät rikollista 
tekoa koskevia tietoja, olisivat salassa pidet
täviä hallintoviranomaisissa, eivät sen sijaan 
tuomioistuimissa. 

Tarkoituksena on lainvalmistelun oh
jauksen avulla huolehtia salassapitoperustei
den yhtenäistymisestä myös siten, että uutta 
lainsäädäntöä valmisteltaessa vältettäisiin 
uusien salassapitosäännösten ottamista eri
tyislakeihin ja ensisijaisesti täydennettäisiin 
yleislakia esiin tulevien tarpeiden mukaan. 
Koska salassapidosta voitaisiin ehdotuksen 
mukaan säätää vain lailla, pykälään on otettu 
nykyiseen salassapitoasetukseen sisältyvät 
salassapitosäännökset 

Eräillä hallinnonaloilla salassapitosään
nökset muodostavat selkeän kokonaisuuden 
niiden säännösten kanssa, jotka koskevat 
viranomaisen oikeutta tai velvollisuutta luo
vuttaa salassa pidettäviä tietoja ja asiakirjoja. 
Erityislakien säännöskokonaisuudet on laa
dittu tietylle viranomaiselle säädetyn erityis
tehtävän hoitamiseksi, eikä niitä voida sel
laisinaan soveltaa muihin viranomaisiin. 
Näistä syistä eräisiin erityislakeihin sisälty
vät salassapitosäännökset on jätetty edelleen 
näihin lakeihin eikä niitä ole otettu ehdotet
tuun viranomaisten toiminnan julkisuutta 
koskevaan lakiin. 

Pykälä on pyritty jakamaan kohtiin ko
koamalla yhteen samaan asialliseen salassa
pitoperusteeseen kuuluvat seikat. Siten koh
dat eivät ole toistensa poissulkevia, ja sa
maan asiakirjaan voi sisältyä eri kohtien mu
kaan salassa pidettäviä osia. 

Salassapitoperusteet voidaan ehdotukses
sa noudatetun järjestyksen mukaan ryhmitel
lä seuraavasti: kansainväliset suhteet, rikos
ten ehkäiseminen ja syytteeseen saattaminen, 
turvajärjestelyjen toteuttaminen, poik
keusoloihin varautuminen, valtion turvalli-

suus, tulo-, finanssi-, raha- ja valuuttapoli
tiikka, rahoitus- ja vakuutusjärjestelmien 
luotettavuus ja toimivuus, pääoma- ja rahoi
tusmarkkinoiden toimivuus, luonnonarvojen 
suojelu, viranomaisen valvonta- ja tarkas
tustoiminnan tehokkuus, tiedonantajan luot
tamuksen suoja, julkinen taloudellinen etu, 
yksityinen taloudellinen etu, tutkimus- ja 
kehittämistyön sekä opetuksen intressit, tur
vapaikan hakijan turvallisuus sekä yksityi
syyden suoja. Järjestyksellä ei kuvata suojat
tavien etujen arvojärjestystä. 

Säännösten ryhmittelyssä on pyritty 
asiakokonaisuuksien muodostamiseen sekä 
ryhmittämään salassapitoperusteet siten, että 
alkuun on otettu säännökset ensisijaisesti 
yleisten etujen suojasta ja pykälän loppuun 
yksityisiä etuja koskevat säännökset. Yleiset 
edut, joita ehdotetut salassapitosäännökset 
suojaavat, voidaan palauttaa yleisempiin yh
teiskunnan toimivuuden kannalta merkityk
sellisiin arvoihin. Suomen kansallisiin etui
hin kuuluvat hyvät kansainväliset suhteet ja 
maanpuolustus (ulko- ja turvallisuuspolitiik
ka) sekä valtion- ja kansantalouden toimi
vuus (finanssi-, raha- ja valuuttapolitiikka). 
Yleisenä etuna voidaan pitää myös mark
kinoiden toimivuutta, joka edellyttää luotta
musta siihen, että kaikki ovat samassa ase
massa muun muassa tietojen hyväksikäytös
sä. Salassapitosäännöksillä turvataan myös 
kansalaisten turvallisuutta ja oikeusjärjestyk
sen toteutumista, yhteiskunnan tiedon
tuotantoa sekä luonnonarvojen suojelua. Yk
sityisiin etuihin kuuluvat paitsi yksityiselä
män suoja, myös liike- ja ammattisalaisuuk
sien suoja sekä taloudelliset edut. 

Pykälän 1 momentin 1 ja 2 kohta kos
kevat ulkopoliittisia etuja. Momentin 3 - 5 
kohdissa puolestaan turvataan yleisten etujen 
toteuttamista rikostutkinnassa ja muussa 
poliisitoiminnassa. Momentin 7 kohdassa 
suojataan turvajärjestelyjen tarkoituksen to
teuttamista sekä 8 - 10 kohdissa valtion tur
vallisuutta ja väestönsuojelua. Momentin 11 
kohdan tarkoituksena on turvata valtion 
tulo-, finanssi-, raha- ja valuuttapolitiikan 
hoitamista, 12 kohdan rahoitus- ja vakuutus
järjestelmien luotettavuutta ja toimivuutta ja 
kohdan 13 luottamusta pääoma- ja rahoitus
markkinoiden puolueettomuuteen. Momentin 
kohdissa 6 ja 15 suojataan viranomaisten 
tarkastustoiminnan edellytysten säilymistä. 
Momentin 14 kohdassa suojataan luonnon
suojelun arvoja sekä 16 kohdassa tilasto
tuotantoon liittyviä etuja. Momentin 17 - 20 
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kohdassa suojataan taloudellisia intressejä 
sekä 21 kohdassa liike- tai ammattisalaisuu
teen rinnasteisia tutkimus- ja kehittämistyön 
ammatillisia etuja sekä 22 kohdassa opetuk
sen intressiä. Momentin 23 - 32 kohtaan on 
koottu yksityisyyden suojan perusteet. 

Osa asiakirjan salassapitovelvollisuuden 
perustavista säännöksistä olisi sellaisia, että 
niiden mukaan asiakirjat olisivat salassa pi
dettäviä ilman lisäedellytyksiä. Tällaisia 
säännöksiä ehdotetaan tapauksiin, joissa 
asiakirjan julkisuuden säännönmukaisesti 
voidaan katsoa vaarantavan salassapidon 
suojaamaa etua. Vähäistäkin harkinnanvarai
suutta on pidetty suojattavaa etua vaaranta
vana. Tällaisia säännöksiä olisivat muun 
muassa yksityisyyden suojaa koskevat 23 -
32 kohdan säännökset. Näissä tapauksissa on 
useimmiten kysymys asiakirjoista, jotka liit
tyvät tosiasialliseen toimintaan ja jotka eivät 
siten sisällä tietoja julkisen vallan käytöstä. 

Kaikissa tapauksissa ei tiedon laatuun 
perustuvaa ehdotonta salassapitoa ole pidetty 
tarpeellisena, koska se saattaa helposti johtaa 
tarpeettoman laajaan salassapitoon asioissa, 
joissa on tarvetta julkisen vallan käytön val
vomiseen. Tämän estämiseksi useissa sään
nöksissä edellytetään viranomaisen arvioi
van asiakirjakohtaisesti myös tiedon antami
sesta aiheutuvaa haittaa (vahinkoedellytys). 
Tällöin salassapitosäännökseen sisältyy niin 
sanottu vahinkoedellytyslauseke. Lausekkei
den muotoilussa on käytetty kahta erilaista 
tapaa. Toisen mukaan asiakirja on salassa 
pidettävä, jos tiedon antamisesta aiheutuu 
haittaa suojeltaville eduille. Tällainen muo
toilu merkitsee olettamaa asiakirjan julkisuu
desta. Jos vahinkoedellytyslauseke sen sijaan 
edellyttää olevan ilmeistä, ettei tiedon anta
misesta aiheudu haittaa suojattaville eduille, 
olettamana on asiakirjan salassapito. 

Salassapidon perusteena pykälän 1 mo
mentin 1 ja 2 kohdassa on valtion kansain
välisten suhteiden hoitaminen sekä kansalli
nen etu. Salassapitoperuste on jo voimassa 
olevassa lainsäädännössä. Yleisten asiakir
jain julkisuudesta annetun lain 9 §:ssä mai
nitaan suojeltavana intressinä valtion suhteet 
ulkovaltoihin. 

Vuoden 1994 loppuun asti voimassa 
olleiden säännösten mukaan kansainvälisiin 
suhteisiin liittyvät asiakirjat olivat varsin 
laajan ja ehdottoman salassapitovelvollisuu
den piirissä. Laajemman julkisuuden takaa
miseksi Euroopan unionin jäsenyyden aikana 
eräitä poikkeuksia yleisten asiakirjain julki-

suudesta sisältävän asetuksen 1 §:ää muutet
tiin 1 päivänä tammikuuta 1995 voimaan 
tulleella asetuksella. Suomen kansainvälisiä 
suhteita koskevien asiakirjojen salassapito
velvollisuuden kaventaminen toteutettiin sää
tämällä perinteisen ulkopolitiikan keskeiseen 
toimialueeseen kuuluvista asiakirjoista (ase
tuksen 1 §:n 1 momentin 2 kohta) ja muista 
kansainvälisten suhteiden hoitoon kuuluvista 
asiakirjoista erikseen (asetuksen 1 momentin 
2 a kohta). 

Esitykseen on otettu vuoden 1995 alusta 
voimaan tulleen uudistuksen mukaiset sään
nökset pääosin voimassa olevassa muodos
saan. Pykälän 1 momentin 1 kohdassa tar
koitettuja ulkoasianhallinnon asiakirjoja kos
kee pääsäännön mukaan salassapito. Pykälän 
1 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen mui
den kansainvälisiin suhteisiin liittyvien asia
kirjojen salassapitovelvollisuus on ilmaistu 
vahinkoedellytyslausekkeen avulla: salassa
pito ei ole ehdotonta, vaan se on arvioitava 
tapauskohtaisesti. 

Momentin 1 kohdan mukaan salassa pi
dettäviä olisivat valtioneuvoston ulkopoliitti
sia asioita käsittelevän valiokunnan asiakir
jat, jollei valiokunta toisin päätä, sekä ulko
asioita hoitavan ministeriön ja Suomen edus
tustojen poliittiset tilannearvioinnit, poliitti
sista tai taloudellisista suhteista toisen valti
on kanssa käytyjä neuvotteluja koskevat 
asiakirjat ja ulkoasiainhallinnon alaan kuulu
vat salakirjoitetut viestit, jollei ulkoasioita 
hoitava ministeriö toisin päätä. Kohta koskee 
perinteisen ulkopolitiikan keskeiseen toimi
alueeseen kuuluvia asiakirjoja, ja ne olisivat 
pääsäännön mukaan salassa pidettäviä. Val
tioneuvoston valiokunta sekä ulkoasiainmi
nisteriö voisivat kuitenkin antaa tietoja asia
kirjoista. Kohdassa käytettäisiin ulkoasiain
valiokunnan sijasta käsitettä ulkopoliittisia 
asioita käsittelevä valiokunta, koska ei ole 
tarkoituksenmukaista edellyttää lain muutos
ta, jos valtioneuvosto muuttaa valiokuntajär
jestelmäänsä. 

Momentin 2 kohta koskee muita kuin 1 
kohdassa tarkoitettuihin kansainvälisiin suh
teisiin liittyviä asiakirjoja. Sen mukaan sa
lassa pidettäviä olisivat asiakirjat, jotka kos
kevat Suomen suhteita toiseen valtioon tai 
kansainväliseen järjestöön, asiakirjat, jotka 
liittyvät kansainvälisessä lainkäyttö- tai tut
kintaelimessä tai muussa kansainvälisessä 
toimielimessä käsiteltävään asiaan, ja asia
kirjat, jotka koskevat Suomen valtion, Suo
men kansalaisten tai Suomessa oleskelevien 



HE 30/1998 vp 89 

henkilöiden tai maassa toimivien yhteisöjen 
suhteita toisen valtion viranomaisiin taikka 
henkilöihin tai yhteisöihin, jos tiedon anta
minen niistä aiheuttaisi vahinkoa tai haittaa 
Suomen kansainvälisille suhteille tai edelly
tyksille toimia kansainvälisessä yhteistyössä. 

Kohta koskee muita kuin perinteisen ul
kopolitiikan ydinalueeseen kuuluvia asiakir
joja. Eri ministeriöt ja muut viranomaiset 
vastaavat nykyään omaan toimialaansa kuu
luvasta kansainvälisestä yhteistyöstä, ja niillä 
on yhteistyöhön liittyviä asiakirjoja. Kohdas
sa ei asetetakaan rajoituksia sen suhteen, 
minkä viranomaisen hallussa asiakirja on. 
Siten siinä määritellään esimerkiksi eri mi
nisteriöiden Euroopan unionin toimintaan 
kuuluvien asiakirjojen julkisuutta. 

Kohtaan liittyy vahinkoedellytyslauseke. 
Lainkohdassa tarkoitetut asiakirjat ovat salai
sia, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi 
vahinkoa tai haittaa Suomen kansainvälisille 
suhteille tai edellytyksille toimia kansainvä
lisessä yhteistyössä. Olettamana on siis tieto
jen julkisuus. 

Vain harvoissa maissa noudatetaan jul
kisuusperiaatetta, minkä lisäksi kansainväli
nen käytäntö on, että neuvotteluosapuolen 
kannanottoja ja neuvotteluasetelmia ei il
maista ilman asianomaisen maan suostumus
ta ja että valtiot kunnioittavat toistensa salas
sapitomäärä yksiä. Salassa pidettäviä voisivat 
ehdotuksen mukaan siksi olla esimerkiksi 
kansainvälisen yhteisön tai toimielimen laati
mat asiakirjat, jos ne yhteisössä tai toimieli
messä ovat salassa pidettäviä. Säännös ei 
kuitenkaan merkitse kansainvälisten normien 
soveltamista sellaisenaan Suomessa, vaan 
asiakirjan julkisuutta on arvioitava tapaus- ja 
asiakirjakohtaisesti. Kohta voi tulla sovellet
tavaksi määriteltäessä myös Suomen viran
omaisen laatimien kansainvälisiin suhteisiin 
liittyvien asiakirjojen julkisuutta. Suomen 
neuvotteluasetelmia ja -tavoitteita koskevia 
yksityiskohtaisia tietoja sisältävien asiakirjo
jen julkisuus voi heikentää mahdollisuuksia 
saada asiassa maan kannalta parhain loppu
tulos. Asiakirja olisikin ehdotuksen mukaan 
pidettävä salassa, jos tiedon antaminen siitä 
saattaisi heikentää Suomen edellytyksiä toi
mia kansainvälisessä yhteistyössä. 

Kansainvälisten suhteiden vuoksi salassa 
pidettäviä voivat erityislainsäädännön perus
teella olla lisäksi myös asiakirjat, joiden 
luottamuksellisuus perustuu sopimukseen, 
joka on solmittu vieraan valtion ja Suomen 
tai kansainvälisen yhteisön ja Suomen välil-
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lä. 
Momentin 3 - 5 kohdassa salassapidon 

perusteena on rikosten ehkäiseminen ja sel
vittäminen. Salassapitoperuste on jo voimas
sa olevassa laissa. 

Momentin 3 kohta koskee poliisille, tul
lille ja muille esitutkintaviranomaisille ja 
viralliselle syyttäjälle sekä tarkastus- ja val
vontaviranomaisille tehtyjä ilmoituksia ri
koksesta, esitutkintaa ja syyteharkintaa var
ten saatuja ja laadittuja asiakirjoja sekä 
haastehakemusta, haastetta ja siihen annettua 
vastausta rikosasiassa. Säännöksen tarkoi
tuksena on varmistaa esitutkinnan onnistumi
nen, estää esitutkintatietojen ennenaikaises
ta julkiseksi tulosta rikoksesta epäiliylle ai
heutuvat vahingot sekä turvata tuomioistui
melle mahdollisuus käyttää sille kuuluvaa 
oikeutta määrätä asiakirjojen salassapidosta 
oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 
mukaisesti. 

Esitutkintatietojen julkisuudesta sääde
tään yleisten asiakirjain julkisuudesta anne
tun lain 4 §:ssä, jonka mukaan tällaiset asia
kirjat eivät ole salaisia vaan ei-julkisia. Ri
kosten ehkäisemiseen ja syytteeseen saatta
miseen liittyvien asiakirjojen salassapidosta 
säädetään myös niin sanotun salassapitoase
tuksen 1 §:n 1 momentin 4 kohdassa. Esitut
kintalain (44911987) 48 §:n 1 momentin mu
kaan tutkinnanjohtaja voi kieltää tutkinnassa 
läsnä olevaa ilmaisemasta esitutkinnassa ilmi 
tulleita tietoja sivullisille esitutkinnan aika
na. 

Rikoksesta tehty ilmoitus on salassa pi
dettävä riippumatta siitä, minkä viranomai
sen hallussa esimerkiksi ilmoituksen kopio 
on. Vastaavasti esitutkintaa varten laadittu 
asiakirja voi olla muun kuin esitutkinta
viranomaisen hallussa. Siten esimerkiksi ul
koasiainministeriön ja edustustojen hallussa 
olevat asiakirjat, jotka koskevat ulkomailla 
suoritettujen rikosten esitutkintaa, kuuluvat 
salassapitovelvoitteen piiriin. 

Esitutkintaa suorittavia viranomalSla 
ovat paitsi poliisilaissa tarkoitettu poliisiin 
kuuluva viranomainen myös esimerkiksi so
tilas-, rajavartio- ja tulliviranomaiset, joilla 
on voimassa olevan lainsäädännön mukaan 
oikeus suorittaa eräiden rikosten esitutkinta. 
Ylimmän syyttäjän tehtäviä hoitaa valtakun
nansyyttäjä. Esitutkintalain 15 §:n 2 momen
tin mukaan tulee poliisin syyttäjän P.yynnös
tä toimittaa rikosasian esitutkinta tatkka lisä
tutkimuksia. Esitutkintaa voi poliisilain 8 §:n 
mukaan suorittaa myös virkamies hallin-
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nonalallaan sisäasiainministeriön antamin 
valtuuksin. Tämän lainkohdan nojalla eräille 
posti-, rautatie- ja verohallinnon virkamiehil
le on annettu oikeus suorittaa rikostutkintaa 
omaan hallinnonalaansa liittyvissä rikoksis
sa. 

Rikosta ja esitutkintaa koskevien tietojen 
sekä rikosasian haastehakemuksen ja haas
teen sekä siihen annetun vastauksen salassa
pitovelvollisuus päättyy ehdotuksessa olevan 
olettaman mukaan, kun asia on ollut esillä 
tuomioistuimen istunnossa tai kun esitutkinta 
muuten loppuu. Siten säännös ei asiallisesti 
eroa yleisten asiakirjain julkisuudesta anne
tun lain 4 §:stä. Esitutkinta-aineisto saattaa 
kuitenkin siihen sisältyvien yksityiselämään 
liittyvien arkaluonteisten tietojen vuoksi olla 
salassa pidettävä esitutkinnan päätyttyäkin 
siten kuin momentin 26 kohdassa ehdotetaan 
säädettäväksi. Vastaavasti haastehakemus, 
joka sisältää 9 kohdassa tarkoitettuja valtion 
turvallisuutta koskevia tietoja, olisi salassa 
pidettävä senkin jälkeen, kun asia on ollut 
esillä tuomioistuimessa. 

Oikeudenkäynti rikosasioissa alkaa oi
keudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 
(689/1997) mukaan yleensä asian pääkäsitte
lyllä. Poikkeuksellisesti tätä voi edeltää suul
linen valmistelu, joka pidetään pääkäsittelyn 
keskittämisen turvaamiseksi. Koska suulli
nen valmistelu on pääkäsittelyn tavoin oi
keudenkäynnin julkisuussäännösten alainen, 
on perusteltua, että tätä ajankohtaa pidetään 
määräävänä esitutkintaan liittyvien asiakirjo
jen salassapidon päättymisessä. Esitutkinta
asiakirjojen salassapitovelvollisuus lakkaisi 
siten normaalisti rikosasian pääkäsittelyn 
alkaessa, tai, jos asiassa suoritetaan poik
keuksellisesti suullinen valmistelu, tämän 
alkaessa. 

Jos syyttäjä päätyy tekemään asiassa 
syyttämättäjättämispäätöksen, tulisivat esitut
kinta-asiakirjat tästä ajankohdasta lukien jul
kisiksi. Esitutkintaviranomainen voi lopettaa 
esitutkinnan myös asiaa syyteharkintaan vie
mättä, ja tarkastus- tai valvontaviranomainen 
voi jättää rikosasiaa koskevan ilmoituksen 
sikseen. Tällöin ehdotuksen mukaan tutkin
taan tai ilmoitukseen liittyvien asiakirjojen 
salassapitovelvollisuus lakkaisi pääsäännön 
mukaan, kun asian käsittelyn lopettamisesta 
on tehty päätös. 

Säännöksessä käytetyn vahinkoedellytys
lausekkeen mukaan olettamana olisi esitut
kinta-asiakirjojen salaisuus. Asiakirjojen sa
lassapitovelvollisuus ei olisi kuitenkaan eh-

doton. Esitutkintaviranomaiset, syyttäjä ja 
tuomioistuin voisivat siten antaa tietoja koh
dassa tarkoitetuista asiakirjoista, jos on il
meistä, etteivät esitutkinnan tavoitteet tai 
tuomioistuimen mahdollisuudet määrätä oi
keudenkäyntiasiakirjat salassa pidettäviksi 
taikka rikoksesta epäillyn edut vaarannu. 

Esitutkinnan tavoitteena on rikoksen sel
vittäminen, joka saattaa vaarantua esitutkin
taa koskevien tietojen tullessa julkisiksi liian 
varhaisessa vaiheessa. Tutkittavan asian yh
teydessä esille tulleiden seikkojen paljastu
minen voi vaikeuttaa esimerkiksi muiden 
rikokseen osallisten syyllisyyden selvittämis
tä taikka asiaan liittyvien muiden rikosten 
tutkintaa. Rikoksesta epäiliylle voi esitutkin
tatietojen julkiseksi tuleminen ennenaikaises
ti aiheuttaa vahinkoa ennen kaikkea Ieimaa
malla hänet syylliseksi, vaikka esitutkinta on 
kesken eikä syytteen nostamisesta ole vielä 
tehty päätöstä. Leimautuminen voi aiheuttaa 
epäiliylle sekä hänen perheelleen monenlais
ta haittaa niin yksityiselämässä kuin sen ul
kopuolellakin. 

Momentin 4 kohta suojaisi rikosten 
ehkäisemistä ja selvittämistä säätämällä tie
tyt rekisterit ja asiakirjat salassa pidettäviksi. 
Ehdotuksen mukaan salassa pidettäviä olisi
vat poliisin ja muun esitutkintaviranomaisen 
ylläpitämät rekisterit sekä rikosten ehkäise
mistä varten laaditut ja hankitut selvitykset 
samoin kuin henkilöllisyyden tai matkustus
oikeuden todentamista ja varmentamista kos
kevassa hallintoasiassa saadut ja otetut hen
kilön valokuvat ja muut henkilötuntomerkki
tiedot sekä henkilölle ja asiakirjalle annetut 
erityiset tunnisteet. 

Poliisin rikosten ehkäisemistä ja selvit
tämistä varten ylläpitämiä rekistereitä ovat 
muun muassa tekotaparekisteri ja sormenjäl
kirekisteri. Rikosten ehkäisemistä varten laa
ditut ja hankitut kohdassa tarkoitetut selvi
tykset eivät liity mihinkään vireillä olevaan 
esitutkintaan, vaan saattavat olla esimerkiksi 
yleisluonteisempia selvityksiä tai koskea 
epäilyä hankkeilla olevasta rikoksesta. Koh
taan ei näiltä osin sisälly vahinkoedellytys
lauseketta, joten nämä tiedot kuuluisivat eh
dottoman salassapitovelvollisuuden piiriin. 
Kohdassa tarkoitetut asiakirjat ovat nykyisin 
salassa pidettäviä niin sanotun salassapito
asetuksen 1 §:n 1 momentin 4 kohdan pe
rusteella. Aserekisterin ja siihen liittyvien 
asiakirjojen salassapidosta säädetään ampu
ma-aselaissa ( 111998). 

Kohdan mukaan salassa pidettäviä olisi-
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vat myös henkilöllisyyden tai matkustusoi
keuden todentamista ja varmentamista kos
kevassa hallintoasiassa saadut ja otetut 
henkilön valokuvat ja muut henkilötunta
merkkitiedot sekä henkilölle ja asiakirjalle 
annetut erityiset tunnisteet. Henkilön identi
teettiä koskevien tietojen salassa pidon tar
koituksena on ehkäistä henkilöllisyysasiakir
jojen väärentämistä. Kohta koskisi poliisin 
lupahallinnon tietojärjestelmiin ja asiakirjoi
hin, kuten passi-, henkilökortti-, vartija- ja 
järjestyksenvalvojarekisteriin, sisältyviä tie
toja. 

Kohta olisi sovellettavissa poliisin lisäk
si myös muun viranomaisen henkilöllisyy
den tai matkustusoikeuden todentamista ja 
varmentamista koskevassa hallintoasiassa 
saamiin henkilötuntomerkki- ja erityisiin 
henkilön tai asiakirjan tunnistetietoihin, ku
ten ulkoasiainhallinnon passiasioiden käsit
telyssä saatuihin henkilötuntomerkkeihin. 
Henkilötuntomerkkien lisäksi salassapitovel
vollisuus koskisi myös yksilölle tai asiakir
jalle annettuja erityisiä tunnisteita. Tällaises
ta voidaan esimerkkinä mainita sähköisen 
allekirjoituksen salaista avainta koskevat 
tiedot sekä tiedot passin numerosta. Kohta ei 
koskisi henkilötunnusta, jota on pidettävä 
henkilön yleisenä tunnistetietona. 

Poliisin taktisia ja teknisiä menetelmiä 
ja suunnitelmia koskevat tiedot olisivat 5 
kohdan mukaan salassa pidettäviä, jos tiedon 
antaminen niistä vaarantaa rikosten eh
käisemistä ja selvittämistä tai yleisen turval
lisuuden ylläpitämistä. Vahinkoedellytyslau
seke merkitsee olettamaa asiakirjojen julki
suudesta. Poliisi ei voi hoitaa yleisen turval
lisuuden varmistamiseen ja rikollisuuden 
estämiseen liittyviä tehtäviään, jos sen suun
nitelmat varautumisesta erilaisiin tilanteisiin 
sekä toiminnassa noudatettavat tekniset ja 
taktiset menetelmät olisivat yksityiskohtiaan 
myöten julkisuuden piirissä. Julkisuus mah
dollistaisi esimerkiksi sen, että ammattirikol
liset voisivat selvittää ennakolta keinot vai
keuttaa tai estää poliisin toimintaa. 

Momentin 6 kohdan mukaan kantelu
asiakirjat olisivat salassa pidettäviä ennen 
asian ratkaisua, jos tiedon antaminen niistä 
vaikeuttaisi asian selvittämistä tai aiheuttaisi 
kantelun kohteen aiheetonta leimautumista. 
Olettamana tämänkin kohdan mukaan olisi 
siten asiakirjojen julkisuus. Säännös vastaa 
muun muassa eduskunnan oikeusasiamiehen 
kansliassa noudatettua käytäntöä. Tutkinnal
liset syyt puoltavat mahdollisuutta pitää kan-

teluasiakirjat salaisina asian vireillä ollessa. 
Kantelun välitön julkiseksi tulo voi aiheuttaa 
kantelun kohteen aiheetonta leimaamista. 

Momentin 7 kohdassa salassapitoperus
teena on turvajärjestelyjen toteuttamine~. 
Sen mukaan salassa pidettäviä ovat henkilöi
den, rakennusten, laitosten ja tieto- ja vies
tintäjärjestelmien turvajärjestelyjä koskevat 
ja niihin vaikuttavat asiakirjat. Kohtaan liit
tyy vahinkoedellytyslauseke, jonka mukaan 
olettamana on salassapito. Tietoja näistä 
asiakirjoista voitaisiin siten antaa, jos on 
ilmeistä, ettei siten vaaranneta turvajärjeste
lyjen toteutumista. 

Rakennusten ja laitosten turvajärjestelyjä 
koskevina ja niihin vaikuttavina asiakirjoina 
pidettäisiin esimerkiksi sellaisia rakennuspii
rustuksia ja muita asiakirjoja, joista ilmenee 
pääsy suojattavaan kohteeseen tai suojauksen 
taso. Tietojärjestelmien turvajärjestelyihin 
kuuluvat paitsi fyysistä suojaosta koskevat 
tiedot myös käytettävät suojaustekniikat, sa
lasanat ja logijärjestelmät, joiden avulla kir
jataan järjestelmän käyttöä. Tietojärjes
telmien kuvaukset voivat vaikuttaa turvajär
jestelyjen toteutumiseen. Yksityiskohtaiset 
tekniset kuvaukset ovat siten säännönmukai
sesti salaisia. Kohta kattaisi myös henkilö
turvallisuuteen liittyvät asiakirjat, kuten suo
jelupoliisin viranomaisille antamat lausunnot 
henkilön luotettavuudesta. 

Momentin 8 kohdan mukaan salassa pi
dettäviä olisivat asiakirjat, jotka koskevat 
onnettomuuksiin varautumista tai väestön
suojelua taikka onnettomuuden selvittämistä. 
Myös valtion ja kunnan viranomaisten laati
mat väestönsuojelusuunnitelmat voisivat 
kohdan mukaan olla salaisia. Kohdassa on 
vahinkoedellytyslauseke, joka merkitsee 
olettamaa asiakirjojen julkisuudesta. Väes
tönsuojeluasiakirjojen salassapitovelvollisuus 
ei luonnollisestikaan estä tiedon antamista 
suunnitelmista niille, joiden on huolehdittava 
varautumisesta. Onnettomuuden selvittämis
tä koskevat asiakirjat voitaisiin pitää salassa, 
jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi haittaa 
onnettomuuden selvittämiselle taikka louk
kaisi onnettomuuden uhrien oikeuksia tai 
heidän muistoaan tai läheisiään. Yksittäisen 
asiakirjan, kuten kuulustelukertomuksen tai 
laboratorion lausunnon, tuleminen julkiseksi 
heti ja huomattavasti ennen kuin tutkin
taselostus on valmistunut voi haitata selvi
tystyötä ja antaa harhaanjohtavan kuvan. 

Salassapidon perusteena 9 ja 10 kohdas
sa on valtion turvallisuuden varmistaminen. 
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Valtion turvallisuus käsittää sekä valtion 
ulkoisen että sen sisäisen turvallisuuden. 
Salassapitoperuste ei ole uusi. Kohdissa on 
vahinkoedellytyslauseke, joka sallii tietyn 
joustavuuden säännösten soveltamisessa. 
Olettamana on kuitenkin asiakirjojen salai
suus. 

Momentin 9 kohdan mukaan salassa pi
dettäviä olisivat suojelupoliisin ja muiden vi
ranomaisten asiakirjat, jotka koskevat valtion 
turvallisuuden ylläpitämistä. Tällaisista voi
daan mainita esimerkkinä suojelupoliisin 
tietojärjestelmät 

Momentin 10 kohdassa säädetään salas
sa pidettäviksi puolustusvoimien varustamis
ta, kokoonpanoa, sijoitusta tai käyttöä koske
vat asiakirjat. Salassapidosta poikkeusoloissa 
ovat lisäksi voimassa valmiuslain 
( 1080/1991) säännökset. 

Salassapitovelvollisuuden alaisia olisivat 
myös asiakirjat, jotka koskevat maanpuolus
tusta palvelevia keksintöjä, rakenteita, laittei
ta ja muita kohteita sekä järjestelmiä tai 
maanpuolustuksen kannalta muutoin merki
tyksellisiä kohteita. Salassa pidettäviä ehdo
tetun 10 kohdan nojalla ovat esimerkiksi tie
dot tutka-asemien sijoituksesta, ohjuksen 
torjuntajärjestelmistä sekä kiinteiden puolus
tuslaitteiden sijainnista. Maanpuolustuksen 
kannalta muutom merkityksellisistä kohteista 
voidaan mainita esimerkkinä liikenneyhteyk
sien kannalta keskeisiä kohteita, kuten silta
rakenteita, koskevat tiedot. Siten ei lakiehdo
tuksen 20 §:ssä tarkoitettuna tietopalveluna 
voitaisi luovuttaa koko maata koskevaa tie
dostaa siltarakenteista. 

Salassa pidettäviä olisivat samoin muut 
asiakirjat, jotka koskevat puolustusvalmiut
ta tai poikkeusoloihin varautumista. Puo
lustustilasta säädetään puolustustilalaissa 
(1083/1991). Sen 1 luvusta ilmenevin tavoin 
saatetaan puolustustilalain säännökset poik
keusoloissa asetuksella tarkemmin säädettä
viltä osin voimaan. Poikkeusoloissa voidaan 
myös valtakunnan turvallisuuden takaami
seksi säätää laajempia poikkeuksia asiakirjo
jen julkisuudesta. Salaisia voisivat tämän 
kohdan nojalla olla esimerkiksi asiakirjat, 
jotka liittyvät kansanhuollon ja materiaalisen 
huoltovarmuuden takaamiseen. 

Kohdassa on vahinkoedellytyslauseke, 
jonka mukaan olettamana olisi asiakirjojen 
salassapito. Salassa pidettäviä eivät kohdan 
mukaan välttämättä olisi esimerkiksi asiakir
jat, jotka liittyvät puolustusvoimien päivit
täistavarahuoltoon, koska useimmiten voi-

daan pitää ilmeisenä, ettei tietojen antaminen 
näistä asiakirjoista vahingoita tai vaaranna 
valtakunnan puolustamista. 

Salassapidosta valtion turvallisuuden 
varmistamiseksi säädetään nykyisin niin sa
notun salassapitoasetuksen 1 §:n 1 momentin 
3 kohdassa. 

Momentin 11 kohdassa on salassapidon 
perusteena tulo-, finanssi-, raha- ja valuutta
politiikan hoitaminen. Salassapitoperuste on 
osin uusi, ja sen esikuvana on ollut Ruotsin 
vastaava säännös (Sekretesslagen 3: 1). Eh
dotuksen mukaan salassa pidettäviä olisivat 
asiakirjat, jotka sisältävät tietoja tulo-, fi
nanssi-, raha- ja valuuttapoliittisista J?äätök
sistä tai toimenpiteistä ja niiden valmistelus
ta taikka niiden tarpeiden selvittämisestä, jos 
tiedon antaminen niistä vaarantaisi päätöksen 
tai toimenpiteen tarkoituksen toteutumisen 
tai vaikeuttaisi tulo-, finanssi-, raha- ja va
luuttapolitiikan hoitamista. 

Valtakunnan keskeisen tulo-, finanssi-, 
raha- ja valuuttapolitiikan hoitaminen saattaa 
edellyttää asiakirjojen julkisuudesta poik
keamista ja asiakirjojen salassa pitämistä 
asian käsittelyn päätyttyäkin. V aitioneuvos
ton ja Suomen Pankin toimenpiteet ja arviot 
vaikuttavat rahoitusmarkkinoiden sääntelyn 
loputtua markkinoilla, minkä vuoksi valmis
telun vireilläoloa tai talouspoliittisen johdon 
tilannearviointia koskevat keskustelut tai 
Suomen Pankin sisäiset tilannearvioinnit 
eivät voi olla samanlaisen julkisuuden piiris
sä kuin esimerkiksi tavanomaiset lainvalmis
te 1 uhankkeet. 

Erityisesti laajoihin tulosopimuksiin voi 
liittyä valtion toteuttamia uudistuksia ja ve
rotuksen muutoksia. Valtion toimien valmis
telua koskevat asiakirjat tulisi voida pitää 
poissa julkisuudesta neuvottelutilanteen vaa
timalla tavalla. Tulopolitiikan hoitaminen 
saattaa siten merkitä sitä, että asiakirja, joka 
7 §:n 1 momentiin sisältyvän yleisen oletta
man mukaan voisi jo muutoin olla tullut 
julkiseksi, pidetäänkin salassa. 

Säännös on tarpeen myös muun muassa 
sellaisia talouspoliittisia toimia varten, joi
den teho perustuu niiden yllätyksellisyyteen. 
Tällaisia voivat olla esimerkiksi raha- ja va
luuttapolitiikkaan liittyvät Suomen Pankin 
strategia- ja operaatiosuunnitelmat, joiden 
tuleminen julkisiksi johtaisi keskuspankkitoi
mintojen lamaantumiseen markkinoiden tie
täessä etukäteen Suomen Pankin menettely
tavat yksittäisessä markkinatilanteessa. Sa
lassa pidettäviä ehdotetun 11 kohdan mu-
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kaan voisivat olla esimerkiksi asiakirjat, jot
ka ovat syntyneet hintasulusta annetun lain 
(717/ 1988) mukaisia toimenpiteitä valmistel
taessa. Myös veropoliittisten toimenpiteiden 
valmistelua varten laadittu asiakirja saattaa 
olla salassa pidettävä, jos tiedon antamisesta 
siitä seuraisi lainkohdassa tarkoitettu seu
raus. 

V ahinkoedellytyslauseke on muotoiltu 
olettamana asiakirjojen julkisuus. Salassapi
don edellytyksenä on siten tulo-, finanssi-, 
raha- ja valuuttapolitiikan hoidon konkreetti
nen vaikeutuminen joko välittömästi tai 
myöhemmin. 

Momentin 12 kohdan mukaan suojataan 
rahoitus- ja vakuutusjärjestelmien luotetta
vuutta ja toimivuutta. Kohta koskee asiakir
joja, jotka poiketen omaksutusta salassapi
tosäännösten yleispätevyydestä olisivat ra
hoitusmarkkinoiden ja vakuutustoiminnan 
valvonnasta sekä rahoitusmarkkinoiden tai 
vakuutusjärjestelmän toimivuudesta vastaavi
en viranomaisten tehtäviä varten laadittuja. 
Tällaisia viranomaisia ovat nykyisin Suomen 
Pankki ja sen yhteydessä toimiva Rahoitus
tarkastus, valtiovarainministeriö sekä sosiaa
li- ja terveysministeriön vakuutusosasto. Sa
lassapito koskisi selvityksiä, jotka sisältävät 
tietoja rahoitusmarkkinoista, rahoitus- ja 
luottolaitoksista sekä eläke- ja vakuutuslai
toksista tai niiden asiakkaista, jos tiedon an
taminen niistä voi aiheuttaa vahinkoa tai 
haittaa rahoitus- ja vakuutusjärjestelmän luo
tettavuudelle ja toimivuudelle. Toimivuuteen 
kuuluu sekä järjestelmien tehokkuus että va
kaus. Edellä tarkoitetut viranomaiset laativat 
analyyseja ja ennusteita muun muassa ra
hoitus- ja vakuutuslaitosten toiminnasta sekä 
niihin liittyvistä riskeistä. Toimenpiteet ha
vaittujen riskien hallinnaksi voivat epäonnis
tua, jos tiedot olisivat aina kaikilta osin jul
kisia. Suomen Pankki voi esimerkiksi rahoi
tusjärjestelmän vakauden säilyttämiseksi ryh
tyä erityistoimenpiteisiin, jos vaikeudet uh
kaavat rahoitusjärjestelmän toimintaa laajem
min. Ehdotuksessa on vahinkoedellytyslau
seke, jossa olettarua on asiakirjojen julki
suus. Säännös tekee osaltaan mahdolliseksi, 
että Suomen Pankista annetun lain 
(719/ 1997) 36 § voidaan kumota. 

Momentin 13 kohdan säännöksellä tur
vattaisiin pääoma- ja rahoitusmarkkinoiden 
toimivuutta ja sen edellyttämää luottamusta 
puolueettomuuteen. Säännös estäisi viran
omaisten hallussa olevien markkinoihin vai
kuttavien tietojen epäasiallisen käytön. Eh-

dotuksen mukaan tiedot, joilla voi olla vai
kutusta pääoma- ja rahoitusmarkkinoilla, on 
pidettävä salassa, kunnes ne on saatettu ylei
sesti julkisiksi. Kohdassa tarkoitettuja tieto
ja, joilla voi olla vaikutusta rahoitusmark
kinoilla, ovat muun muassa rahapoliittiset 
päätökset sekä keskeiset taloudellista kehi
tystä kuvaavat tilastot ja muut tietoaineistot, 
kuten kokonaistuotantoa, ulkomaankauppaa, 
työllisyyden kehittymistä ja valtiontaloutta 
kuvaavat asiakirjat. Rahoitusmarkkinoihin 
kuuluu osana rahamarkkinat, jotka koskevat 
voimassaoloajaltaan lyhyempiä toimia, esi
merkiksi valtion velkasitoumuksia. 

Momentin 14 kohdan tarkoituksena on 
luonnonarvojen suojelu. Salassapitoperuste 
sisältyy voimassa olevaan oikeuteen. Koh
dassa ehdotetaan säädettäväksi salassa pidet
täviksi tiedot uhanalaisista eläin- ja kasvila
jeista tai arvokkaiden luonnonalueiden suoje
lusta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi 
kysymyksessä olevan eläin- tai kasvilajin tai 
alueen suojelun. Yleisten asiakirjain julki
suudesta annetun lain 9 §:n mukaan tällaiset 
tiedot voidaan säätää salassa pidettäviksi 
asetuksella. Ehdotetun säännöksen tarkoituk
sena on estää tietojen antaminen esimerkiksi 
uhanalaisten eläinten pesimis- ja esiintymis
alueista, jos on pelättävissä, että tietoja käy
tettäisiin väärin. Säännöksen vahinkoedelly
tyslausekkeen mukaan olettamana on asia
kirjojen julkisuus. 

Momentin 15 kohdan säännöksellä tur
vataan tarkastus- ja valvontatoiminnan te
hokkuutta. Salassapitoperustetta vastaavia 
säännöksiä sisältyy jo voimassa olevaan oi
keuteen. Salassa pidettäviksi ehdotetaan sää
dettäviksi asiakirjat, jotka sisältävät tietoja 
tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen 
liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen 
vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen 
toteutumisen tai aiheuttaisi tarkastuksen koh
teen aiheetonta leimautumista. Vahinkoedel
lytys merkitsee tässäkin olettamaa asiakirjo
jen julkisuudesta. Yleisen salassapitosään
nöksen tarve johtuu muun muassa siitä, että 
valmistelun julkisuutta ehdotetaan nykyises
tään lisättäväksi. Säännöksen tavoitteena on 
turvata sekä valvonnan yleisiä toteuttamis
edellytyksiä että mahdollistaa myös yksit
täisten valvontatoimien onnistuminen. 

Valvonnan yleisiä toteuttamismahdolli
suuksia lisää esimerkiksi ilmoituksen tai 
muun aloitteen tekijän henkilöllisyyden sa
laaminen. Muun muassa tietosuojan tai työ
suojelun alueilla voisi halukkuus saattaa vi-
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reille tarkastuksia lakien noudattamisen val
vomiseksi vaarantua, jollei tieto vireille pa
nijasta jäisi luottamukselliseksi. Yksittäisten 
tarkastustoimien turvaamisessa on tärkeää 
luoda mahdollisuudet esimerkiksi yllätystar
kastusten pitämiseen. 

Momentin 16 kohta koskisi tiedonanta
jan luottamuksen suojaa. Salassapitoperuste 
sisältyy nykyisin erityisesti tilastotuotantoa 
koskeviin säädöksiin. Salassapidon tarkoi
tuksena on turvata viranomaisten mahdolli
suudet saada tietoja tilasto- ja tutkimustar
koituksiin. Kohdan mukaan salassa pidettä
viä olisivat tiedot, jotka on vapaaehtoisesti 
annettu viranomaiselle. Nämä tiedot kuului
sivat ehdottoman salassapitovelvollisuuden 
piiriin. 

Momentin 17 kohdan mukaisena salas
sapitoperusteena on julkinen taloudellinen 
etu. Salassapitoperuste ei ole kokonaan uusi. 
Voimassa olevassa laissa suojattavana etuna 
mainitaan valtion liiketoimi. Salassapitope
ruste olisikin nykyistä osin laajempi. Tämä 
johtuu muun muassa siitä, että laki koskee 
myös valtion ja kuntien liikelaitoksia sekä 
rajoitetusti 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuja 
yhteisöjä, laitoksia ja säätiöitä. Salassapito
tarvetta tällä perusteella lisää myös se, että 
sisäinen valmisteluaineisto tulisi julkiseksi 
päätöksenteon jälkeen. 

Kohdan mukaan salassa pidettäviin asia
kirjoihin voisivat kuulua lainaehtoja, koron
ja valuutanvaihtosopimusten sekä muiden 
suojautumissopimusten ehtoja sekä sijoitus
toiminnan ehtoja koskevat asiakirjat. Esimer
kiksi valtion lainanottoa varten tehdään ke
hyspäätöksiä, joissa määritellään ne rajat, 
kuten lainojen enimmäismäärä, liikkeeseen
laskukurssit, enimmäiskorot ja enimmäislai
na-ajat, joiden puitteissa lainanotto tapahtuu. 
Vastaavia kehyspäätöksiä tehdään myös 
muun muassa koron- ja valuutanvaihtosopi
muksia varten. Lisäksi tehdään yksityiskoh
taisia laina-, korko- ja valuutanvaihtopää
töksiä. Kaikkien edellä mainittujen päätösten 
julkisuus saattaa vaikuttaa haitallisesti valti
on ottamien lainojen ehtoihin. 

Julkisia hankintoja koskevat muun 
muassa julkisia rakennusurakoita koskevien 
sopimusten tekomenettelyjen yhteensovitta
misesta annettu neuvoston direktiivi 
711305/ETY ja julkisia tavaranhankintoja 
koskevien sopimusten tekomenettelyjen yh
teensovittamisesta annettu neuvoston direk
tiivi 77/62/ETY. Kaikki direktiiveissä mää
ritellyt julkisten hankintojen ja sopimusten 

tarjouspyynnöt julkaistaan Euroopan yh
teisöjen virallisen lehden liiteosassa. Direk
tiiveissä ei velvoiteta julkaisemaan tarjous
pyynnön johdosta tehtyjä tarjouksia. 

Kohdan mukaan liike- ja ammattisalai
suuksia koskevat tiedot kuuluisivat ehdotto
man asiakirjasalaisuuden piiriin. Sen sijaan 
muuta liiketoimintaa koskevien tietojen, ku
ten lainanottoon, velanhoitoon ja sijoitustoi
minnan ehtoihin liittyvien tietojen salaisuus 
on riippuvainen vahinkolausekkeen edelly
tyksistä; tiedot on ehdotuksen mukaan pidet
tävä salassa, jos tiedon antaminen niistä ai
heuttaisi mainituille yhteisöille, laitoksille tai 
säätiöille taloudellista vahinkoa tai saattaisi 
toisen samanlaista tai muutoin kilpailevaa 
toimintaa harjoittavan julkisyhteisön tai yksi
tyisen parempaan kilpailuasemaan tai hei
kentäisi julkisyhteisön tai 4 §:n 2 momentis
sa tarkoitetun yhteisön, laitoksen tai säätiön 
mahdollisuuksia edullisiin hankintoihin tai 
sijoitus-, rahoitus- ja velanhoitojärjestelyihin. 

Julkisuus voisi edellä tarkoitetuissa ti
lanteissa myös aiheuttaa yhteisölle ja sen jä
senille aiheettomia menetyksiä. Samalla jul
kisyhteisöön nähden kilpailutilanteessa ole
vat saisivat perusteetonta etua, jota ne eivät 
saisi, jos kilpakumppani olisi yksityinen. 
Julkisyhteisön taloudellinen etu on tämän 
vuoksi rinnastettu yksityisen taloudelliseen 
etuun. Suoran vahinkoedellytyslausekkeen 
mukaan salassapito edellyttää suojeltavan 
edun konkreettista vaarantumista, joten läh
tökohtana on asiakirjan julkisuus. 

Valtion yksityisistä liiketoimista on ny
kyisin säädetty yksityiskohtaisemmin niin 
sanotun salassapitoasetuksen 1 §:n 1 mo
mentin 8 kohdassa. Asiakirjasalaisuudesta 
julkisen taloudellisen edun turvaamiseksi 
säädetään myös useissa erityissäännöksissä. 
Kohdan johdosta ehdotetaan esityksessä ku
mottavaksi muun muassa valtion virastojen 
ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyö
hön annetun lain (382/1989) 6 §. 

Momentin 18 kohdassa tarkoitetut salas
sa pidettävät asiakirjat liittyvät julkisyhteisön 
edunvalvontaan sopimusosapuolena. Tavoit
teet, joihin julkisuudella yleensä pyritään, 
eivät tällaisissa tilanteissa ole keskeisesti 
esillä. 

Yhtenä viranomaisten asiakirjojen julki
suuden määrittelyn perusteena on ollut var
mistaa, että viranomainen ei sellaisissa roo
leissaan, joissa se on rinnastettavissa yksityi
seen toiminnanharjoittajaan, joutuisi tätä 
huonompaan asemaan. Tällaisia tilanteita 
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ovat viranomaisen toimiminen sopimusosa
puolena, neuvotteluosapuolena tai työriidan 
osapuolena. Kohdassa määritellään salassa 
pidettäviksi myös asiakirjat, jotka koskevat 
julkisyhteisöä työmarkkinaosapuolena. Näi
den asiakirjojen julkisuus voisi vaarantaa 
julkisyhteisön asemaa neuvottelun tai työrii
dan osapuolena. 

Momentin 19 kohdan säännöksellä suo
jattaisiin julkisyhteisön etua oikeuden
käyntiin valmistauduttaessa. Sen mukaan 
salassa pidettäviä olisivat viranomaisen oi
keudenkäynnin osapuolena oikeudenkäyntiin 
valmistautumista varten laatimat sekä hank
kimat asiakirjat, jos tiedon antaminen asia
kirjasta olisi vastoin julkisyhteisön tai 4 §:n 
2 momentissa tarkoitetun yhteisön, laitoksen, 
säätiön tai henkilön etua oikeudenkäynnissä. 
Julkisyhteisön yksiköiden on voitava valmis
tautua rauhassa oikeudenkäyntiin ilman, että 
valmistautumista koskevat asiakirjat olisivat 
aina julkisia. Tuomioistuimelle annettujen 
asiakirjojen julkisuus määräytyy niihin so
vellettavien säännösten mukaan. Kohta liit
tyy lakiehdotuksessa muutoinkin omaksut
tuun neutraliteettiperiaatteeseen, jonka mu
kaan julkisyhteisö ei saisi joutua yksityistä 
huonompaan asemaan julkisuussäännösten 
vuoksi sellaisissa tilanteissa, joissa se rinnas
tuu yksityiseen. Olettamana kohdassa olisi 
asiakirjojen julkisuus. 

Salassapitoperusteena 20 kohdassa on 
yksityisen liike- tai ammattisalaisuus sekä 
elinkeinonharjoittajan taloudellinen etu. Sa
lassapitoperuste on jo voimassa olevassa 
oikeudessa. 

Useissa nykyisissä salassapitosäännök
sissä on säädetty salassa pidettäviksi asiakir
jat, jotka sisältävät tietoja yksityisen liike
tai ammattisalaisuuksista. Liike- tai ammatti
salaisuutta ei laissa ole tarkemmin määritel
ty. Liikesalaisuudella tarkoitetaan yleensä ta
loudellisluonteisia, lähinnä kaupankäynnin 
alaan kuuluvia yrityksen salaisuuksia. Lii
kesalaisuuteen sisältyy myös yrityskokemus
ten eli niin sanotun "know-how'n" suoja. 
Tämä on kokemukseen perustuvaa taitoa 
tiedon hyväksikäytössä. Liikesalaisuus voi 
olla myös tekninen salaisuus. Ammattisalai
suudella tarkoitetaan enemmän taidollisia 
salaisuuksia, ja niitä voi olla myös vapaiden 
ammattien harjoittajilla, kuten lääkäreillä ja 
asianajajilla, siitä riippumatta, harjoittavatko 
he liiketoimintaa. Liike- ja ammattisalaisuu
det olisivat ehdotuksen mukaan salassa pi
dettäviä ilman lisäedellytyksiä. 

Rikoslain 30 luvun 11 §:ssä käytetään 
yrityssalaisuuden käsitettä. Yrityssalaisuu
della tarkoitetaan rikoslaissa liike- tai am
mattisalaisuutta taikka muuta vastaavaa elin
keinotoimintaa koskevaa tietoa, jonka elin
keinonharjoittaja pitää salassa ja jonka il
maiseminen olisi omiaan aiheuttamaan ta
loudellista vahinkoa joko hänelle tai toise~le 
elinkeinonharjoittajalle, joka on uskonut tie
don hänelle. Yrityssalaisuudelle pidetään 
tunnusomaisena, että se sisältää elinkeinotoi
mintaa koskevaa tietoa. Yrityssalaisuuden 
alalajeja ovat määritelmän mukaan liike- ja 
ammattisalaisuudet. Yrityssalaisuus voi kos
kea paitsi tuotteiden valmistusmenetelmiä ja 
tuotekehittelyä myös kaupallis-taloudellisia, 
hallinnollis-organisatorisia ja yhteiskunnalli
sia tietoja. Rikoslaissa tarkoitetun yrityssa
laisuuden tunnusmerkkejä ovat myös tiedon 
haltijan salassapitotahto ja salassapitointressi 
sekä tiedon tosiasiallinen salassapito. 

Säännöksessä ei ole omaksuttu rikoslais
sa käytettyä yrityssalaisuuden käsitettä s~n 
vuoksi, että salassapito edellyttäisi rikoslais
sa omaksutun määritelmän mukaan yrittäjän 
salassapitotahdon selvittämistä. Momentin 
18 kohta kokonaisuutena vastaa näine va
rauksineen yrityssalaisuuden käsitteen alaa. 

Liike- ja ammattisalaisuudet ovat seik
koja, joiden tulee lähtökohtaisesti aina jäädä 
julkisuuden ulkopuolelle. Erityisesti ympä
ristönsuojeluun kuuluvissa säädöksissä on 
määritelty, minkälaisia tietoja on pidettävä 
julkisina, ja jotka siten välillisesti rajaavat 
liike- ja ammattisalaisuuden ulottuvuutta. 
Tällaisia säännöksiä sisältyy myös esityk
seen otettuun ehdotukseen kemikaalilain 
(7 44/ 1989) muuttamisesta. 

Liike- ja ammattisalaisuutta koskeva 
säännös tulee sovellettavaksi myös niissä 
asianajajan ja tilintarkastajan hyväksymistä 
ja hyväksymisen peruuttamista koskevissa 
asioissa, jotka tulevat ehdotuksen mukaan 
lain soveltamisalan piiriin. Siten Suomen 
Asianajajaliiton hallussa olevat kurinpito
asiaa koskevat asiakirjat, joista ilmenee asi
anajajan asiakasta koskevia tietoja, ovat sa
lassa pidettäviä. 

Ehdotuksen mukaan salassa pidettäviä 
olisivat myös asiakirjat, jotka sisältävät tie
toja yksityisen elinkeinotoimintaa koskevista 
seikoista, jos tiedon antaminen niistä aiheu
ttaisi konkreettista taloudellista vahinkoa. 
Tämä käy ilmi säännökseen sisältyvästä va
hinkoedellytyksestä, joka merkitsee oletta
maa tietojen julkisuudesta. Salassapitovel-
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vollisuus väistyisi kuitenkin silloin, kun ky
symys on kuluttajien terveyden tai ympäris
tön terveellisyyden suojaamiseksi tai toimin
nasta haittaa kärsivien oikeuksien valvomi
seksi merkityksellisistä tiedoista tai elinkei
nonharjoittajan velvollisuuksia ja niiden hoi
tamista koskevista tiedoista. Siten salassa 
pidettäviä eivät ole elinkeinonharjoittajan 
toiminnan ympäristövaikutuksia koskevat 
tiedot taikka elinkeinonharjoittajan maksu
laiminlyöntejä koskevat tiedot. 

Lakiehdotuksen mukaan toiminnan har
joittajan salassapitotahto ei ole yksistään 
ratkaiseva, vaan viranomaisen on arvioitava 
asiaan liittyvät salassapitointressit koko
naisuutena. Viranomaisen on kuitenkin 
asianmukaista erityisesti epäselvissä tapauk
sissa kuulla yrittäjää sekä ottaa arvioinnissa 
huomioon yrittäjän salassapitotahto sekä 
yrittäjän tiedon antamisen vaikutuksista esit
tämät selvitykset. 

Keskeinen liike- ja ammattisalaisuutta 
koskeva säännös on niin sanotun salassapito
asetuksen 1 §:n 1 momentin 9 kohta. Eri
tyissäännöksiä on lisäksi runsaasti. Kohdan 
johdosta ehdotetaan kumottaviksi muun 
muassa Valtiontakuukeskuksesta annetun 
lain (111/1989) 13 § ja yritystuesta annetun 
lain (1136/1993) 33 §. 

Momentin 21 kohdan tarkoituksena on 
suojata tutkimus- ja kehitystyötä sekä niiden 
arviointia. Salassapitoperuste on pääosin uu
si. Kohdan mukaan salassa pidettäviä olisi
vat asiakirjat, jotka koskevat opinnäytetyön 
tai tieteellisen tutkimuksen suunnitelmaa tai 
perusaineistoa taikka teknologista tai muuta 
kehittämistyötä taikka niiden arviointia, jol
lei ole ilmeistä, että tiedon antamisesta niistä 
ei aiheuta opinnäytetyön, tutkimuksen tai ke
hittämistyön suorittamiselle tai niiden arvi
oinnille taikka tutkijalle haittaa. Vahin
koedellytyksen mukaan tiedot olisivat siten 
pääsäännön mukaan salaisia. Tutkimussuun
nitelma voi sisältää sellaista tietotaitoa, jota 
voidaan ottaa oikeudettomasti käyttöön ja 
jonka julkisuus voi siten haitata tutkijan toi
mintaa ja hänen tieteellisen työnsä edisty
mistä ja vaikeuttaa hänen ammatillista toi
mintaansa. Teknologisessa kehittämistyössä 
voi olla kysymys esimerkiksi tuotteesta, joka 
voidaan myöhemmin patentoida. Valtio an
taa useiden eri organisaatioiden kautta avus
tusta niin tieteelliseen tutkimukseen kuin 
teknologiseen kehittämistyöhönkin, mikä on 
lisännyt tällaisten asiakirJojen yleisyyttä vi
ranomaisissa. 

Momentin 22 kohta koskisi opetustoi
minnan intressiä. Sen mukaan salassa pidet
täviä olisivat asiakirjat, jotka sisältävät tieto
ja pääsy- tai muusta kokeesta tai testistä, jos 
tiedon antaminen niistä vaarantaisi kokeen 
tai testin tarkoituksen toteutumisen tai testin 
käyttämisen vastaisuudessa. V ahinkoedelly
tys merkitsee olettamaa asiakirjojen julkisuu
desta. Itsestään selvää kuitenkin on, että esi
merkiksi koekysymykset eivät voi olla julki
sia ennen koetilaisuutta. Psykologisten tes
tien luotettavuus kärsii, jos testiä koskevat 
tiedot ovat julkisia. Lainkohdassa tarkoitetut 
asiakirjat ovat voimassa olevan lain mukaan 
luonnehdittavissa lähinnä harkinnanvaraisesti 
julkisiksi asiakirjoiksi. Koska säännökset 
näiltä osin muuttuisivat, asiakirjojen suoja 
on järjestettävä erityisellä salassapitonormil
la. 

Salassapitoperusteena 23 - 32 kohdassa 
on yksityisyyden suoja. Yksityisyyden suo
jalla ymmärretään tässä yhteydessä sitä yksi
tyiselämän suojaa, joka kohdistuu yksilöä 
koskeviin tietoihin. Salassapitoperuste ei ole 
uusi. Yleisten asiakirjain julkisuudesta anne
tun lain 9 §:ssä suojeltavana etuna mainitaan 
yksityisen tärkeä henkilökohtainen etu. 
Myös monissa erityissäännöksissä säädetään 
salassa pidettäviksi asiakirjat, jotka sisältävät 
tietoja "yksityisen henkilökohtaisista oloista" 
(kemikaalilain 59 §) tai "yksityisen tai per
heen salaisuuksista" (sosiaalihuoltolaki 57 
§). Salassapito voi perustua myös "asian laa
tuun" (ammattikorkeakouluopinnoista anne
tun lain, 255/1995, 28 §). 

Yksilöllä tulee olla oikeus elää omaa 
elämäänsä ilman viranomaisten tai muiden 
ulkopuolisten aiheetonta puuttumista hänen 
yksityiselämäänsä. Tämän vuoksi oikeus 
yksityiselämän suojaan on kirjattu perusoi
keudeksi hallitusmuodon 8 §:n 1 moment
tiin. Momentin mukaan henkilötietojen suo
jasta säädetään tarkemmin lailla. Henkilötie
tojen suojan järjestämistä koskevia velvoit
teita sisältyy myös henkilötietojen suojasta 
annettuun direktiiviin. 

Momentin 23 kohdan mukaan salassa 
olisi pidettävä henkilön taloudellista asemaa 
kuvaavat tiedot. Kohtaan ei sisälly vahin
koedellytyslauseketta, joten nämä tiedot kuu
luisivat ehdottoman salassapitovelvollisuu
den piiriin. 

Taloudellista asemaa koskeva salassapi
toperuste on varsin yleinen voimassa olevas
sa lainsäädännössä. Poikkeuksen muodosta
vat julkishallinnon palveluksessa olevien 
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palkkausta koskevien tietojen julkisuus nimi
kirjalaissa ( 1010/ 1989) osoitetussa laajuudes
sa samoin kuin suoritetun verotuksen loppu
tulosta koskevat verotuslainsäädännössä sää
detyt verotuksen julkiset tiedot. 

Taloudellisella asemalla tarkoitetaan 
henkilön taloutta kokonaisuudessaan, esimer
kiksi palkkaa päätoimesta tai kokonaisvaral
lisuutta koskevia tietoja. Samoin henkilön 
maksukykyä kuvaavat tiedot voivat olla lais
sa tarkoitetulla tavalla taloudellista asemaa 
kuvaavia. Säännöksen mukaan mitkä tahansa 
tuloa koskevat tiedot eivät olisi salassa pi
dettäviä, jolleivät ne kuvaa henkilön ta
loudellista asemaa laajemmin. Siten esimer
kiksi kunnallisen luottamushenkilön kokous
palkkiota koskeva tieto ei ole lainkohdassa 
tarkoitettu salassa pidettävä tieto. Kuten 
edellä on jo todettu, taloudellista asemaa 
koskevien tietojen julkisuuteen vaikuttavat 
erityissäännökset. Siten valtion ja kunnan 
virkamiesten, viranhaltijoiden ja työntekijöi
den palkkatietojen julkisuus määräytyisi 
edelleenkin nimikirjalain ja verotietojen jul
kisuus verolainsäädännön mukaan. Esityk
sessä ehdotetaan erikseen nimikirjalain 
muuttamista siten, että johtavien virkamies
ten palkkaa koskevat tiedot olisivat julkisia. 

Ulosottolakia täydennettiin hiljattain 
tietojen salassapitoa ja tietojen luovutusta 
koskevin säännöksin (17111997). Ulosotto
lain salassapitosäännökset on syytä asialli
sesti sisällyttää yleislakiin. Koska ulosotto
miehen päätökset ja toimitukset sisältävät 
tietoja taloudellisesta asemasta, on kohtaan 
selvyyden vuoksi otettava näitä asiakirjoja 
koskeva erityismaininta. Ehdotuksen mukaan 
ulosottohakemus, ulosottomiehen päätös ja 
toimituksia koskevat pöytäkirjat ulosottosel
vitystä lukuun ottamatta olisivat edelleenkin 
julkisia. 

Momentin 24 kohta koskisi pakolaisen 
sekä turvapaikan, oleskeluluvan tai viisumin 
hakijan turvallisuutta. Sen mukaan salassa 
pidettäviä ovat asiakirjat, jotka koskevat pa
kolaista sekä turvapaikan, oleskeluluvan tai 
viisumin hakijaa, jollei ole ilmeistä, että tie
don antaminen niistä ei vaaranna pakolaisen 
tai hakijan tai näiden läheisten turvallisuutta. 
Vastaava säännös turvapaikan hakijaa koske
vien tietojen salassapidosta on nykyisin ul
komaalaislain (378/1991) 65 §:ssä, joka eh
dotetaan kumottavaksi. Ehdotuksessa on va
hinkoedellytyslauseke kuitenkin muotoiltu 
uudelleen niin, että olettamana olisi tietojen 
salassapito. Salassapito laajenisi koskemaan 
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myös pakolaista sekä oleskeluluvan ja viisu
mm hakijaa koskevia tietoja. Siten kohta 
vaikuttaisi esimerkiksi pakolaisten sijoitta
mista kuntiin koskevien asiakirjojen julki
suuteen. 

Momentin 25 kohdan mukaan olisivat 
salassa pidettäviä asiakirjat, jotka sisältävät 
tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta ja hänen 
saamistaan etuuksista, tukitoimista ja sosi
aalihuollon palveluista sekä henkilön ter
veydentilasta tai vammaisuudesta taikka hä
nen saamastaan terveydenhuollon tai kuntou
tuksen palvelusta tai hoidon toteuttamiseksi 
suoritetuista toimenpiteistä taikka henkilön 
seksuaalisesta käyttäytymisestä tai suuntau
tumisesta. Salassapitovelvollisuus näiden 
tietojen osalta olisi ehdoton. Kohdassa tar
koitetut asiakirjat ovat jo nykyisin varsin 
laajasti salassa pidettäviä. 

Sosiaalihuollon viranomaisten salassapi
toa sekä tietojen hankintaa ja tietojen luovu
tusta koskevia säännöksiä on tarkoitus uudis
taa erikseen annettavana esityksellä sosiaali
huollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. 
Tässä yhteydessä kumottaisiin myös sosiaa
lihuoltolain 56 § ja muut vastaavat erityis
säännökset. Tästä uudistuksesta huolimatta 
on oikean kuvan luomiseksi salassapidon 
ulottuvuudesta pidetty tärkeänä ottaa sosiaa
lihuollon asiakasta ja hänen saamiaan etuuk
sia, tukitoimia ja sosiaalihuollon palveluja 
koskeva salassapitosäännös myös yleislakiin. 
Koska jo tieto siitä, että henkilö on sosiaali
huollon asiakas, saattaa paljastaa arkaluon
teisen seikan, salassapito ulottuisi kaikkiin 
asiakasta koskeviin tietoihin. Sosiaalihuollon 
palveluissa on myös kysymys sellaisesta 
päätöksenteosta ja tosiasiallisesta toiminnas
ta, johon ulkopuolisella ei ole oikeutta osal
listua. 

Kohta koskee paitsi sosiaalihuollon ja 
terveydenhuollon yksiköiden hallussa olevia, 
myös muilla viranomaisilla olevia kohdassa 
lueteltuja tietoja sisältäviä asiakirjoja, kuten 
lääkärintodistuksia tai ruumiinavauspöytä
kirjoja. Hoidon toteuttamiseksi suoritettuja 
toimenpiteitä ovat esimerkiksi potilaan hoi
toon toimittaminen tai noutaminen. Siten 
lähetystöjen konsuliasioina hoitamat sairaus
tapauksia tai poliisilla olevat virka-apua kos
kevat asiakirjat, jotka koskevat pakkohoitoon 
noutamista, ovat salassa pidettäviä. Hoito-, 
huolto- ja rangaistuslaitoksen on väestötieto
lain 12 §:n mukaan ilmoitettava henkilön 
kotikunnan ja siellä olevan asuinpaikan tar
kistamista varten tammikuun aikana rekiste-
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ritoimistolle laitoksessa ilmoitushetkellä yli 
kolme kuukautta olleista henkilöistä. Näitä 
tietoja saa väestötietolain 25 §:n 3 momentin 
mukaan luovuttaa ainoastaan asianomaisille 
viranomaisille. Väestötietolain mainitut sään
nökset ovat erityissäännöksiä suhteessa 24 ja 
25 kohdan säännöksiin. 

Momentin 26 kohdassa ehdotetaan sää
dettäviksi salassa pidettäviksi asiakirjat, jot
ka sisältävät tietoja rikoksesta epäillyn, asi
anomistajan tai muun rikosasiaan liittyvän 
henkilön yksityiselämään liittyvistä arka
luonteisista seikoista taikka tietoja rikoksen 
uhrista, jos tiedon antaminen loukkaisi ri
koksen uhrin oikeuksia tai hänen muistoaan 
tai läheisiään. Vastaavaa säännöstä ei ole 
voimassa olevassa laissa, ja säännöstä on 
pidetty tärkeänä käytännössä ilmenneiden 
epäkohtien takia. 

Esitutkinta-aineisto tulee yleensä julki
seksi oikeudenkäynnin alkaessa tai esitutkin
nan loputtua asiaa tuomioistuimeen viemättä. 
Silloin kun syyteasia etenee oikeudenkäyn
tiin, voi tuomioistuin oikeudenkäynnin julki
suudesta annetun lain 5 §:n nojalla päättää 
asianosaisen vaatimuksesta tai erityisestä 
syystä muutenkin, että asian käsittely toimi
tetaan yleisön läsnä olematta. Perusteena voi 
lain mukaan olla muun muassa sellaisen ri
kosasian käsittely, joka koskee erityisen ar
kaluonteista, henkilön yksityiselämään liitty
vää seikkaa. Jos käsittely päätetään pitää 
yleisön läsnä olematta, voi tuomioistuin 
päättää lain 9 §:n nojalla myös oikeuden
käyntiaineiston salassa pitämisestä tarpeelli
silta osin. Muussa tapauksessa oikeuden
käyntiaineiston julkisuus määräytyy sen mu
kaan, mitä yleisten asiakirjain julkisuudesta 
on säädetty. Tämä merkitsee nykyisin oikeu
denkäyntiaineistoon sisältyvien arkaluonteis
tenkin tietojen julkisuutta, jollei niiden salas
sapidosta ole erikseen säädetty. 

Arkaluonteisten tietojen salassapidon 
osalta tilanne on ongelmallisempi silloin, 
kun syyttäjä tekee asiassa syyttämättäjättä
mispäätöksen tai kun rikoksena tutkitun asi
an käsittely lopetetaan viemättä asiaa syyte
harkintaan. Oikeudenkäynnin julkisuudesta 
annettu laki ei tällöin sovellu, mikä merkit
see, että esitutkintamateriaalin salassapitotar
ve ei tule erikseen arvioitavaksi. Esitutkinta
aineiston myötä voivat siten tulla julkisiksi 
hyvinkin arkaluonteiset tiedot. 

Esitutkinta-aineiston tuleminen julkiseksi 
tutkinnan päätyttyä on eräissä tapauksissa 
aiheuttanut ongelmia. Esimerkiksi kysymyk-

sen ollessa seksuaalirikoksesta voi epäiliylle 
aiheutua julkisuudesta haittaa silloinkin, kun 
syytettä rikoksesta ei nosteta. Myös tällaisen 
rikoksen uhriksi joutuneelle julkisuudesta 
voi olla kohtuuttomia seurauksia. Esitutkin
tapöytäkirjassa voi olla arkaluonteisia tietoja 
myös henkilöistä, joilla ei ole osuutta epäil
tyyn rikokseen tai jotka ovat uhrin asemassa. 
Aineiston julkiseksi tuleminen saattaa esi
merkiksi insestitapauksissa vaarantaa lapsen 
edun. Esitutkinta-aineistoon kuuluvat rikok
sen uhrin kuvat voivat myös sisältää kohdas
sa tarkoitetulla tavalla yksityiselämään liitty
viä arkaluonteisia tietoja. 

Epäkohtien poistamiseksi ehdotetaan 
säädettäväksi, että esitutkinta-asiakirjoihin 
sisältyvät yksityiselämään liittyvät arkaluon
teiset tiedot jäisivät esitutkinnan päätyttyäkin 
salaisiksi. Säännös merkitsee myös, että sil
loin kun oikeudenkäyntiaineistoon sisältyy 
kohdassa tarkoitettuja tietoja, tulee aineisto 
aina pitää näiltä osin käsittelyn päätyttyä 
salaisena. Kohtaan ei edellä tarkoitetuilta 
osin sisälly vahinkoedellytyslauseketta, joten 
nämä tiedot kuuluisivat ehdottoman salassa
pitovelvollisuuden piiriin. 

Kohdan mukaan salassa pidettäviä olisi
vat myös asiakirjat, jotka sisältävät tietoja 
rikoksen uhrista, jos tiedon antaminen louk
kaisi rikoksen uhrin oikeuksia tai hänen 
muistoaan tai läheisiään. Säännöksen tarkoi
tuksena on antaa mahdollisuus olla antamat
ta esimerkiksi väkivaltarikoksen uhrin valo
kuvia. Vahinkoedellytyslauseke on muotoiltu 
olettamana asiakirjan julkisuus. 

Momentin 27 kohdassa säädettäisiin sa
lassa pidettäviksi asiakirjat, jotka sisältävät 
tietoja rikoksesta syytetylle tehdystä oikeus
psykiatrisesta mielentilatutkimuksesta tai 
nuoresta rikoksentekijästä laaditusta henkilö
tutkinnasta taikka yhdyskuntapalvelulla suo
ritettavaan rangaistukseen liittyvästä soveltu
vuusselvityksestä. 

Tuomioistuin voi oikeudenkäymiskaaren 
17 luvun 45 §:n 1 momentin nojalla määrätä 
rikoksesta syytetyn mielentilan tutkittavaksi. 
Nuorista rikoksentekijöistä annetun asetuk
sen ( 1 00111942) 1 §:ssä säädetään seikoista, 
jotka tulee selvittää esitutkinnassa, jos 15-
20-vuotias nuori on epäiltynä rikoksesta. 
Kriminaalihuoltoyhdistys laatii yhdyskunta
palvelusta annetun asetuksen (1259/1990) 2 
§:n 1 momentin mukaan syyttäjän pyynnös
tä selvityksen syytetyn soveltuvuudesta suo
rittaa tuomittava ehdoton vankeusrangaistus 
yhdyskuntapalve luna. 



HE 30/1998 vp 99 

Nykyisin kohdassa tarkoitetut asiakirjat 
tulevat pääsäännön mukaan muun oikeuden
käyntiaineiston myötä julkisiksi. Silloinkin, 
kun tuomioistuin määrää oikeudenkäynnin 
julkisuudesta annetussa laissa säädetyillä 
perusteilla tuomioistuinkäsittelyn pitämisestä 
suljettuna, tulee oikeudenkäyntimateriaali 
julkiseksi, jollei oikeus päätä erikseen sen 
pitämisestä salassa. 

Mielentilatutkimus on erittäin perusteel
linen tutkimus syytetyn elämänvaiheista ja 
hänen psyykkisestä tilanteestaan rikoksente
ko- ja tutkimusaikana. Selvitys sisältää usein 
tietoja myös tutkittavan läheisistä. Nuoresta 
laadittavassa henkilötutkinnassa kartoitetaan 
nuoren sosiaalinen tilanne, jolloin kerätään 
tietoja muun muassa hänen perheoloistaan, 
koulutuksestaan ja terveydentilastaan. Yh
dyskuntapalvelun soveltuvuusselvityksessä 
hankitaan tietoja syytetyn toimeentulosta, 
terveydentilasta, päihteiden käytöstä, työko
kemuksesta sekä asevelvollisuuden täyttämi
sestä. Tietojen pohjalta laaditaan arvio siitä, 
kykeneekö syytetty suoriutumaan yhdyskun
tapalvelun velvoitteista. 

On selvää, että mielentilatutkimus- ja 
henkilötutkinta-asiakirjoihin sekä yhdys
kuntapalvelun soveltuvuusselvitykseen sisäl
tyy henkilön yksityisyyteen liittyvää, erittäin 
arkaluonteista tietoa. Momentin 25 kohdassa 
säädettäisiin terveydentilatietoja sisältävien 
asiakirjojen salassapidosta, mikä turvaa mie
lentilatutkimuksiin sisältyvien terveydentila
tietojen salassapidon. Mielentilatutkimukseen 
sisältyy kuitenkin myös tietoja, joiden kuu
luminen mainitun kohdan soveltamisalan 
piiriin saattaisi jäädä tulkinnanvaraiseksi. 
Tästä syystä ehdotetaan, että mielentilatutki
mus- ja henkilötutkintatietojen sekä soveltu
vuusselvityksen salassapidosta säädettäisiin 
erikseen. Kohtaan ei sisälly vahinkoedelly
tyslauseketta, joten tiedot kuuluisivat ehdot
toman salassapitovelvollisuuden piiriin. 

Säännös ei sinänsä merkitse, että oikeu
denkäynti, jossa säännöksessä tarkoitettu 
asiakirja esitetään, tulisi pitää suljettuna. Sen 
sijaan oikeudenkäynnin julkisuudesta anne
tun lain 5 §:n 2 momentin mukaan on tuo
mioistuimen harkinnassa, pidetäänkö käsitte
ly tarpeellisilta osin yleisön läsnä olematta, 
kun siinä esitetään salassa pidettävä asiakirja 
tai ilmaistaan tieto, josta on säädetty vai
tiolovelvollisuus. Jollei tuomioistuin erikseen 
päätä oikeudenkäyntiaineiston pitämisestä 
salassa, määräytyy aineiston julkisuus ehdo
tetun oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun 

lain 9 §:n nojalla viranomaisten toiminnan 
julkisuutta koskevan lain mukaan. Tämä tu
lisi merkitsemään, ettei mielentilatutkimuk
seen, henkilötutkintaan taikka soveltuvuus
selvitykseen liittyviä asiakirjoja voi enää liit
tää muuhun, julkiseksi tulevaan oikeuden
käyntimateriaaliin. 

Hallintoviranomaisen asiakirjat, jotka 
sisältävät tietoja tuomitusta, olisivat ?B ko~
dan mukaan salassa pidettäviä, jollei ole Il
meistä, että tiedon antaminen niistä ei vaa
ranna tuomitun vastaista toimeentuloa tai yh
teiskuntaan sopeutumista tai turvallisuutta. 
Vahinkoedellytyslauseke merkitsee olett~
musta asiakirjojen salaisuudesta. Salassapi
dosta vankeinhoidossa on nykyisin säännös 
salassapitoasetuksen 1 §:n 1 momentin 6 
kohdassa, jonka mukaan vankeinhoidon yli
johtajalla on oikeus antaa yksittäistapaukses
sa lupa tiedon saantiin. Säännös koskisi pait
si vankeinhoidon ja kriminaalihuollon asia
kirjoja myös esimerkiksi oikeusministeriön 
tuomiolauselmajärjestelmään talletettuja tie
toja. 

Momentin 29 kohdan mukaan salassa 
pidettäviä olisivat asiakirjat, jotka sisältävät 
tietoja henkilölle suoritetusta psykologisesta 
testistä ja muusta vastaavasta soveltuvuusko
keesta tai sen tuloksesta sekä asevelvollisen 
sijoittamista tai työntekijän valintaa tai palk
kauksen perustetta varten tehdyistä arvioin
neista. Nämä tiedot kuuluisivat ehdottoman 
salassapitovelvollisuuden piiriin. Peruste on 
uusi ja on tullut tarpeelliseksi tulosjohtami
sen, kannustuspalkkauksen ja soveltuvuus
testien yleistyttyä julkishallinnossa. Erilaiset 
testit voivat kattavasti kuvata henkilön per
soonallisuutta, minkä vuoksi niiden julkisuus 
olisi vastoin ihmisoikeuksiin kuuluvaa yksi
tyisyyden suojaa. Tietojen julkisuus olisi 
viime kädessä myös vastoin julkishallinnon 
etua työnantajana. 

Momentin 30 kohdan säännöksellä suo
jattaisiin oppilaita koskevia tietoja sekä yli
oppilastutkintolautakunnan määräämien ar
vostelijoiden työrauhaa. Vaikka ehdotettu 32 
kohta onkin sovellettavissa myös oppilasta ja 
hänen perhettään koskeviin tietoihin, on 
kohta katsottu selvyyden vuoksi tarpeellisek
si. Kohdan mukaan ehdottoman salassapito
velvollisuuden piiriin kuuluisivat asiakirjat, 
jotka sisältävät tietoja oppilashuollosta ja 
oppilaan vapauttamisesta opinnoista, sekä 
oppilaan koevastaukset samoin kuin sellaiset 
oppilaitoksen antamat todistukset ja muut 
asiakirjat, jotka sisältävät tietoja oppilaan 
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ominaisuuksien sanallisista arvioinneista. 
Tällaisia todistuksia käytetään ensisijaisesti 
vain kodin ja koulun välisessä tiedonkulussa 
peruskoulun ala-asteilla ja Iuokattornilla ylä
asteilla. Ala-asteella käytetään todistuksia, 
joissa kuvataan oppilaan sopeutumista kou
lunkäyntiin, kykyä huolehtia asioistaan ja 
muita oppilaan ominaisuuksia. Luokattornilla 
yläasteilla opettajat voivat väliarvioissa sa
nallisesti kuvata oppilaan edistymistä ja 
opiskeluasennetta. Tällaiset todistukset olisi
vat salassa pidettäviä. Sen sijaan numeraa
liset oppilaitoksen antamat todistukset olisi
vat julkisia. 

Kohdan mukaan salassa pidettäviä olisi
vat myös asiakirjat, joista ilmenee ylioppi
lastutkintolautakunnan määräämien arvosteli
joiden arvostelutehtäviä koskeva koulukoh
tainen työnjako, kunnes on kulunut vuosi 
kyseisestä arvostelukerrasta. Salassapitope
ruste on uusi ja on tarpeen harkinnanvarai
sesti julkisten asiakirjojen luokan supistami
sen sekä arvostelijoiden työrauhan turvaami
sen vuoksi. 

Momentin 31 kohdan säännöksellä suo
jattaisiin henkilön ilmoittamaa tietoa salai
sesta puhelinnumerosta sekä osoitetietoa ja 
muita yhteystietoja tietyissä tapauksissa. 
Kohta on katsottu tarpeelliseksi muun muas
sa todistajien suojan toteuttamiseksi. Tiedon 
salassapidon vaikutuksesta viranomaisten 
väliseen tietojenvaihtoon säädettäisiin 29 §:n 
2 momentissa. 

Yksilön itsemääräämisoikeuteen kuuluu 
pitää puhelinnumeronsa salaisena, eikä sen 
antammen viranomaiselle saisi johtaa sen tu
lemiseen julkiseksi. Henkilön pyynnöstä tie
to hänen kotikunnastaan ja siellä olevasta 
asuinpaikastaan tai hänen tilapäisestä asuin
paikastaan samoin kuin puhelinnumerosta ja 
muista yhteystiedoista on ehdotuksen mu
kaan pidettävä salassa, jos henkilöllä on pe
rusteltu syy epäillä itsensä tai perheensä ter
veyden tai turvallisuuden tulevan uhatuksi. 

Kohdassa ei edellytetä tapauskohtaista 
arviota tiedon luovuttamisen vaikutuksesta. 
Salassa pitoa koskevan pyynnön vastaanot
taneen viranomaisen on selvitettävä, onko 
tiedon salassa pitämiselle kohdassa tarkoitet
tu perusteltu syy. Väestötietolain uudistami
sen yhteydessä on tarkoitus selvittää, voi
taisiinko kohdan mukainen tiedonsaantirajoi
tus välittää viranomaisille väestötietojärjes
telmän kautta samoin kuin se, onko tarpeen 
säätää luovutusrajoituksen hyväksymistä 
koskevasta päätöksenteosta sekä tiedonsaan-

tirajoituksen voimassaolon tarkistamisesta. 
Väestötietolain muutosta koskeva esitys an
netaan myöhemmin erikseen. 

Momentin 32 kohdan mukaan asiakirjat, 
jotka sisältävät muun kuin poliittisessa luot
tamustehtävässä toimivan tai sellaiseen teh
tävään pyrkivän henkilön poliittista va
kaumusta koskevia tietoja taikka tietoja hen
kilön yksityiselämän piiriin kuuluvista mieli
piteistä, elintavoista, harrastuksista, perhe
elämästä ja muista henkilökohtaisista oloista, 
kuuluisivat ehdottoman salassapitovelvolli
suuden piiriin. 

Julkishallinnon tehtävät ovat laajentu
neet koskemaan hallinnollisen päätöksente
on lisäksi mitä erilaisimpia palveluja ja mui
ta tosiasiallisen toiminnan muotoja, joiden 
yhteydessä viranomaisille kerääntyy yhä 
enemmän yksilöitä ja perheitä koskevaa yk
sityiskohtaista tietoa. Nykyisin esimerkiksi 
kirjastojen lainaajarekisterit ovat harkinnan
varaisesti julkisia, vaikka niiden julkisuus ei 
voi tosiasiallisesti palvella julkisuusperiaat
teen tarkoitusta. Kuntien harrastustoiminnan 
tukemisen vuoksi viranomaisilla saattaa olla 
tietoja myös esimerkiksi poliittisten järjestö
jen jäsenistöstä. 

Yksityiselämän perustuslaillinen suoja 
voidaan toteuttaa vain säätämällä yksilöiden 
omaan elinpiiriin kuuluvat tiedot salassa pi
dettäviksi. Kohdassa ei suojattaisi julkisessa 
virassa tai tehtävässä toimivien tai poliittisiin 
tehtäviin pyrkivien poliittista vakaumusta 
koskevia tietoja tai heidän tässä ominaisuu
dessaan esittämiä mielipiteitä. Kohdassa tar
koitettuja tietoja sisältyy erilaisia palveluja 
autavien viranomaisten, kuten vapaa-ajan 
palveluja autavien viranomaisten tai oi
keusaputoimistojen asiakirjoihin. Myös vi
ranomaisten tutkimus- ja tilastotoiminnassa 
kerätään ja talletetaan tällaisia tietoja. Per
he-elämää koskevilla tiedoilla tarkoitetaan 
erityisesti tietoja yhteisessä taloudessa asuvi
en välisistä suhteista. Säännöksessä tarkoitet
tuja tietoja sisältyviä asiakirjoja syntyy 
muun ohessa ulkoasiainhallinnon konsu
liasioiden hoidossa. Nämä asiakirjat tulevat
kin pääsäännön mukaan salassa pidettäviksi 
kohdan nojalla. Elintapoja kuvaaviin tietoi
hin kuuluvat muun muassa päihteiden 
käyttöä koskevat tiedot. Siten esimerkiksi 
poliisin suorittamia päihtymispidätyksiä kos
kevat tiedot olisivat salassa pidettäviä. 

Pykälän 2 momenttiin on otettu säännös, 
joka ulottaa salassapitovelvollisuuden sel
laisiinkin virkamiesten muistiinpanoihin sekä 
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muihin lakiehdotuksen 5 §:n 3 momentin 2 
kohdassa sekä 4 momentissa tarkoitettuihin 
asiakirjoihin, jotka muutoin jäävät lain so
veltamisalan ulkopuolelle. 

25 §. Salassapito- ja luokitusmerkintä. 
Pykälä sisältää säännökset asiakirjan salas
sapitoa ja tietoturvallisuustoimenpiteitä kos
kevien merkintöjen tekemisestä asiakirjaan. 
Pykälän 1 momentin mukaan salassapitomer
kinnän tekeminen olisi aina vapaaehtoista. 
Yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun 
lain 15 §:n mukaan salainen asiakirja on 
merkittävä salassa pidettäväksi silloin, kun 
se lähetetään tai annetaan toiselle viranomai
selle. 

Vaikka salassapitomerkinnällä ei ole
kaan salassapitoa luovaa merkitystä, se voi 
olla tarpeellinen osoittamaan sen viranomai
sen kannanoton salassapitoon, jonka toimin
taa varten asiakirja on laadittu. Koska ehdo
tuksessa on muutoinkin pyritty salassapito
perusteiden yleispätevyyteen ja kanavointi
periaatteen mukaisesti korostamaan sen vi
ranomaisen toimivaltaa, jonka asiakirjasta on 
kysymys, salassapitomerkintää voidaan pitää 
tarpeellisena silloin, kun asiakirja siirretään 
arkistoviranomaiselle sen työn helpottami
seksi. Salassapitomerkintä on suositeltavaa 
silloinkin, kun asiakirja annetaan sellaiselle 
toiselle viranomaiselle, kuten tuomioistui
melle, jonka kanssa viranomaisen tietojen
vaihto ei ole säännönmukaista. 

Pykälän mukaan merkinnästä tulee käy
dä ilmi, mitä asiakirjan tietoja salassapito 
koskee. Säännöksellä halutaan ehkäistä vir
heelliset ja aiheettomat salassapitomerkinnät. 
Merkinnän tekijä ohjataan ennen toimenpi
dettä tarkoin harkitsemaan asiakirjan oikeu
dellista luonnetta. Merkintä salassa pidettä
vistä tiedoista voidaan tehdä myös viittaa
malla siihen säännökseen, johon salassapito 
perustuu. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tie
toturvallisuutta koskevan merkinnän teke
misestä asiakirjaan, ja se liittyy tavoitteeseen 
hyvän tiedonhallintavan toteuttamisesta jul
kishallinnossa. Valtioneuvostolle voitaisiin 
ehdotetun lain 18 §:n 2 momentin mukaan 
säätää oikeus antaa ohjeita ja säännök
siä valtionhallinnon tietoturvallisuustoimen
piteistä ja muun muassa niiden tason mää
rittelyä koskevasta asiakirjojen ja tietojärjes
telmien sekä niihin sisältyvien tietojen luoki
tuksesta. Ehdotuksen mukaan asiakirjaan 
olisi tehtävä tietoturvallisuuden tasoa osoit
tava merkintä, jos näin valtioneuvoston an-

tamissa säännöksissä säädetään. V aitioneu
voston ohjeilla ei voitaisi luoda vastaavaa 
velvollisuutta. Merkinnän tekemistä mo
mentissa tarkoitetuissa tilanteissa voidaan 
pitää valtionhallinnon yhtenäisten tietoturval
lisuustoimenpiteiden toteutumisessa niin kes
keisenä, että merkinnän tekemistä ei voida 
jättää vapaaehtoisuuden varaan. 

7 luku. Salassapidosta poikkeaminen ja sen 
lakkaaminen 

Luku sisältää säännökset yleisistä perus
teista antaa tieto salassa pidettävästä asiakir
jasta, arkistoon siirrettyjen asiakirjojen anta
misesta, viranomaisen luvasta salassa pidet
tävän asiakirjan saamiseen, tietojen antami
sesta toiselle viranomaiselle sekä ulkomai
selle viranomaiselle ja kansainväliselle toi
mielimene samoin kuin salassapidon lakkaa
misesta salassapitoajan kuluttua. 

26 §. Yleiset perusteet. Pykälässä kuvat
taisiin ne perusteet, joiden mukaan salassa 
pidettäväksi säädetystä asiakirjasta voidaan 
antaa tieto. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdassa ilmais
taisiin se jo voimassa olevan lain tulkin
nassa vakiintunut periaate, että salassa pidet
tävän tiedon saa luovuttaa vain, jos niin 
lailla säädetään. Viranomaisen tietojensaanti
oikeus määräytyisi siten edelleen pääasiassa 
erityislainsäädännön mukaisesti. Säännökses
sä edellytetään erityislain nimenomaista 
säännöstä oikeudesta tai velvollisuudesta 
antaa salassa pidettävä tieto tai säännöstä 
oikeudesta saada tällainen tieto. Tämä mer
kitsee sitä, että säännöksestä tulee ilmetä 
tiedon luovutuksen sallittavuus salassapi
tosäännöksistä riippumatta, samoin kuin se, 
mitkä salassapitoperusteet säännös syrjäyttää. 

Nykyiset erityislakien edellä kuvatut 
vaatimukset täyttävät säännökset jäisivät voi
maan. Kaikista erityissäännöksistä ei käy 
selvästi ilmi, koskeeko viranomaisen tiedon
saantioikeus myös salassa pidettäviä tietoja. 
Kunkin säännöksen kohdalla on erikseen 
selvitettävä, onko säännöksen katsottava 
ulottuvan myös salassa pidettäviin tietoihin. 
Esitykseen sisältyy ehdotukset noin 40 lain 
tietojen luovutusta koskevien säännösten tar
kistamiseksi siten, että ne täyttävät ehdote
tun lain vaatimukset. Kuten yleisperusteluis
sa on todettu, tarkoituksena on erikseen an
taa esitykset muun muassa sosiaalihuollon 
tiedonsaanti-ja tietojenauto-oikeuksia koske-
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viksi erityissäännöksiksi. 
Ehdotuksen mukaan sekä salassapitope

rusteesta että salassa pidettävän tiedon luo
vuttamisesta olisi säädettävä lailla. Lakieh
dotukseen sisältyy tällaisia yleisesti sovellet
tavia säännöksiä. Tietoja voitaisiin antaa 
yksittäistapauksissa viranomaisen luvalla ja 
toiselle viranomaiselle tietyissä tapauksissa. 
Tämän lisäksi salassapitovelvollisuus väistyy 
kuten nykyisinkin silloin, kun kysymys on 
asianosaisen tiedonsaantioikeudesta. 

Pääsäännön mukaan viranomaisen asiana 
on ratkaista, onko asiakirja julkinen vai sa
lainen ja saadaanko siitä antaa tietoja ulko
puoliselle. Kun salassapitovelvollisuus on 
säädetty yksityisen taloudellisen tai muun 
edun, kuten liike- tai ammattisalaisuuden 
taikka yksityisyyden suojaamiseksi, voi se, 
jonka etujen suojaamiseksi salassapitovel
vollisuus on säädetty, antaa suostumuksen 
asiakirjan luovuttamiseen, vaikka se onkin 
viranomaisen asiakirja. Säännös tästä olisi 1 
momentin 2 kohdassa. Vastaavaa säännöstä 
ei ole voimassa olevassa laissa. Yleisesti 
näin on kuitenkin jo nykyisin käytännössä 
yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun 
lain 17 §:ää laajentavasti tulkiten menetelty. 
Selvyyden vuoksi ehdotetaan lakiin otetta
vaksi asiasta nimenomainen säännös. 

Viranomaisilla on paljon asiakirjoja, 
jotka ovat yksityisten laatimia tai jotka muu
ten sisältävät tietoja yksityisestä henkilöstä 
tai yhteisöistä. Useat tällaiset asiakirjat on 
säädetty salassa pidettäviksi yksityisyyden 
suojan vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi 
asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisen 
terveydentilasta, kuten lääkärintodistukset, 
tai taloudellisesta asemasta, kuten vero
tusasiakirjat Näistä on tietoja luovutettu sen 
henkilön suostumuksella, jota koskevia sa
lassa pidettäviä tietoja asiakirjaan sisältyy. 
Vastaavasti yksityistä taloudellista etua sekä 
liike- tai ammattisalaisuutta koskevista salas
sapitosäännöksistä poikkeamiseen riittää sen 
suostumus, jonka etujen suojaamiseksi salas
sapitovelvollisuus on säädetty. Suostumuk
sen antajana voi olla myös julkisyhteisö, jos 
salassapitosäännös suojaa esimerkiksi sen ta
loudellista etua. Jos asiakirja on salassa pi
dettävä samanaikaisesti myös muulla perus
teella, ei yksityinen kuitenkaan voi määrätä 
sen salassapidosta poikkeamisesta muuten 
kuin häntä koskevin osin. 

Pykälässä ei säädettäisi siitä, millä taval
la suostumus annetaan. Suostumuksen muoto 
on siis vapaa. Suostumuksen on toisaalta 

kuitenkin oltava nimenomainen, mikä saattaa 
käytännössä edellyttää kirjallisen suostumuk
sen vaatimista. Henkilörekisteriasetuksen 
(476/1987) 18 §:n mukaan suostumus arka
luonteisen tiedon luovuttamiseen on annetta
va kirjallisesti. Säännös koskee arkaluontei
sen ja salassa pidettäväksi säädetyn tiedon 
luovuttamista viranomaisen henkilörekiste
ristä. Selvänä voidaan pitää, että henkilö 
voisi antaa suostumuksen tiedon antamiseen 
asiakirjasta vain, jos hän itse voi saada asia
kirjasta tiedon. Sama koskee yhteisöä. Kuten 
ehdotetusta 11 §:stä ilmenee, tieto viran
omaisen asiakirjasta voidaan jättää tietyissä 
laissa säädettävissä tapauksissa antamatta 
sillekin, jota asiakirjan tieto koskee. Sään
nöksellä on siten yhtymäkohtia asianosaisjul
kisuutta sekä yksityisen oikeutta asiakirjaan 
samoin kuin henkilörekisterilain mukaisiin, 
rekisteröidyn tarkastusoikeutta koskeviin 
säännöksiin. Niiden mukaan määräytyy 
myös yksityisen oma oikeus saada tieto hä
nen suojaamisekseen salassa pidettäväksi 
säädetystä asiakirjasta. Lakiehdotuksen 12 § 
on sovellettavissa niissä tapauksissa, joissa 
mitään asiaa ei edellä tarkoitetussa mielessä 
ole eikä ole ollutkaan vireillä. Yksityinen 
voi siten määrätä häntä koskevasta salassa 
pidettävästä asiakirjasta myös silloin, kun 
asiakirja liittyy vain tosiasialliseen toimin
taan, kuten potilaan hoitamiseen tai lai
toshuoltoon taikka henkilötietojen rekiste
röintiin. 

Ehdotus ei sisällä säännöksiä siitä, ke
nen asiana on suostumuksen hankkiminen. 
Oikeuskäytännössä on eräässä tapauksessa 
katsottu, että tämä oli viranomaisen velvolli
suus. Tietoa pyytänyt ei voinut hankkia 
suostumusta, koska hänellä ei ollut tietoa 
siitä henkilöstä, jota salassapitosäännökset 
tuossa tapauksessa suojasivat, eikä hänelle 
olisi voitu antaa niitä rikkomatta salassapito
velvollisuutta (KHO 1980 A II 3). 

Pykälän 2 momentti oikeuttaa poik
keamaan taloudellista asemaa ja liike- tai 
ammattisalaisuutta koskevasta salassapitovel
vollisuudesta sekä terveydenhuollon ja sosi
aalihuollon asiakassuhdetta sekä saatua etua 
koskevasta salassapitovelvollisuudesta sa
moin kuin 24 §:n 1 momentin 32 kohdassa 
tarkoitetusta henkilön yksityiselämää koske
vasta tai sitä vastaavasta muun lain mukaan 
salassa pidettävästä seikasta. Momentin 
muotoilulla on haluttu korostaa sitä, että tie
dot voidaan antaa momentissa tarkoitetuissa 
tapauksissa riippumatta siitä, perustuuko sa-
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lassapito viranomaisten toiminnan julkisuutta 
koskevaan lakiin tai muuhun lakiin. Mo
mentissa tarkoitetut tiedot voidaan antaa, jos 
tieto on tarpeen momentin 1 ja 2 kohdassa 
määriteltävien syiden vuoksi. 

Momentin 1 kohdan mukaan viranomai
nen voi luovuttaa edellä tarkoitettuja salassa 
pidettäviä tietoja yksityiselle tai toiselle vi
ranomaiselle niiden laissa säädetyn tiedon
antovelvollisuuden toteuttamiseksi. Esimerk
kinä voidaan mainita isännöitsijän velvolli
suus toimittaa tietoja verohallinnolle. Tämän 
tiedonantovelvollisuuden toteuttamiseksi ve
rohallinto lähettää esitäytetyn lomakkeen 
isännöitsijälle. 

Momentin 2 kohdan mukaan tietoja voi
daan luovuttaa tiedot antavan viranomaisen 
hoidettavaksi kuuluvan korvauksen tai muun 
vaatimuksen toteuttamiseksi. Vaatimuksena 
on kohdassa laaja sisältö, ja se tarkoittaa 
sekä yksityisoikeudellisia että julkisoikeu
dellisia saatavia ja muita suorituksia. Sään
nöksen mukaan tietoja annettaisiin käytän
nössä lähinnä täytäntöönpanoviranomaisille, 
tuomioistuimille ja välimiesoikeuksille. 

Kohdan mukaan tietoja voitaisiin luovut
taa korvausvaatimuksen selvittämistä ja rat
kaisemista varten. Julkisyhteisön korvaus
vastuusta säädetään vahingonkorvauslain 
(41211974) 3 luvussa. Julkisyhteisö on näi
den säännösten mukaisesti vastuussa muun 
muassa hoitolaitoksessa hoidettavana olevan 
hoitotyössä aiheuttamasta vahingosta. Jul
kisyhteisö voi olla korvausvelvollinen tai 
korvaukseen oikeutettu myös sopimuksen 
perusteella. 

Kohdassa tarkoitetun vaatimuksen to
teuttamisessa voi olla kysymys myös sopi
musoikeudellisista toimista, kuten sopimuk
sen mitätöinnistä. 

Veron, maksun tai julkisyhteisön muun 
saatavan perinnässä sekä niiden turvaami
sessa voidaan käyttää erilaisia keinoja, kuten 
ulosottoa, konkurssimenettelyä ja sen osana 
takaisinsaantia, sekä kuittausta. Takaisin
saannista konkurssipesään annetun lain 
(75811991) mukaan takaisinsaantia konkurs
sipesästä voi vaatia velkoja, joka on valvo
nut saatavansa konkurssissa. Esimerkiksi 
veroviranomainen voi konkurssipesän velka
jana vaatia oikeustoimen peräytymistä saata
vieosa turvaamiseksi ja kohdan nojalla antaa 
takaisinsaantikannetta varten velallista tai jo
tain velallisen kanssa esimerkiksi sopimus
suhteessa ollutta henkilöä koskevia salassa 
pidettäviä tietoja. 

Oikeutta antaa salassa pidettäviä tietoja 
voidaan pitää erityisen tarpeellisena sosiaa
lihuollon ja terveydenhuollon asia
kasmaksujen perinnän sekä etuuksien ta
kaisinperinnän kannalta, koska säännös pois
taisi asiassa vallitsevan epäselvyyden. Sa
lassapitosäännökset eivät ehdotuksen mu
kaan estäisi viranomaista antamasta perintää 
varten tietoja, vaikka se jobtaisikin tiedon 
paljastumiseen esimerkiksi siitä, että henkilö 
on ollut hoidettavana sairaalassa. Vastaavasti 
etuuden takaisinperintää koskevan asian kä
sittelyssä on tarpeen paljastaa tieto myönn~
tystä etuudesta sekä sellaisista henkilökohtai
sista oloista, joista edunsaaja on antanut vi
ranomaiselle virheellistä tietoa. 

Pykälän 3 momentti oikeuttaisi viran
omaisen antamaan salassa pidettävän tiedon 
antamansa virka-aputehtävän suorittamiseksi 
sekä toimeksiannosta tai muuten lukuunsa 
suoritettavaa tehtävää varten. Säännös on 
tarpeen muun muassa viranomaisten lisään
tyvien ostopalvelujen käytön vuoksi. 

Pääsäännön mukaan luovutus on sallit
tua, jos se on välttämätöntä momentissa tar
koitetun tehtävän suorittamiseksi. Siten esi
merkiksi annettaessa asiantuntijalle asiakirjat 
lausunnon antamista varten, niistä on ensisi
jaisesti poistettava henkilön tai yhteisön tun
nistetiedot, jollei lausunnon antaminen vält
tämättömästi edellytä tunnistettavuutta. Mo
mentin mukaan olisi kuitenkin sallittua luo
vuttaa salassa pidettäviä tietoja tehtävää var
ten, jos salassa pidettävien tietojen poistami
nen niiden suuren määrän tai muun niihin 
verrattavan syyn vuoksi ei ilmeisesti ole tar
koituksenmukaista. Tunnistetiedot voidaan 
siten jättää poistamatta, jos poistaminen on 
hankalaa tai vaikeuttaa asian ymmärtämistä. 

Viranomaisen olisi salassa pidettäviä 
tietoja toimeksiantotehtävää varten luovutta
essaan ennakolta varmistuttava siitä, että tie
tojen salassapidosta ja suojaamisesta huoleh
ditaan asianmukaisesti. Käytännössä toimek
sianto on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. 
Henkilötietojen suojaa koskevassa lainsää
dännössä on tarkoitus säätää, että henkilö
tietojen käsittelytehtäviä varten annettava 
toimeksianto olisi tehtävä kirjallisesti. 

27 §. Arkistoon siirrettyjen asiakirjojen 
antaminen. Pykälään on otettu yleisten asia
kirjain julkisuudesta annetun lain 17 §:n 2 
momenttia pääpiirteissään vastaava säännös. 
Pykälän 1 momentin mukaan arkistolaissa 
säädetyn järjestyksen mukaan arkistoon siir
retystä salassa pidettävästä asiakirjasta saa 
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antaa tietoja tutkijoiden käyttöön. Kohdassa 
tarkoitettuja arkistoja ovat Kansallisarkisto, 
maakunta-arkisto sekä Sota-arkisto. Ehdotus 
merkitsisi voimassa olevaa laajempaa mah
dollisuutta tietojen luovuttamiseen, koska 
tietoja voitaisiin antaa muistakin kuin yksi
tyiselämän suojan vuoksi salassa pidettäviksi 
säädetyistä asiakirjoista, jollei asiakirjan siir
tänyt viranomainen ole toisin määrännyt. 
Asiakirjasta saisi antaa tietoja tutkimusta tai 
muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten, jol
lei asiakirjan siirtänyt viranomainen ole toi
sin määrännyt. Tarkoituksena on saada ai
kaan tarkoituksenmukainen järjestelmä, joka 
mahdollistaa arkistoaineistoa koskevien asi
oiden ratkaisun joustavasti erilaisten tilantei
den ja tarpeiden mukaan. 

Asiakirjan saaneen on 2 momentin mu
kaan annettava sitoumus siitä, ettei hän käy
tä asiakirjaa sen henkilön vahingoksi tai hal
ventamiseksi, jota asiakirja koskee, tai hänen 
läheisensä vahingoksi tai halventamiseksi 
taikka muiden salassapitovelvollisuuden suo
jaamien etujen loukkaamiseksi. Sitoumuksen 
rikkomisen seuraamuksista säädettäisiin 35 
§:ssä. 

28 §. V iranomaisen lupa salassa pidettä
vän asiakirjan saamiseen. Pykälä sisältää 
säännökset salassapidosta poikkeamisesta 
viranomaisen luvalla. Nykyään säännös lu
pamenettelystä on yleisten asiakirjain jul
kisuudesta annetun lain 20 §:n 2 momentis
sa, jonka mukaan luvan tiedon saamiseen 
salassa pidettävästä asiakirjasta antaa asian
omainen ministeriö. 

Pykälän 1 momentin mukaisesti yleinen 
toimivalta luvan myöntämiseen ehdotetaan 
pääsäännön mukaan annettavaksi sille viran
omaiselle, jolla asiakirja on. Siten ul
koasiainministeriö voisi antaa pykälän mu
kaisen luvan myös ulkopoliittisia asioita kä
sittelevän hallituksen valiokunnan asiakir
joihin. Lupa voidaan antaa sekä viran
omaisille että yksityisille. 

Julkisuustoimikunta ehdotti menettelyä, 
jossa luvan olisi antanut tietosuojalautakunta 
silloin, kun tietoja pyydettäisiin muuta tar
koitusta kuin tieteellistä tutkimusta tai tilas
tointia varten. Ehdotusta arvosteltiin anne
tuissa lausunnoissa muun muassa menettely
jen monimutkaisuuden sekä tietosuojalauta
kunnan kapeana pidetyn asiantuntemuksen 
vuoksi. Tästä syystä lakiehdotuksessa onkin 
lähdetty siitä, että päätösvalta lupa-asioissa 
siirretään suoraan sille viranomaiselle, jonka 
asiakirjasta on kysymys. Ehdotetuna lupajär-

jestelmällä ja siihen liittyvällä muutoksenha
kujärjestelmällä pyritään siihen, että luvat 
ratkaistaan alimmassa sellaisessa viranomais
portaassa, jolla on riittävät edellytykset lupa
hakemusten asianmukaiseen käsittelemiseen. 
Koska luovutustarkoitus on rajoitettu ja lu
van myöntämisen edellytykset muuten an
kariksi tarkoitetut, on ensiasteen päätöksen
teko katsottu mahdolliseksi uskoa sille viran
omaiselle, jolla asiakirja on. Mahdollisesti 
aiheutuvia epäkohtia, esimerkiksi epäyh
tenäistä käytäntöä, pyrittäisiin lieventämään 
muun muassa koulutuksella. 

Jos lupa tiedon saamiseen tarvitaan use
an saman ministeriön alaisen viranomaisen 
asiakirjasta, luvasta päättäisi ehdotuksen mu
kaan ministeriö astanomaisia viranomaisia 
tarvittaessa kuultuaan. Poikkeussäännös on 
katsottu tarpeelliseksi tietoja pyytävän kan
nalta. Keskitetty menettely tällaisissa tapauk
sissa olisi myös tarkoituksenmukaista hallin
non kokonaistyömäärän kannalta. 

Hallitusmuodon säännöksistä ilmenee 
yksilön itsemääräämisoikeus. Silloin, kun 
viranomainen kerää tietoja yksilöiitä tai yh
teisöiltä näiden suostumuksen perusteella, ei 
voida pitää hyväksyttävänä itsemääräämis
oikeuden kannalta, että näitä tietoja käytet
täisiin vastoin suostumuksessa asetettuja eh
toja tietojen käytölle ja luovuttamiselle. Tä
män vuoksi ehdotetaan, että lupaa ei saa 
antaa vastoin suostumuksessa asetettuja eh
toja. Lain voimaantulosäännökseen sisältyy 
ennen lain voimaantuloa kerättyjä tietoja 
koskeva erityissäännös. 

Lupa voidaan myöntää tietojen saami
seen salassa pidettävästä asiakirjasta tieteel
listä tutkimusta ja tilastointia sekä viran
omaisen suunnittelu- ja selvitystyötä varten, 
jos on ilmeistä, ettei tiedon antaminen louk
kaa niitä etuja, joiden suojaksi salassapito
velvollisuus on säädetty. Lupaharkinta on 
kaksijakoinen siten, että se sisältää osaksi 
oikeusharkintaa ja osaksi tarkoituksenmukai
suusharkintaa. 

Kysymys siitä, onko ilmeistä, ettei tie
don antaminen loukkaa niitä etuja, joiden 
suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty, 
on ratkaistava oikeusharkinnalla. Oikeudelli
siin edellytyksiin kuuluu myös sen selvittä
minen, onko kysymys tieteellisestä tutki
muksesta tai onko käyttötarkoitus tilastolli
nen. Oikeudelliset edellytykset puuttuvat 
esimerkiksi silloin, kun hakijan kykyä suoja
ta saamansa tiedot voidaan perustellusti 
epäillä. Edellä kuvatussa lupaharkinnassa on 
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otettava huomioon myös lupaan liitettävissä 
olevien ehtojen ja määräysten vaikutus. 

Viranomaisen on tietojen luovutusta har
kitessaan otettava huomioon myös muu lain
säädäntö. Viranomaisen on siten erityisesti 
varmistettava, ettei tietojen antaminen johda 
henkilörekisterilain vastaiseen rekisterinpi
toon tai tietojen käyttöön. Henkilörekiste
riasetuksen 1 ~:ssä on tarkemmat säännökset 
tutkimusrekistereistä ja 2 §:ssä tilastotarkoi
tuksia varten pidettävästä henkilörekisteristä. 
Tietosuojasäännösten huomioon ottamiseksi 
onkin asianmukaista, että ennen luvan 
myöntämistä tietosuojavaltuutetulle varattai
siin tilaisuus tulla kuulluksi, jos henkilötieto
ja luovutetaan viranomaisen henkilörekiste
ristä tai henkilörekisteriin talletettaviksi. 

Vaikka luvan myöntäminen perustuu 
osaksi myös tarkoituksenmukaisuusharkin
taan, käytännössä luvan epääminen tällä 
perusteella voinee tulla vain harvoin kysy
mykseen. Yleisenä sääntönä voidaan pitää 
sitä, että tiedot annetaan, jos pyynnön tueksi 
on esitetty varteen otettavat syyt ja kaikki 
luovuttamiseen liittyvät kysymykset, erityi
sesti tietosuoja, on järjestettävissä siten, ettei 
luovuttamisesta objektiivisesti asiaa arvostel
len voi aiheutua salassa pidettävän edun 
loukkausta tai henkilörekisterilainsäädännön 
vastaista rekisteritoimintaa. 

Jos viranomainen ei anna lupaa, sen on 
tehtävä asiassa päätös. Viranomaisen päätök
seen saa hakea muutosta samassa järjestyk
sessä kuin muutoinkin lakiehdotuksen mu
kaisissa asioissa, viime kädessä valittaa kor
keimpaan hallinto-oikeuteen. 

Pykälän 2 momentin mukaan lupa tieto
jen saamiseen voidaan myöntää määräajaksi. 
Lupaan on liitettävä yleisen ja yksityisen 
edun suojaamiseksi tarpeelliset määräykset. 
Ehdoilla saattaa olla merkitystä myös harkit
taessa, täyttyvätkö luvan myöntämisen oi
keudelliset edellytykset. Joissakin tapauksis
sa voi olla mahdollista, että oikeudelliset 
edellytykset eivät täyty ilman, että lupaan 
sisällytetään ankaria ehtoja. Lupa olisi pe
ruutettavissa, milloin syytä tällaiseen menet
telyyn harkitaan olevan. 

Luvan perusteella salassa pidettäviä tie
toja saanut olisi vaitiolovelvollinen lakiehdo
tuksen 23 §:n 2 momentin mukaan. Lähtö
kohtana on, että salassapitovelvollisuus olisi 
sama kuin tiedot antaneella viranomaisella. 
Tietoja tutkimusta varten annettaessa viran
omaisella tulisi kuitenkin olla mahdollisuus 
arvioida, voidaanko joitakin tietoja sallia 
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otettaviksi mukaan julkaistavaan tutkimuk
seen. Kysymys voi olla etenkin sellaisista 
tiedoista, joiden salassapitoaika on kulumas
sa loppuun ja joiden salassa pitämiselle ei 
enää ole suurta intressiä. 

29 §. Salassa pidettävien tietojen anta
minen toiselle viranomaiselle. Pykälässä sää
dettäisiin viranomaisen oikeudesta antaa toi
selle viranomaiselle tietoja salassa pidettä
västä asiakirjasta. Toisen viranomaisen tie
dontarve ei aina edellytä koko salassa pi
dettävän asiakirjan saamista. Pykälän ot
sikko on ehdotuksessa muotoiltu tätä näkö
kohtaa korostavaksi. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan 
viranomainen voi antaa tiedon salassa pidet
tävästä asiakirjasta, jos tiedon antamisesta tai 
oikeudesta saada tieto on laissa erikseen ni
menomaisesti säädetty. Viranomaisen oikeus 
antaa toiselle viranomaiselle tietoja voi siten 
perustua muussa laissa oleviin erityissään
nöksiin. Lakiehdotuksen 26 §:n 2 momentin 
säännökset tulevat sovellettaviksi myös vi
ranomaisten väliseen tietojenvaihtoon, minkä 
lisäksi 28 §:ssä tarkoitettu lupa saada salassa 
pidettäviä tietoja voidaan antaa myös toiselle 
viranomaiselle. Viranomaisilla olisi lakieh
dotuksen mukaan samoin rajoituksin kuin 
muillakin oikeus saada toiselta viranomaisel
ta tietoja julkisista asiakirjoista. 

Momentin 2 kohdan mukaan tieto voi
taisiin antaa sen suostumuksella, jonka etu
jen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on 
säädetty. Kohta vastaa 26 §:n 1 momentin 2 
kohtaa. 

Momentin 3 kohdan mukaan tieto asia
kirjasta voidaan antaa, jos tieto tai asiakirja 
on tarpeen ennakkotietoa, ennakkoratkaisua 
tai viranomaisen päätöksestä tehtyä muutok
senhakua taikka toimenpiteestä tehdyn kan
telun tai alistusasian taikka kansainväliselle 
lainkäyttö- tai tutkintaelimelle tehdyn vali
tuksen käsittelemiseksi. 

Säännös sisältää itsestään selvän oi
keusohjeen, jonka tarkoituksena on turvata 
ennakkotiedon ja ennakkoratkaisun antami
sen, muutoksenhaun, kantelun ja alis
tusasian asianmukainen käsittely. Säännök
sellä pyritään turvaamaan se, että asioita 
käsittelevillä viranomaisilla on sama tieto
pohja päätöksensä tekemiseen kuin sitä en
siasteena käsitteleväliä viranomaisella. Muu
toksenhaulla tarkoitetaan paitsi oikaisuvaati
musta ja valitusta myös ylimääräisiä muu
toksenhakukeinoja. Kantelulla tarkoitetaan 
hallintokantelua ylemmälle viranomaiselle 
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tai valtioneuvoston oikeuskanslerille taikka 
eduskunnan oikeusasiamiehelle. 

Myös kansainvälisessälainkäyttö-ja tut
kiotaelimessä tehdyn valituksen käsittelemi
seksi voitaisiin antaa salassa pidettäviä tie
toja. Muun muassa ihmisoikeussopimusten 
mukaisten yksilövalitusasioiden käsittely 
edellyttää asiakirjojen luovuttamista paitsi 
asiaa käsitteleville kansainvälisille toimieli
mille myös ulkoasiainministeriölle ja asian 
käsittelyyn kotimaassa osallistuville viran
omaisille. 

Momentin 4 kohdan tarkoituksena on 
turvata myös viranomaiselle säädetyn val
vonta- tai tarkastustehtävän suorittaminen. 
Tarkoituksena ei ole, että viranomainen voisi 
säännöksen nojalla saada valvonnan tai tar
kastuksen kohteena olevalta viranomaiselta 
yleisesti kaikki tietynlaiset tiedot. Tiedon 
saamisen tulee olla tarpeen kulloinkin kysy
myksessä olevan yksittäisen valvonta- tai 
tarkastustehtävän suorittamiseksi. 

Viranomainen voisi 2 momentin mukaan 
antaa toiselle viranomaiselle tiedon sellaisis
ta osoite- ja muista yhteystiedoista, jotka 24 
§:n 1 momentin 31 kohdan mukaan on pi
dettävä salassa. 

Pykälän 3 momentin mukaan viranomai
nen voi avata toiselle viranomaiselle tekni
sen käyttöyhteyden henkilörekisterinsä sel
laisiin tietoihin, jotka toisen viranomaisen 
on laissa erikseen säädetyn velvoitteen mu
kaan otettava päätöksenteossaan huomioon. 

Pykälän tarkoituksena on vähentää eri
tyissäännösten tarvetta sellaisissa tilanteissa, 
joissa tiedon luovuttamista voidaan pitää 
hyväksyttävänä ja jotka perustuvat erityis
säännöksiin. Momentissa tarkoitettuina luo
vuttamisperusteena olisivat esimerkiksi sel
laiset etuuden myöntämistä koskevat sään
nökset, joissa määritellään, minkälaiset muut 
etuudet muodostavat esteen kyseisen etuuden 
myöntämiselle. Tällaisesta voidaan esimerk
kinä mainita opintotuen myöntämistä koske
vat opintotukilain (65/1994) 6 §:n säännök
set. 

Salassa pidettäviä tietoja voidaan ehdo
tuksen mukaan käyttöyhteyden avulla hank
kia vain henkilöistä, jotka ovat antaneet 
siihen suostumuksensa, jollei salassa pidet
tävien tietojen luovuttamisesta erikseen ni
menomaisesti toisin säädetä. Lisäedellytys 
on tarpeen yksityisyyden suojan perustus
laillisen suojan vuoksi. Säännös ohjaisi 
myös viranomaisia parantamaan rekisteröi
tyjen mahdollisuuksia saada tietoja itseään 

koskevien tietojen käsittelystä siten kuin 
henkilötietojen suojaa koskevassa direktiivis
sä edellytetään. 

Lakia valmisteltaessa harkittiin myös 
mahdollisuutta ottaa lakiin säännös, jonka 
mukaan salassa pidettävä tieto voitaisiin an
taa yksittäistapauksessa silloin, jos tieto on 
erittäin tärkeä viranomaiselle säädetyn tehtä
vän suorittamiseksi ja jos on ilmeistä, ettei 
tiedon luovuttamisesta aiheudu olennaista 
haittaa niille eduille, joiden suojaamiseksi 
salassapitovelvollisuus on säädetty. Tiedon 
luovuttamisen luvallisuus olisi siten riippu
nut sen saamisesta aiheutuvan hyödyn ja sen 
luovuttamisesta aiheutuvan haitan välisestä 
etuvertailusta. Intressivertailuun perustuvaan 
tietojen luovutukseen oikeuttavaa säännöstä 
ei katsottu tarpeelliseksi eikä tarkoituksen
mukaiseksi sisällyttää esitykseen etenkään, 
kun otetaan huomioon perusoikeusuudistuk
sessa asetetut lähtökohdat, muun muassa 
vaatimus siitä, että henkilötietojen suojasta 
säädetään lailla. Jos toisen viranomaisen hal
lussa olevan tiedon saaminen on tärkeää tie
tynlaisten asioiden käsittelyssä, tiedon tar
vetta ei käytännössä ole mahdollista hoitaa 
yksittäistapauksellisella harkinnalla, vaan 
asia edellyttää nimenomaista säännöstä. 
Säännös olisi myös siirtänyt eduskunnalle 
kuuluvaa päätösvaltaa hallinnolle. Julkisuus
toimikunnan tekemä laaja kysely eri viran
omaisille osoitti myös, että erityislainsäädän
nön viime vuosina tapahtuneen kehittämis
työn jälkeen ei ole sellaisia yleisiä ongelmia, 
joiden vuoksi olisi tarpeen ottaa yksittäista
pauksiin sovellettavissa olevaa säännöstä la
kiin. Tietojen saantia koskevien säännösten 
kehittäminen kuuluu osana ministeriöiden 
omaan valmisteluvastuuseen, mitä entises
tään tehostavat lakiehdotuksen 18 §:n 1 mo
mentin 3 kohdan mukaiset suunnittelua kos
kevat velvoitteet. 

30 §. Salassa pidettävien tietojen an
taminen ulkomaan viranomaiselle ja kansain
väliselle toimielimelle. Pykälän mukaan sa
lassa pidettäviä tietoja voitaisiin antaa ulko
maan viranomaiselle tai kansainväliselle toi
mielimene silloin, kun yhteistyöstä vastaa
valle suomalaiselle viranomaiselle voitaisiin 
lain mukaan antaa tällaisia tietoja. Edelly
tyksenä on, että viranomaisten välinen yh
teistyö asiassa, jota varten tietoja pyydetään, 
perustuu kansainväliseen Suomea sitovaan 
sopimukseen tai säädökseen, kuten Euroopan 
yhteisöjen asetukseen. 

31 §. V iranomaisen asiakirjan salassapi-
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don lakkaaminen. Pykälä sisältää asiakirjan 
salassapidon lakkaamista koskevat pääsään
nöt 

Pykälän 1 momentin mukaan asiakirjan 
salassapito lakkaa salassapitoajan kuluttua 
umpeen. Momentin sisältö vastaa keskeisiltä 
osiltaan yleisten asiakirjain julkisuudesta 
annetun lain 21 §:n 1 momenttia. Salassa
pitoajoista on säännökset ehdotetussa 2 mo
mentissa, minkä lisäksi niistä voi olla sää
detty erikseen. Pykälä on tarkoitettu koske
maan myös sellaisia asiakirjoja, joiden salas
sapidosta säädetään muualla kuin ehdotetus
sa laissa. Tällaisia olisivat lain säätämisen 
jälkeenkin esimerkiksi verotusta koskevat 
asiakirjat. Jos erityislaissa säädetään asiakir
jan salassapidon lakkaamisesta lakiehdotuk
sesta poikkeavana tavalla, sovelletaan eri
tyislakia. 

Yksittäiseen salassapitomääräykseen pe
rustuvan asiakirjan salassapito päättyy pää
töksessä asetetun määräajan kuluttua tai kun 
salassapitomääräyksen antanut viranomainen 
on peruuttanut salassapitomääräyksen. Salas
sapitomääräyksen antamiseen oikeuttavia 
säännöksiä sisältyy erityislakeihin, kuten 
tasavallan presidentin kansliasta annetun lain 
60 §:ään. Oikeudenkäynnin julkisuudesta 
annetun lain 9 §:n 2 momentissa olevassa 
erityissäännöksessä mainituin perustein tuo
mioistuin voi päättää oikeudenkäyntiaineis
ton, lukuun ottamatta sovellettuja lainkohtia 
ja tuomiolauselmaa, pidettäväksi salassa 
määräajan, enintään 40 vuotta päätöksen 
antamisesta. 

Yleinen salassapitoaika olisi 2 momentin 
mukaan 25 vuotta, kuten nykyisinkin. Ver
tailun vuoksi voidaan todeta, että Ruotsin 
salassapitosäännökset sisältävässä laissa 
(Sekretesslagen) säädetyt salassapidon enim
mäisajat vaihtelevat 2 ja 70 vuoden välillä. 
Eräissä Länsi-Euroopan maissa arkistolain
säädäntöön perustuvana yleisperiaatteena on, 
että yleisissä arkistoissa olevat asiakirjat 
ovat yleisön saatavissa 30 vuoden kuluttua 
asiakirjan valmistumisesta. Tästä periaattees
ta on kuitenkin poikkeuksia. 

Momentissa on pyritty tulkintaongelmi
en välttämiseksi mahdollisimman yhtenäisiin 
ja selkeisiin salassapitoaikoihin. Yleistä sa
lassapitoaikaa ei ole sidottu suojeltavan edun 
tärkeyteen. Joustoa salassapidon päättymi
seen ehdotuksen mukaan toisi paitsi viran
omaisten mahdollisuus antaa lupa salassa 
pidettävien tietojen antamiseen, myös vahin
koedellytyslausekkeiden entistä laajempi 

käyttö etenkin yleisen edun suojaamiseksi 
tarkoitetuissa salassapitosäännöksissä. Vahin
koedellytyslausekkeissa asiakirjan salassapi
tovelvollisuus riippuu aiheutuvista haitoista. 
Tämän vuoksi asiakirjat eivät ole salassa 
pidettäviä kauempaa kuin on tarpeen aiheu
tuvien haittojen välttämiseksi. Vahinkoedel
lytyslausekkeiden mukainen tosiasiallinen ai
ka, jona asiakirjat pidetään salassa, saattaa 
siten olla huomattavasti lyhyempi kuin la
kiehdotuksen mukainen yleinen salassapito
aika. 

Yksityisyyden suojaamiseksi salassa pi
dettävien asiakirjojen salassapitoaika olisi 
yleistä 25 vuoden salassapitoaikaa pitempi. 
Yksityisyyden suojaamisella tarkoitetaan 
tässä muun muassa henkilön terveydentilaa 
koskevan tiedon tai yksityiselämään liittyvän 
seikan suojaamista julkisuudelta. Yksityisyy
den suojaa koskevat tärkeimmät salassapi
tosäännökset on sijoitettu lakiehdotuksen 24 
§:n 1 momentin 24 - 32 kohtiin, minkä li
säksi niistä voi olla myös erityissäännöksiä. 
Ehdotuksen mukaan salassapitoaika pitenisi. 
Yksityiselämän suojaamiseksi salassa pidet
täväksi säädetyn tai määrätyn asiakirjan sa
lassapitoaika olisi 50 vuotta sen henkilön 
kuolemasta, jota asiakirja koskee. 

Pykälän 3 momentissa mainitulla perus
teella valtioneuvosto voi pidentää asiakirjan 
salassapitoaikaa enintään 30 vuodella siitä, 
miten se muuten määräytyisi. Tämän sään
nöksen tarvetta voidaan perustella erityisesti 
yksityisyyden suojaan, mutta myös valtion 
turvallisuuteen ja kansainvälisten suhteiden 
hoitamiseen liittyvillä intresseillä. Muissakin 
tapauksissa saattaa poikkeuksellisesti olla 
perusteltua jatkaa salassapitoa 1 ja 2 mo
menttien mukaisten määräaikojen jälkeen. 

Valtioneuvosto on yleisten asiakirjain 
julkisuudesta annetun lain 22 §:n nojalla 
jatkanut muun muassa eräiden ulkoasiainhal
lintoon, ulkomaankauppaan ja poliisitoimeen 
liittyvien asiakirjojen salassapitoaikoja 15, 
25 ja 35 vuodella. Käytännössä salassapito
aikoja ei ole jatkettu 50 vuodella, vaikka 
mainitun lain 22 §:ssä annetaan siihen mah
dollisuus. Ehdotuksessa on enimmäisaika 
alennettu 30 vuodeksi. Jos pitempiä salassa
pitotarpeita esiintyy, niistä olisi vastaisuu
dessa säädettävä erityislailla. 

Ehdotuksen mukaan asiakirjan salassapi
toajan pidentäminen on mahdollista vain, jos 
on ilmeistä, että asiakirjan tuleminen julki
seksi aiheuttaisi määräajan päätyttyäkin mer
kittävää haittaa niille eduille, joiden suojaa-
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miseksi salassapitovelvollisuus on säädetty. 
Säännös on siis tiukempi kuin yleisten asia
kirjain julkisuudesta annetun lain 22 §, jon
ka mukaan salassapitoa voidaan jatkaa, mil
loin syytä on. Koska salassapidon jatkami
nen on poikkeuksellinen toimenpide, on sen 
edellytykset pyritty määrittelemään nykyistä 
täsmällisemmin laissa. 

Valtioneuvosto voi peruuttaa salassapi
don pidentämistä koskevan päätöksensä tai 
lyhentää asettamaansa määräaikaa. Vaikka 
pyrkimyksenä on vähentää valtioneuvoston 
tehtäviä yksittäisiä päätöksiä tekevänä viran
omaisena, päätöksenteko tässä asiassa ehdo
tetaan valtioneuvoston yleisistunnolle, koska 
asia on merkitykseltään tärkeä ja kysymyk
sessä on suhteellisen harvoin tehtävä päätös. 
Päätös salassapitoajan pidentämisestä on teh
tävä ennen kuin salassapitoaika on ehtinyt 
kulua umpeen. 

Salassapitoajan laskentaa koskevat sään
nökset on otettu pykälän 4 momentiksi. 
Asiakirjan salassapitoaika lasketaan asiakir
jan päivämäärästä tai, jos asiakirjassa ei ole 
päivämäärää, sen valmistumisesta. Valmis
tumisajankohtaa määriteltäessä voidaan so
veltaa lain 6 ja 7 §:n säännöksiä. Siten esi
merkiksi rekisteriin tehtyjen merkintöjen sa
lassapitoaika lasketaan merkinnän tekemises
tä. Säännöksen toimivuus edellyttää käytän
nössä sitä, että salassa pidettäviä asiakirjoja 
laadittaessa ja rekisterimerkintöjä tehtäessä 
laadinta- ja merkintäajankohta kirjataan, jos 
se on mahdollista. Viranomaiselle tulleen 
yksityisen asiakirjan salassapitoaika laske
taan siitä päivästä, jona viranomainen on 
saanut asiakirjan. 

32 §. Vaitiolovelvollisuudesta poik
keaminen ja sen lakkaaminen. Lakiehdotuk
sen 26 - 31 §:n säännökset on kirjoitettu 
koskemaan vain salassa pidettäviä asiakirjo
ja. Lakiehdotuksen mukaan asiakirjasalai
suus ja vaitiolovelvollisuus ovat käytännössä 
lähes toisensa kattavia. Siten se, m1tä sääde
tään asiakirjasalaisuudesta, koskee yleensä 
automaattisesti myös vaitiolovelvollisuutta. 
Vaitiolovelvollisuus voi kuitenkin olla laa
jempi kuin asiakirjasalaisuus, koska se kos
kee myös sellaisia tietoja, joita ei ole tallen
nettu. Näitä tilanteita varten ja muutenkin 
selvyyden vuoksi ehdotetaan nimenomaisesti 
säädettäväksi, että se, mitä salassa pidettä
västä asiakirjasta säädetään, koskee myös 
vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tie
toa. Käytännön merkitystä tällä säännöksellä 
olisi muun muassa vaitiolovelvollisuuden 

lakkaamisessa. 

8 luku. Erinäiset säännökset 

Lukuun sisältyvät muutoksenhakua sekä 
asiakirjan antamisesta perittäviä maksuja 
koskevat säännökset, rangaistussäännökset, 
asetuksen antamista koskeva valtuussäännös 
sekä lain voimaantulo- ja siirtymäsäännök
set 

33 §. Muutoksenhaku. Pykälä sisältää 
muutoksenhakua koskevat perussäännökset. 
Sen mukaan viranomaisen päätökseen, jolla 
on kieltäydytty antamasta pyydetty asiakirja, 
saa hakea muutosta valittamalla siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

Valittaminen viranomaisen myönteisestä 
päätöksestä ei ehdotuksen mukaan ole mah
dollista. Yksityisellä saattaisi olla intressi 
valittaa päätöksestä, jolla on annettu tietoja 
häntä koskevia seikkoja sisältävästä salassa 
pidettävästä asiakirjasta. Tällainen tilanne 
voi syntyä annettaessa tietoja asiakirjasta 
lain 28 §:n nojalla. Oikeussuojan tarvetta 
saattaa syntyä myös silloin, kun viranomai
nen tulkinnanvaraisessa tilanteessa joutuu 
ratkaisemaan, onko pyydetty tieto tämän lain 
nojalla salassa pidettävä vai ei. Viranomai
nen voi esimerkiksi vastoin elinkeinonhar
joittajan tahtoa antaa tiedon elinkeinotoimin
taa koskevasta seikasta, jos se katsoo, ettei 
tiedon antaminen aiheuta elinkeinonharjoitta
jalle taloudellista vahinkoa (24 §:n 1 mo
mentin 20 kohta). 

Valitusoikeuden myöntämistä vastaan 
puhuu muun muassa se, että valitus siirtäisi 
tiedon antamista koskevan päätöksen täytän
töönpanoa. Valitusaika alkaisi kunkin asian
osaisen osalta kulua vasta siitä, kun myön
teinen päätös valitusosoituksineen on annettu 
tälle tiedoksi. Asianosaispiiri taas saattaisi 
ainakin henkilötietoja massaluovutettaessa 
olla suuri tai vaikeasti määriteltävissä. Koska 
nämä seikat viivästyttäisivät tiedon saamista 
asiakirjasta, on ehdotuksessa päädytty siihen, 
että vain viranomaisen kielteisestä päätök
sestä saa valittaa, kuten on laita myös voi
massa olevan lain mukaan. Yksityiselle, 
joka katsoo, että tietoa asiakirjasta ei olisi 
pitänyt antaa, jäisi käytettäviksi mahdolli
suus hallintokanteluun ja vahingonkorvaus
vaatimuksen esittämiseen. 

Ehdotuksessa ei ole määritelty, kenellä 
on valitusoikeus kielteisestä päätöksestä, 
joten se määräytyy yleisten muutoksenhaku
oikeutta koskevien periaatteiden mukaan. 
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Muutoksenhakijoina ovat yleensä esiintyneet 
vain tietopyyntöön kielteisen ratkaisun saa
neet. Viranomainen on saattanut hakea muu
tosta suna tapauksessa, että valitusvi
ranomainen on velvoittanut viranomaisen 
antamaan tiedon asiakirjasta ja että viran
omaisella on kyseisessä asiassa valvontateh
tävä. 

Muutoksenhaussa noudatetaan hallinto
lainkäyttölakia. Sovellettaviksi tulevat muun 
muassa mainitun lain säännökset valitusajas
ta, valituksen tekemisestä ja valitusosoituk
sesta. 

Jos kysymys on valtion liikelaitoksen tai 
ehdotetun lain 4 §:n 2 momentissa tarkoite
tusta julkista tehtävää hoitavan päätöksestä, 
valitus tehtäisiin alueelliselle hal
lintotuomioistuimelle, joka määräytyisi hal
lintolainkäyttölain mukaan. 

34 §. Maksut. Säännöksessä luetellaan 
tilanteet, jolloin ehdotettuun lakiin perustuva 
tiedon antaminen asiakirjasta voidaan säätää 
maksulliseksi. Voimassa olevassa laissa ei 
vastaavaa säännöstä ole. 

Tiedon antamisesta voidaan periä maksu 
silloin, kun asiakirjasta annetaan kopio. Ko
piolla tarkoitetaan tässä myös esimerkiksi 
automaattisen tietojenkäsittelyn avulla laadi
tun asiakirjan sähköistä jäljennöstä. Maksu 
voidaan periä myös, kun tieto annetaan tu
losteena tai teknisen käyttöyhteyden välityk
sellä. 

Maksun periminen edellä tarkoitetuissa 
tilanteissa on mahdollista kuitenkin vain sillä 
edellytyksellä, että maksusta on erikseen 
säädetty laissa tai asetuksessa. Valtion viran
omaisten suoritteiden maksullisuus määräy
tyy valtion maksuperustelain (150/1992) ja 
sen nojalla annettujen säännösten mukaan. 
Maksu voi määräytyä myös viranomaiskoh
taisten lakien ja niiden nojalla annettujen 
maksuasetusten perusteella. Valtion liikelai
tosten tuottamien palvelujen hinnoittelu mää
räytyy valtion liikelaitoslain ja liikelaitos
kohtaisten säännösten nojalla. Kunnan palve
luista ja muista suoritteista perittävien mak
sujen perusteista päättää kuntalain 13 §:n 4 
kohdan mukaan valtuusto. 

Ehdotettuun lakiin perustuvaa tiedon an
tamista asiakirjasta suullisesti ja sen anta
mista viranomaisen luona luettavaksi ja jäl
jennettäväksi ei voida säätää maksulliseksi. 

35 §. Rangaistussäännökset. Lakiehdo
tuksen rangaistussäännös on kirjoitettu viit
taussäännöksen muotoon. Säännöstä laaditta
essa on otettu huomioon rikoslainsäädännön 

kokonaisuudistuksen toisen vaiheen käsittä
vät rikoslain ja eräiden muiden lakien muu
tokset. 

Pykälän 1 momentissa viitataan ensin 
rikoslain 40 luvun säännöksiin, koska ehdo
tettua lakia soveltavat ensisijaisesti virkamie
het ja julkisyhteisön työntekijät. Virkamie
hen ja julkisyhteisön työntekijän salassapito
rikosta koskeva säännös on rikoslain 40 lu
vun 5 §:ssä. Säännös harkinnanvaraisesti 
julkisen asiakirjan luvattoman paljastamisen 
rangaistavuudesta sisältyy rikoslain 40 luvun 
6 §:ään. 

Tässä esityksessä ehdotetaan kumotta
vaksi rikoslain 40 luvun 6 §. Siinä säädetään 
rangaistus tiedon Iuvattarnasta paljastamises
ta sellaisesta asiakirjasta, joka ei ole julki
nen. Rangaistusten lieventäminen tältä osin 
johtuu niistä ratkaisuista, joihin lakiesitystä 
laadittaessa on päädytty valmistelun julki
suuden lisäämiseksi. On luonnollista, että 
pyrittäessä lisäämään valmistelun julkisuutta 
myös siihen liittyviä rangaistussäännöksiä 
lievennetään. Tältä osin viitataan lisäksi 
rikoslain 40 luvun muuttamista koskevan 
lakiehdotuksen yksityiskohtaisiin perustelui
hin. 

Momentissa viitattaisiin myös 38 luvun 
1 ja 2 §:ään, jotka koskevat yksityisen salas
sapitorikosta ja salassapitorikkomusta. Lain
kohdat eivät koske virkamiehiä. Niiden so
veltamispiiriin kuuluisivat lähinnä ne tilan
teet, joissa yksityinen on viranomaisen lu
valla tai toimeksiantosuhteessa viranomai
seen saanut salassa pidettäviä tietoja ja rik
koo velvollisuutensa pitää asiakirja salassa 
tai vaitiolovelvollisuutensa. Ilman palvelus
suhdetta viranomaisessa toimivat, kuten 
harjoittelijat tai vapaaehtoistyötä tekevät, 
ovat lain 23 §:n mukaan vaitiolovelvollisia. 
Vaitiolovelvollisuuden ja hyväksikäyttökiel
lon rikkominen edellä tarkoitetuissa tapauk
sissa olisi rangaistavaa rikoslain 38 luvun 
säännösten mukaan. 

Salassapitovelvollisuuden rikkomiseen 
rinnastetaan pykälän 2 momentin mukaan la
kiehdotuksen 27 §:ssä tarkoitetun sitoumuk
sen sekä 28 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
määräyksen rikkominen. 

36 §.Asetuksen antaminen. Asetuksella 
annettaisiin tarkempia säännöksiä lain täy
täntöönpanosta. 

Asetuksen tasoisten salassapitosäännös
ten kumoaminen voimaantulosäännökseen 
otettavana yleissäännöksellä voisi käytän
nössä aiheuttaa tulkintaongelman siitä, mitkä 
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säännökset ovat voimassa, mitkä eivät. Tä
män vuoksi säännökset on asianmukaisinta 
kumota erikseen annettavana asetuksella. 
Erillinen asetuksenantovaltuus on tarpeen, 
jotta kaikki uuteen lakiin otettavien salassa
pitosäännösten kanssa päällekkäiset asetuk
sen tasoiset säännökset voidaan kumota tut
kimatta sitä, onko ne annettu yleisten asia
kirjain julkisuudesta annetun lain tai mah
dollisesti jonkin muun lain nojalla. 

Tarkempia säännöksiä salassa pidettävi
en asiakirjojen salaisuusluokituksesta ja kä
sittelystä sekä muusta lain täytäntöönpanosta 
voitaisiin antaa 18 §:n 2 momentissa olevan 
valtuuden nojalla. Asetusluonnokset ovat 
esityksen liitteenä. 

37 §. V oimaantulo. Pykälän 1 momen
tissa olisi tavanomainen voimaantulosään
nös. 

Pykälän 2 momentin mukaan lailla ku
mottaisiin yleisten asiakirjojen julkisuudesta 
annettu laki siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen. Uuden lain säännöksiä sovel
lettaisiin siten myös ennen sen voimaantuloa 
syntyneisiin asiakirjoihin. Vastaavasti on 
menetelty yleisten asiakirjain julkisuudesta 
annetun lain tullessa voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1952 ja sitä myöhemmin muu
tettaessa. Myös yleisten asiakirjain julkisuu
desta annettuun lakiin 1 päivänä tammikuuta 
1983 voimaan tulleella lailla lisätyt asian
osaisjulkisuutta koskevat 3 a luvun säännök
set tulivat voimaan siten, että niitä voitiin 
soveltaa myös sellaisiin asiakirjoihin, jotka 
kuuluivat ennen lainmuutoksen voimaantu
loa ratkaistuihin asioihin. Tätä perusteltiin 
muun muassa sillä, että ehdotetut säännökset 
merkitsivät pitkälti aikaisemmin noudatetun 
käytännön vahvistamista. Kysymyksessä oli 
lisäksi oikeussuojaa lisäävä säännöstö. 

Yleisten asiakirjain julkisuudesta anne
tun lain voimassa ollessa laaditut sisäiset 
viranomaisselvitykset tulisivat ehdotuksen 
mukaan julkisiksi, jos asian käsittely on vi
ranomaisessa päättynyt ja jos ne eivät sään
nösten mukaan ole salassa pidettäviä. Taan
nehtivasta voimaantulosta aiheutuviin hait
toihin kiinnitettiin huomiota muun muassa 
laintarkastuskunnan 21 päivänä joulukuuta 
1982 antamassa lausunnossa ehdotuksesta 
hallituksen esitykseksi laiksi yleisten asia
kirjain julkisuudesta annetun lain muuttami
sesta (laintarkastuskunnan lausunto n:o 
3/1982). Perusteluja sille, että uuden lain 
sisäisiä viranomaisselvityksiä koskevat sään
nökset koskisivat vasta lain voimaantulon 

jälkeen laadittuja asiakirjoja, voidaan kyllä 
esittää. Lakia valmisteltaessa on kuitenkin 
päädytty toisenlaiseen ratkaisuun. Tähän 
ovat vaikuttaneet lähinnä selvyysvaatimus ja 
muut käytännön syyt, kuten yhdenmukaisuus 
asiakirjojen arkistoinnissa ja muussa järjestä
misessä. Menettelystä ei ole arvioitu aiheu
tuvan myöskään todellista haittaa, koska 
uusissa salassapitosäännöksissä on otettu 
huomioon sisäisiin selvityksiin liittyvät suo
jan tarpeet. 

Yleisten asiakirjain julkisuudesta anne
tun lain nojalla annetut määräykset pitää 
asiakirja salassa jäisivät pykälän 3 momentin 
mukaan uuden lain voimaan tultua edelleen 
voimaan. Säännöstä on pidetty tarpeellisena 
selvyyssyistä. Aikaisemmin annettuihin sa
lassapitomääräyksiin ei ole katsottu voitavan 
puuttua yleisillä säännöksillä. 

Pykälän 4 momentti sisältäisi erityis
säännöksen, joka koskee vapaaehtoisesti vi
ranomaisille annettujen tietojen käyttöä ja 
luovuttamista tieteelliseen tutkimukseen. 
Koska tutkimusaineistoja kerättäessä ei ole 
välttämättä käytetty kirjallisia suostumuslo
makkeita tai suostumusten tulkinta voi 
muusta syystä olla vaikeaa, ehdotetaan, että 
ennen lain voimaantuloa tutkimustarkoituk
siin kerättyjä aineistoja voitaisiin käyttää ja 
luovuttaa tieteelliseen tutkimuksiin lakiehdo
tuksen 28 §:stä riippumatta, jos on ilmeistä, 
ettei tietojen tällainen käyttö ja luovutus 
olennaisesti poikkea niistä tarkoituksista, 
joita varten tiedot on annettu. 

38 §. Siirtymäsäännös. Pykälään sisältyy 
kaksi eri määräaikaa. Lain 18 §:n 1 momen
tin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut luettelot ja 
kuvaukset olisi laadittava vuoden kuluessa 
lain voimaantulosta. Luettelojen laatimiseen 
ei ole tarpeellista varata vuotta pidempää 
määräaikaa, koska viranomaisten on jo ar
kistolainsäädännön vuoksi luetteloitava ja 
määriteltävä toiminnassaan syntyvät aineistot 
ja niiden säilyttämisajat. 

Ennen ehdotetun lain voimaantuloa 
käyttöönotetut tietojärjestelmät on suojatta
va ja niissä olevien tietojen suojaa, eheyttä 
ja laatua turvaavat toimenpiteet toteutettava 
lain mukaisina viiden vuoden kuluessa lain 
voimaantulosta, jollei asetuksella säädetä 
tätä myöhemmästä ajankohdasta. Siirtymäai
ka on katsottu tarpeelliseksi mahdollisista 
ohjelmistomuutoksista aiheutuvien kustan
nusten pienentämiseksi. Koska valtioneuvos
ton 18 §:n 2 momentin nojalla antamilla 
teknisillä tietoturvallisuusohjeilla ja -mää-
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räyksillä voi olla vaikutusta säännöksessä 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin, ehdotetaan, 
että asetuksella voitaisiin säätää tätä pitempi
kin siirtymäaika. 

1.2. Henkilörekisterilaki 

Henkilörekisterilakia ehdotetaan muutet
tavaksi niin, että sen ja ehdotetun vi
ranomaisten toiminnan julkisuutta koskevan 
lain välinen suhde olisi selkeä. Lain 37 §:n 
1 momenttiin ehdotetaan tehtäviksi perusoi
keusuudistuksesta sekä ehdotetuista muutok
sista johtuvat tekniset korjaukset. 

18 §. Henkilötiedon luovuttamisen ylei
set edellytykset. Pykälä sisältää perussään
nökset siitä, milloin henkilörekisterissä ole
van tai sitä varten kerätyn henkilötiedon saa 
luovuttaa. Lain 19 § puolestaan sisältää lisä
edellytykset sille, että tietoja voidaan luovut
taa massaluovutuksena tai arkaluonteisena 
otantana. Massaluovutuksen ja arkaluontoi
sen otannan käsitteet on määritelty lain 2 
§:ssä. Lain 18 §:n otsikkoa ehdotetaan muu
tettavaksi siten, että se nykyistä selvemmin 
ilmaisisi 18 ja 19 §:n välisen suhteen. Vas
taavasti 18 ja 19 §:n välisen suhteen vuoksi 
18 §:n 1 momentin 1 kohtaan ehdotetaan 
otettavaksi maininta tietosuojalautakunnan 
luvasta. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 6 
momentti, jonka mukaan henkilötiedon luo
vuttamisesta viranomaisen henkilörekisteristä 
on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa säädetään. Vi
ranomaisen henkilörekisterit ovat ehdotetun 
viranomaisten toiminnan julkisuutta koske
van lain soveltamisalaan kuuluvia asiakirjo
ja. Siten tiedon saaminen niistä määräytyy 
julkisuutta koskevien säännösten mukaan. 
Kuten viranomaisen toiminnan julkisuutta 
koskevan lakiehdotuksen perusteluissa on 
todettu, yleiset henkilötietojen luovuttamista 
koskevat säännökset olisivat edelleenkin jul
kisuutta koskevassa laissa. Henkilörekisteri
lain 19 §:n henkilötunnuksen luovuttamista 
koskevat henkilörekisterilain säännökset tuli
sivat edelleenkin sovellettaviksi luovutettaes
sa tietoja viranomaisen henkilörekisteristä. 

Kuten jäljempänä tarkemmin ilmenee, 
tarkoituksena on luopua voimassa olevassa 
laissa annetusta mahdollisuudesta myöntää 
lupa poiketa henkilörekisterilain ja sen nojal
la annetun asetuksen säännöksistä. Ehdo
tuksen mukaan lupa voitaisiin kuitenkin 
myöntää henkilötietojen massaluovutukseen. 

37 §. Luvat. Henkilörekisterilakia saa
dettäessä lakiin oli tarpeellista ottaa sään
nökset poikkeuslupamenettelystä, koska la
kia valmisteltaessa ei ollut mahdollista va
rautua erilaisiin käytännössä esiin tuleviin 
tilanteisiin aikaisemmin yleisesti sääntele
mättömällä alalla. Tietosuojalautakunnalle 
annettiin oikeus myöntää lupa poiketa henki
lörekisterilain ja sen nojalla annetun asetuk
sen säännöksistä sekä oikeus myöntää lupa 
luovuttaa massaluovutuksena ja arkaluontei
sena otantana henkilötietoja myös viran
omaisten atk:n avulla ylläpitämästä henkilö
rekisteristä. 

Mahdollisuus poikkeuslupamenettelyyn 
on lainsäädännön kehittymisen vuoksi me
nettänyt pitkälti merkityksensä etenkin vi
ranomaisten välisessä tietojenvaihdossa. Lain 
voimaantulon jälkeen poikkeuslupa-asiat 
koskivat muun muassa väestörekisteritietojen 
luovuttamista mikrofilmitulosteina, verotieto
jen luovuttamista massaluovutuksina sekä 
henkilötietojen tallettamista henkilömatrikke
lien laatimista varten. Tällaisista rekisteritoi
minnoista on nyttemmin annettu erityissään
nökset. Yksityissektorilla on tarve lupaan 
perustuvaan rekisterinpitoon erityisesti pank
keihin ja vakuutuslaitoksiin kohdistuvien 
väärinkäytösten estämiseksi. 

Hallitusmuodon 8 §:n 1 momentin mu
kaan henkilötietojen suojasta on säädettävä 
lailla, minkä vuoksi ei voida pitää asianmu
kaisena, että tietosuojalautakunta voisi antaa 
luvan poiketa mistä tahansa henkilörekisteri
lain säännöksestä. Myös henkilötietotoimi
kunnan mietinnössä ehdotetaan poikkeuslu
pamenettelystä luopumista sekä sen korvaa
mista lupamenettelyllä, jota voitaisiin sovel
taa nykyistä huomattavasti harvalukuisem
missa tilanteissa. 

Edellä mainituista syistä ehdotetaan, että 
lain 37 §:n 1 momenttiin otettaisiin säännös 
tietosuojalautakunnan luvasta. Ehdotuksen 
mukaan tietosuojalautakunta voisi antaa 
henkilörekisterilain 5, 7 tai 18 - 20 §:ssä 
tarkoitetun luvan, jos tietojen tallettami~en 
tai luovuttaminen taikka henkilörekistenen 
yhdistäminen on välttämätöntä tärkeän ylei
sen tai yksityisen edun vuoksi ja jos rekiste
röidyn yksityisyyden sekä hänen etujensa ja 
oikeuksiensa ja valtion turvallisuuden vaa
rantuminen voidaan estää. Samalla pykälän 
otsikko muutettaisiin sen sisältöä paremmin 
vastaavaksi. 

Ehdotus merkitsee, että tietosuojalauta
kunta voi antaa luvan tallettaa henkilötietoja 
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silloinkin, kun rekisterinpitäjän ja rekiste
röidyn välillä ei ole sellaista oikeudellista tai 
tosiasiallista suhdetta, joka täyttäisi lain 5 
§:n 1 momentin mukaisen yhteysvaatimuk
sen. Henkilötietojen suojaa koskevan direk
tiivin mukaan henkilötietojen käsittely voi
daan sallia muun muassa silloin, kun käsitte
ly on tarpeen rekisterinpitäjän ja tiedot saa
van sivullisen oikeutetun intressin toteutta
miseksi. Merkityksellisimmät rekisterit, jotka 
nykyisin perustuvat lautakunnan lupaan, 
täyttävät direktiivissä säädetyt edellytykset. 
Tällaisista voidaan esimerkkinä mainita 
pankkien väärinkäytösten estämiseksi pitämä 
tieto järjestelmä. 

Lautakunta voisi antaa luvan kerätä ja 
tallettaa arkaluonteisia tietoja muissakin kuin 
henkilörekisterilain 7 §:ssä säädetyissä tilan
teissa. Henkilötietojen suojaa koskevan di
rektiivin 8 artiklan 4 kohdan mukaan arka
luonteisten tietojen käsittely voidaan sallia 
valvontaviranomaisen päätöksellä tärkeää 
yleistä etua koskevasta syystä ja ottaen huo
mioon tarvittavat suojatoimet 

Henkilörekisterilain 18 §: ssä säädetään 
yleiset perusteet henkilötietojen luovutta
miselle ja 19 §:ssä edellytykset henkilötieto
jen luovuttamiselle massaluovutuksena. Lain 
20 §:ssä puolestaan säännellään edellytykset 
henkilörekistereiden yhdistämiselle. Tie
tosuojalautakunta voisi antaa luvan tällaisiin 
henkilötietojen käsittelytoimiin muissakin 
kuin laissa säädetyissä tapauksissa, jos ehdo
tetun 37 §:n 1 momentissa säädetyt edelly
tykset täyttyvät. 

Edellytyksenä lautakunnan luvan myön
tämiselle olisi, että tietojen tallettaminen tai 
luovuttaminen tai henkilörekisterien yhdistä
minen on välttämätöntä tärkeän yleisen tai 
yksityisen edun vuoksi ja että rekisteröidyn 
yksityisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuk
siensa ja valtion turvallisuuden vaarantumi
nen voidaan estää. Edellytykset on muotoiltu 
ottaen huomioon henkilötietojen suojaa kos
kevat kansainväliset sopimukset ja henkilö
tietojen suojaa koskeva direktiivi sekä niistä 
ilmenevät periaatteet rajoittaa henkilötietojen 
suojaa. 

Ehdotuksen mukaan lakiin viranomais
ten toiminnan julkisuudesta otettaisiin yleiset 
säännökset henkilötietojen luovuttamisesta 
viranomaisten henkilörekistereistä. Luovu
tusedellytysten sitominen henkilötietojen 
suojaa koskeviin säännöksiin sekä erityis
säännösten kehittyminen tekevät tarpeetto
maksi mahdollisuuden tietosuojalautakunnan 

lupaan, minkä vuoksi henkilörekisterilain 37 
§:n 1 momentissa ei enää viitattaisi viran
omaisten asiakirjojen julkisuutta määrittele
vään yleislakiin. 

Ehdotukseen otettaisiin siirtymäsäännös, 
jonka mukaan ennen lain voimaantuloa voi
massa olleen 37 §:n nojalla annettuihin poik
keuslupiin perustuvat toiminnot on saatettava 
lain mukaisiksi kolmen vuoden kuluessa lain 
voimaantulosta. Määräaika vastaa sitä aikaa, 
jossa henkilötietojen käsittely on saatettava 
vastaamaan henkilötietojen suojaa koskevan 
direktiivin mukaisia vaatimuksia. Henkilö
tietojen suojaa koskevan yleislain uudistami
nen on saatettava voimaan jo tätä ennen 
henkilötietojen suojaa koskevan direktiivin 
mukaisesti. 

1.3. Kuntalaki 

Kuntalain valmistelussa ei voitu enna
koida julkisuus- ja salassapitolainsäädännön 
kokonaisuudistusta, minkä vuoksi kuntala
kiin on tehtävä kokonaisuudistuksesta johtu
vat muutokset. Lisäksi on otettava huomi
oon, että kuntalain säätämisen jälkeen on 
tullut voimaan hallitusmuodon perusoikeuk
sia koskeva uudistus. 

57 §. Kokouksen julkisuus. Pykälän mu
kaan valtuuston kokoukset ovat julkisia, jol
lei valtuusto jossain asiassa toisin päätä. 
Muun toimielimen kuin valtuuston kokouk
set ovat julkisia vain, jos toimielin niin päät
tää. 

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että 
valtuuston suljettu kokous tulee kysymyk
seen asioissa, joissa kunnan etu vaatii, ettei 
käsittelystä pääse tietoja julkisuuteen. Jul
kisuusperiaatteen vuoksi suljettu käsittely 
voidaan vakiintuneen tulkinnan mukaan kat
soa asianmukaiseksi ainoastaan silloin, kun 
sitä vaativat selvät painavat syyt. 

Suljetun käsittelyn on katsottu antavan 
valtuustolle oikeuden päättää, että pöytäkirja 
suljetussa kokouksessa käsitellyn asian koh
dalta pidetään salaisena valtuuston määrää
män ajan. Lopullinen päätös asiassa on kir
jallisuudessa esitettyjen tulkintasuositusten 
mukaan kuitenkin aina otettava julkiseen 
pöytäkirjaan, jolloin se tulee samalla tavalla 
saatetuksi julkisesti tiedoksi kuin muutkin 
valtuuston päätökset. 

Viranomaisten toiminnan julkisuutta 
koskevan lakiehdotuksen mukaan asiakirja 
voitaisiin yksittäistapauksessa määrätä salas
sa pidettäväksi vain, jos niin erikseen lailla 
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säädetään. Nykyisen lain mukaisesta mah
dollisuudesta, jonka mukaan valtioneuvosto 
ja tasavallan presidentti voisi antaa salassa
pitomääräyksen lain 9 §:n 2 momentissa 
säädettyjen etujen suojelemiseksi, on tarkoi
tus luopua. Tällaista sääntelyjärjestelmää 
puoltaa hallitusmuodon 10 §:n 2 momentti, 
jonka mukaan viranomaisten asiakirjat ovat 
julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttä
mättömien syiden vuoksi lailla erikseen ra
joitettu. 

Vakiintuneen tulkinnan mukainen val
tuuston oikeus määrätä suljetun istunnon 
asiakirjat salassa pidettäviksi ei ole so
pusoinnussa ehdotetun viranomaisten toimin
nan julkisuutta koskevan lain lähtökohtien ja 
hallitusmuodon 10 §:n 2 momentin kanssa. 
Tämän vuoksi kunnan toimielinten kokous
ten julkisuutta koskevia säännöksiä on muu
tettava. 

Ehdotuksen mukaan valtuuston harkinta
valtaa kokouksen järjestämisestä suljettuna 
rajoitettaisiin. Jos kokouksessa käsiteltävä 
asia tai asiakirja on laissa säädetty salassa 
pidettäväksi, kokous todetaan näiltä osin 
suljetuksi. Muissa tapauksissa valtuusto voisi 
päättää kokouksen pidettäväksi suljettuna 
vain, jos siihen on painava syy (1 mom.). 
Suljetussa istunnossa esitetyt ja siinä tapah
tuneesta keskustelusta laaditut asiakirjat oli
sivat salassa pidettäviä vain, jos niiden salas
sapidosta säädetään erikseen laissa (2 
mom.). 

Muun toimielimen kuin valtuuston ko
koukset ovat voimassa olevan lain mukaan 
julkisia vain, jos toimielin niin päättää. Eh
dotuksen mukaan (3 mom.) toimielimen har
kintavaltaa rajattaisiin selvyyssyistä niin, 
ettei se voisi päättää pitää kokousta julkisena 
siltä osin, kun kokouksessa on käsiteltävänä 
asia tai asiakirja, joka on laissa erikseen sää
detty salassa pidettäväksi. 

7 4 §. Tarkastuslautakunnan ja tilintar
kastajan tietojensaantioikeus. Voimassa ole
van lain mukaan kunnan tarkastuslautakun
nan jäsenellä sekä tilintarkastajalla on salas
sapitoa koskevien säännösten estämättä oi
keus saada kunnan viranomaisilta tietoja ja 
nähtäväkseen asiakirjoja, joita hän pitää tar
peellisena tarkastustehtävän hoitamiseksi. 
Yksittäiselle tarkastuslautakunnan jäsenelle 
suoraan laissa säädettyä tiedonsaantioikeutta 
ei voida pitää tarkoituksenmukaisena. Tar
kastuslautakunta toimii yhtenä toimielimenä 
ja kokonaisuutena, kuten muutkin moni
jäseniset toimielimet Tämän vuoksi tiedon-
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saantioikeuden käyttämisen tulisi kuulua tar
kastuslautakunnalle, ja lautakunnan tulisi 
tehdä päätös tiedonsaantioikeuden käyttämi
sestä. Ehdotuksen mukaan pykälää muutet
taisiinkin siten, että siinä mainittaisiin tar
kastuslautakunnan jäsenten sijasta tarkastus
lautakunta. 

1.4. Laki eräiden salassapitosäännösten ku
moamisesta 

Ehdotetun viranomaisten toiminnan jul
kisuutta koskevan lain johdosta eri lakeihin 
sisältyvät asiakirjasalaisuutta ja vaitiolovel
vollisuutta koskevat säännökset ehdotetaan 
kumottaviksi niiltä osin kuin vastaavat sään
nökset sisältyisivät ehdotettuun lakiin vi
ranomaisten toiminnan julkisuudesta. Laki
teknisesti tämä tapahtuisi säätämällä laki 
eräiden salassapitosäännösten kumoamisesta. 
Lakiehdotus sisältää luettelon kumottavista 
säännöksistä, joita sisältyy yhteensä 64:ään 
eri lakiin. Asetuksella annetut vastaavat 
säännökset kumottaisiin tätä koskevalla ase
tuksella. 

1 §. Kumottaviksi ehdotetuissa säännök
sissä yleisimmin mainittu salassapitoperuste 
on yksityinen liike- ja ammattisalaisuus. Täl
lainen salassapitoperuste sisältyy muun 
muassa niihin säännöksiin, jotka ehdotetaan 
kumottaviksi lakiehdotuksen 1 §:n 3 - 17, 
34 - 36 sekä 62 - 64 kohdassa. Asiakirjat, 
jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai 
ammattisalaisuudesta taikka muusta vastaa
vasta yksityistä elinkeinotoimintaa koskevas
ta seikasta, ehdotetaan säädettäviksi salassa 
pidettäviksi viranomaisten toiminnan julki
suutta koskevan lain 24 §:n 1 momentin 20 
kohdassa. 

Toisen merkittävän salassapitoP.erustei
den ryhmän muodostavat terveydentilaa kos
kevat tiedot. Tämä peruste sisältyy esimer
kiksi säännöksiin, jotka kumottaisiin lakieh
dotuksen 1 §:n 16, 17, 45, 46 sekä 62 - 64 
kohdan nojalla. Vastaava salassapitoperuste 
sisältyy ehdotetun viranomaisten toiminnan 
julkisuutta koskevan lain 24 §:n 1 momentin 
25 kohtaan. 

Henkilön taloudellista asemaa koskevat 
tiedot ovat samoin useissa säädöksissä salas
sapidon perusteena. Nämä tiedot on säädetty 
salassa pidettäviksi muun muassa niissä 
säännöksissä, jotka ehdotetaan kumottaviksi 
lakiehdotuksen 1 §:n 1, 13 - 17 sekä 45 ja 
46 kohdassa. Henkilön taloudellista asemaa 
koskevien tietojen pitämisestä salassa säädet-
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täisiin viranomaisten tmmmnan julkisuutta 
koskevan lain 24 §:n 1 momentin 23 koh
dassa. 

Sosiaalialan lainsäädännössä on salassa
pitoperusteeksi usein säädetty yksityinen ja 
perheen salaisuus. Näin on esimerkiksi niis
sä säännöksissä, jotka kumottaisiin lakiehdo
tuksen 1 §:n 47 - 50 sekä 52 - 55 kohdan 
nojalla. Yksityistä ja perheen salaisuutta 
koskevien tietojen tarkka määrittely on vai
keaa, mutta niihin voidaan lukea ainakin 
taloudellista asemaa, terveydentilaa sekä 
elintapoja, perhe-elämää ja muita henkilö
kohtaisia oloja koskevat tiedot. Tällaisia tie
toja koskevien asiakirjojen salassapidosta 
säädettäisiin viranomaisten toiminnan julki
suutta koskevan lain 24 §:n 1 momentin 23, 
25 ja 32 kohdassa. 

Osassa kumottaviksi ehdotetuista sään
nöksistä ilmaistaan salassapitovelvollisuus 
säänneltävän toiminnan kautta tai muuten 
edellä kuvailtua yleisemmin. Esimerkiksi 
lakiehdotuksen 1 §:n 56 - 58 kohdassa ku
mottaviksi ehdotettujen säännösten mukaan 
tulee pitää salassa tiedot, jotka on saatu ky
seisessä laissa mainitun asian käsittelyn yh
teydessä. Salassapitovelvollisuuden osalta 
viitataan eräissä säännöksissä tietoihin, joi
den salassapidosta on erikseen säädetty taik
ka jotka ovat asian laadun perusteella salassa 
pidettäviä. Näin on esimerkiksi lakiehdotuk
sen 1 §:n 29, 62 ja 63 kohdassa kumottavik
si ehdotetuissa säännöksissä. Koska viran
omaisten toiminnan julkisuutta koskevaan 
lakiin otettavat salassapitoperusteet olisivat 
pääsäännön mukaan yleisesti sovellettavia, 
ne kattaisivat tällaistenkin säännösten mukai
set perustellut salassapitotarpeet 

2 §. Lain 2 §:ssä olisi voimaantulosään
nös. 

1.5. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta 

2 §. Tiedot oikeudenkäynnistä. Ehdotuk
sen tarkoituksena on säätää tyhjentävästi 
tuomioistuimen diaarin tietojen julkisuudes
ta. Ehdotettu säännös olisi s1ten ensisijainen 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annet
tavan lain 6 §:n 1 momentin 1 kohtaan näh
den. 

Pykälän 1 momentin mukaan tuomiois
tuimen diaariin ja muuhun asiakirjahakemis
toon tehdyt merkinnät asianosaisen nimestä 
samoin kuin asian laadusta sekä asian käsit
telyn istuntoajankohdasta ja paikasta tulisivat 
julkisiksi, kun ne on tehty. Säännös merkit-

see, ettei merkinnän julkisuuteen vaikuta 
viranomaisten toimintaa koskevassa yleis
laissa tai muussa laissa säädetyt salassapi
tosäännökset Siten esimerkiksi rikosasiaa 
koskevasta haastehakemuksesta tehdyt mer
kinnät tulisivat julkiseksi heti, kun ne hake
muksen saavuttua tuomioistuimelle on tehty. 

Pakkokeinolain 5 a luvussa tarkoitettua 
pakkokeinoa koskevassa asiassa tehdyt mer
kinnät tulevat ehdotuksen mukaan julkiseksi 
vasta, kun pakkokeinon käytöstä viimeistään 
on ilmoitettava rikoksesta epäillylle, jollei 
tuomioistuin päätä toisin. Tämä erityissään
nös vastaa voimassa olevaa lakia. 

Tieto asianomistajan henkilöllisyydestä 
rikosasiassa, joka koskee erityisen arkaluon
teista henkilön yksityiselämään liittyvää 
seikkaa, voitaisiin 2 momentin mukaan jät
tää antamatta. Erityisen arkaluonteisesta asi
asta saattaa momentissa tarkoitetulla tavalla 
olla kysymys esimerkiksi seksuaalirikoksessa 
tai muussa rikoksessa, joka liittyy seksuaa
lielämään. 

5 b §. Eräiden salassa pidettävien tie
tojen käsittely oikeudenkäynnissä. Asiakirjan 
salassapitovelvollisuus voi oikeudenkäynnin 
julkisuudesta annetun lain 9 §:n 1 momentin 
perusteella merkitä, ettei asiakirjoja voida 
liittää muuhun, julkiseksi tulevaan oikeuden
käyntiaineistoon. Salassa pidettäviksi sääde
tyt tiedot voivat tulla julkisuuteen suullisessa 
käsittelyssä, jollei tuomioistuin lain 5 §:n 
nojalla määrää asiaa kokonaan tai osaksi 
käsiteltäväksi yleisön läsnä olematta, minkä 
lisäksi tietoja voidaan ottaa tuomioistuimen 
julkiseen päätökseen. Käsittelyn pitäminen 
osin tai kokonaan suljettuna edellyttää tuo
mioistuimelta erillistä, perusteltua päätöstä. 
Tuomioistuin voi lisäksi määrätä oikeuden
käyntiaineiston tuomiolauselmaa lukuun ot
tamatta salaiseksi. 

Henkilön yksityisyyteen liittyvä, hyvin
kin arkaluonteinen tieto voidaan siten esittää 
julkisessa oikeudenkäynnissä ja ottaa julki
seen päätökseen. Tämä voi olla kohtuutonta 
erityisesti silloin, kun se, jota tieto koskee, 
ei ole oikeudenkäynnin osapuoli vaan esi
merkiksi todistaja taikka on oikeudenkäyn
nissä rikoksen uhrin asemassa. 

Tuomioistuinten huomion kiinnittämi
seksi yksityisyyden suojan tarpeeseen ehdo
tetaan lakiin lisättäväksi uusi pykälä, joka 
koskisi eräiden salassa pidettävien tietojen 
käsittelyä oikeudenkäynnissä. Säännös ko
rostaisi osaltaan henkilön yksityiselämän 
suojaamisen merkitystä. 
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Ehdotuksen mukaan viranomaisten toi
minnan julkisuutta koskevan lain 24 §:n 1 
momentin 23, 25 - 27, 29 tai 32 kohdassa 
tarkoitettuja ja vastaavia muussa laissa salas
sa pidettäviksi säädettyjä tietoja voitaisiin 
esittää suullisesti julkisessa käsittelyssä tai 
apuvälineiden avulla taikka ottaa julkisen 
päätöksen perusteluihin vain siinä laajuudes
sa kuin se on asian käsittelemiseksi ja pää
töksen perustelemiseksi välttämätöntä. 

Ehdotetun viranomaisten toiminnan jul
kisuutta koskevan lain 24 §:ssä salassa pi
dettäviksi säädettyjen muiden etujen ei voida 
katsoa edellyttävän vastaavaa sääntelyä. 
Yleisiä etuja koskevat salassapitosäännökset 
eivät ole pääsäännön mukaan muotoiltu eh
dottomiksi salassapitoperusteiksi, vaan salas
sapidon tarve tulee harkita tapauskohtaisesti 
vahinkoedellytyslausekkeen mukaan. Jos yk
sittäistapauksessa katsottaisiin, että tiedon 
esittäminen vaarantaa suojattavaa etuutta, 
olisi aina mahdollista pyytää tuomioistuiota 
oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 
5 §:n nojalla päättämään käsittelyn pitämi
sestä yleisön läsnä olematta. Valtion ulkoi
nen turvallisuus ja suhteet toiseen valtioon 
tai kansainväliseen yhteisöön on pyritty tur
vaamaan lain 4 §:ssä, jonka mukaan käsit
tely on aina pidettävä suljettuna, jos julkinen 
käsittely saattaisi vaarantaa näitä. Esitutkin
tatietojen ja eräiden muiden, oikeudenkäyn
nin valmisteluun liittyvien tietojen salassapi
to päättyy pääsäännön mukaan, kun asia on 
ollut esillä tuomioistuimessa. 

9 §. Oikeudenkäyntiaineiston julkisuus. 
Pykälän 1 momentissa säädetään oi
keudenkäyntiaineiston julkisuudesta, minkä 
osalta viitataan eräin poikkeuksin siihen, 
mitä yleisten asiakirjojen julkisuudesta sää
detään. Viittaus muutettaisiin ehdotuksen 
mukaan koskemaan ehdotettua lakia viran
omaisten toiminnan julkisuudesta. 

1.6. Rikoslaki 

Viranomaisten tmmmnan julkisuutta 
koskevan lakiehdotuksen 35 §:ssä viitataan 
viranomaisen palveluksessa olevan henkilön 
salassapitovelvollisuuden ja vaitiolovelvol
lisuuden rikkomisen osalta rikoslain 40 lu
vun säännöksiin. Rikoslain 40 luvun 5 § 
sisältää säännökset virkasalaisuuden rikko
misesta sekä tuottamuksellisesta virkasalai
suuden rikkomisesta ja 6 § säännökset tie
don Iuvattarnasta paljastamisesta asiakirjasta, 
joka ei ole julkinen. Viimeksi mainittu on 

rangaistava vain tahallisena. 
40 luvun 5 §. Virkasalaisuuden rikko

minen ja luottamuksellinen virkasalaisuuden 
rikkominen. Pykälää ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että se vastaa viranomaisten toi
minnan julkisuutta koskevan lain julkisuu
den rajoituksia koskevaa sääntelyä ja käsit
teistöä. 

Pykälä koskisi, kuten nykyisinkin, virka
miehen ja julkisyhteisön työntekijän tahal
lista tekoa. Rangaistavan teon kuvausta py
kälän 1 kohdassa muutettaisiin siten, että 
siitä ilmenisivät erilaiset virkasalaisuuden 
rikkomisen muodot. Näitä olisivat ehdotuk
sen mukaan oikeudeton salassa pidettävän 
asiakirjan paljastaminen sekä vaitiolovelvol
lisuuden piiriin kuuluvan tiedon ilmaisemi
nen. 

Salassa pidettävää asiakirjaa koskevat 
säännökset sisältyvät viranomaisten toimin
nan julkisuutta koskevan lain 22 §:ään. Sen 
mukaan salassa pidettävä on asiakirja, joka 
on lain mukaan pidettävä salassa tai jonka 
viranomainen on lain nojalla määrännyt pi
dettäväksi salassa tai joka sisältää tietoja, 
joista on lailla säädetty salassapitovelvolli
suus. Siten pykälässä ei ole tarpeen nykyisen 
lain tavalla erikseen mainita salassapitomää
räyksen mukaan salassa pidettäviä tietoja. 

Pykälä koskisi myös tietoja, joita lain 
mukaan ei saa ilmaista. Tällä viitataan virka
miehen ja julkisyhteisön työntekijän vai
tiolovelvollisuuteen, jota koskevat säännök
set sisältyvät viranomaisten toiminnan julki
suutta koskevan lain 23 §:ään. Vaitiolovel
vollisuus voi perustua vain lailla säädettyyn 
rajoitukseen. 

Momentti koskisi nykyiseen tapaan 
myös salassa pidettävän tiedon oikeudetonta 
hyväksikäyttöä. Viranomaisen totmmnan 
julkisuutta koskevan lain 23 §:n 1 momentin 
mukaan vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluu 
myös sellaisen tiedon paljastaminen, joka 
asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettä
vä. Siten hyväksikäyttökielto koskee myös 
salassa pidettävää asiakirjaa. Mainitun 23 
§:n 3 momenttiin sisältyvä salassa pidettävän 
tiedon hyväksikäyttökielto tulee sovelletta
vaksi myös niissä tilanteissa, joissa vaitiolo
velvollisuus perustuu muussa kuin viran
omaisten toiminnan julkisuutta koskevassa 
laissa säädettyyn salassapitovelvollisuuteen. 

40 luvun 6 §. Asiakirjan luvaton paljas
taminen. Pykälä ehdotetaan valmistelun jul
kisuuden lisäämisen vuoksi kumottavaksi. 

Rikoslain 40 luvun uudistamisen yh-
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teydessä nousi eduskunnassa esiin erityisesti 
kysymys harkinnanvaraisesti julkisen tiedon 
paljastamisen kriminalisoimisesta. Hallituk
sen esitykseen (HE 58/1988 vp.) ei sisälty
nyt tästä erillistä säännöstä, vaan ei-julkiset 
tiedot oli rinnastettu salassa pidettäviin tie
toihin. Niiden ilmaisemisesta olisi säädetty 
rikoslain 40 luvun 5 §:ssä sama rangaistus. 
Lakivaliokunnan mietinnön (LaVM 7/1988 
vp) pohjalta laki sai muodon, jonka mukaan 
tiedon luvaton paljastaminen ei-julkisesta 
asiakirjasta rangaistaan vain tahallisena ri
koslain 40 luvun 6 §:n mukaan, minkä lisäk
si rangaistusasteikko on luvun 5 §:ssä sää
dettyä lievempi. 

Uudistuksen keskeisiä tavoitteita on sel
keyttää julkisuuden määräytymisperusteita 
sekä lisätä valmistelun julkisuutta. Tähän 
pyritään muun muassa supistamalla harkin
nanvaraisesti julkisten astakirjojen ryhmää, 
säätämällä viranomaiselle velvollisuus tie
dottaa toiminnastaan sekä antaa tietoja kes
keisistä suunnitelmistaan ja muista valmis
teilla olevista asioista. Viranomaiset olisivat 
velvollisia antamaan sisäisiä ohjeita julkisuu
den toteuttamiseksi. Koska tiedon antaminen 
harkinnanvaraisesti julkisesta valmisteluai
neistosta ehdotetaan näin joustavaksi, ei ole 
enää perusteltua, että rikoslain pykälässä 
säädetään erityinen rangaistus harkinnanva
raisesti julkisen asiakirjan tai siihen sisälty
vän tiedon paljastamisesta. Tämän vuoksi 
pykälä ehdotetaan kumottavaksi. 

Viranomaisten toiminnan julkisuutta 
koskevan lakiehdotuksen mukaan vaitiolo
velvollisuus ei koske sellaiseen asiakirjaan 
sisältyviä tietoja, joka ei vielä ole tullut jul
kiseksi. Julkisuutta ei saa perusteettomasti 
rajoittaa valmisteltavina olevienkaan asiakir
jojen ollessa kysymyksessä. Ehdotetun vi
ranomaisten toiminnan julkisuutta koskevan 
lain 17, 19 ja 20 § vaikuttavat sen arvioin
tiin, voiko viranomainen kieltää lainmu
kaisesti tiedon antamisen. Siten virkamies ei 
ole velvollinen noudattamaan esimerkiksi 
sellaisia määräyksiä, joilla kokonaan kiellet
täisiin tiedon antaminen valmisteilla olevasta 
lainsäädännöstä, jollei salassapitosäännöksis
tä muuta johdu. 

Lakia valmisteltaessa on lähdetty siitä, 
että tiedon antaminen tällaisesta asiakirjasta 
vastoin viranomaisen nimenomaista kieltoa 
voisi rikoslain 40 luvun 10 ja 11 §:ssä sää
detyin edellytyksin olla rangaistavissa virka
velvollisuuden laiminlyömisenä. Tiedon 
antamista koskevaa esimiehen määräystä 

esimerkiksi tiedotuksen keskittämiseksi ei 
myöskään voida välttämättä asettaa eri ase
maan kuin muita viranhoitoa koskevia mää
räyksiä. Viranomaisella tulee olla mahdolli
suus työnjohtoon sekä tiedonantoon liittyvi
en tehtävien jakamiseen, mikä käytännössä 
merkitsee muille virkamiehille tosiasiallista 
kieltoa antaa tietoa. 

1. 7. Valtion virkamieslaki 

17 §. Yleissäännös viranomaisen palve
luksessa olevan vaitiolovelvollisuudesta eh
dotetaan otettavaksi lakiin viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta. Tätä ratkaisua on 
perusteltu tarkemmin lakiehdotuksen 6 luvun 
erityisperusteluissa. Valtion virkamieslain 
17 §:ää ehdotetaan tämän vuoksi muutetta
vaksi niin, että siihen otetaan viittaus lakiin 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta. 

Ehdotetun viranomaisten toiminnan jul
kisuutta koskevan lain 22 §:ssä olisivat aino
astaan säännökset vaitiolovelvollisuuden pe
rusteista. Virkamiehen vaitiolovelvollisuus 
saisi yksityiskohtaisen sisältönsä pääosin 
viranomaisten toiminnan julkisuutta koske
van lain salassapitosäännöksistä mutta edel
leen myös erityislainsäädännöstä. Tämän 
vuoksi valtion virkamieslain 17 §:ään sisäl
tyisi viittaus myös tällaisiin lakeihin. 

1.8. Nimikirjalaki 

1 §. Lain soveltamisala. Nimikirjalakia 
sovelletaan 1 §:n mukaan julkisyhteisöön 
palvelussuhteessa olevia koskevien henkilö
tietojen keräämiseen, tallettamiseen, käyt
töön ja luovuttamiseen. Lain 1 §:n 2 mo
mentti saattaisi jättää epäselväksi, miten 
rangaistusta ja palkkausta kuvaavien tietojen 
salassapitoa ja luovuttamista koskevia sään
nöksiä sovelletaan silloin, kun kysymys on 
eduskunnan virkamiehistä tai Suomen Pan
kin viran- ja toimenhaitijoista taikka kunnan 
tai kuntayhtymän viranhaitijoista ja työnteki
jöistä. Tämän vuoksi 2 momenttia ehdote
taan muutettavaksi. Ehdotuksen mukaan lain 
6 - 9 §:n henkilötietojen luovuttamista kos
kevia säännöksiä sovellettaisiin mainittuja 
virkamiehiä, viran- ja toimenhaltijoita sekä 
työntekijöitä koskevien tietojen luovuttami
seen. 

6 §. Tietojen luovuttaminen. Lain 6 § 
koskee nimikirjaa varten tai muutoin valtion 
virastojen henkilöstöasioiden hoitamiseksi 
kerättyjen ja talletettujen tietojen luovutta-
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mista. Pykälään ehdotetaan otettavaksi sel
vyyden vuoksi lakiehdotuksen 1 §:n 2 mo
menttia vastaavalla tavalla maininta siitä, 
että lain tietojen salassapitoa ja luovuttamis
ta koskevia säännöksiä sovelletaan eduskun
nan virkamiehiä, Suomen Pankin viran- ja 
toimenhaltijoita sekä kunnan ja kuntayhty
män viranhaltijoita ja työntekijöitä koskevien 
tietojen luovuttamiseen. Säännöksiä sovel
lettaisiin 9 §:ää lukuun ottamatta silloinkin, 
kun tietoja ei ole talletettu nimikirjaan. 

Pykälässä viitataan nykyisin yleisten 
asiakirjain julkisuudesta annettuun lakiin. 
Viittaus ehdotetaan muutettavaksi koske
maan viranomaisten toiminnan julkisuutta 
koskevaa lakia. Ehdotuksen mukaan valtion 
virkamiestä ja työntekijää samoin kuin edus
kunnan virkamiestä, Suomen Pankin viran
tai toimenhaltijaa sekä kunnan tai kuntayh
tymän viranhaltijaa ja työntekijää koskevien 
nimikirjaan talletettujen tai muutoin vi
ranomaisella henkilöstöasioiden hoitoa var
ten olevien tietojen luovuttamisesta olisi 
laissa jäljempänä säädetyin poikkeuksin 
voimassa, mitä viranomaisten toiminnan jul
kisuudesta annetussa laissa säädetään. 

7 §. Rangaistusta ja palkkausta kuvaavi
en tietojen salassapito ja luovuttaminen. Py
kälään ehdotetaan tehtäväksi kaksi teknis
luonteista muutosta sekä julkishallinnon hen
kilöstön palkkausten julkisuutta koskeva 
muutos, minkä lisäksi laajennettaisiin mah
dollisuuksia luovuttaa salassa pidettäviä tie
toja viranomaisen selvitys- ja suunnitteluteh
täviä varten. 

Taloudellista asemaa koskevien tietojen 
salassapidosta huolimatta virkamiehen ja vi
ranhaltijan palkkaluokkaa koskeva tieto on 
nimikirjalain mukaan julkinen. Henkilökoh
taista palkkausta koskeva tieto on sen sijaan 
pidettävä salassa. 

Julkishallinnossa ollaan siirtymässä uu
siin palkkausjärjestelmiin, joissa palkkaus 
perustuu tehtävien vaativuuteen sekä henki
lön työsuoritukseen ja pätevyyteen. Uudis
tuksen myötä virkamiesten palkkauksesta 
yhä suurempi osa muuttuu henkilökohtaisesti 
määräytyväksi. 

Julkishallinnon henkilöstön yksityisyy
den suojaamisen voidaankin katsoa edellyttä
vän, että henkilökohtaista palkkausta koske
vat tiedot ovat jatkossakin pidettävä salassa. 
Julkishallinnon avoimuuden ja julkisen val
lan valvontamahdollisuuden voidaan kuiten
kin katsoa edellyttävän, että julkisyhteisössä 
johtavassa asemassa olevien kokonaispalk-

kausta koskevat tiedot ovat julkisia. 
Ehdotuksen mukaan 1 momentissa saa

dettäisiin rangaistustiedon ja palkkausta kos
kevan tiedon salassapitovelvollisuudesta. 
Palkkausta koskevien tietojen salassapitovel
vollisuus ilmaistaisiin momentissa nykyistä 
täsmällisemmin. 

Salassa pidettäviä olisivat pääsäännön 
mukaan tieto virkamiehen henkilökohtaiseen 
suoritukseen perustuvasta tai muuten henki
lökohtaisesti määräytyvästä palkan osasta 
samoin kuin tieto henkilölle maksettavasta 
palkan kokonaismäärästä. Siten tieto siitä, 
mihin vaativuusryhmään henkilön hoitarua 
virka tai toimi kuuluu, ja mikä on viran vaa
tivuusluokkaa vastaava palkan määrä, olisi 
julkinen. Henkilökohtaisesti määräytyviä 
palkan osia ovat nykyisin ikälisät sekä uusis
sa palkkausjärjestelmissä suoritukseen perus
tuva osa ja esimerkiksi erilaiset bonukset. 

Palkkauksen kokonaismäärää koskeva 
tieto olisi julkinen silloin, kun se koskee sel
laista kunnan tai valtion palveluksessa ole
vaa, joka toimii johtavassa asemassa. Nämä 
määriteltäisiin tarkemmin momentin 1 ja 2 
kohdassa. Palkan kokonaismäärä voidaan il
moittaa kuukausipalkkana tai vuosiansiona. 
Ehdotus merkitsee, että myös johtavassa ase
massa toimivalle uudessa palkkausjärjestel
mässä henkilökohtaisen suorituksen perus
teella tai muutoin henkilökohtaisesti määräy
tyvä palkan osa olisi salassa pidettävä. Tar
koituksena on, ettei uudessa palkkausjärjes
telmässä henkilökohtaisesti määräytyvästä 
palkanosasta voitaisi saada välillisestikään 
tietoa. 

Valtion virkamiehistä johtavassa ase
massa oleviin kuuluisivat momentin 1 koh
dan mukaan valtion virkamieslain 26 §:ssä 
tarkoitetut sekä pykälässä erikseen luetellut 
virkamiehet. Kunnan ja kuntayhtymän pal
veluksessa olevat määriteltäisiin momentm 2 
kohdassa samalla tavoin kuin ne henkilöt, 
jotka kuntalain 34 §:n mukaan eivät ole vaa
likelpoisia valtuustoon. Määrittelyn raken
tuminen muussa lainsäädännössä omaksut
tuihin ratkaisuihin on katsottu tarkoituksen
mukaiseksi selkeyssyistä. 

Valtion palveluksessa olevia, virkamies
lain 26 §:ssä tarkoitettuja johtavia virkamie
hiä, joiden kokonaispalkkausta koskevat tie
dot olisivat julkisia, ovat valtioneuvoston oi
keuskansleri, apulaisoikeuskansleri, puolus
tusvoimain komentaja, ministeriön kans
liapäällikkö, valtiosihteeri, alivaltiosihteeri ja 
osastopäällikkö sekä ne välittömästi minis-



118 HE 30/1998 vp 

teriön alaisten virastojen päälliköt, joiden 
virka tulee eritellä valtion talousarviossa se
kä valtion liikelaitoksen toimitusjohtaja. Näi
den lisäksi säännöksessä mainittaisiin erik
seen eduskunnan oikeusasiamies, apulaisoi
keusasiamies ja eduskunnan oikeusasiamie
hen kanslian kansliapäällikkö, korkeimman 
oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden 
presidentti ja jäsen sekä hovioikeuden presi
dentti. Eduskunnan oikeusasiamies, apulais
oikeusasiamies ja eduskunnan oikeusasia
miehen kanslian kansliapäällikkö ovat edus
kunnan virkamiehiä eduskunnan virkamie
histä annetun lain mukaan. 

Kunnassa vastaavia johtavia virkamiehiä 
olisivat 2 kohdan mukaan sellaiset kunnan 
palveluksessa olevat henkilöt, jotka toimivat 
kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtävä
alueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen 
rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä 
samoin kuin kuntayhtymän palveluksessa 
olevat henkilöt, jotka asemaltaan voidaan 
rinnastaa edellä tarkoitettuun kunnan palve
luksessa olevaan henkilöön. Kunnanhallituk
sen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa 
tehtävässä olevalla tarkoitetaan virasto- tai 
osastopäällikön lisäksi niin sanottuja toimis
topäällikkötasoisia viranhaltijoita eli eri vas
tuualueiden päälliköitä. Tehtäväalue on kun
talakiin otettu käsite, jolla tarkoitetaan kun
nanhallituksen ja lautakuntien tehtävien ko
konaisuutta. Toimielimen tehtäväalue muo
dostuu sille säädetyistä ja määrätyistä tehtä
vistä. Tehtäväalueen johtavaa tehtävää hoita
vat ainakin kunnanjohtaja, apulaiskunnanjoh
taja, toimialajohtaja, hallintojohtaja, koulu
toimenjohtaja, sosiaalijohtaja, terveysjohtaja, 
kunnaninsinööri sekä muut vastaavat viran
tai toimenhaltijat Tällaisena voidaan pitää 
myös sitä, joka vastaa kunnanhallituksen tai 
lautakunnan tehtäväalueella jostakin vastuu
alueesta suoraan asianomaiselle toimielimel
le olematta toisen viranhaltijan alainen. 

Johtavaan tehtävään rinnastettavassa teh
tävässä oleva henkilö vastaa tietystä tehtävä
kokonaisuudesta. Tällä tarkoitetaan myös 
itsenäisessä asiantuntijatehtävässä toimivaa 
viranhaltijaa tai henkilöä, joka toisen viran
haltijan alaisena vastaa jostakin tehtäväko
konaisuudesta. Tällaisia tehtäviä voivat hoi
taa esimerkiksi kunnan- ja kaupunginsihtee
ri, elinkeinoasiamies, tiedotuspäällikkö ja 
tiedotussihteeri, talousarvio-, rahoitus- ja 
suunnittelupäällikkö, kunnan- ja kaupungin
lakimies, kunnan- ja kaupunginkamreeri se
kä henkilöstöpäällikkö tai -sihteeri. Johta-

vassa tehtävässä olevaan voidaan rinnastaa 
se, joka vastaa lautakunnan tehtäväalueesta. 
Jos lautakunnalle kuuluu useita tehtäväkoko
naisuuksia, johtavaa tehtävää hoitavaan rin
nastetaan kukin eri kokonaisuudesta vastaa
va. Tällaisia lautakunnan tehtäviä hoitavat 
ainakin yleiskaava- ja asemakaavapäällikkö, 
rakennustarkastaja, kunnanarkkitehti, kult
tuurijohtaja tai -sihteeri, palopäällikkö sekä 
maataloussihteeri. Kunnan liikelaitoksen joh
taja on yleensä rinnastettavissa siihen, joka 
hoitaa kunnassa johtavaa tehtävää. 

Salassa pidettävän rangaistustiedon sekä 
salassa pidettävän palkkausta koskevan tie
don luovuttamisesta säädettäisiin pykälän 2 
momentissa. Ehdotus vastaa nykyisen 1 mo
mentin sisältöä seuraavin muutoksin. Mo
mentin 2 kohdassa nykyisin oleva viittaus 
yleisten asiakirjain Julkisuudesta annetun 
lain 3 a luvun säännöksiin muutettaisiin eh
dotuksen mukaan koskemaan ehdotetun vi
ranomaisten toiminnan julkisuutta koskevan 
lain vastaavia säännöksiä. Samoin momentin 
3 kohdan viittaus mainittuun lakiin muutet
taisiin koskemaan ehdotettua lakia. Momen
tin 6 kohtaa muutettaisiin siten, että tietoja 
voitaisiin luovuttaa myös viranomaisen suunnittelu
ja selvitystehtävää varten. Muutos on tar-

peen sen varmistamiseksi, että viranomaisten 
suunnittelu voi eri tilanteissa perustua riit
tävään tietoon, ja ehdotettu muutos vastaa 
viranomaisten toiminnan julkisuutta koske
vassa lakiehdotuksessa olevia luovutuksen 
sääntelyn periaatteita. 

Nykyisen 2 momentin säännös otet
taisiin 3 momentiksi. Säännökseen ei ehdo
teta tehtäväksi muutoksia. 

Lisäksi pykälän otsikko muutettaisiin 
vastaamaan paremmin sen sisältöä. 

9 §. Nimikirjatiedon luovuttam istapa. 
Pykälä koskee nimikirjatiedon luovuttamista
paa. Nimikirjaan talletetut tiedot luovutetaan 
yleensä nimikirjanotteella. Henkilörekisteri
laissa säädetyn tarkastusoikeuden toteuttami
seksi sekä tutkimusta ja tilastointia varten 
voidaan tieto luovuttaa yleisten asiakirjain 
julkisuudesta annetun lain 7 §:ssä säädetyllä 
tavalla. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi 
viranomaisten toiminnan julkisuutta koske
van lain sekä henkilörekisterilain uudistami
sen vuoksi. Ehdotuksen mukaan rekiste
röidyn tarkastusoikeuden toteuttamiseksi 
sekä tieteellistä tutkimusta, tilastointia sekä 
viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävää 
varten tieto nimikirjasta voidaan luovuttaa 
myös muilla tavoin noudattaen, mitä viran-
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omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa 
laissa säädetään. Ehdotus merkitsee niiden 
käyttötarkoitusten laajenemista, joihin nimi
kirjatietoja voitaisiin luovuttaa esimerkiksi 
teknisinä tallenteina. 

1.9. Laki tietosuojalautakunnasta ja tie
tosuojavaltuutetusta 

9 §. Tietosuojalautakunnasta ja tie
tosuojavaltuutetusta annetun lain (389/1994) 
9 §:ssä säädetään vaitiolovelvollisuuden li
säksi salassa pidettävien tietojen luovuttami
sesta. Koska vastaava salassapitovelvollisuus 
sisältyy ehdotettuun viranomaisten toimin
nan julkisuutta koskevaan lakiin, ehdotetaan 
pykälää muutettavaksi niin, että salassapito
velvollisuutta koskeva säännös poistettaisiin. 
Tietojen antamista koskeva säännös säilyisi 
asiasisällöltään nykyistä vastaavana. Tie
tosuojavaltuutettu ja tietosuojalautakunta 
voisivat siten edelleenkin luovuttaa rekisterin 
teknistä suojausta koskevia tietoja rikosten 
selvittämistä varten. 

JO §. Pykälässä viitataan salassapitovel
vollisuuden rikkomisen rangaistavuuden 
osalta rikoslain salassapitorikoksia koskeviin 
säännöksiin. Salassapitovelvollisuus kuten 
sen rikkominenkin tulevat uudistuksen myö
tä määräytymään viranomaisten toiminnan 
julkisuutta koskevan lain mukaisesti. Tällöin 
pykälä käy tarpeettomaksi ja ehdotetaan sen 
vuoksi kumottavaksi. Vastaava viittaussään
nös sisältyy viranomaisten toiminnan julki
suutta koskevan lain 35 §:ään. 

1.10. Laki holhouksen jätjestämisestä 
eräissä tapauksissa 

JO §. Holhouksen järjestämisestä eräissä 
tapauksissa annetun lain (14/1971) 10 §:ssä 
säädetään holhottavaa koskevien asioiden 
salassapidosta sekä salassa pidettävien tieto
jen antamisesta. Koska salassapitovelvolli
suudesta säädettäisiin ehdotuksen mukaan 
laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 
säännöstä ehdotetaan muutettavaksi niin, että 
salassapitosäännös poistettaisiin. Pykälään 
jäisi vain salassa pidettävien tietojen luovut
tamista koskeva säännös, joka vastaa voi
massa olevaa lakia. 

1.11. Laki julkisesta notaarista 

3 §. Koska ehdotettuun viranomaisten 
toiminnan julkisuutta koskevaan lakiin sisäl-

tyy yleissäännös viranomaisen vaitiolovel
vollisuudesta, ehdotetaan julkisesta notaaris
ta annetun lain (287/1960) 3 §:ää muutetta
vaksi niin, että siihen sisältyvä vaitiolovel
vollisuutta koskeva säännös poistettaisiin. 
Pykälään jäisi vain säännös, joka osoittaa, 
miten julkisen notaarin tulee toimia tehtäväs
sään. 

4 §. Pykälän 1 momentin 3 kohdassa on 
viittaus yleisten asiakirjain julkisuudesta an
nettuun lakiin, joka tulee muuttaa viittauk
seksi ehdotettuun lakiin viranomaisten toi
minnan julkisuudesta. 

1.12. Kiijanpitolaki 

8 luvun 3 §. Salassa pidettävien tietojen 
luovuttam inen. Kirjanpitolain (1336/1997) 8 
luvun 3 §:ssä säädetään kirjanpitolautakun
nan jäsenen ja lain valvontatehtävää suoritta
van henkilön salassapitovelvollisuudesta se
kä perusteista, joilla tietoja voidaan luovut
taa. Koska vastaavat salassapitoperusteet 
otettaisiin lakiin viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta, ehdotetaan pykälää muutetta
vaksi niin, että salassapitovelvollisuutta kos
keva säännös poistettaisiin. Pykälään jäisi 
ainoastaan tietojen luovuttamista koskeva 
säännös, josta jätettäisiin pois perusteet, jot
ka sisältyvät ehdotettuun lakiin viranomais
ten toiminnan julkisuudesta. Salassa pidettä
vien tietojen luovuttamisen perusteeksi jäisi 
pykälään vain tietojen luovuttaminen esitut
kinta- ja poliisiviranomaiselle. Pykälän o~
sikko muutettaisiin vastaamaan pykälän si
sältöä. 

1.13. Laki yksinoikeudesta integroidun 
piirin piirimalliin 

Ehdotetussa viranomaisten toiminnan 
julkisuutta koskevassa laissa säädettäisiin 
hallitusmuodon 10 §:n 2 momentin mukai
sesti, että salassapitoperusteista voidaan sää
tää vain lailla. Asetuksiin sisältyvät salassa
pitosäännökset, jotka on syytä jättää voi
maan, tulee tämän vuoksi siirtää lain tasolle. 
Yksinoikeudesta integroidun piirin piirimal
liin annetussa asetuksessa (946/ 1991) sääde
tään piirimallin yksilöimiseksi tarvittavan 
aineiston salassa pitämisestä liikesalaisuuden 
suojaamiseksi. Koska nämä liikesalaisuuden 
suojaamisen perusteet poikkeavat siitä, mitä 
laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
säädettäisiin, on ne syytä säilyttää. Ehdotuk
sen mukaan säännökset kumottaisiin asetuk-
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sesta ja salassapidosta säädettäisiin vastaa
valla tavalla yksinoikeudesta integroidun 
piiriin piirimalliin annetussa laissa 
(32/1991). 

24 §. Julkisuus. Pykälässä määritellään 
hakemusta koskevien asiakirjojen julkisuus, 
josta voidaan säätää asetuksella poikkeuksia 
liikesalaisuuden suojaamiseksi. Koska ase
tuksen kumottavaksi ehdotetuista salassapito
perusteista säädettäisiin ehdotuksen mukaan 
lakiin lisättävässä 24 a ja 24 b §:ssä, tulee 
24 §:ssä viitata julkisuuden poikkeusten 
osalta näihin pykäliin. 

24 a §. Liikesalaisuuden suojaaminen. 
Lakiin lisättävä 24 a § vastaisi asiasisällöl
tään asetuksen nykyistä 7 - 9 §:ää. Pykälän 
1 momentissa säädettäisiin siten hakijan 
mahdollisuudesta vaatia aineiston salassapi
toa ja 2 momentissa siitä, mihin vaatimus 
voi kohdistua. Pykälän 3 momentissa ehdo
tetaan säädettäväksi salassapitovaatimuksen 
kohteena olevien liitteiden käsittelemisestä. 

24 b §. Liikesalaisuuden rajaus. Lakiin 
lisättäväksi ehdotetussa 24 b §:ssä säädettäi
siin asetuksen 8 §:ää vastaavalla tavalla siitä, 
mitä asiakirjoja tai aineistoa ei tämän lain 
mukaan lueta liikesalaisuuden piiriin. 

1.14. Tuoteturvallisuuslaki 

16 §. Tuoteturvallisuuslain (91411986) 
16 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään velvolli
suudesta pitää salassa elinkeinonharjoittajan 
liike- ja ammattisalaisuudet sekä salassa pi
dettävien tietojen antamisesta. Koska vastaa
va salassapitoperuste sisältyy ehdotettuun 
viranomaisten toiminnan julkisuutta koske
vaan lakiin, ehdotetaan pykälää muutettavak
si niin, että salassapitosäännös poistettaisiin. 
Pykälän 1 momentiksi jäisi tietojen antamis
ta koskeva säännös, joka on ehdotuksessa 
säilytetty asiallisesti ennallaan. 

Pykälän 3 momentissa säädetään tietojen 
luovuttamisesta muun maan valvontavi
ranomaiselle kuluttajan suojaamiseksi eräissä 
tapauksissa. Tällöin edellytetään noudatetta
vaksi pykälän 1 momentissa säädettyjä rajoi
tuksia. Säännös siirtyisi pykälän 2 momen
tiksi eräin muutoksin. Koska momentissa 
säädetyt rajoitukset poistuisivat ehdotuksen 
myötä, säännöksessä edellytettäisiin sen si
jaan noudatettavaksi, mitä viranomaisten toi
minnan julkisuudesta annetussa laissa sääde
tään asiakirjojen salassapidosta. 

18 §. Pykälässä on viittaussäännös rikos
lain salassapitovelvollisuuden rikkomista 

koskeviin säännöksiin. Pykälä ehdotetaan 
kumottavaksi, koska salassapitovelvollisuu
den rikkomisesta säädettäisiin vastaavalla ta
valla ehdotetussa viranomaisten toiminnan 
julkisuutta koskevassa laissa. 

1.15. Laki julkisista hankinnoista 

14 §. Tiedonsaantioikeus ja vaitolovel
vollisuus. Julkisista hankinnoista annetun 
lain 14 §:n 1 momentissa viitataan tarjous
kilpailuun osallistuneen tiedonsaantioikeuden 
osalta viranomaisten toiasiakirjojen julki
suutta koskevaan lainsäädäntöön. Pykälään 
ehdotetaan otettavaksi viittaus viranomaisten 
toiminnan julkisuutta koskevaan lakiin. 

1.16. Sähköturvallisuuslaki 

36 §. Sähköturvallisuuslain (410/1996) 
36 §:ssä säädetään sähköturvallisuusvi
ranomaisen oikeudesta saada salassa pidettä
viä tietoja. Pykälän 2 momentin mukaan 
sähköturvallisuusviranomaisen oikeudesta 
saada salassa pidettäviä, sähkövahinkoja 
koskevia tietoja säädetään tarvittaessa ase
tuksella. 

Viranomaisten toiminnan julkisuutta 
koskevan lain mukaan oikeudesta saada sa
lassa pidettäviä tietoja voitaisiin säätää vain 
laissa, minkä takia ehdotetaan, että 2 mo
mentti kumottaisiin. Tietojen luovuttamisesta 
voidaan tarvittaessa säätää lailla. 

37 §. Pykälän 1 momentissa säädetään 
liike- ja ammattisalaisuuden salassa pitämi
sestä. Pykälän 2 momentissa säädetään mai
nittujen tietojen luovuttamisesta ulkomaisille 
sähköturvallisuutta valvoville virallisille toi
mielimille. 

Salassapitoperusteiden keskittämisen 
vuoksi ehdotetaan pykälää muutettavaksi 
niin, että salassapitosäännös poistettaisiin. 
Pykälään jäisi vain tietojen luovuttamista 
koskeva säännös, joka on ehdotuksessa säi
lytetty asiasisällöltään nykyisen lain mu
kaisena. 

1.17. Ydinenergialaki 

78 §. V aitiolovelvollisuus. Asiakirjojen 
salassapitoa ja tiedon antamista koskeviin 
ydinenergialain (990/ 1987) säännöksiin eh
dotetaan tehtäviksi viranomaisten toiminnan 
julkisuutta koskevasta laista johtuvat muu
tokset. Tässä yhteydessä poistettaisiin ne 
ydinenergialain 78 §:n salassapitosäännökset, 
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joiden sisältö tulee määräytymään viran
omaisten toiminnan julkisuudesta annettavan 
lain mukaisesti. 

Pykälään jäisi 2 momentin säännös vel
vollisuudesta pitää salassa ydinenergialaissa 
tarkoitetun toiminnan yhteydessä saadut tie
dot, jotka liittyvät eräisiin 7 §:ssä tarkoitet
tuihin turvajärjestelyihin. Näitä tietoja voivat 
saada myös sellaiset henkilöt, joita ei koske 
laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta. 
Pykälään jäisi myös 3 momentin säännös 
ydinenergiaan liittyvien, lain 2 §:n 1 mo
mentin 4 kohdassa määriteltyjen tietoaineis
tojen salassapitovelvollisuudesta, jota ei sen 
erityispiirteiden vuoksi ole katsottu tarpeelli
seksi ottaa lakiin viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta. 

Pykälän 5 momentissa viitataan siihen, 
mitä asiakirjojen julkisuudesta on erikseen 
säädetty. Viittaus ehdotetaan muutettavaksi 
koskemaan lakia viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta. Pykälän 6 momentissa viita
taan pykälässä säädetyn salassapitovelvolli
suuden rikkomisen rangaistavuuden osalta 
rikoslain rangaistussäännöksiin. Säännös on 
syytä säilyttää, koska se kohdistuu myös 
yksityiseen henkilöön, joka on vai
tiolovelvollinen pykälässä säädetyllä tavalla. 
Säännös on tarpeen myös selvyyden vuoksi, 
koska pykälään sisältyviä tietoaineistoja kos
keva erityinen salassapitoperuste velvoittaa 
myös virkamiehiä. 

1.18. Vakauslaki 

14 h §. Vakauslain (21911965) 14 h 
§:ssä säädetään velvollisuudesta pitää salassa 
eräät lain noudattamisen valvontatehtävissä 
saadut tiedot sekä salassa pidettävien tietojen 
antamisesta. Kun vastaava salassapitovelvol
lisuus tulee määräytymään viranomaisten 
toiminnan julkisuutta koskevan lain mu
kaisesti, ehdotetaan pykälää muutettavaksi 
niin, että salassapitosäännökset poistettaisiin. 
Pykälään jäisi säännös salassa pidettävien 
tietojen antamisesta, josta jää ehdotuksen 
mukaan pois viranomaisten toiminnan julki
suutta koskevaan lakiin sisältyvä peruste toi
sen viranomaisen oikeudesta saada salassa 
pidettäviä tietoja lain nimenomaisen sään
nöksen nojalla. 

1.19. Laki laitteiden energiatehokkuudesta 

16 §. Laitteiden energiatehokkuudesta 
annetun lain (1241/1997) 16 §:n 1 momen-

3800855 

tissa säädetään velvollisuudesta pitää salassa 
eräät lain mukaisissa tehtävissä saadut tie
dot. Pykälän 2 momentissa säädetään perus
teista, joilla salassa pidettäviä tietoja voidaan 
luovuttaa. Pykälän 3 momentin mukaan sa
lassapitovelvollisuus ei estä tietojen antamis
ta myöskään muutoksenhakuviranomaisille. 

Koska vastaavat salassapitoperusteet 
sisältyisivät lakiin viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta, ehdotetaan pykälää muutetta
vaksi niin, että salassapitovelvollisuutta kos
keva säännös poistettaisiin. Pykälään jäisi 
ainoastaan salassa pidettävien tietojen luo
vuttamista koskeva 2 momentin säännös, 
joka säilyisi sisällöltään muuttumattomana. 
Pykälän 3 momentin säännös poistettaisiin 
ehdotuksen mukaan tarpeettomana, koska 
vastaava peruste otettaisiin lakiin viran
omaisten toiminnan julkisuudesta. 

17 §.Lain 17 §:ssä viitataan salassapito
velvollisuuden rikkomisen osalta rikoslakiin. 
Pykälä ehdotetaan kumottavaksi tarpeettoma
na, koska vastaava säännös olisi ehdotetussa 
laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta. 

1.20. Laki yritystuen yleisistä ehdoista 

9 §. Salassa pidettävien tietojen luovut
taminen. Yritystuen yleisistä ehdoista anne
tun lain (78611997) 9 §:n 1 momentissa sää
detään velvollisuudesta pitää salassa lain 
mukaisissa tehtävissä saadut eräät tiedot. 

Pykälän 2 momentissa säädetään siitä, 
milloin salassa pidettäviä tietoja voidaan 
luovuttaa. Koska salassapitovelvollisuus tu
lee määräytymään viranomaisten toiminnan 
julkisuutta koskevan lain nojalla, ehdotet~an 
pykälää muutettavaksi niin, että salassapito
velvollisuutta koskeva säännös poistettaisiin. 
Pykälässä säädettäisiin vain tietojen luovu
tusperusteista, jotka säilyisivät asiallisesti e~
nallaan. Momentista jäisi tarpeettomana pms 
kohta tietojen luovuttamisesta tuomioistui
melle tai muutoksenhakuviranomaiselle. Py
kälän otsikko muutettaisiin vastaamaan py
kälän sisältöä. 

10 §. Rangaistukset. Pykälän 2 momen
tissa on viittaussäännös rikoslakiin lain 9 §:n 
1 momentissa tarkoitetun salassapitovelvolli
suuden rikkomisen osalta. Koska mainitussa 
momentissa ei enää säädettäisi salassapito
velvollisuudesta ja koska vastaava viittaus
säännös sisältyy ehdotettuun viranomaisten 
toiminnan julkisuutta koskevaan lakiin, eh
dotetaan momentti kumottavaksi. 
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1.21. Rahoitustarkastuslaki 

18 §. Salassapitovelvollisuus. Rahoitus
tarkastuslain (503/1993) 18 §:ssä säädetään 
lain mukaisissa tehtävissä saatujen tietojen 
salassapitovelvollisuudesta. Koska vastaavat 
salassapitoperusteet sisältyvät ehdotettuun la
kiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 
ehdotetaan pykälä kumottavaksi. 

19 §. Tietojenanto-oikeus. Pykälän 1 
momentissa säädetään Rahoitustarkastuksen 
oikeudesta antaa 18 §:ssä säädetyn salassapi
tovelvollisuuden estämättä tietoja eräille ra
hoitusmarkkinoita vaivaville viranomaisille 
ja yhteisöille sekä poliisi- ja esitutkintavi
ranomaiselle. Momentissa säädetään lisäksi 
Rahoitustarkastuksen oikeudesta antaa val
vottavan selvitystila- tai konkurssimenette
lyyn osallisena olevien toimielinten valvon
nasta vastuussa olevalle viranomaiselle eräi
tä näihin menettelyihin ja tilintarkastajan 
valvontaan liittyviä tietoja. 

Momenttia muutettaisiin ehdotuksen mu
kaan niin, että sen ensimmäiseen säännök
seen sisältyvän pykäläviittauksen sijasta sii
nä lueteltaisiin seikat, joista tietoja voidaan 
antaa. Samalla säännöstä muutettaisiin siten, 
että tietoja voitaisiin antaa myös rahoitus
markkinoiden toimivuudesta vastaavalle vi
ranomaiselle. Tällainen tehtävä kuuluu ny
kyisin valtiovarainministeriölle. Momentti 
säilyisi muilta osin sekä asiallisesti ennal
laan. 

1.22. Laki valtion vakuusrahastosta 

18 §.Salassa pidettävien tietojen luovut
tam inen. Valtion vakuusrahastosta annetun 
lain (37911992) 18 §:n 1 momentissa sääde
tään vakuusrahaston ja sen tehtäviä haitavien 
virkamiesten oikeudesta saada salassa pidet
täviä tietoja. Pykälän 2 momentissa sääde
tään salassapitovelvollisuudesta ja 3 momen
tissa salassa pidettävien tietojen antamisesta. 
Koska vastaavasta salassapitovelvollisuudes
ta säädettäisiin ehdotetussa viranomaisten 
toiminnan julkisuutta koskevassa laissa, eh
dotetaan pykälää muutettavaksi siten, että 
säännös salassapitovelvollisuudesta poistet
taisiin. Tietojen saamista ja antamista koske
vat säännökset on säilytetty ehdotuksessa 
asiallisesti nykyistä lakia vastaavina. Pykä
län otsikko muutettaisiin vastaamaan pykä
län sisältöä. 

19 §. Salassapitovelvollisuuden rikkomi
nen. Pykälässä viitataan salassapitovelvol-

lisuuden rikkomisen osalta rikoslakiin. Kos
ka salassapitovelvollisuutta koskeva säännös 
ehdotetaan poistettavaksi ja salassapitovel
vollisuuden rikkomisesta säädettäisiin vi
ranomaisten toiminnan julkisuutta koskevas
sa laissa, ehdotetaan viittaussäännös tästä 
laista kumottavaksi. 

1.23. Vakuutusyhtiölaki 

18 luvun 7 §. Vakuutusyhtiölain 
(1062/1979) 18 luvun 7 §:n 1 momentin 
mukaan viranomaisen hallussa mainitun lain 
nojalla olevat asiakirjat ovat yleisten asiakir
jain julkisuudesta annetun lain alaisia. Sään
nös tulee viranomaisten toiminnan julkisuut
ta koskevan lain vuoksi tarpeettomaksi. Mo
menttia ehdotetaan muutettavaksi niin, että 
siihen jäisi vain säännös sosiaali- ja terveys
ministeriön mahdollisuudesta julkaista va
kuutusyhtiöitä koskevia eräitä tietoja. 

1.24. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 

72 §. V akuutustilasto. Ulkomaisista va
kuutusyhtiöistä annetun lain (398/1995) 72 § 
vastaa asiasisällöltään edellä kuvattua vakuu
tusyhtiölain 18 luvun 7 §:n 1 momenttia. 
Pykälää ehdotetaan muutettavaksi vastaaval
la tavalla. 

79 §. Salassapitovelvollisuus. Pykälän 2 
momentissa säädetään ulkomaisen vakuu
tusyhtiön ja sosiaali- ja terveysministeriön 
oikeudesta luovuttaa 1 momentissa säädetyn 
salassapitovelvollisuuden estämättä vakuu
tussalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja. Näi
hin tietoihin kuuluvat pykälän 1 momentin 
mukaan tiedot jonkun taloudellisesta asemas
ta sekä henkilön terveydentilaa ja liike- tai 
ammattisalaisuutta koskevat tiedot. Luovu
tettavien tietojen piiriä ehdotetaan supistetta
vaksi henkilön terveydentilaa koskevien tie
tojen osalta. Näitä tietoja voisi luovuttaa ai
noastaan vakuutus- tai eläkelaitos, ja tietoja 
voitaisiin antaa vain Suomen syyttäjä- ja 
esitutkintaviranomaiselle vakuutus- tai eläke
laitokseen kohdistuvan petosrikoksen estä
mistä, selvittämistä ja syytteeseenpanoa var
ten. Nykyistä vastaavilla luovutusperusteilla 
voitaisiin ehdotuksen mukaan luovuttaa vain 
tietoja yhteisön tai henkilön taloudellisesta 
asemasta taikka liike- tai ammattisalaisuu
desta. 

Terveydentilatietojen luovuttamista eh
dotetaan rajoitettavaksi, koska tällaiset tiedot 
ovat henkilörekisterilain sekä henkilötietojen 
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suojaa koskevan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin mukaan arkaluonteisia 
tietoja, joiden rekisteröinti, käyttö ja luovu
tus on erityisrajoitusten alaista. Rajoitus on 
tarpeen myös hallitusmuodon yksityiselä
män suojaa koskevan 8 §:n 1 momentin 
vuoksi. 

1.25. Eläkesäätiölaki 

134 §. Pykälässä säädetään eläkesää
tiölaissa (1774/1995) tarkoitettujen, viran
omaisten hallussa olevien asiakirjojen julki
suudesta. Koska niiden julkisuus tulee mää
räytymään viranomaisten toiminnan julki
suutta koskevan lain mukaan, ehdotetaan 
säännös tarpeettomana poistettavaksi. Pykä
lään jäisi vain säännös sosiaali- ja terveys
ministeriön mahdollisuudesta julkaista eräitä 
tilastoja. 

1.26. Vakuutuskassalaki 

167 §. Vakuutuskassalain (1164/1992) 
167 §:n 1 momentti vastaa edellä kuvattua 
eläkesäätiölain 134 §:ää. Momenttia ehdote
taan muutettavaksi vastaavalla tavalla elä
kesäätiölain muutosehdotuksessa esitetyin 
perusteluin. 

1.27. Laki elokuvien tarkastuksen toimit
tamisesta 

14 a §. Elokuvien tarkastuksen toimitta
misesta annetun lain nojalla viranomaisen 
hallussa oleviin tallenteisiin ei lain 14 a §:n 
mukaan sovelleta yleisten asiakirjain julki
suudesta annettua lakia. Pykälä rajoittaa pe
rusteettomasti asiakirjojen julkisuutta. Sen 
vuoksi sitä ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että tietojen saantia koskeva rajoitus olisi 
nykyistä suppeampi. Ehdotuksen mukaan 
viranomaisten toiminnan julkisuutta koske
van lain soveltamisalan ulkopuolelle jäisivät 
vain tallenteet, jotka elokuvien tarkastuksen 
toimittamisesta annetun lain nojalla on lähe
tetty viranomaiselle tarkastettavaksi. 

1.28. Laki vaarallisten aineiden kuljetuk
sesta 

17 §. Tiedonsaanti toiselta viranomai
selta. Vaarallisten aineiden kuljetuksesta an
netun lain (719/1994) 17 §:ssä säädetään 
valvontaviranomaisen oikeudesta saada tieto
ja lain 23 §:ssä säädetyn salassapitovelvol-

lisuuden estämättä. Koska salassapitosäännös 
ehdotuksen mukaan poistetaan, tulee 23 §:n 
sijasta viitata viranomaisten toiminnan julki
suutta koskevassa laissa säädettyyn salassa
pitovelvollisuuteen. Valvontaviranomaisen 
tietojen saanti rajoitettaisiin 23 §:n salassapi
toperusteen mukaisesti liike- ja ammattisalai
suuksiin. 

23 §. Salassa pidettävien tietojen luovut
tam inen. Pykälään sisältyvä salassapitosään
nös ehdotetaan poistettavaksi, koska vastaa
va salassapitoperuste sisältyy ehdotettuun 
lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudes
ta. Salassa pidettävien tietojen antamista 
koskeva säännös on säilytetty ehdotuksessa 
asiasisällöltään ennallaan. Pykälän otsikko 
muutettaisiin pykälän asiasisältöä vastaavak
si. 

1.29. Laki alusturvallisuuden valvonnasta 

17 §. Vaitiolovelvollisuuden rikkominen. 
Alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 
(37011995) 17 §:ssä viitataan 20 ja 21 §:ssä 
säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomi
sen osalta rikoslain säännöksiin. Koska eh
dotuksen mukaan 21 §:n salassapitovelvolli
suutta koskevat säännökset poistuisivat, tulee 
puheena olevasta pykälästä poistaa tätä tar
koittava viittaus. 

21 §. Salassa pidettävien tietojen luovut
taminen. Lain 21 §:ssä säädetään vaitiolovel
vollisuudesta ja salassa pidettävien tietojen 
antamisesta. Pykälästä ehdotetaan poistetta
vaksi vaitiolovelvollisuutta koskeva säännös, 
koska vastaava säännös sisältyy ehdotettuun 
lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudes
ta. Pykälään jäisi ainoastaan tiedon luovutta
mista koskeva säännös, josta jätettäisiin tar
peettomana pois peruste tietojen luovuttami
sesta erikseen säädetyissä tapauksissa muulle 
viranomaiselle. Pykälän otsikko ehdotetaan 
muutettavaksi vastaamaan pykälän sisältöä. 

1.30. Merimieskatselmuslaki 

15 §.Salassa pidettävien tietojen luovut
tam inen. Koska kurinvalvontalautakuntaa 
koskeva salassapitovelvollisuus tulee mää
räytymään viranomaisten toiminnan julki
suutta koskevan lain nojalla, merimieskatsel
muslain (1 005/1986) salassapitosäännös eh
dotetaan poistettavaksi. Pykälään jäisi sään
nös salassa pidettävien tietojen luovutta
misesta rikoksen selvittämistä varten. Koska 
tietojen antaminen muilla pykälässä maini-
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tuilla perusteilla tulee sen sijaan määräyty
mään viranomaisten toiminnan julkisuutta 
koskevan lain mukaan, käyvät vastaavat 
säännökset puheena olevan lain 15 §:ssä tar
peettomiksi. Pykälän otsikko on ehdotukses
sa muutettu säännöksen sisältöä vastaavaksi. 

17 §. Rangaistussäännös. Salassapitovel
vollisuuden rikkomisen osalta on lain 17 §:n 
2 momentissa viittaus rikoslakiin. Koska sa
lassapitovelvollisuutta koskeva säännös pois
tettaisiin ja koska salassapitovelvollisuuden 
rikkomisesta säädetään vastaavalla tavalla 
ehdotetussa laissa viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta, ehdotetaan momentti kumotta
vaksi. 

1.31. Työttömyysturvalaki 

29 §. Oikeus saada eräitä tietoja. Työttö
myysturvalain (602/1984) 29 §:n 1 moment
tiin sisältyy viittaus yleisten asiakirjojen jul
kisuudesta annettuun lakiin. Viittaus tulee 
muuttaa koskemaan lakia viranomaisten toi
minnan julkisuudesta. 

36 §. V aitiolovelvollisuus. Koska 36 §:n 
1 momentissa säädetyt salassapitoperusteet 
sisältyvät viranomaisten toiminnan julkisuut
ta koskevaan lakiin, momentti on tarpeeton. 
Mainittakoon, että voimassa olevaan lakiin 
sisältyy virhe. Salassa pidettäväksi säädetään 
pykälässä tieto yksityisen tai yhteisön ase
masta, jolla lain säätämiseen johtaneen halli
tuksen esityksen (HE 38/1984 vp) perustelu
jen mukaan tarkoitetaan kuitenkin tietoa jon
kun taloudellisesta asemasta. Pykälän 2 mo
mentin salassapitovelvollisuuden rikkomista 
koskeva säännös on niin ikään tarpeeton, 
koska salassapitovelvollisuuden rikkomisesta 
säädetään ehdotetussa laissa viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta. 

1.32. Valtion virkaehtosopimuslaki 

26 §. Ehdotetussa viranomaisten toimin
nan julkisuutta koskevassa laissa edellyte
tään, että tietojen saamisesta salassa pidettä
västä asiakirjasta säädetään erikseen nimen
omaisesti laissa. Koska valtion neuvotteluvi
ranomaisen oikeudesta saada viranomaisilta 
virkaehtosopimusneuvottelussa tarpeellisia 
tietoja säädetään valtion virkaehtosopi
musasetuksen 3 §: ssä, edellyttää mainittu 
periaate, että asetuksen 3 §:n säännökset 
otetaan lakiin. Ehdotuksen mukaan säännök
set valtion neuvotteluviranomaisen oikeudes
ta saada tietoja lisättäisiin valtion virkaeh-

tosopimuslaista (664/1970) kumotun 26 §:n 
tilalle. 

1.33. Säteilylaki 

62 §. Salassapitovelvollisuuden rikko
minen. Säteilylain (592/1991) 62 §:ssä vii
tataan salassapitovelvollisuuden rikkomisen 
osalta rikoslakiin. Koska vastaava säännös 
sisältyy ehdotettuun lakiin viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta, ehdotetaan pykälä 
kumottavaksi. 

68 §. Salassa pidettävien tietojen luovut
taminen. Säteilylain 68 §:ssä säädetään sa
lassapitovelvollisuudesta ja tietojen antami
sesta. Salassapitovelvollisuutta koskevat 
säännökset ehdotetaan poistettavaksi, koska 
vastaavat salassapitoperusteet sisältyvät eh
dotettuun viranomaisten toiminnan julkisuut
ta koskevaan lakiin. Salassa pidettävien tie
tojen antamista koskeva säännös säilyy eh
dotuksen mukaan asiallisesti ennallaan. Py
kälän otsikko on ehdotuksessa muutettu vas
taamaan pykälän sisältöä. 

1.34. Laki yksityishenkilön 
velkajäijestelystä 

87 §. V elkajärjestelyrekisteri. Yksityis
henkilön velkajärjestelystä annetun lain 
(57/1993) 87 §:n 1 momentin mukaan oi
keusministeriö pitää rekisteriä yksityishenki
löiden velkajärjestelyä koskevista asioista. 
Koska rekisterinpitäjänä toimii nykyisin oi
keusrekisterikeskus, ehdotetaan 1 momentin 
säännöstä muutettavaksi vastaamaan nykyti
laa. 

Yksityishenkilön velkajärjestelyn tavoit
teena on korjata velallisen taloudellinen ti
lanne. Tässä tarkoituksessa velalliselle vah
vistetaan hänen kaikkia velkojaan koskeva 
maksuohjelma. Kun velallinen on täyttänyt 
maksuohjelman mukaisen maksuvelvollisuu
tensa, hän vapautuu velkajärjestelyyn kuu
luvista veloistaan. Maksuohjelman toteutet
tuaan velallinen saa uuden tilaisuuden ilman 
aiemmista veloista aiheutuneita rasitteita. 
Tämän vuoksi velkajärjestelyrekisteriin talle
tettua tietoa velallisen maksuohjelmasta ei 
enää tarvita maksuohjelman toteuttamisen 
turvaamiseksi tai hänen myöhemmän vel
kaantumisensa estämiseksi. 

Yksityishenkilön velkajärjestelystä an
netun lain 10 §:n 10 kohdan mukaan velka
järjestely voi estyä, jos velalliselle on aikai
semmin myönnetty velkajärjestely. Jos velal-
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Iisen velkajärjestelyhakemus on hylätty tai 
hänelle vahvistettu maksuohjelma on mää
rätty raukeamaan, hän voi sen estämättä ha
kea tuomioistuimelta uudelleen velkajärjeste
lyä. Ennen ratkaisun antamista tuomioistui
men täytyy varmistua siitä, onko velallinen 
aiemmin hakenut velkajärjestelyä. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että yksityishenkilön vel
kajärjestelystä annetun lain 87 §:ään lisätään 
uusi 3 momentti. Sen mukaan tuomioistuin 
saa tiedot myös velkajärjestelyrekisteristä 
poistetuista merkinnöistä, jotka koskevat 
maksuohjelman vahvistamista, ohjelman rau
keamista tai hakemuksen hylkäämistä. 

1.35. Ulosottolaki 

3 luvun 34 f §. Pykälä koskee ulosotto
miehen tiedonsaantioikeuksia. Käytännössä 
sen tulkinnassa on ilmennyt ongelmia, koska 
paikalliset telelaitokset ovat katsoneet, ettei
vät ne hoida pykälässä tarkoitetulla tavalla 
julkisia tehtäviä ja ovat tämän mukaisesti 
kieltäytyneet antamasta tietoja velallisen pu
helinnumeroista. Selvyyssyistä ehdotetaan, 
että pykälän 1 momenttiin lisättäisiin ni
menomainen maininta siitä, että ulosotto
miesten oikeus tiedonsaantiin koskee myös 
teletoimintaa tai postitoimintaa hrujoittavia 
laitoksia tai yhteisöjä. Muutoksella ei ole 
tarkoitettu olevan vaikutusta siihen, miten 
julkista tehtävää hoitavien piiri muun lain
säädännön mukaan tulkitaan. 

34 g §. Pykälään ehdotetaan tehtäviksi 
ehdotetusta viranomaisten toiminnan julki
suutta koskevasta laista johtuvat muutokset. 
Pykälän 1 momentissa säädetään ulosottovi
ranomaisen tai ulosottomiehen toimeksian
nosta tehtävää suorittavan henkilön salassa
pitovelvollisuudesta sekä ulosottomiehen 
päätöksen ja toimitusta koskevan pöytäkirjan 
julkisuudesta lukuun ottamatta ulosottoselvi
tystä koskevaa pöytäkirjaa. Koska vastaava 
sääntely tulee määräytymään ehdotetusta 
viranomaisten toiminnan julkisuutta koske
vasta laista, säännökset tulevat tarpeetto
miksi. 

Voimassa olevan pykälän 2 momentissa 
säädetään ulosoton hakijan oikeudesta 1 mo
mentissa säädetyn salassapitovelvollisuuden 
estämättä saada tieto ulosottoselvityksestä, 
tietoja velallisen taloudellisesta asemasta 
sekä takaisinsaantikanteen nostamiseksi tar
peellisia tietoja. Koska ulosoton hakijan oi
keudesta asianosaisena saada ja käyttää hy
väksi asianosaisena saamiaan tietoja säädet-

täisiin viranomaisten toiminnan julkisuutta 
koskevassa laissa, momentti tulee tarpeetto
maksi. 

Ulosottomiehen oikeudesta antaa velalli
sen väärinkäytöksiin liittyviä tietoja syyttä
jä- ja esitutkintaviranomaisille sekä eräille 
muille viranomaisille säädetään voimassa 
olevan pykälän 3 momentissa. Tätä vastaa
vat säännökset ehdotetaan otettavaksi pykä
län 1 momenttiin, jossa olisi viittaus viran
omaisten toiminnan julkisuutta koskevaan 
lakiin. Salassa pidettävien tietojen luovutta
mista koskevaan sääntelyyn ei ehdoteta 
asiallisia muutoksia lukuunottamatta eh
dotusta, jonka mukaan tietoja voitaisiin an
taa sakon muuntorangaistuksen harkintaa 
varten. Ulosottomies saisi ehdotuksen mu
kaan, kuten nykyisinkin, antaa tarpeellisia 
tietoja syyttäjä- ja esitutkintaviranomaisille, 
jos on syytä epäillä, että velallinen on saat
tanut syyllistyä rikokseen. Havaituista velal
lisen väärinkäytöksistä voidaan antaa tar
peellisia tietoja myös veroviranomaiselle, 
työviranomaiselle, konkurssiasiamiehelle tai 
muulle viranomaiselle. Tiedon antaminen 
muulle kuin toiselle ulosottoviranomaiselle 
ei kuitenkaan olisi luvallista, kun kysymys 
on sellaisista väärinkäytöksistä, joista tieto 
on saatu henkilöltä, joka oikeudenkäynnissä 
olisi oikeutettu tai velvollinen kieltäytymään 
todistamasta. Luovutusrajoitus koskee myös 
tilanteita, joissa kysymys on sivulliselta it
seltään saaduista tiedoista sivullisen itsensä 
väärinkäytöksistä. 

Ulosottomiehen oikeutta tiedon antami
seen ehdotetaan laajennettavaksi siten, että 
ulosottomies saisi antaa tietoja syyttäjävi
ranomaiselle myös sakon muuntorangais
tuksen harkintaa varten. Oikeusministeriössä 
on valmisteilla sakkoa, muuntorangaistusta 
ja rikesakkoa koskevien säännösten uudista
minen. Uudistuksen tarkoituksena on laajen
taa syyttäjän harkintavaltaa jättää vaatimatta 
sakon muuntorangaista. Syyttäjä tarvitsisi 
muuntorangaistuksen harkintaa varten tietoja 
sakon maksamattomuuden syistä. Ulosotto
mieheltä olisi saatavissa tieto muun muassa 
siitä, että sakotettu saa työttömyys- tai sai
rauspäivärahaa sekä muista mahdollisista sa
kotetun varallisuusasemaan vaikuttavista sei
koista. Koska syyttäjän harkinnassaan tarvit
semat tiedot voivat olla salassapitovelvolli
suuden piiriin kuuluvia, ehdotetaan lakiin 
otettavaksi syyttäjän tiedonsaantia turvaava 
säännös. 

Nykyisen pykälän 4 momentissa viita-
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taan salassapitovelvollisuuden rikkomisen 
rangaistavuuden osalta rikoslain säännöksiin. 
Säännös tulee viranomaisten toiminnan julki
suutta koskevan lain vuoksi tarpeettomaksi. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta
vaksi säännös, joka mahdollistaisi ulosotto
viranomaisten välisen konekielisen tietojen
vaihdon. Ehdotuksen mukaan oikeusministe
riön ylläpitämästä ulosottoasioiden tietojär
jestelmästä voidaan teknisen käyttöyhteyden 
avulla antaa tietoja ulosottoviranomaiselle 
myös toisessa ulosottoviranomaisessa vireillä 
olevista asioista. Säännöstä on esiintyneiden 
tulkintaongelmien vuoksi pidettävä tarpeelli
sena. 

1.36. Laki konkurssipesien hallinnon val
vonnasta 

16 §. Konkurssipesien hallinnon valvon
nasta annetun lain ( 109/ 1995) 16 §:n salas
sapitoa, tietojen antamista ja salassapitovel
vollisuuden rikkomista koskeviin säännök
siin ehdotetaan tehtäviksi viranomaisten toi
minnan julkisuutta koskevasta laista johtuvat 
muutokset. Tällöin salassapitovelvollisuutta 
ja sen rikkomista koskevat säännökset pois
tettaisiin. Pykälään jäisivät tietojen luovutta
mista koskevat säännökset, jotka on ehdo
tuksessa säilytetty asiasisällöltään nykyistä 
lakia vastaavina. 

1.37. Laki eduskunnan virkamiehistä 

17 §.Eduskunnan virkamiehistä annetun 
lain 17 §:ssä säädetään virkamiehen vaitiolo
velvollisuudesta. Koska viranomaisten toi
minnan julkisuutta koskevaan lakiin ehdote
taan otettavaksi yleissäännös viranomaisen 
palveluksessa olevan vaitiolovelvollisuudes
ta, pykälää ehdotetaan muutettavaksi niin, 
että siihen otetaan viittaus viranomaisten 
toiminnan julkisuutta koskevaan lakiin. 
Vaikka virkamiehen vaitiolovelvollisuus tu
leekin saamaan yksityiskohtaisen sisältönsä 
pääosin edellä tarkoitetun lain salassapi
tosäännöksistä, tulee sen laajuuteen vaikutta
maan osaltaan myös erityislainsäädäntö. Tä
män vuoksi pykälässä viltattaisiin lisäksi täl
laisiin säännöksiin. 

1.38. Laki tasavallan presidentin 
kansliasta 

60 §. Tasavallan presidentin kansliasta 
annetun lain 60 §:n mukaan tasavallan presi-

dentin ja kanslian asiakirjojen salassapidosta 
on voimassa, mitä yleisten asiakirjain julki
suudesta annetussa laissa säädetään, jollei ta
savallan presidentti eräissä tapauksissa luot
tamuksellisen suojaamiseksi toisin päätä. 
Viittaus ehdotetaan muutettavaksi koske
maan lakia viranomaisten toiminnan julki
suudesta. 

1.39. Laki valtiontilintarkastajien ja val
tiontalouden tarkastusviraston 
oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen 
ja Euroopan yhteisöjen välisiä 
varoinsiirtoja 

4 §. Salassa pidettävien tietojen luo
vuttam inen. Valtiontilintarkastajien ja val
tiontalouden tarkastusviraston oikeudesta 
tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yh
teisöjen välisiä varainsiirtoja annetun lain 
(353/ 1995) salassapitovelvollisuutta ja tieto
jen luovuttamista koskeviin säännöksiin eh
dotetaan tehtäviksi viranomaisten toiminnan 
julkisuutta koskevasta laista johtuvat muu
tokset. Pykälään jäisi vain tietojen luovutta
mista koskeva säännös, joka on ehdotukses
sa säilytetty asiasisällöltään nykyistä vastaa
vana. Pykälän otsikko on muutettu ehdotuk
sessa vastaamaan pykälän sisältöä. 

1.40. Laki kunnallisesta 
työmarkkinalaitoksesta 

9 §. Tietojensaantioikeus. Kunnallisesta 
työmarkkinalaitoksesta annetun lain 
(254/1993) 9 §:ssä säädetään tietojensaanti
oikeudesta ja salassapidosta. Pykälän 1 mo
mentissa säädetään työmarkkinalaitoksen 
oikeudesta saada säädettyjen tehtäviensä hoi
tamiseksi tarvittavia tietoja. Pykälän 2 mo
mentin mukaan tiedon saajan salassapitovel
vollisuus on sama kuin sen antajankin ja 3 
momentin mukaan ei saa ilmaista myöskään 
asian laadun vuoksi salassa pidettävää seik
kaa. 

Koska pykälän 2 ja 3 momentissa sääde
tyt salassapitoperusteet sisältyvät ehdotettuun 
lakiin viranomaisten toiminnan julki
suudesta, ne voidaan poistaa pykälästä. Täl
löin myös pykälän otsikko tulee muuttaa 
vastaamaan pykälän sisältöä, minkä vuoksi 
pykälä ehdotetaan muutettavaksi kokonaan. 

1.41. Laki ammattikorkeakouluopinnoista 

28 §. Tietojensaantioikeus. Ammattikor-
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keakouluopinnoista annetun lain 28 §:n 1 
momentissa säädetään asian laadun mukaan 
salassa pidettäviksi tiedot, jotka on saatu 
lain mukaisten tehtävien perusteella. Viran
omaisten toiminnan julkisuutta koskevan 
lain vuoksi pykälää ehdotetaan muutettavak
si siten, että salassapitosäännös poistetaan. 

Pykälän 2 momentin mukaan ammatti
korkeakouluopintoja harjoittavien opiskeli
joiden salassapitovelvollisuudesta säädetään 
asetuksella. Koska asetusten salassapitosään
nökset tulevat kumottaviksi, tulee vastaavasti 
tällainen viittaus poistaa. Lisäksi laissa ei ole 
enää tarpeen säätää viranomaisessa harjoitte
lijana toimivien vaitiolovelvollisuudesta, 
koska siitä säädettäisiin ehdotetussa laissa 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta. 

Pykälään jäisi ainoastaan nykyisin 3 mo
menttiin sisältyvä säännös ammattikorkea
koulun hallituksen ja rehtorin oikeudesta 
saada tehtäviensä hoitamiseksi tarpeelliset 
tiedot valtion ja kunnan viranomaisilta. 
Säännöstä ehdotetaan muutettavaksi niin, 
että siihen otettaisiin yleisten salassapitovel
voitteiden osalta viittaus lakiin viranomais
ten toiminnan julkisuudesta. 

1.42. Ilmansuojelulaki 

23 §. Ilmansuojelulain (6711982) 23 §:n 
4 momentissa viitataan salassapitovelvolli
suuden rikkomisen osalta rikoslakiin. Sään
nös ehdotetaan kumottavaksi, koska salassa
pitovelvollisuuden rikkomisesta säädettäisiin 
vastaavalla tavalla ehdotetussa viranomaisten 
toiminnan julkisuutta koskevassa laissa. 

31 §.Pykälän salassapitoa ja tietojen an
tamista koskeviin säännöksiin ehdotetaan 
tehtäviksi viranomaisten toiminnan julkisuut
ta koskevasta laista johtuvat muutokset. Eh
dotuksen mukaan salassapitovelvollisuutta 
koskeva säännös poistettaisiin. Pykälään jäisi 
tietojen luovuttamista koskeva säännös, joka 
säilyisi asiasisällöltään nykyistä lakia vastaa
vana. 

1.43. Meluntmjuntalaki 

27 §.Salassa pidettävien tietojen luovut
tam inen. Meluntorjuntalain (38211987) 27 
§:n salassapitosäännökset ehdotetaan pois
tettaviksi, koska vastaavat perusteet sisälty
vät ehdotettuun viranomaisten toiminnan jul
kisuutta koskevaan lakiin. Salassa pidettä
vien tietojen antamista koskeva säännös on 
asiasisällöltään säilytetty ehdotuksessa ny-

kyisen lain mukaisena. Pykälän 3 momentti 
salassapitovelvollisuuden ulottumisesta .n~i: 
hin, jotka saavat tietoja pykälän nojalla, JäiSI 
tarpeettomana pois. Pykälän otsikko muutet
taisiin vastaamaan pykälän sisältöä. 

1.44. Terveydensuojelulaki 

55 §. Salassapitovelvollisuuden rikko
minen. Terveydensuojelulain (763/1994) sa
lassapitovelvollisuuden rikkomista koskeva 
viittaussäännös rikoslakiin käy tarpeettomak
si, kun vastaava säännös sisältyy ehdotettuun 
lakiin viranomaisten toiminnan julki
suudesta. Tämän vuoksi pykälä ehdotetaan 
kumottavaksi. 

59 §. Salassa pidettävien tietojen luovut: 
tam inen. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi 
niin, että salassapitovelvollisuutta koskeva 
säännös poistettaisiin. Samoin poistettaisiin 
tarpeettomana 3 momentin säännös, jonka 
mukaan yksityisen henkilön terveydentilatie
tojen salassapidosta säädetään erikseen. Py
kälään jäisi ehdotuksen mukaan ainoastaan 
salassa pidettävien tietojen luovuttamista 
koskeva säännös, joka säilyisi ennallaan. 
Lisäksi pykälän otsikko muutettaisiin vastaa
maan säännöksen sisältöä. 

1.45. Kemikaalilaki 

Kemikaalilakiin ehdotetaan tehtäviksi vi
ranomaisten toiminnan julkisuutta koskevas
ta laista johtuvat muutokset. Koska viran
omaisten toiminnan julkisuutta koskevan 
lain mukaan salassapitoperusteista voidaan 
säätää vain lailla, on asetusten salassapi
tosäännökset siirrettävä lain tasolle, jos ne 
on tarpeen jättää voimaan. Kemikaaliasetuk
sessa (675/1993) ja suojauskemikaaliasetuk
sessa (123/ 1994) säädetään kemikaalia ja 
suojauskemikaalia koskevan liike- ja ammat
tisalaisuuden suojaamisen edellytyksistä. 
Nämä salassapitosäännökset tulee edellä 
mainitusta syystä kumota. Koska liike- ja 
ammattisalaisuus on mainituissa asetuksissa 
kuitenkin määritelty erityisellä tavalla, on 
vastaavat säännökset syytä ottaa kemikaalila
kiin. 

49 §. Tiedonsaanti toiselta viranomai
selta. Pykälän 2 momentti ehdotetaan ku
mottavaksi tarpeettomana, koska tietoja saa
van viranomaisen salassapitovelvollisuus käy 
ilmi viranomaisten toiminnan julkisuutta 
koskevasta laista. 

52 §.Rangaistukset. Pykälän 3 momen-
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tissa on salassapitovelvollisuuden rikkomista 
koskeva viittaussäännös rikoslakiin. Mo
mentti ehdotetaan kumottavaksi tarpeettoma
na, koska vastaava säännös sisältyy ehdotet
tuun lakiin viranomaisten toiminnan julki
suudesta. 

59 §. Salassa pidettävien tietojen luovut
tam inen. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että salassapitovelvollisuutta koskeva 
säännös poistettaisiin. Pykälään jäisi 
asiasisällöltään nykyistä vastaava säännös 
salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta. 
Pykälän. otsikko muutettaisiin vastaavasti. 

59 a §. Vaatimus liike- ja ammattisalai
suuden suojaamiseksi. Ehdotettu uusi pykälä 
vastaa sisällöltään kemikaaliasetuksen 13 §:n 
1 ja 4 momenttia sekä suojauskemikaaliase
tuksen 8 §:n 1 ja 3 momenttia. Pykälän 1 
momentissa säädettäisiin siten kemikaalia 
koskevan ilmoituksen tekijän sekä suojaus
kemikaalin ennakkohyväksymisen hakijan tai 
suojauskemikaalia koskevan ilmoituksen 
tekijän mahdollisuudesta esittää vaatimus sii
tä, mitkä tiedot tulisi pitää liike- tai ammat
tisalaisuutena salassa. Pykälän 2 momentissa 
säädettäisiin velvollisuudesta tehdä ilmoitus 
asianomaiselle viranomaiselle, jos hakija tai 
ilmoituksen tekijä saattaa itse julkiseksi ai
kaisemmin salassa pidettyjä tietoja. 

59 b §. Kemikaalia koskevan liike- ja 
ammattisalaisuuden rajaus. Lakiin lisättä
väksi ehdotetussa pykälässä säädettäisiin ke
mikaaliasetuksen 13 §:n 2 momenttia vastaa
vaiia tavalla siitä; mitä tietoja ei kemikaalia 
koskevan ilmoituksen tekijän 59 a §:ssä tar
koitetusta vaatimuksesta riippumatta ole pi
dettävä liike- tai ammattisalaisuutena. 

59 c §. Suojauskemikaalia koskevan lii
ke- ja ammattisalaisuuden rajaus. Lakiin li
sättäväksi ehdotetussa pykälässä säädettäisiin 
vastaavasti, mitä tietoja ei suojauskemikaalin 
ennakkohyväksymisen hakijan tai suojauske
mikaalia koskevan ilmoituksen tekijän vaati
muksesta huolimatta ole pidettävä liike- tai 
ammattisalaisuutena. Säännös vastaa suo
jauskemikaaliasetuksen 8 §:n 2 momenttia. 

1.46. Torjunta-ainelaki 

Torjunta-ainelakiin (327 1 1969) ehdote
taan samoin tehtäviksi viranomaisten toi
minnan julkisuutta koskevasta laista johtu
vat muutokset. Torjunta-aineasetuksen 
(792/1995) 20 §:n säännös liike- ja ammat
tisalaisuuden määrittelystä ehdotetaan edellä 
kemikaalilakiin ehdotettujen muutosten pe-

rusteluissa esitetyin perustein kumottavaksi 
ja vastaava säännös otettavaksi torjunta-aine
lakiin. 

9 §. Salassapitovelvollisuuden asettava 
säännös ehdotetaan kumottavaksi, koska vas
taava salassapitoperuste sisältyy ehdotettuun 
lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudes
ta. 

9 a §. Pykälän 1 momentissa säädetään 
torjunta-aineen rekisteröintihakemukseen 
liittyvien asiakirjojen salassapidosta liike- ja 
ammattisalaisuuden suojaamiseksi. Säännök
sen mukaan asetuksella säädetään siitä, mitä 
ei torjunta-ainelain mukaan pidetä liike- tai 
ammattisalaisuutena. Momenttia muutettai
siin siten, että säännös salassapitovelvolli
suudesta samoin kuin viittaus asetukseen 
poistettaisiin. Momentissa ehdotetaan säädet
täväksi torjunta-aineasetuksen 20 §:ää vas
taavasti siitä, mitä torjunta-aineen rekiste
röintihakemukseen sisältyvistä tiedoista ei 
tule pitää liike- tai ammattisalaisuutena. 

JO §. Pykälän 2 momentin viittaussään
nös rikoslakiin ehdotetaan kumottavaksi, 
koska vastaava säännös sisältyy ehdotettuun 
lakiin viranomaisten toiminnan julki
suudesta. 

1.47. Jätelaki 

63 §. Salassapitovelvollisuuden rikkomi
nen. Jätelain (107211993) 63 §:n viittaus
säännös iikoslakiin ehdotetaan kumottavaksi 
tarpeettomana, koska vastaava viittaussään
nös sisältyy ehdotettuun lakiin viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta. 

71 §. Salassa pidettävien tietojen luovut
taminen. Jätelain 71 §:ään ehdotetaan tehtä
viksi salassapitosäännösten keskittämisestä 
johtuvat muutokset. Muutoksen yhteydessä 
salassapitoa koskeva säännös poistettaisiin. 
Pykälässä säädettäisiin vain salassa pidettä
vien tietojen antamisesta nykyisen lain mu
kaisesti. Pykälän otsikko muutettaisiin vas
taamaan pykälän sisältöä. 

1.48. Eläinsuojelulaki 

30 §. Lupa eläinten kuljettamiseen 
ja eläinkuljettajarekisteri. Eläinsuojelulain 
(247/1996) 30 §:n 2 momenttiin sisältyvä 
viittaus yleisten asiakirjain julkisuudesta an
nettuun lakiin tulee muuttaa koskemaan eh
dotettua lakia viranomaisten toiminnan julki
suudesta. 

56 §. Salassapitovelvollisuuden rikkomi-
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nen. Viittaussäännös rikoslakiin ehdotetaan 
kumottavaksi tarpeettomana, koska vastaava 
säännös sisältyy ehdotettuun lakiin viran
omaisten toiminnan julkisuudesta. 

62 §. Salassa pidettävien tietojen luovut
taminen. Pykälään ehdotetaan tehtäviksi sa
lassapitosäännösten keskittämisestä johtuvat 
muutokset. Pykälässä säädettäisiin siten vain 
salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta. 
Tiedon luovutusperusteet säilyisivät asialli
sesti ennallaan. Pykälän otsikko muutettai
siin vastaamaan pykälän sisältöä. 

1.49. Elintarvikelaki 

40 §. Salassapitovelvollisuuden rikkomi
nen. Pykälän viittaussäännös rikoslakiin eh
dotetaan kumottavaksi tarpeettomana, koska 
vastaava säännös otettaisiin ehdotettuun 
viranomaisten toiminnan julkisuutta koske
vaan lakiin. 

45 §. Salassa pidettävien tietojen luovut
taminen. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi 
niin, että salassapitosäännökset poistettaisiin, 
koska vastaavat salassapitoperusteet sisälty
vät ehdotettuun lakiin viranomaisten toimin
nan julkisuudesta. Salassa pidettävien tieto
jen luovuttamista koskeva säännös on säily
tetty ehdotuksessa asiallisesti ennallaan. Py
kälän otsikko muutettaisiin vastaamaan py
kälän sisältöä. 

1.50. Laki eläimistä saatavien 
elintarvikkeiden 
elintarvikehygieniasta 

47 §. Eläimistä saatavien elintarvikkei
den elintarvikehygieniasta annetun lain 
(1195/1996) 47 §:ssä viitataan rikoslain 
säännöksiin 52 §:ssä säädetyn salassapitovel
vollisuuden rikkomisen rangaistavuuden 
osalta. Koska 52 §:stä ehdotetaan poistetta
vaksi salassapitovelvollisuutta koskeva sään
nös ja koska vastaava viittaussäännös olisi 
viranomaisten toiminnan julkisuutta koske
vassa laissa, ehdotetaan pykälä kumottavak
si. 

52 §. Pykälän 1 momentissa säädetään 
eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvi
kehygieniasta annetun lain mukaisissa tehtä
vissä saatujen tietojen salassapitovelvollisuu
desta ja 2 momentissa siitä, missä tapauksis
sa näitä tietoja voidaan salassapitovelvolli
suuden estämättä luovuttaa. Pykälän 3 mo-
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mentin mukaan yksityisen terveydentilatieto
jen salassapidosta säädetään erikseen. 

Pykälään ehdotetaan tehtäviksi salassapi
toperusteiden keskittämisestä johtuvat muu
tokset. Koska 1 momentissa säädetyt salassa
pitoperusteet sisältyvät ehdotettuun lakiin 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta, py
kälää ehdotetaan muutettavaksi niin, että 
salassapitovelvollisuutta koskeva säännös 
poistetaan. Samoin poistettaisiin 3 momentin 
säännös tarpeettomana. Pykälään jäisi aino
astaan tietojen luovuttamista koskeva sään
nös, joka säilyisi asiallisesti nykyisen lain 
mukaisena. Tietojen luovuttamisperusteista 
jäisi pois 3 kohta tietojen luovuttamisesta 
muutoksenhakua tutkivalle viranomaiselle, 
koska vastaava peruste sisältyy ehdotettuun 
viranomaisten toiminnan julkisuutta koske
vaan lakiin. Pykälän edellä oleva väliotsikko 
ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan jakson 
muuttunutta sisältöä. 

1.51. Siemenkauppalaki 

14 §. Valvonnan tulosten julkaiseminen. 
Siemenkauppalain (233/1993) 14 §:n 1 mo
mentissa säädetään valvonnan tulosten jul
kaisemisesta ja tietojen antamisesta eräille 
lajikkeen omistajille. Paljastaa ei momentin 
mukaan kuitenkaan saa tietoja, jotka ovat 
lain 18 §: ssä säädetty salassa pidettäviksi. 
Koska 18 §:stä ehdotetaan poistettavaksi sa
lassapitovelvollisuutta koskeva säännös ja 
koska vastaavat salassapitoperusteet sisälty
vät ehdotettuun lakiin viranomaisten toi
minnan julkisuudesta, momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi niin, että viittaus 18 §:ssä sää
dettyyn salassapitovelvollisuuteen jäisi pois. 

18 §.Salassa pidettävien tietojen luovut
tam inen. Pykälään ehdotetaan tehtäviksi sa
lassapitosäännösten keskittämisestä johtuvat 
muutokset, jolloin siihen jäisi vain säännös 
tietojen luovuttamisesta. Tietojen luovutus
perusteet säilyisivät asiallisesti ennallaan. 
Pykälän otsikko on ehdotuksessa muutettu 
vastaamaan pykälän sisältöä. 

19 §. R angaistussäännös. Pykälän 3 mo
mentissa on viittaus rikoslakiin. Momentti 
ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana, kun 
viranomaisten toiminnan julkisuutta koske
vaan lakiin otettaisiin vastaava säännös. 

1.52. Taimiaineistolaki 

9 §. Salassa pidettävien tietojen luovut-
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taminen. Taimiaineistolain (1205/1994) sa
lassapitovelvollisuuden asettavaan pykälään 
ehdotetaan tehtäviksi salassapitosäännösten 
keskittämisestä johtuvat muutokset. Pykälään 
jäisi vain tietojen luovuttamista koskeva 
säännös, josta jäisi tarpeettomana pois ehdo
tettuun viranomaisten toiminnan julkisuuttaa 
koskevaan lakiin sisältyvä peruste tietojen 
luovuttamisestamuutoksenhakuviranomaisel
le. Pykälän otsikko muutettaisiin vastaamaan 
säännöksen sisältöä. 

14 §. Rangaistussäännös. Pykälän 3 mo
mentissa on viittaus rikoslakiin. Momentti 
ehdotetaan kumottavaksi, koska salassapito
velvollisuuden rikkomisesta säädettäisiin 
vastaavasti viranomaisten toiminnan jul
kisuutta koskevassa laissa. 

1.53. Kasvinsuojelulaki 

15 §. Salassa pidettävien tietojen luovut
taminen. Kasvinsuojelulain (1203/1994) sa
lassapitovelvollisuuden asettavaan pykälään 
ehdotetaan tehtäviksi salassapitosäännösten 
keskittämisestä johtuvat vastaavat muutokset 
kuin taimiaineistolain 9 §:ään. 

1.54. Lannoitelaki 

16 §.Salassa pidettävien tietojen luovut
taminen. Lannoitelain (232/1993) 16 §:ään 
tehdään ehdotuksen mukaan salassapitosään
nösten keskittämisestä johtuvat vastaavat 
muutokset kuin taimiaineistolain 9 §:ään. 

21 §. Rangaistussäännös. Pykälän 4 mo
mentti ehdotetaan kumottavaksi tarpeettoma
na, koska ehdotettuun lakiin viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta otettaisiin salassapi
tovelvollisuuden rikkomisen osalta vastaava 
viittaussäännös rikoslakiin. 

1.55. Kotieläinjalostuslaki 

14 §. Salassa pidettävien tietojen luovut
tam inen. Kotieläin jalostuslain (794/ 1993) 14 
§:ään ehdotetaan tehtäviksi salassapi
tosäännösten keskittämisestä johtuvat muu
tokset samoin kuin taimiaineistolain 9 §:ään 
sen kohdalla esitetyin perusteluin. 

15 §. Rangaistussäännös. Pykälän 2 mo
mentti ehdotetaan kumottavaksi tarpeettoma
na, koska vastaava salassapitovelvollisuuden 
rikkomista tarkoittava viittaussäännös otettai-

siin viranomaisten toiminnan julkisuutta kos
kevaan lakiin. 

1.56. Hevostalouslaki 

14 §. Salassa pidettävien ;etojen luovut
tam inen. Hevostalouslain ~ /9611993) 14 
§:ään ehdotetaan samoin tehtäviksi vastaavat 
muutokset kuin taimiaineistolain 9 §:ään sen 
kohdalla esitetyin perusteluin. 

15 §. R angaistussäännökset. Salassapito
velvollisuuden rikkomista koskeva pykälän 2 
momentin viittaussäännös rikoslakiin ehdote
taan kumottavaksi tarpeettomana, koska vas
taava säännös olisi ehdotetussa viranomais
ten toiminnan julkisuutta koskevassa laissa. 

1.57. Laki eläinten lääkitsemisestä 

37 §. Salassapitovelvollisuuden rikkomi
nen. Eläinten lääkitsemisestä annetun lain 
( 6171 1997) 37 §: ssä viitataan rikoslain sään
nöksiin 41 §:ssä säädetyn salassapitovelvol
lisuuden rikkomisen rangaistavuuden osalta. 
Koska ehdotuksen mukaan 41 §:ssä ei enää 
säädettäisi salassapitovelvollisuudesta ja kos
ka viranomaisten toiminnan julkisuutta kos
kevaan lakiin otettaisiin salassapitovelvolli
suuden rikkomista koskeva vastaava viittaus
säännös, ehdotetaan pykälä tarpeettomana 
kumottavaksi. 

41 §. Salassa pidettävien tietojen luo
vuttaminen. Pykälän 1 momentissa säädetään 
lain noudattamiseen liittyvissä tehtävissä 
saatujen tietojen salassapidosta. Perusteista, 
joilla näitä tietoja voidaan luovuttaa, sääde
tään 2 momentissa. Pykälän 3 momentin 
mukaan yksityistä koskevien terveydentila
tietojen salassapidosta säädetään erikseen. 

Koska vastaavat salassapitoperusteet 
otettaisiin viranomaisten toiminnan jul
kisuutta koskevaan lakiin, ehdotetaan pykä
lää muutettavaksi niin, että salassapitovel
vollisuutta koskeva säännös sekä 3 momen
tin säännös poistettaisiin tarpeettomina. Py
kälään jäisi vain säännös salassa pidettävien 
tietojen luovuttamisesta. Luovutusperusteet 
säilyisivät asiallisesti ennallaan. Kohta tieto
jen luovuttamisesta muutoksenhakua tutki
valle viranomaiselle jäisi pois, koska vastaa
va säännös olisi viranomaisten toiminnan 
julkisuutta koskevassa laissa. Pykälän otsik
ko muutetaan ehdotuksen mukaan vastaa
maan pykälän sisältöä. 
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1.58. Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkas
tuksesta 

24 §.Salassa pidettävien tietojen luovut
taminen. Eläinlääkinnällisestä rajatarkastuk
sesta annetun lain (119211996) 24 §:n 1 mo
mentissa säädetään lain mukaisia tehtäviä 
suoritettaessa saatujen tietojen salassapito
velvollisuudesta. Pykälän 2 momentissa sää
detään, milloin salassa pidettäviä tietoja voi
daan luovuttaa. Pykälän 3 momentin mukaan 
yksityistä koskevien terveydentilatietojen 
salassapidosta säädetään erikseen. 

Pykälään ehdotetaan tehtäviksi vi
ranomaisten toiminnan julkisuutta koskevas
ta laista johtuvat muutokset. Koska vastaavat 
salassapitoperusteet olisivat viranomaisten 
toiminnan julkisuutta koskevassa laissa, eh
dotetaan pykälää muutettavaksi niin, että 
salassapitovelvollisuutta koskeva säännös 
poistettaisiin. Samoin jäisi tarpeettomana 
pois pykälän 3 momentin viittaus terveyden
tilatietojen salassapidon säätämisestä erik
seen. Pykälään jäisi ainoastaan salassa pidet
tävien tietojen luovuttamista koskeva sään
nös, joka säilyisi asiallisesti ennallaan. Luo
vutusperusteista jäisi pois viranomaisten toi
minnan julkisuutta koskevaan lakiin otetta
vaksi ehdotettu säännös, jonka mukaan tie
toja saa luovuttaa muutoksenhakua tutkivalle 
viranomaiselle. Pykälän otsikko muutetaan 
ehdotuksen mukaan vastaamaan pykälän si
sältöä. 

27 §. Rangaistussäännökset. Pykälän 3 
momentissa viitataan 24 §:ssä säädetyn sa
lassapitovelvollisuuden rikkomisen rangaista
vuuden osalta rikoslain säännöksiin. Koska 
vastaava viittaussäännös otettaisiin ehdotet
tuun lakiin viranomaisten toiminnan jul
kisuudesta eikä 24 §:ssä enää säädettäisi sa
lassapitovelvollisuudesta, ehdotetaan mo
mentti tarpeettomana kumottavaksi. 

1.59. Laki Euroopan yhteisön yhteisen 
maatalouspolitiikan 
täytäntöönpanosta 

6 §. Salassa pidettävien tietojen luovut
tam inen. Euroopan yhteisön yhteisen maata
louspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 
(110011994) 6 §:ää ehdotetaan muutettavaksi 
niin, että salassapitoa koskevat säännökset 
poistettaisiin. Pykälään jäisi vain tietojen 
luovuttamista koskeva säännös, josta jäisi 
_pois ehdotettuun viranomaisten toiminnan 
JUlkisuutta koskevaan lakiin sisältyvä peruste 

tietojen antamisesta muutoksenhakuviran
omaiselle. Pykälän otsikko muutettaisiin vas
taamaan pykälän sisältöä. 

1.60. Laki maaseutuelinkeinojen tukiteh
täviä hoidettaessa noudatettavasta 
menettelystä 

9 §. Salassa pidettävien tietojen luovut
tam inen. Maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä 
hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 
annetun lain (1336/1992) 9 §:ään ehdotetaan 
tehtäviksi vastaavat salassapitosäännösten 
keskittämisestä johtuvat muutokset. Pykäläs
sä säädettävistä tietojen luovuttamisen perus
teista jäisivät pois viranomaisten toiminnan 
julkisuutta koskevaan lakiin sisältyvät perus
teet tietojen luovuttamisesta muutoksenhaku
viranomaiselle ja viranomaiselle, joka on oi
keutettu tietojen saantiin muun lain nojalla. 
Pykälän otsikko muutettaisiin vastaamaan 
pykälän sisältöä. 

1.61. Laki metsäkeskuksista ja metsäta
louden kehittämiskeskuksesta 

8 §. Virkavastuu ja viranomaistehtävissä 
noudatettava menettely. Metsäkeskuksista ja 
metsätalouden kehittämiskeskuksesta anne
tun lain (1474/1995) 8 §:n 2 momentissa 
säädetään siitä, mitä säädöksiä metsäkeskus
ten tulee noudattaa viranomaistehtäviä hoita
essaan. Viranomaisten toiminnan julkisuutta 
koskevan lain 4 §:n 2 momentissa säädettäi
siin lain soveltamisesta sellaisiin yhteisöihin, 
jotka lain tai asetuksen nojalla suorittavat 
julkisia tehtäviä ja käyttävät siinä julkista 
valtaa. Julkisuuslainsäädännön sovelta
misalan yhtenäisyyden vuoksi on tarkoituk
senmukaista, että viranomaisten toiminnan 
julkisuutta koskevaa lakia sovelletaan sa
moin edellytyksin metsäkeskuksiin kuin 
muihinkin julkisia tehtäviä hoitaviin yh
teisöihin. Momenttia ehdotetaan muutetta
vaksi tässä tarkoituksessa. Viranomaisten 
toiminnan julkisuutta koskevan lain sovelta
minen ei siten enää määräytyisi momentissa 
tarkoitetun viranomaistehtävän käsitteen 
kautta, vaan soveltaminen määräytyisi ehdo
tetun viittaussäännöksen johdosta suoraan vi
ranomaisten toiminnan julkisuutta koskevan 
lain 4 §:n 2 momentin perusteella. 

16 §.Kehittämiskeskuksen ja tilintarkas
tajan salassapitovelvollisuus. Pykälässä ase
tetaan metsäkeskukselle ja kehittämiskeskuk
selle velvollisuus pitää salassa metsänomis-
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tajan taloudellista asemaa koskevat tiedot. 
Salassapitosäännösten keskittämisen johdosta 
käy viranomaistehtävistä huolehtivia metsä
keskuksia koskeva salassapitosäännös tar
peettomaksi. Metsätalouden kehittämiskes
kuksen tehtävät muodostuvat kuitenkin pää
asiassa muista kuin viranomaistehtävistä, 
joten kehittämiskeskuksen salassapitovelvol
lisuuden osalta pykälässä ehdotetaan viitat
tavaksi viranomaisten toiminnan julkisuutta 
koskevaan lakiin. 

Kuten edellä on tullut esille, viranomais
ten toiminnan julkisuutta koskevan lain mu
kaan salassapitovelvollisuus voidaan asettaa 
vain laissa. Tästä syxstä asetusten salassapi
tosäännökset tulee stirtää lain tasolle, jos ne 
on syytä jättää voimaan. Metsäkeskuksista ja 
metsätalouden kehittämiskeskuksesta anne
tun asetuksen (93/1996) 31 §:n 2 momentis
sa säädetään tilintarkastajan salassapitovel
vollisuudesta. Edellä sanotun perusteella on 
asetuksen säännös syytä kumota. Tilintarkas
tajan salassapitovelvollisuuden osalta viitat
taisiin kuitenkin puheena olevan lain 16 
§:ssä lakiin viranomaisten toiminnan julki
suudesta. Pykälän otsikko muutettaisiin vas
taamaan pykälän sisältöä. 

1.62. Laki erikoiskasvien markkinoimis
maksuista 

22 §. Erikoiskasvien markkinoimismak
suista annetun lain (978/1991) 22 §:ään eh
dotetaan tehtäväksi salassapitosäännösten 
keskittämisestä johtuvat muutokset. Pykälään 
jäisi vain tietojen luovuttamista koskeva 
säännös, josta jäisi pois viranomaisten toi
minnan julkisuutta koskevaan lakiin sisälty
vä peruste tietojen antamisesta muutoksenha
kuviranomaiselle. 

25 §.Pykälässä säädetään erikoiskasvien 
markkinoimismaksuja koskevan salassapito
velvollisuuden rikkomisesta. Salassapitovel
vollisuuden rikkomisen rangaistavuuden 
osalta on ehdotetussa viranomaisten toimin
nan julkisuutta koskevassa laissa viittaus
säännös rikoslakiin, minkä vuoksi säännös 
ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana. 

1.63. Laki kuntootuksen 
asiakaspalveluyhteistyöstä 

12 §. Salassapitovelvollisuus. Kuntoo
tuksen asiakaspalveluyhteistyöstä annetun 
lain (604/1991) salassapitovelvollisuuden 
asettavaa säännöstä ei voida kumota, koska 

se koskee lain täytäntöönpanosta huolehtivi
en lisäksi yksityisoikeudellisia yhteisöjä, 
jotka voivat eräissä tapauksissa saada kun
toutusasiakasta koskevia, salassa pidettäviä 
tietoja. Lain 12 §:ää muutettaisiin siten, että 
viranomaisten salassapitovelvollisuutta kos
keva säännös jäisi pois. Pykälän 1 moment
tiin jäisi ehdotuksen mukaan mainittuja yh
teisöjä koskeva salassapitosäännös sekä 2 
momenttiin salassapitovelvollisuuden rikko
mista koskeva viittaussäännös rikoslakiin. 

1.64. Laki yksityisestä terveydenhuollosta 

15 §. Salassa pidettävien tietojen luovut
tam inen. Yksityisestä terveydenhuollosta an
netun lain (152/1990) virkamiehen vaitiolo
velvollisuutta ja tietojen antamista koskevaa 
pykälää ehdotetaan muutettavaksi niin, että 
salassapitovelvollisuutta koskeva säännös 
poistettaisiin. Pykälään jäisi vain säännös sa
lassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, 
mikä vastaa ehdotuksessa nykyistä lakia. 
Pykälän otsikko muutettaisiin ehdotuksen 
mukaan vastaamaan pykälän sisältöä. 

23 §.Vaitiolovelvollisuuden rikkominen. 
Pykälässä viitataan lain 12 ja 15 §:ssä tar
koitetun salassapitovelvollisuuden rikkomi
sen osalta rikoslakiin. Koska 15 §:ssä ei eh
dotuksen mukaan enää säädettäisi salassapi
tovelvollisuudesta, tulee rangaistussäännök
sen viittaus siihen poistaa tarpeettomana. 

1.65. Lääkelaki 

90 §. Lääkelain (39511987) salassapitoa 
ja tietojen luovuttamista koskeviin säännök
siin ehdotetaan tehtäviksi salassapitosäännös
ten keskittämisestä johtuvat muutokset. Eh
dotuksen mukaan viranomaisen salassapito
velvollisuutta koskeva säännös poistettaisiin 
pykälästä. Pykälään jäisi säännös apteekka
rin ja hänen apulaisensa velvollisuudesta 
pitää salassa tehtävissään saamansa tiedot. 
Pykälään jäisi myös säännös lääkelaitoksen 
oikeudesta luovuttaa salassa pidettäviä tieto
ja, mikä vastaa ehdotuksessa asiallisesti ny
kyistä lakia. 

1.66. Laki terveydenhuollon laitteista ja 
tarvikkeista 

18 §. Salassa pidettävien tietojen luovut
taminen. Terveydenhuollon laitteista ja tar
vikkeista annetun lain (1505/1994) 18 §:ää 
ehdotetaan muutettavaksi salassapitoperustei-
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den keskittämisen johdosta siten, että salas
sapitovelvollisuutta koskeva säännös pois
tettaisiin. Pykälään jäisi säännös tietojen luo
vuttamisesta, ja siitä jäisi pois ehdotettuun 
viranomaisten toiminnan julkisuutta koske
vaan lakiin sisältyvä peruste tietojen antami
sesta muutoksenhakuviranomaiselle. Pykälän 
otsikko muutettaisiin vastaamaan pykälän 
sisältöä. 

25 §. Salassapitovelvollisuuden rikko
minen. Pykälä ehdotetaan tarpeettomana ku
mottavaksi, koska salassapitovelvollisuuden 
rikkominen tulee määräytymään ehdotetun 
viranomaisten toiminnan julkisuutta koske
van lain perusteella. Kyseiseen lakiin sisäl
tyy viittaussäännös rikoslain salassapitovel
vollisuuden rikkomista koskeviin rangaistus
säännöksiin. 

1.67. Laki toimenpiteistä tupakoinnin 
vähentämiseksi 

30 §. Toimenpiteistä tupakoinnin vähen
tämiseksi annetun lain (693/1976) 30 §:ssä 
säädetään liike- ja ammattisalaisuutta koske
vien tietojen salassapitovelvollisuudesta. 
Koska vastaava peruste sisältyy vi
ranomaisten toiminnan julkisuutta koskevaan 
lakiin, ehdotetaan pykälä kumottavaksi. 

Kumottavaksi ehdotettu 30 § sisältyy 
tietojen saantia ja salassapitoa koskevaan 9 
lukuun. Koska lukuun ei enää sisältyisi sa
lassapitoa koskevia säännöksiä, tulee sen 
otsikko muuttaa vastaamaan luvun sisältöä. 
Ehdotuksen mukaan otsikosta poistettaisiin 
salassapitoa koskeva maininta. 

33 §. Pykälässä on salassapitovelvolli
suuden rikkomista koskeva viittaussäännös 
rikoslakiin. Koska salassapitovelvollisuuden 
rikkominen tulee määräytymään viranomais
ten toiminnan julkisuutta koskevan lain pe
rusteella, ehdotetaan pykälä kumottavaksi. 

1.68. Laki terveydenhuollon ammattihen-
kilöistä 

25 §. Ammattitoiminnan asianmukaisuu
den selvittäminen. Terveydenhuollon ammat
tihenkilöistä annetun lain (559/1994) 25 §:n 
3 momenttiin sisältyy säännös asiantuntijoi
den oikeudesta saada tarvitsemiaan salassa 
pidettäviä tietoja sekä säännös asiantuntijan 
salassapitovelvollisuudesta. Koska asiantun
tijoiden oikeudesta saada salassa pidettäviä 
tietoja sekä asiantuntijoiden salassapitovel
vollisuudesta säädetään ehdotuksen mukaan 

laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 
käyvät vastaavat säännökset tässä laissa tar
peettomiksi. Momenttia ehdotetaan muutetta
vaksi niin, että edellä kuvatut säännökset jäi
sivät pois. Momenttiin jäisi säännös vastaan
ottotoiminnan tarkastamisesta ja mahdolli
suudesta käyttää siinä asiantuntijoita. 

36 §. Salassapitovelvollisuuden rikko
minen. Pykälässä viitataan 17 §:ssä, 25 §:n 3 
momentissa ja 38 §:n 2 momentissa sääde
tyn salassapitovelvollisuuden rikkomisen 
osalta rikoslain asianomaisiin säännöksiin. 
Koska ehdotuksen mukaan 25 ja 38 §:n sa
lassapitovelvollisuutta koskevat säännökset 
poistettaisiin, tulee puheena olevasta pykä
lästä poistaa niitä koskevat viittaukset. 

38 §.Kuuleminen. Pykälän 2 momentis
sa säädetään vastaavasti, kuten 25 §:n 3 mo
mentissa, asiantuntijoiden oikeudesta saada 
tietoja sekä heidän salassapitovelvollisuudes
taan. Momenttiin ehdotetaan edellä esitetyin 
perusteluin tehtäviksi vastaavat muutokset. 

1.69. Kunnallisten viranhaltijain ja 
työntekijäin eläkelaki 

12 a §. Pykälän 1 momentissa säädetään 
taloudellista asemaa ja terveydentilaa koske
vien tietojen salassapitovelvollisuudesta. Py
kälän 2 momentissa viitataan salassapitovel
vollisuuden rikkomisen osalta rikoslakiin. 
Koska samat salassapitoperusteet sisältyvät 
ehdotettuun lakiin viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta, jossa säädetään vastaavalla ta
valla myös salassapitovelvollisuuden rikko
misesta, ehdotetaan pykälä kumottavaksi. 

12 b §. Pykälän mukaan eläkelaitoksel
la on 12 a §:n estämättä velvollisuus ilmoit
taa tuen maksamisesta holhouslautakunnalle. 
Koska 12 a § kumottaisiin, tulee myös viit
taus siihen poistaa. Ehdotuksen mukaan py
kälässä viitattaisiin salassapitovelvollisuuden 
osalta lakiin viranomaisten toiminnan julki
suudesta. 

1. 70. Laki kuolemansyyn selvittämisestä 

15 §. Kuolemansyyn selvittämisestä an
netun lain 15 §:n 3 momentissa on säännök
set kuolemansyyn selvittämistä koskevien 
tietojen luovuttamisesta tieteellistä tutkimus
ta ja tilastointia varten. Momenttia ehdote
taan tarkistettavaksi siten, että siihen otetaan 
viittaus viranomaisten toiminnan julkisuutta 
koskevaan lakiin. 
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Koska laissa viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta olisi jo säännökset henkilötie
tojen suojaa koskevien säännösten vaikutuk
sesta luovutukseen, säännöksen sananmuo
toa voidaan yksinkertaistaa nykyisestä. Eh
dotuksen mukaan tilastokeskus sekä laissa 
tarkoitetut kuolemansyyn selvittämiseen 
osallistuvat viranomaiset voivat antaa luvan 
tietojen saamiseen kuolintodistuksista ja 
muista kuolemansyyn selvittämistä koske
vista asiakirjoista tieteellistä tutkimusta, ti
lastointia sekä viranomaisen suunnittelu- ja 
selvitystyötä varten noudattaen, mitä laissa 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta sää
detään. Ehdotus merkitsisi siten niiden 
käyttötarkoitusten laajentamista, joita varten 
tietoja voitaisiin luovuttaa. 

1.71. Lakiehdotukset 71-79 

Ne lakeihin sisältyvät säännökset, joissa 
viitataan yleisten asiakirjain julkisuudesta 
annettuun lakiin, pyritään uudistuksen yh
teydessä muuttamaan siten, että niissä viita
taan lakiin viranomaisten toiminnan julki
suudesta. Tässä jaksossa mainittuihin lakei
hin ei ehdoteta tehtäväksi muita muutoksia. 

Seuraaviin lainkohtiin sisältyviä viittaus
säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi: yhdis
tyslain (503/1989) 47 §:n 2 momentti (la
kiehdotus 71), eräitä julkisia yrityksiä koske
vasta tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 
(183/1993) 7 §:n 1 momentti (lakiehdotus 
72), vapaakappalelain 10 §:n 2 momentti 
(lakiehdotus 73), hallintomenettelylain 5 §:n 
2 momentti ja 15 §:n 3 momentti (lakiehdo
tus 74), arkistolain 1 §:n 1 momentin 6 
kohta, 17 §:n 2 momentti ja 19 §:n 1 mo
mentti (lakiehdotus 75), yksityisluontoisten 
arkistojen valtionavusta annetun lain 13 §:n 
2 momentti (lakiehdotus 76), Euroopan yh
teisön yhteisen maatalouspolitiikan tunnista
mis- ja tiedonantojärjestelmän täytäntöön
panosta annetun lain (987/1997) 9 §:n 1 mo
mentti (lakiehdotus 77), metsästyslain 89 § 
(lakiehdotus 78) ja kalastuslain 77 a § (la
kiehdotus 79). Metsästyslain 89 §:n otsik
koon tehtäisiin lisäksi teknisluotoinen muu
tos. 

2. Tarkemmat säännökset 

Ehdotetun viranomaisten toiminnan jul
kisuutta koskevan lain nojalla on tarkoitus 
tarkemmin asetuksella määritellä, mitä viran
omaisten on otettava huomioon asiakirjahal-

lintoaan järjestäessään. Asetuksella annetut 
salassapito-ja vaitiolovelvollisuutta koskevat 
säännökset, joita vastaavat salassapitoperus
teet otetaan lakiin viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta, on tarkoitus kumota asetuksel
la eräiden salassapitosäännösten kumoami
sesta. Asetusluonnokset ovat esityksen liit
teenä. 

3. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 
noin puolen vuoden kuluttua siitä, kun ne on 
hyväksytty ja vahvistettu. Siirtymäkausi on 
tarpeen erityisesti koulutuksen järjestämisek
si. Siirtymäsäännöksellä varataan aikaa 
yleislain edellyttämien luetteloiden laadin
taan sekä tietojärjestelmien kuntoon saatta
miseen. 

4. Säätämisjäijestys 

Hallitusmuodon perusoikeussäännöksillä 
on ollut kokonaisuudistuksen valmistelussa 
merkitystä muun muassa arvioitaessa salas
sapitonormeja perusoikeudeksi säädetyn tie
donsaantioikeuden rajoituksena sekä määri
teltäessä yksityiselämän ja henkilötietojen 
suojaa suhteessa asiakirjojen julkisuuteen ja 
yksilön itsemääräämisoikeuteen. 

Hallitusmuodon 10 §:n 2 momentin 
mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julki
sia, jollei tietojen saantia niistä ole välttä
mättämistä syistä lailla erikseen rajoitettu. 

Esitykseen sisältyvät tiedonsaantioi
keuksien rajoituksia koskevat säännökset on 
valmisteltu ottaen huomioon hallitusmuo
don 10 §:n 2 momentti sekä perustuslakiva
liokunnan perusoikeusuudistusta koskevassa 
mietinnössä esitetyt käsitykset perusoikeuk
sien rajoittamisesta. 

Lainvalmistelussa on katsottu, että sa
lassapitonormien laadinnassa on tarpeen 
erottaa suojattavat intressit siinä suhteessa, 
kuuluuko tiedonsaantia rajoittava intressi pe
rus- ja ihmisoikeuksiin. Tietojensaantia kos
kevia rajoitusperusteita arvioitaessa on siten 
otettu huomioon, että yksityiselämän suoja 
on säädetty perusoikeudeksi hallitusmuodon 
8 §:n 1 momentissa ja että siitä on määräyk
set myös muun muassa Euroopan ihmis
oikeussopimuksessa. Sääntelyn kohdistuessa 
samanaikaisesti kahteen eri perusoikeuden 
sisältöön vaikuttavaan tekijään, säännökset 
on pyritty laatimaan ottamalla huomioon sa
manaikaisesti kumpikin perusoikeus ja sen 
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tarkoitus. Valmistelussa noudatettuja periaat
teita on selostettu tarkemmin viranomaisten 
toiminnan julkisuutta koskevan lain 24 §:n 
perusteluissa. 

Hallitus katsoo, että esitykseen sisältyvät 
hallitusmuodon 10 §:n 2 momentissa tarkoi
tetun tiedonsaantioikeuden rajoituksia mer-

kitsevät salassapitosäännökset voidaan antaa 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan 
Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat Ia
kiehdotukset: 
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1. 
Laki 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Julkisuusperiaate 

Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, 
jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin 
säädetä. 

Oikeudesta seurata eduskunnan täysis
tuntoa, valtuuston ja muiden kunnallisten 
toimielinten kokouksia sekä tuomioistuinten 
ja kirkollisten toimielinten istuntoja sääde
tään erikseen. 

2 § 

Lain soveltamisala 

Tässä laissa säädetään oikeudesta saada 
tieto viranomaisten julkisista asiakirjoista 
sekä viranomaisessa toimivan vaitiolovelvol
lisuudesta, asiakirjojen salassapidosta ja 
muista tietojen saantia koskevista yleisten ja 
yksityisten etujen suojaamiseksi välttämät
tämistä rajoituksista samoin kuin viran
omaisten velvollisuuksista tämän lain tarkoi
tuksen toteuttamiseksi. 

3 § 

Lain tarkoitus 

Tässä laissa säädettyjen tiedonsaantioi
keuksien ja viranomaisten velvollisuuksien 
tarkoituksena on toteuttaa avoimuutta ja hy
vää tiedonhallintatapaa viranomaisten toi
minnassa sekä antaa yksilöille ja yhteisöille 
mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja jul
kisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti 
mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan 
käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan. 

4§ 

V iranomaiset 

V iranomaisilla tarkoitetaan tässä laissa: 
1) valtion hallintoviranomaisia sekä 

muita valtion virastoja ja laitoksia; 
2) tuomioistuimia ja muita lainkäyttöeli-

miä· 
'3) valtion liikelaitoksia; 
4) kunnallisia viranomaisia; 
5) Suomen Pankkia mukaan lukien Ra

hoitustarkastus, Kansaneläkelaitosta sekä 
muita itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia; 
Eläketurvakeskuksen ja Maatalousyrittäjien 
eläkelaitoksen asiakirjoihin lakia kuitenkin 
sovelletaan 2 momentissa säädetyllä tavalla; 

6) eduskunnan virastoja ja laitoksia; 
7) Ahvenanmaan maakunnan viranomai

sia niiden huolehtiessa valtakunnan viran
omaisille kuuluvista tehtävistä maakunnassa; 

8) lain tai asetuksen taikka 1, 2 tai 7 
kohdassa tarkoitetun viranomaisen päätöksen 
perusteella tiettyä tehtävää itsenäisesti hoita
maan asetettuja lautakuntia, neuvottelukun
tia, komiteoita, toimikuntia, työryhmiä ja 
toimitusmiehiä sekä muita niihin verrattavia 
toimielimiä. 

Mitä viranomaisesta säädetään, koskee 
myös lain tai asetuksen taikka lain tai ase
tuksen nojalla annetun säännöksen tai mää
räyksen perusteella julkista tehtävää hoitavia 
yhteisöjä, laitoksia, säätiöitä ja yksityisiä 
henkilöitä niiden käyttäessä julkista valtaa. 

5 § 

V iranomaisen asiakirja 

Asiakirjalla tarkoitetaan tässä laissa kir
jallisen ja kuvallisen esityksen lisäksi sellais
ta käyttönsä vuoksi yhteen kuuluviksi tarkoi
tetuista merkeistä muodostuvaa tiettyä koh
detta tai asiaa koskevaa viestiä, joka on saa
tavissa selville vain automaattisen tietojenkä
sittelyn tai äänen- ja kuvantoistolaitteiden 
taikka muiden apuvälineiden avulla. 

V iranomaisen asiakirjalla tarkoitetaan 
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viranomaisen hallussa olevaa asiakirjaa, 
jonka viranomainen tai sen palveluksessa 
oleva on laatinut taikka joka on toimitettu 
viranomaiselle asian käsittelyä varten tai 
muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuulu
vassa asiassa. Viranomaisen laatimana pide
tään myös asiakirjaa, joka on laadittu viran
omaisen antaman toimeksiannon johdosta, ja 
viranomaiselle toimitettuna asiakirjana asia
kirjaa, joka on annettu viranomaisen toimek
siannosta tai muuten sen lukuun toimivalle 
toimeksiantotehtävän suorittamista varten. 

Viranomaisen asiakirjana ei pidetä 24 
§:ssä säädetyin poikkeuksin: 

1) viranomaisen palveluksessa olevalle 
tai luottamushenkilölle hänen muun tehtä
vänsä tai asemansa vuoksi lähetettyä kirjettä 
tai muuta asiakirjaa; 

2) viranomaisen palveluksessa olevan tai 
viranomaisen toimeksiannosta toimivan laati
mia muistiinpanoja taikka sellaisia luonnok
sia, joita laatija ei ole vielä antanut esittelyä 
tai muuta asian käsittelyä varten; 

3) viranomaisen sisäistä koulutusta, tie
donhakua tai muuta niihin verrattavaa sisäis
tä käyttöä varten hankittuja asiakirjoja; 

4) asiakirjaa, joka on annettu tai laadittu 
viranomaiselle yksityisen lukuun suoritetta
vaa tehtävää varten; 

5) viranomaiselle löytötavarana jäänyttä 
tai toimitettua asiakirjaa. 

Lakia sovelletaan viranomaisissa työs
kentelevien sekä viranomaisten ja niiden lu
kuun toimivien yksityisten ja yhteisöjen vä
lisiä neuvotteluJa, yhteydenpitoa ja muuta 
niihin verrattavaa viranomaisten sisäistä 
työskentelyä varten laadittuihin asiakirjoihin 
vain, jos asiakirjat sisältävät sellaisia tietoja, 
että ne arkistolainsäädännön mukaan on lii
tettävä arkistoon. Jos asiakirjat kuitenkin lii
tetään arkistoon, viranomainen voi määrätä, 
että tietoja niistä saa antaa vain viranomai
sen luvalla. Asiakirjat on pidettävä salassa, 
jos ne sisältävät muussa laissa tai 24 §:ssä 
salassa pidettäviksi säädettyjä tietoja. 

2 luku 

Asiaidijan julkiseksi tuleminen 

6 § 

V iranomaisen laatiman asiakirjan julkiseksi 
tuleminen 

Viranomaisen laatima asiakirja tulee 
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julkiseksi, jollei asiakirjan julkisuudesta taik
ka salassapidosta tai muusta tietojen saantia 
koskevasta rajoituksesta tässä tai muussa 
laissa säädetä, seuraavasti: 

1) jatkuvasti ylläpidettävän diaarin ja 
muun luettelon merkintä, kun se on tehty; 
syyttäjän diaarin tiedot epäillyistä tulevat 
kuitenkin julkisiksi vasta, kun epäiltyä kos
keva haastehakemus on allekirjoitettu tai 
päätös syyttämättä jättämisestä on tehty; 

2) tarjous-, selvitys- ja lausuntopyyntö 
sekä esitys, ehdotus, aloite, ilmoitus tai ha
kemus litteasiakirjoineen muissa kuin 3 ja 4 
kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, kun se 
on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla 
varmennettu; 

3) hankintaa ja urakkaa samoin kuin 
muuta tarjousten perusteella ratkaistavaa oi
keustointa koskeva tarjouksen täydennys
pyyntö ja tarjousasian käsittelyä varten laa
ditut selvitykset ja muut asiakirjat, kun sopi
mus asiassa on tehty; 

4) ministeriöiden ja niiden hallin
nonalaan kuuluvien virastojen ja laitosten ta
lousarvioehdotukset, kun valtiovarainminis
teriö on allekirjoittanut ensimmäisen kan
nanottonsa talousarvioehdotukseksi, ja tämän 
jälkeen ministeriöiden valtiovarainministe
riölle lähettämät ehdotukset sekä muut ta
lousarvioesityksen valmistelua varten laadi
tut ja siihen sisällytetyt ehdotukset, kun 
esitys on annettu eduskunnalle; 

5) tutkimus ja tilasto sekä niihin ver
rattavissa oleva yleisesti merkittävän ratkai
sun tai suunnitelman esillä olevia vaihtoeh
toja, niiden perusteita ja vaikutuksia kuvaa
va itsenäisen kokonaisuuden muodostava 
selvitys, silloinkin kun se liittyy muuten kes
keneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttö
tarkoitukseensa; 

6) pöytäkirja, kun se tarkastuksen jäl
keen on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla ta
valla varmennettu, jollei sitä ole laadittu asi
an valmistelemiseksi tai viranomaisen sisäis
tä työskentelyä varten; 

7) tuomioistuimen päätös ja tuomio, 
kun ratkaisu on annettu tai, kun se on asi
anosaisen saatavissa; 

8) päätös, lausunto, toimituskirja ja vi
ranomaisen sopimusosapuolena tekemä rat
kaisu sekä niiden käsittelyä varten viran
omaisessa laaditut muistiot, pöytäkirjat ja 
muut kuin 1 - 3 tai 5 - 7 kohdassa tarkoite
tut asiakirjat, kun päätös, lausunto, toimi
tuskirja tai sopimus on allekirjoitettu tai sitä 
vastaavalla tavalla varmennettu; 
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9) muu kuin 1 - 3 sekä 5 - 8 kohdassa 
tarkoitettu asiakirja, kun asia, jota se koskee, 
on siinä viranomaisessa käsitelty loppuun. 

Komiteanmietintö, selvitys tai muu vas
taava yleiseen jakeluun tarkoitettu asiakirja 
tulee 1 momentista poiketen julkiseksi, kun 
se on viranomaisen hallussa jakelua varten. 

Jos asiassa annetaan toimituskirja tai 
muu asiakirja, viranomaisen on huolehditta
va mahdollisuuksiensa mukaan tarvittaessa 
siitä, että asianosainen voi saada asiakirjan 
sisällöstä tiedon ennen sen julkiseksi tule
mista. 

7 § 

Viranomaiselle toimitetun asiakirjan 
julkiseksi tuleminen 

Viranomaiselle asian käsittelyä varten 
tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuu
luvassa asiassa toimitettu asiakirja tulee jul
kiseksi, kun viranomainen on sen saanut, 
jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassa
pidosta tai muusta tietojen saantia koskevas
ta rajoituksesta tässä tai muussa laissa sää
detä. 

Asiantuntijalausunnot ja muut sellaiset 
asiakirjat, jotka on päätetty avata tiettynä 
ajankohtana tai tietyn määräajan jälkeen, 
tulevat 1 momentissa tarkoitetuin rajoituksin 
julkisiksi, kun ne avataan. Viranomaiselle 
toimitetut hankinta-, urakka- ja muut tar
jouskilpailun perusteella ratkaistavaa oikeus
tointa koskevat tarjoukset tulevat 1 momen
tissa mainituin rajoituksin julkisiksi vasta, 
kun sopimus on tehty. 

Asiakirja, jonka sisältö on saatavissa sel
ville vain apuvälinein, tulee julkiseksi, jollei 
salassapitosäännöksistä tai muista tietojen 
saantia koskevista rajoituksista muuta johdu, 
aikaisintaan silloin, kun se on viranomaisen 
tai tämän lukuun toimivan käytettävissä. 

8 § 

Asiakirjan saattaminen yleisesti julkisuuteen 

Kansantalouden kehitystä kuvaava tilas
to, talouspoliittinen aloite ja toimenpi
desuunnitelma sekä muu sellainen asiakirja, 
johon sisältyvillä tiedoilla voi ilmeisesti olla 
vaikutusta pääoma- ja rahoitusmarkkinoihin, 
on saatettava yleisesti julkiseksi mahdol-

lisimman pian 6 ja 7 §:ssä tarkoitetun ajan
kohdan jälkeen. 

3luku 

Oikeus saada tieto asiakirjasta 

9 § 

Tiedonsaanti julkisesta asiakirjasta 

Jokaisella on oikeus saada tieto viran
omaisen asiakirjasta, joka on julkinen. 

Tiedon antaminen asiakirjasta, joka 6 ja 
7 §:n mukaan ei ole vielä julkinen, on viran
omaisen harkinnassa. 

10 § 

Tiedonsaanti salassa pidettävästä asiakirjasta 

Salassa pidettävästä viranomaisen asia
kirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon 
vain, jos niin erikseen tässä laissa säädetään. 
Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettä
vä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta 
osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salas
sa pidettävä osa tule tietoon. 

11§ 

Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin 

Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka 
oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee 
(asianosainen), on oikeus saada asiaa käsit
televältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto 
muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, 
joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asian
sa käsittelyyn. 

Asianosaisella, hänen edustajanaan ja 
avustajanaan ei ole edellä 1 momentissa tar
koitettua oikeutta: 

1) asiakirjaan, josta tiedon antaminen 
olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua taik
ka lapsen etua tai muuta erittäin tärkeätä yk
sityistä etua; 

2) esitutkinnassa esitettyyn tai laadittuun 
asiakirjaan ennen esitutkinnan lopettamista, 
jos tiedon antamisesta aiheutuisi haittaa asi
an selvittämiselle; 

3) esittelymuistioon, ratkaisuehdotuk
seen ja niihin verrattavaan muuhun asian 
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valmistelua varten viranomaisen laatimaan 
asiakirjaan ennen kuin asian käsittely on ky
symyksessä olevassa viranomaisessa päätty
nyt; ylioppilastutkintoa varten annetusta koe
vastauksesta sekä koevastauksen arvostelleen 
ylioppilastutkintolautakunnan määräämän ar
vostelijan henkilöllisyydestä tiedon voi saada 
kuitenkin vasta, kun ylioppilastutkintolauta
kunta on suorittanut lopullisen arvostelun; 

4) viranomaisen oikeudenkäynnin osa
puolena oikeudenkäyntiin valmistautumista 
varten laatimaan tai hankkimaan asiakirjaan, 
jos tiedon antaminen olisi vastoin julkisyh
teisön tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
yhteisön, laitoksen, säätiön tai henkilön etua 
oikeudenkäynnissä; 

5) ulosottoasian käsittelyssä laadittuihin 
muihin kuin velallisen taloudellista asemaa 
koskeviin tietoihin, jollei tietoja tarvita ta
kaisinsaantikanteen nostamista varten; 

6) viranomaisen järjestämässä tarjouskil
pailussa toisen tarjouksen tekijän liike- tai 
ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin tar
jouksen hintaa lukuun ottamatta; 

7) todistajan taikka rikosilmoituksen, 
lastensuojelulain (683/1983) 40 §:ssä tarkoi
tetun ilmoituksen tai muun niihin verratta
van viranomaisen toimenpiteitä edellyttävän 
ilmoituksen tekijän salassa pidettäviin osoi
te-, puhelin- ja muihin vastaaviin yhteystie
toihin, jos tiedon antaminen vaarantaisi to
distajan tai ilmoituksen tekijän turvallisuutta, 
etuja tai oikeuksia. 

Jos asiakirja kuuluu riita- tai rikosasian 
oikeudenkäyntiaineistoon, oikeudenkäynnin 
asianosaisella on kuitenkin 2 momentin es
tämättä oikeus saada siitä tieto muissa kuin 
2 momentin 7 kohdassa tarkoitetuissa ta
pauksissa. Siltä osin kuin asiakirja sisältää 
tietoja oikeudenkäymiskaaren 1 luvun 7 
§:ssä tarkoitetusta neuvottelusta, tiedon asia
kirjasta saa vain viranomaisen luvalla. 

Sillä, jonka muutoksenhakuoikeus perus
tuu kunnan tai muun yhteisön jäsenyyteen, 
on tämän pykälän nojalla oikeus saada tieto 
vain asiassa annetusta ratkaisusta niiltä osin 
kuin se on julkinen. 

12 § 

Oikeus saada tieto itseään koskevasta 
asiakirjasta 

Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä 
itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvis-

tä tiedoista 11 §:n 2 ja 3 momentissa sääde
tyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä. 

4luku 

Tiedon antaminen asiakhjasta 

13 § 

Asiakirjan pyytäminen 

Pyyntö saada tieto viranomaisen asiakir
jan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, 
että viranomainen voi selvittää, mitä asiakir
jaa pyyntö koskee. Tiedon pyytäjää on diaa
rin ja muiden hakemistojen avulla avustet
tava yksilöimään asiakirja, josta hän haluaa 
tiedon. Tiedon pyytäjän ei tarvitse selvittää 
henkilöllisyyttään eikä perustella pyyntöään, 
ellei tämä ole tarpeen viranomaiselle sääde
tyn harkintavallan käyttämiseksi tai sen sel
vittämiseksi, onko pyytäjällä oikeus saada 
tieto asiakirjan sisällöstä. 

Pyydettäessä saada tieto salassa pidettä
västä asiakirjasta tai viranomaisen henkilöre
kisteristä taikka muusta asiakirjasta, josta 
tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edelly
tyksin, tiedon pyytäjän on, jollei erikseen 
toisin säädetä, ilmoitettava tietojen käyttötar
koitus sekä muut tietojen luovuttamisen 
edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat 
sekä tarvittaessa tiedot siitä, miten tietojen 
suojaus on tarkoitus järjestää. 

14 § 

Asiakirjan antamisesta päättäminen 

Viranomaisen asiakirjan antamisesta 
päättää se viranomainen, jonka hallussa asia
kirja on, jollei toisin säädetä. Tiedon antami
sesta asiakirjasta, joka on laadittu viranomai
sen toimeksiantotehtävää suoritettaessa tai 
annettu toisen viranomaisen lukuun suoritet
tavaa tehtävää varten, päättää tehtävän anta
nut viranomainen, jollei toimeksiannosta 
muuta johdu. 

Tiedon asiakirjan sisällöstä antaa se vi
ranomaisen henkilöstöön kuuluva, jolle vi
ranomainen on tämän tehtävän määrännyt tai 
jolle se hänen asemansa ja tehtäviensä vuok
si muuten kuuluu. 

Jos virkamies tai muu 2 momentissa tar
koitettu henkilö kieltäytyy antamasta pyydet
tyä tietoa, hänen on: 
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1) ilmoitettava tiedon pyytäjälle kiel
täytymisen syy; 

2) annettava tieto siitä, että asia voidaan 
saattaa viranomaisen ratkaistavaksi; 

3) tiedusteltava asian kirjallisesti vireille 
saattaneelta tiedon pyytäjältä, haluaako hän 
asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaista
vaksi; sekä 

4) annettava tieto käsittelyn johdosta 
perittävistä maksuista. 

Tässä pykälässä tarkoitettu asia on käsi
teltävä viivytyksettä, ja tieto julkisesta asia
kirjasta on annettava viimeistään kuukauden 
kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut 
asiakirjan saamista koskevan pyynnön, jollei 
pyydettyjen asiakirjojen suuresta määrästä, 
asiakirjan salassa pidettävien osien selvittä
misestä tai muusta niihin rionastettavasta 
syystä muuta johdu. Asia on tällöin ratkais
tava ja tieto julkisesta asiakirjasta annettava 
viimeistään kahden kuukauden kuluessa sii
tä, kun viranomainen on saanut asiakirjan 
saamista koskevan pyynnön. 

15 § 

Asiakirjan pyytämistä koskevan asian 
siirtäminen toiselle viranomaiselle 

Jos viranomaiselta pyydetään asiakirjaa, 
jonka toinen viranomainen on laatinut tai 
joka kuuluu toisen viranomaisen käsiteltävä
nä olevaan asiaan, viranomainen voi siirtää 
tiedonsaantia koskevan asian sen viran
omaisen ratkaistavaksi, joka on laatinut asia
kirjan tai jonka käsiteltäväksi asia koko
naisuudessaan kuuluu. 

Jos viranomaiselta pyydetään henkilöä, 
yritystä, kiinteistöä tai ajoneuvoa koskevia 
taikka muita sellaisia yksilöinti- tai osoitetie
toja, joita toinen viranomainen tallettaa ylei
seen käyttöön tarkoitettuun rekisteriin, viran
omainen voi siirtää tiedonsaantia koskevan 
pyynnön asianomaisen rekisteriviranomaisen 
käsiteltäväksi. 

16 § 

Asiakirjan antam istavat 

Viranomaisen asiakirjan sisällöstä anne
taan tieto suullisesti taikka antamalla asiakir
ja viranomaisen luona nähtäväksi ja jäljen
nettäväksi tai kuunneltavaksi tai antamalla 
siitä kopio tai tuloste. Tieto asiakirjan julki-

sesta sisällöstä on annettava pyydetyllä ta
valla, jollei pyynnön noudattaminen asiakir
jojen suuren määrän tai asiakirjan kopioinoin 
vaikeuden tai muun niihin verrattavan syyn 
vuoksi aiheuta kohtuutonta haittaa virkatoi
minnalle. 

Viranomaisen ratkaisuista automaattisen 
tietojenkäsittelyn avulla ylläpidetyn rekiste
rin julkisista tiedoista on oikeus saada kopio 
teknisenä tallenteena tai muutoin sähköisessä 
muodossa, jollei erityisistä syistä muuta joh
du. Tietojen antaminen vastaavassa muodos
sa muusta julkisesta asiakirjasta on viran
omaisen harkinnassa, jollei toisin säädetä. 

Viranomaisen henkilörekisteristä saa an
taa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulos
teen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, 
jollei laissa ole toisin erikseen säädetty, jos 
luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa 
koskevien säännösten mukaan oikeus tallet
taa ja käyttää sellaisia henkilötietoja ja jos 
tietojen luovuttaminen ei vaaranna rekiste
röityjen yksityisyyden suojaa tai valtion tur
vallisuutta. Henkilötietoja saa kuitenkin luo
vuttaa suoramarkkinointia ja mielipide- tai 
markkinatutkimusta varten vain, jos niin 
erikseen säädetään tai jos rekisteröity on 
antanut siihen suostumuksensa. 

5luku 

Viranomaisen velvollisuudet edistää tiedon
saantia ja hyvää tiedonhallintatapaa 

17 § 

Tiedonsaantioikeuksien huomioon ottaminen 
päätöksenteossa 

Viranomainen on tämän lain mukaisia 
päätöksiä tehdessään ja muutoinkin tehtävi
ään hoitaessaan velvollinen huolehtimaan 
siitä, että tietojen saamista viranomaisen toi
minnasta ei tämän lain tarkoitus huomioon 
ottaen rajoiteta ilman laissa säädettyä perus
tetta ja että tiedon pyytäjiä kohdellaan tasa
puolisesti. 

18 § 

Hyvä tiedonhallintatapa 

Viranomaisen tulee hyvän tiedonhallin
tatavan luomiseksi ja toteuttamiseksi huoleh
tia asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä nii-
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hin sisältyvien tietojen asianmukaisesta saa
tavuudesta, käytettävyydestä ja suojaamises
ta sekä eheydestä ja muusta tietojen laatuun 
vaikuttavista tekijöistä sekä tässä tarkoituk
sessa erityisesti: 

1) pitää luetteloa käsiteltäviksi annetuis
ta ja otetuista sekä ratkaistuista ja käsitel
lyistä asioista tai muutoin huolehtia siitä, 
että sen julkiset asiakirjat ovat vaivattomasti 
löydettävissä; 

2) laatia ja pitää saatavilla kuvaukset 
pitämistään tietojärjestelmistä sekä niistä 
saatavissa olevista julkisista tiedoista, jollei 
tiedon antaminen ole vastoin 24 §:n tai 
muun lain säännöksiä; 

3) selvittää tietojärjestelmien käyt-
töönottoa sekä hallinnollisia ja lainsäädän
nöllisiä uudistuksia valmisteltaessa suunni
teltujen toimenpiteiden vaikutus asiakirjojen 
julkisuuteen, salassapitoon ja suojaan sekä 
tietojen laatuun samoin kuin ryhtyä tarpeel
lisiin toimenpiteisiin tietoon liittyvien oi
keuksien ja tiedon laadun turvaamiseksi sekä 
asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin 
sisältyvien tietojen suojan järjestämiseksi; 

4) suunnitella ja toteuttaa asiakirja- ja 
tietohallintonsa samoin kuin ylläpitämänsä 
tietojärjestelmät ja tietojenkäsittelyt niin, että 
asiakirJojen julkisuus voidaan vaivattomasti 
toteuttaa ja että asiakirjat ja tietojärjestelmät 
sekä niihin sisältyvät tiedot arkistoidaan tai 
hävitetään asianmukaisesti ja että asiakirjo
jen ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvi
en tietojen suoja, eheys ja laatu turvataan 
asianmukaisin menettelytavoin ja tietoturval
lisuusjärjestelyin ottaen huomioon tieto.Wn 
merkitys ja käyttötarkoitus sekä asiakirjoi
hin ja tietojärjestelmiin kohdistuvat uhkate
kijät ja tietoturvallisuustoimenpiteistä aiheu
tuvat kustannukset; 

5) huolehtia siitä, että sen palveluksessa 
olevilla on tarvittava tieto käsiteltävien asia
kirjojen julkisuudesta sekä tietojen antami
sessa ja käsittelyssä sekä niiden Ja asiakirjo
jen ja tietojärjestelmien suojaamisessa nou
datettavista menettelyistä, tietoturvallisuus
järjestelyistä ja tehtävänjaosta, samoin kuin 
siitä, että hyvän tiedonhallintavan toteuttami
seksi annettujen säännösten, määräysten ja 
ohjeiden noudattamista valvotaan. 

Tarkempia säännöksiä 1 momentissa 
säädettyjen velvoitteiden toteuttamiseksi tar
peellisista toimenpiteistä annetaan asetuksel
la. Asetuksella voidaan säätää valtioneuvos
ton oikeudesta antaa tarkempia säännöksiä ja 
ohjeita asiakirjojen sekä tietojärjestelmien ja 

niihin sisältyvien tietojen suojaamisessa, tie
tojen eheyden ja laadun varmistamisessa se
kä tietojen siirrossa tietoverkkojen välityk
sellä noudatettavista teknisistä tietoturvalli
suustoimenpiteitä ja menettelyä koskevista 
vaatimuksista sekä niiden tason määrittelyssä 
noudatettavasta asiakirjojen ja tietojärjeste~
mien sekä niihin sisältyvien tietojen luokt
tuksesta valtionhallinnossa. 

Arkistotoimen tehtävistä on voimassa, 
mitä arkistolaissa (831/1994) tai sen nojalla 
säädetään tai määrätään. 

19 § 

Viranomaisen tiedonantovelvollisuus kes
keneräisissä asioissa 

Viranomaisen on, jollei salassapitosään
nöksistä muuta johdu, pidettävä saatavissa 
asiakirjoja, joista selviävät tiedot: 

1) lainsäädännön uudistamista koskevan 
työn käynnistämisestä, sitä koskevasta toi
meksiannosta, asetetusta määräajasta sekä 
valmistelusta vastaavasta henkilöstä; 

2) valmisteilla olevista yleisesti merkit
täviä kysymyksiä koskevista suunnitelmista, 
selvityksistä ja ratkaisuista. 

Viranomaisen on pyydettäessä annettava 
suullisesti tai muulla sopivalla tavalla tietoja 
1 momentissa mainittujen asioiden käsittely
vaiheesta, esillä olevista vaihtoehdoista ja 
niiden vaikutusten arvioinneista sekä asiaan 
liittyvistä yksilöiden ja yhteisöjen vaikutus
mahdollisuuksista. 

20 § 

V iranomaisen velvollisuus tuottaa ja jakaa 
tietoa 

Viranomaisen on edistettävä toimintansa 
avoimuutta ja tässä tarkoituksessa tarvitta
essa laadittava oppaita, tilastoja ja muita 
julkaisuja sekä tietoaineistoja palveluistaan, 
ratkaisukäytännöstään sekä yhteiskuntaolois
ta ja niiden kehityksestä toimialallaan. Laati
misvelvollisuuden tarvetta arvioitaessa on 
otettava huomioon, missä määrin viranomai
sen toiminnasta on saatavissa tietoja asiakir
jojen julkisuuden avulla tai yleisen tilasto
tuotannon perusteella. 

Viranomaisen on tiedotettava toiminnas
taan ja palveluistaan sekä yksilöiden ja yh
teisöjen oikeuksista ja velvollisuuksista toi
mialaansa liittyvissä asioissa. 
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Viranomaisten on huolehdittava siitä, 
että yleisön tiedonsaannin kannalta keskeiset 
asiakirjat tai niitä koskevat luettelot ovat 
tarpeen mukaan saatavissa kirjastoissa tai 
yleisissä tietoverkoissa taikka muilla yleisön 
helposti käytettävissä olevilla keinoilla. 

21 § 

V iranomaisen tietopalvelu 

Viranomainen voi pyynnöstä tuottaa ja 
luovuttaa eri käyttötarkoituksia varten auto
maattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpitä
määnsä yhteen tai useampaan tietojärjestel
mään talletetuista merkeistä muodostetun 
tietoaineiston, jos tietoaineiston luovuttami
nen ei sen muodostamisessa käytettyjen ha
kuperusteiden, tietojen määrän tai laadun 
taikka tietoaineiston käyttötarkoituksen 
vuoksi ole vastoin sitä, mitä asiakirjan salas
sapidosta ja henkilötietojen suojasta sääde
tään. 

Asianomaisten viranomaisten luvalla ja 
1 momentissa säädetyin edellytyksin tietoai
neisto voidaan tuottaa myös eri vi
ranomaisten ylläpitämistä tietojärjestelmistä. 

6luku 

Salassapitovelvoitteet 

22 § 

Asiakirjasalaisuus 

Viranomaisen asiakirja on pidettävä sa
lassa, jos se tässä tai muussa laissa on sää
detty salassa pidettäväksi tai jos viranomai
nen lain nojalla on määrännyt sen salassa 
pidettäväksi taikka jos se stsältää tietoja, 
joista on lailla säädetty vaitiolovelvollisuus. 

Salassa pidettävää viranomaisen asiakir
jaa tai sen kopiota tai tulostetta siitä ei saa 
näyttää eikä luovuttaa sivulliselle eikä antaa 
sitä teknisen käyttöyhteyden avulla tai muul
la tavalla sivullisen nähtäväksi tai käytettä
väksi. 

23 § 

Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto 

Viranomaisen palveluksessa oleva sa
moin kuin luottamustehtävää hoitava ei saa 
paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisäl-

töä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä 
olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan vi
ranomaisessa toimiessaan tietoonsa saamaa 
seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovel
vollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuu
luvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, 
kun toiminta viranomaisessa tai tehtävän 
hoitaminen viranomaisen lukuun on päätty
nyt. 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee 
myös sitä, joka harjoittelijana tai muutoin 
toimii viranomaisessa taikka toimii viran
omaisen toimeksiannosta tai toimeksianto
tehtävää hoitavan palveluksessa taikka joka 
on saanut salassa pidettäviä tietoja lain tai 
lain nojalla annetun luvan nojalla, jollei lais
ta tai sen nojalla annetusta luvasta muuta 
johdu. Asianosainen, hänen edustajansa tai 
avustajansa ei saa ilmaista sivullisille asian
osaisaseman perusteella saatuja salassa pi
dettäviä tietoja, jotka koskevat muita kuin 
asianosaista itseään. 

Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitettu 
henkilö ei saa käyttää salassa pidettäviä 
tietoja omaksi taikka toisen hyödyksi tai 
toisen vahingoksi. Asianosainen, hänen 
edustajansa tai avustajansa saa kuitenkin 
käyttää muita kuin asianosaista itseään kos
kevia tietoja, kun kysymys on sen oikeu
den, edun tai velvollisuuden hoitamista kos
kevasta asiasta, johon asianosaisen tiedon
saantioikeus on perustunut. 

24 § 

Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat 

Salassa pidettäviä viranomaisen asiakir
joja ovat, jollei erikseen toisin säädetä: 

1) valtioneuvoston ulkopoliittisia asioita 
käsittelevän valiokunnan asiakirjat, jollei va
liokunta toisin päätä, sekä ulkoasioita hoi
tavan ministeriön ja Suomen edustustojen 
poliittiset tilannearvioinnit, poliittisista tai ta
loudellisista suhteista toisen valtion kanssa 
käytyjä neuvotteluja koskevat asiakirjat ja 
ulkoasiainhallinnon alaan kuuluvat salakir
joitetut viestit, jollei asianomainen ministeriö 
toisin päätä; 

2) muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut 
asiakirjat, jotka koskevat Suomen suhteita 
toiseen valtioon tai kansainväliseen järjes
töön, asiakirjat, jotka liittyvät kansainvälises
sä lainkäyttö- tai tutkiotaelimessä tai muussa 
kansainvälisessä toimielimessä käsiteltävään 
asiaan, ja asiakirjat, jotka koskevat Suomen 
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valtion, Suomen kansalaisten, Suomessa 
oleskelevien henkilöiden tai Suomessa toimi
vien yhteisöjen suhteita toisen valtion viran
omaisiin, henkilöihin tai yhteisöihin, jos tie
don antaminen niistä aiheuttaisi vahinkoa tai 
haittaa Suomen kansainvälisille suhteille tai 
edellytyksille toimia kansainvälisessä yhteis
työssä; 

3) poliisille, tullille ja muille esitutkinta
viranomaisille ja viralliselle syyttäjälle se
kä tarkastus- ja valvontaviranomaisille teh
dyt ilmoitukset rikoksesta, esitutkintaa ja 
syytteen harkintaa varten saadut ja laaditut 
asiakirjat sekä haastehakemus, haaste ja sii
hen annettu vastaus rikosasiassa, kunnes asia 
on ollut esillä tuomioistuimen istunnossa tai 
jätetty sikseen, jollei ole ilmeistä, että tiedon 
antaminen niistä ei vaaranna rikoksen selvit
tämistä tai tutkinnan tarkoituksen toteutumis
ta tai estä tuomioistuiota käyttämästä oi
keuttaan määrätä asiakirjojen salassapidosta 
oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 
(945/1984) mukaan taikka aiheuta rikoksesta 
epäillyn aiheetonta leimautumista; 

4) poliisin ja muun esitutkintaviranomai
sen rikosten ehkäisemistä tai niiden selvittä
mistä varten ylläpitämät rekisterit ja rikosten 
ehkäisemistä koskevat selvitykset samoin 
kuin henkilöllisyyden tai matkustusoikeuden 
todentamista tai varmentamista koskevan 
hallintoasian käsittelyssä saarnat ja ottamat 
henkilön valokuvat ja muut henkilötunto
merkkitiedot sekä henkilölle tai henki
lökortille tai matkustusasiakirjalle annetut 
erityiset tunnisteet; 

5) poliisin taktisia ja teknisiä menetel
miä ja suunnitelmia koskevia tietoja sisältä
vät asiakirjat, jos tiedon antaminen niistä 
vaarantaisi rikosten ehkäisemistä ja selvittä
mistä tai yleisen turvallisuuden ylläpitämistä; 

6) kanteluasiakirjat ennen asian ratkai
sua, jos tiedon antaminen niistä vaikenttaisi 
asian selvittämistä tai aiheuttaisi kantelun 
kohteen aiheetonta leimautumista; 

7) henkilöiden, rakennusten, laitosten 
sekä tieto- ja viestintäjärjestelmien turvajär
jestelyjä koskevat ja niiden toteuttamiseen 
vaikuttavat asiakirjat, jollei ole ilmeistä, että 
tiedon antaminen niistä ei vaaranna turvajär
jestelyjen tarkoituksen toteutumista; 

8) asiakirjat, jotka koskevat onnetto
muuksiin tai poikkeusoloihin varautumista, 
väestönsuojelua tai onnettomuuden selvittä
mistä, jos tiedon antaminen niistä vahingoit
taisi tai vaarantaisi turvallisuutta, väestön
suojelun toteuttamista tai poikkeusoloihin 

varautumista, aiheuttaisi haittaa onnettomuu
den selvittämiselle taikka loukkaisi onnetto
muuden uhrien oikeuksia tai heidän muisto
aan tai läheisiään; 

9) suojelupoliisin ja muiden viranomais
ten asiakirjat, jotka koskevat valtion turvalli
suuden ylläpitämistä, jollei ole ilmeistä, että 
tiedon antaminen niistä ei vaaranna valtion 
turvallisuutta; 

1 0) asiakirjat, jotka koskevat sotilas
tiedustelua, puolustusvoimien varustamista, 
kokoonpanoa, sijoitusta tai käyttöä taikka 
muuta sotilaallista maanpuolustusta taikka 
maanpuolustusta palvelevia keksintöjä, ra
kenteita, laitteita tai järjestelmiä taikka 
maanpuolustuksen kannalta muutoin merki
tyksellisiä kohteita taikka puolustusval
miuteen varautumista, jollei ole ilmeistä, että 
tiedon antaminen niistä ei vahingoita tai vaa
ranna maanpuolustuksen etua; 

11) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja tu
lo-, finanssi-, raha- ja valuuttapoliittisista 
päätöksistä tai toimenpiteistä taikka niiden 
valmistelusta taikka päätösten tai toimenpi
teiden tarpeiden selvittämisestä, jos tiedon 
antaminen niistä vaarantaisi päätösten tai toi
menpiteiden tarkoituksen toteutumisen tai 
vaikenttaisi tulo-, finanssi-, raha- ja valuutta
politiikan hoitamista; 

12) rahoitusmarkkinoita ja vakuutustoi
mintaa valvovien sekä rahoitusmarkkinoiden 
ja vakuutusjärjestelmien toimivuudesta vas
taavien viranomaisten tehtäviä varten laadi
tut selvitykset, joista ilmenee tietoja mark
kinoiden toimivuudesta tai rahoitus-, vakuu
tus- tai eläkelaitoksista tai niiden asiakkaista, 
jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi vahin
koa tai haittaa rahoitus- tai vakuutusjärjestel
män luotettavuudelle ja toimivuudelle; 

13) asiakirjat, joihin sisältyvillä tiedoilla 
ilmeisesti voi olla vaikutusta pääoma- ja ra
hoitusmarkkinoilla, ennen kuin tiedot on 
saatettu 8 §:ssä tarkoitetulla tavalla yleisesti 
julkisiksi; 

14) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja 
uhanalaisista eläin- tai kasvilajeista tai ar
vokkaiden luonnonalueiden suojelusta, jos 
tiedon antaminen niistä vaarantaisi kysymyk
sessä olevan eläin- tai kasvilajin tai alueen 
suojelun; 

15) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja vi
ranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuk
sesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä 
seikasta, jos tiedon antaminen niistä vaaran
taisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutu
misen tai aiheuttaisi tarkastuksen kohteen ai-
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heetonta leimautumista; 
16) tutkimuksen tai tilaston perusaineis

tot, jotka on vapaaehtoisesti annettu viran
omaiselle tutkimusta tai tilastointia varten; 

17) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja val
tion, kunnan tai muun julkisyhteisön tai 4 
§:n 2 momentissa tarkottetun yhteisön, lai
toksen tai säätiön liike- tai ammattisalaisuu
desta, sekä asiakirjat, jotka sisältävät tietoja 
muusta vastaavasta liiketoimintaa koskevasta 
seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheut
taisi mainituille yhteisöille, laitoksille ja sää
tiöille taloudellista vahinkoa tai saattaisi toi
sen samanlaista tai muutoin kilpailevaa toi
mintaa harjoittavan julkisyhteisön tai yksityi
sen parempaan kilpailuasemaan tai heiken
täisi julkisyhteisön tai 4 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun yhteisön, laitoksen tai säätiön 
mahdollisuuksia edullisiin hankintoihin tai 
sijoitus-, rahoitus- ja velanhoitojärjestelyi
hin; 

18) asiakirjat, jotka sisältävät valtion, 
kunnan tai muun julkisyhteisön työmark
kinaosapuolena tai työriidan osapuolena laa
timia tai saamia tietoja, jos tiedon antaminen 
niistä olisi vastoin julkisyhteisön etua työn
antajana, sekä asiakirjat, jotka sisältävät val
tion edustajien maataloustuloneuvotteluja 
varten laatimia tai saamia tietoja, jos tiedon 
antaminen niistä olisi vastoin valtion etua 
neuvotteluosapuolena; 

19) viranomaisen oikeudenkäynnin osa
puolena oikeudenkäyntiin valmistautumista 
varten laatimat ja hankkimat asiakirjat, jos 
tiedon antaminen asiakirjasta olisi vastoin 
julkisyhteisön tai 4 §:n 2 momentissa tarkoi
tetun yhteisön, laitoksen, säätiön tai henkilön 
etua oikeudenkäynnissä; 

20) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yk
sityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta, 
sekä asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta 
vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa 
koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen 
niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle ta
loudellista vahinkoa, ja kysymys ei ole ku
luttajien terveyden tai ympäristön terveelii
syyden suojaamiseksi tai toiminnasta haittaa 
kärsivien oikeuksien valvomiseksi merkityk
sellisistä tiedoista tai elinkeinonharjoittajan 
velvollisuuksia ja niiden hoitamista koske
vista tiedoista; 

21) asiakirjat, jotka koskevat opinnäyte
työn tai tieteellisen tutkimuksen suunmtel
maa tai perusaineistoa taikka teknologista tai 
muuta kehittämistyötä tai niiden arviointia, 
jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen 

niistä ei aiheuta opinnäytetyön, tutkimuksen 
tai kehittämistyön suorittamiselle tai sen 
asianmukaiselle arvioinnille tai tutkijalle 
haittaa; 

22) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja 
pääsy- tai muusta kokeesta tai testistä, jos 
tiedon antaminen vaarantaisi kokeen tai tes
tin tarkoituksen toteutumisen tai testin käyt
tämisen vastaisuudessa; 

23) asiakirjat, jotka kuvaavat henkilön 
taloudellista asemaa; ulosottohakemus, ulos
ottomiehen päätös ja toimituksia koskevat 
pöytäkirjat ovat kuitenkin ulosottoselvitystä 
koskevaa pöytäkirjaa lukuun ottamatta julki
sia; 

24) asiakirjat, jotka koskevat pakolaista 
tai turvapaikan, oleskeluluvan tai viisumin 
hakijaa, jollei ole ilmeistä, että tiedon anta
minen niistä ei vaaranna pakolaisen tai haki
jan tai näiden läheisten turvallisuutta; 

25) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja so
siaalihuollon asiakkaasta ja hänen saamas
taan etuudesta tai tukitoimesta tai sosiaali
huollon palvelusta sekä henkilön terveyden
tilasta tai vammaisuudesta taikka hänen saa
mastaan terveydenhuollon ja kuntoutuksen 
palvelusta taikka henkilön seksuaalisesta 
käyttäytymisestä ja suuntautumisesta; 

26) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja ri
koksesta epäillyn, asianomistajan tai muun 
rikosasiaan liittyvän henkilön yksityiselä
mään liittyvistä arkaluonteisista seikoista 
taikka tietoja rikoksen uhrista, jos tiedon 
antaminen loukkaisi rikoksen uhrin oikeuk
sia tai hänen muistoaan tai läheisiään; 

27) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja ri
koksesta syytetylle tehdystä oikeuspsykiatri
sesta mielentilatutkimuksesta, nuoresta ri
koksentekijästä laaditusta henkilötutkinnasta 
tai vankeusrangaistuksen sijasta suoritettavan 
yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvitykses
tä; 

28) hallintoviranomaisen asiakirjat ja re
kisterit, jotka sisältävät tietoja tuomitusta, 
jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen ei 
vaaranna tuomitun tulevaa toimeentuloa, 
yhteiskuntaan sopeutumista tai turvallisuutta, 
ja jos tiedon antamiseen on perusteltu syy; 

29) asiakirjat, jotka stsältävät tietoja 
henkilölle suoritetusta psykologisesta testistä 
tai soveltuvuuskokeesta tai sen tuloksesta 
taikka asevelvollisen sijoittamista tai työnte
kijän valintaa tai palkkauksen perustetta var
ten tehdyistä arvioinneista; 

30) oppilashuoltoa ja oppilaan opetuk
sesta vapauttamista koskevat asiakirjat, oppi-
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laan ja kokelaan koesuoritukset sekä sellai
set oppilaitoksen antamat todistukset ja muut 
asiakirjat, jotka sisältävät oppilaan henkilö
kohtaisten ominaisuuksien sanallista arvioin
tia koskevia tietoja, samoin kuin asiakirjat, 
joista ilmenee ylioppilastutkintolautakunnan 
määräämien arvostelijoiden arvostelutehtäviä 
koskeva koulukohtainen työnjako, kunnes 
on kulunut vuosi kyseisestä tutkintakerrasta; 

31) asiakirjat, jotka sisältävät tiedon 
henkilön ilmoittamasta salaisesta puhelinnu
merosta sekä tiedon henkilön kotikunnasta ja 
siellä olevasta asuinpaikastaan tai hänen tila
päisestä asuinpaikasta samoin kuin puhelin
numerosta ja muista yhteystiedoista, jos hen
kilö on pyytänyt tiedon salassapitoa ja hä
nellä on perusteltu syy epäillä itsensä tai 
perheensä terveyden tai turvallisuuden tule
van uhatuksi; 

32) asiakirjat, jotka sisältävät muun kuin 
poliittisessa luottamustehtävässä toimivan tai 
sellaiseen tehtävään pyrkivän henkilön po
liittista vakaumusta koskevia tietoja, taikka 
tietoja henkilön yksityiselämän piirissä esit
tämistä mielipiteistä tai henkilön elintavois
ta, harrastuksista, perhe-elämästä tai muista 
henkilökohtaisista oloista. 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee 
myös 5 §:n 3 momentin 2 kohdassa ja 4 
momentissa tarkoitettuja asiakirjoja. 

25 § 

Salassapito-ja luokitusmerkintä 

Salassa pidettävään viranomaisen asia
kirjaan voidaan tehdä merkintä sen salassa 
pitämisestä. Merkinnästä tulee käydä ilmi, 
miltä osin asiakirja on salassa pidettävä tai 
mihin salassapito perustuu. 

Asiakirjaan on tehtävä tietoturvallisuu
den tasoa osoittava luokitusmerkintä, jos 
valtioneuvosto on niin 18 §:n 2 momentissa 
tarkoitetulla tavalla määrännyt. 

7 luku 

Salassapidosta poikkeaminen ja sen lakkaa
minen 

26 § 

Yleiset perusteet salassa pidettävän tiedon 
antamiseen 

Viranomainen voi antaa salassa pidettä-
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västä viranomaisen asiakirjasta tiedon, jos: 
1) tiedon antamisesta tai oikeudesta tie

don saamiseen on laissa erikseen nimen
omaisesti säädetty; tai 

2) se, jonka etujen suojaamiseksi salas
sapitovelvollisuus on säädetty, antaa siihen 
suostumuksensa. 

Viranomainen voi salassapitosäännösten 
estämättä antaa tiedon toisen taloudellista 
asemasta taikka liike- tai ammattisalaisuu
desta, terveydenhuollon tai sosiaalihuollon 
asiakassuhteesta tai myönnetystä etuudesta 
taikka 24 §:n 1 momentin 32 kohdassa tar
koitetusta henkilön yksityiselämää koskevas
ta tai sitä vastaavasta muun lain mukaan sa
lassa pidettävästä seikasta, jos tieto on tar
peen: 

1) yksityisen tai toisen viranomaisen 
laissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden to
teuttamiseksi; taikka 

2) tiedot antavan viranomaisen hoidet
tavaksi kuuluvan korvauksen tai muun vaati
muksen toteuttamiseksi. 

Viranomainen voi antaa salassa pidettä
västä asiakirjasta tiedon antamansa virka
aputehtävän suorittamiseksi sekä toimeksian
nostaan tai muuten lukuunsa suoritettavaa 
tehtävää varten, jos se on välttämätöntä teh
tävän suorittamiseksi. Salassa pidettäviä tie
toja voi kuitenkin luovuttaa mainittuja teh
täviä varten myös silloin, kun salassa pidet
tävien tietojen poistaminen niiden suuren 
määrän tai muun niihin verrattavan syyn 
vuoksi ei ilmeisesti ole tarkoituksenmukais
ta. Viranomaisen on ennakolta varmistuttava 
siitä, että tietojen salassapidosta ja suojaami
sesta huolehditaan asianmukaisesti. 

27 § 

Arkistoon siirrettyjen asiakirjojen antaminen 

Arkistolaissa säädetyssä järjestyksessä 
arkistoon siirretystä, salassa pidettäväksi sää
detystä viranomaisen asiakirjasta saa antaa 
tietoja tutkimusta tai muuta hyväksyttävää 
tarkoitusta varten, jollei asiakirjan siirtänyt 
viranomainen ole toisin määrännyt 

Asiakirjan saaneen on annettava kirjalli
nen sitoumus siitä, ettei hän käytä asiakirjaa 
sen henkilön vahingoksi tai halventamiseksi, 
jota asiakirja koskee, tai hänen läheisensä 
vahingoksi tai halventamiseksi taikka sellais
ten muiden etujen loukkaamiseksi, joiden 
suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty. 
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28 § 

V iranomaisen lupa salassa pidettävän asia
kirjan saamiseen 

Viranomainen voi, jollei lailla toisin sää
detä, antaa yksittäistapauksessa luvan tieto
jen saamiseen salassa pidettävästä asiakirjas
taan tieteellistä tutkimusta, tilastointia taikka 
viranomaisen suunnittelu- tai selvitystyötä 
varten, jos on ilmeistä, ettei tiedon antami
nen loukkaa niitä etuja, joiden suojaksi sa
lassapitovelvollisuus on säädetty. Jos asiakir
jaan sisältyvät tiedot on annettu viranomai
selle sen suostumuksella, jonka etujen suo
jaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädet
ty, lupaa ei saa antaa vastoin suostumukses
sa tiedon käytölle ja luovutukselle asetettuja 
ehtoja. Jos lupa tarvitaan usean saman mi
nisteriön alaisen viranomaisen asiakirjasta, 
luvasta päättää ministeriö asianomaisia vi
ranomaisia tarvittaessa kuultuaan. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu lupa 
voidaan antaa määräajaksi, ja siihen on lii
tettävä yleisen ja yksityisen edun suojaami
seksi tarpeelliset määräykset. Lupa voidaan 
peruuttaa, milloin siihen harkitaan olevan 
syytä. 

29 § 

Salassa pidettävien tietojen antaminen 
toiselle viranomaiselle 

Viranomainen voi antaa toiselle viran
omaiselle tiedon salassa pidettävästä asiakir
jasta, jos: 

1) tiedon antamisesta tai oikeudesta tie
don saamiseen on laissa erikseen nimen
omaisesti säädetty; 

2) se, jonka etujen suojaamiseksi salas
sapitovelvollisuus on säädetty, antaa siihen 
suostumuksensa; 

3) asiakirja on tarpeen käsiteltäessä en
nakkotietoa, ennakkoratkaisua, viranomaisen 
päätöksestä tehtyä muutoksenhakua taikka 
toimenpiteestä tehdyn kantelun tai alistusasi
an taikka kansainväliselle lainkäyttö- tai tut
kintaelimelle tehdyn valituksen käsittelemi
seksi; 

4) tieto on tarpeen viranomaiseen koh
distuvan yksittäisen valvonta- tai tarkastus
tehtävän suorittamiseksi. 

Viranomainen voi antaa toiselle viran
omaiselle tiedon sellaisista osoite- tai muista 
yhteystiedoista, jotka ovat 24 §:n 1 mo-

mentin 31 kohdan mukaan salassa pidettä
viä. 

Viranomainen voi avata toiselle viran
omaiselle teknisen käyttöyhteyden henkilöre
kisterinsä sellaisiin tietoihin, jotka toisen vi
ranomaisen on laissa erikseen säädetyn vel
vollisuuden mukaan otettava päätöksenteos
saan huomioon. Jos henkilötiedot on säädet
ty salassa pidettäväksi, käyttöyhteyden avul
la saa hakea tietoja vain henkilöistä, jotka 
ovat antaneet siihen suostumuksensa, jollei 
salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta 
erikseen nimenomaisesti säädetä toisin. 

30 § 

Salassa pidettävien tietojen antaminen 
ulkomaan viranomaiselle ja kansainväliselle 

toim ielim elle 

Sen lisäksi, mitä laissa erikseen sääde
tään, viranomainen voi antaa salassa pidettä
västä asiakirjasta tiedon ulkomaan viran
omaiselle tai kansainväliselle toimielimelle, 
jos ulkomaan ja Suomen viranomaisen väli
sestä yhteistyöstä määrätään Suomea sitovas
sa kansainvälisessä sopimuksessa tai sääde
tään Suomea veivoittavassa säädöksessä ja 
tieto asiakirjasta voitaisiin tämän lain mu
kaan antaa yhteistyötä Suomessa hoitavalle 
viranomaiselle. 

31 § 

V iranomaisen asiakirjan salassapidon 
lakkaaminen 

Viranomaisen asiakirjaa ei saa pitää sa
lassa, kun salassapidolle laissa säädetty tai 
lain nojalla määrätty aika on kulunut tai kun 
asiakirjan salassa pidettäväksi määrännyt 
viranomainen on peruuttanut salassapitoa 
koskevan määräyksen. 

Viranomaisen asiakirjan salassapitoaika 
on 25 vuotta, jollei toisin ole säädetty tai 
määrätty. Yksityiselämän suojaamiseksi lain 
24 §:n 1 momentin 24 - 32 kohdassa salassa 
pidettäväksi säädetyn asiakirjan tai niitä vas
taavan muussa laissa salassa pidettäväksi 
säädetyn tai muun lain nojalla salassa pidet
täväksi määrätyn asiakirjan salassapitoaika 
on 50 vuotta sen henkilön kuolemasta, jota 
asiakirja koskee. 

Jos on ilmeistä, että asiakirjan tuleminen 
julkiseksi aiheuttaisi tässä pykälässä tarkoi
tetun määräajan päätyttyäkin merkittävää 
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haittaa niille eduille, joiden suojaamiseksi 
salassapitovelvollisuus on säädetty, valtio
neuvosto voi pidentää määräaikaa enintään 
30 vuodella. 

Viranomaisen laatiman asiakirjan salas
sapitoaika lasketaan asiakirjaan merkitystä 
päivämäärästä tai, jollei asiakirjassa ole päi
vämäärää, sen valmistumisesta. Yksitytsen 
viranomaiselle antaman asiakirjan salassapi
toaika lasketaan päivästä, jona viranomai
nen on asiakirjan saanut. 

32 § 

Vaitiolovelvollisuudesta poikkeaminen ja 
sen lakkaaminen 

Mitä tässä luvussa säädetään salassa pi
dettävästä asiakirjasta tai salassapidon lak
kaamisesta, koskee soveltuvin osin myös 
vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tie
toa. 

8 luku 

Erinäiset säännökset 

33 § 

Muutoksenhaku 

Viranomaisen tässä laissa tarkoitettuun 
päätökseen, jolla on kieltäydytty antamasta 
pyydettyä asiakirjaa, saa hakea muutosta 
valittamalla siten kuin hallintolainkäyttö
laissa (586/1996) säädetään. Valitus 4 ~:n 2 
momentissa tarkoitetun julkista tehtävää hoi
tavan laitoksen, yhteisön, säätiön ja yksityi
sen henkilön päätöksestä tehdään hallinto
lainkäyttölain 12 §:ssä tarkoitetulle toimival
taiselle hallintotuomioistuimelle. 

34 § 

Maksut 

Asiakirjan kopiosta sekä tietojen antami
sesta tulosteena taikka teknisen käyttöyhtey
den avulla tai muuten sähköisesti tai siihen 
verrattavalla tavalla samoin kuin viranomai
sen tietopalveluna voidaan periä maksu 
siten kuin erikseen säädetään. Muuten tiedon 
antaminen tämän lain nojalla on maksuton
ta. 

35 § 

Rangaistussäännökset 

Rangaistus 22 §:ssä säädetyn asiakirjan 
salassa pitämistä koskevan velvollisuuden 
sekä 23 §:ssä säädetyn vaitiolovelvollisuu
den ja hyväksikäyttökiellon rikkomisesta 
tuomitaan rikoslain 40 luvun mukaan, jollei 
teko ole rangaistava rikoslain 38 luvun 1 ja 
2 §:n mukaan tai jollei siitä muualla laissa 
säädetä ankarampaa rangaistusta. 

Salassapitovelvollisuuden rikkomisena 
pidetään myös 27 §:ssä tarkoitetun si
toumuksen sekä 28 §:n 2 momentissa tarkoi
tetun määräyksen rikkomista. 

36 § 

Asetuksen antaminen 

Tarkempia säännöksiä tämän lain täy
täntöönpanosta annetaan asetuksella. 

Asetuksella annettujen salassapitosään
nösten kumoamisesta säädetään erikseen ase
tuksella. 

37 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Tällä lailla kumotaan yleisten asiakirjain 
julkisuudesta 9 päivänä helmikuuta 1951 
annettu laki (83/1951) siihen myöhemmin 
tehtyine muutoksineen. Muissa laeissa ole
vien salassapitosäännösten kumoamisesta 
säädetään erikseen. 

Yleisten asiakirjain julkisuudesta anne
tun lain nojalla annetut määräykset asiakir
jan pitämisestä salassa jäävät voimaan. 

Ennen lain voimaantuloa asianomaisen 
suostumuksella kerättyjä tietoja saa käyttää 
ja luovuttaa tieteellistä tutkimusta varten 
siitä riippumatta, mitä 28 §:ssä on säädetty, 
jos on ilmeistä, että tietojen tällainen käyttö 
ja luovutus ei olennaisesti poikkea niistä tar
koituksista, joita varten tiedot on annettu. 

38 § 

Siirtymäsäännös 

Lain 18 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut luettelot ja kuvaukset on laaditta-
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va vuoden kuluessa lain voimaantulosta. En
nen tämän lain voimaantuloa käyttöönotetut 
tietojärjestelmät on suojattava ja niissä ole
vien tietojen suojaa, eheyttä ja laatua turvaa-

vat toimenpiteet toteutettava tämän lain 
mukaisina viiden vuoden kuluessa lain voi
maantulosta, jollei asetuksella säädetä tätä 
pidempää määräaikaa. 
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2. 
Laki 

henkilörekisterilain 18 ja 37 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun henkilörekisterilain (47111987) 18 §:n 

otsikko ja 1 momentin 1 kohta sekä 37 §:n otsikko ja 1 momentti sekä 
lisätään 18 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi latssa 387/1994, uusi 6 momentti seuraa

vasti: 

18 § 

Henkilötiedon luovuttamisen yleiset 
edellytykset 

Henkilörekisterissä olevia tai sitä varten 
kerättyjä henkilötietoja ei saa luovuttaa, ellei 
2 tai 3 momentista muuta johdu tai ellei tie
toja luovuteta: 

1) rekisteröidyn suostumuksella tai re
kisteröidyn toimeksiannosta taikka tie
tosuojalautakunnan luvalla; 

Viranomaisen henkilörekisterissä olevan 
tai sitä varten kerätyn henkilötiedon luovut
tamisesta on voimassa, mitä viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
( 1 ) säädetään. 

37 § 

Luvat 

Tietosuojalautakunta voi antaa 5, 7 tai 
18 - 20 §:ssä tarkoitetun luvan, jos tietojen 
tallettaminen tai luovuttaminen taikka hen
kilörekisterien yhdistäminen on välttämätön
tä tärkeän yleisen tai yksityisen edun vuoksi 
ja jos rekisteröidyn yksityisyyden sekä hä
nen etujensa ja oikeuksiensa ja valtion tur
vallisuuden vaarantuminen voidaan estää. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Ennen lain voimaantuloa lain voimaan 
tullessa voimassa olleen 37 §:n nojalla an
nettuihin poikkeuslupiin perustuvat toi
minnot on saatettava lain mukaisiksi kolmen 
vuoden kuluessa lain voimaantulosta. 
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3. 
Laki 

kuntalain 57 ja 7 4 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun kuntalain (365/1995) 57 ja 74 §seuraa

vasti: 

57 § 

Kokouksen julkisuus 

Valtuuston kokoukset ovat julkisia, jol
lei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, 
joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi 
tai jollei valtuusto muuten painavan syyn 
vuoksi jossakin asiassa toisin päätä. 

Valtuuston suljetussa istunnossa esitetyt 
ja siinä käydystä keskustelusta laaditut asia
kirjat ovat salassa pidettäviä, jos niin laissa 
säädetään. 

Muun toimielimen kuin valtuuston ko
koukset ovat julkisia vain, jos niissä ei käsi
tellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla sää
detty salassa pidettäväksi, ja jos toimielin 
niin päättää. 

74 § 

Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tie
tojensaantioikeus 

Tarkastuslautakunnalla ja tilintarkastajal
la on salassapitoa koskevien säännösten estä
mättä oikeus saada kunnan viranomaisilta 
tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita tar
kastuslautakunta tai tilintarkastaja pitää tar
peellisina tarkastustehtävän hoitamiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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4. 

Laki 

eräiden salassapitosäännösten kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Tällä lailla kumotaan: 
1) tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvo

lautakunnasta 8 päivänä elokuuta 1986 anne
tun lain (61011986) 16 §, sellaisena kuin se 
on osaksi laissa 62911995; 

2) 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetun 
potilasvahinkolain (58511986) 13 §, sellaise
na kuin se on osaksi laissa 598/1995; 

3) ulkomaalaisten yritysostojen seuran
nasta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun 
lain (161211992) 14 §; 

4) kuluttajavirastosta 9 päivänä helmi
kuuta 1990 annetun lain (11 0/1990) 5 §:n 2 
momentti; 

5) kuluttajatutkimuskeskuksesta 9 päivä
nä helmikuuta 1990 annetun lain (112/1990) 
7 §; 

6) kilpailunrajoituksista 27 päivänä tou
kokuuta 1992 annetun lain (480/1992) 24 ja 
28 §, sellaisena kuin niistä on 28 § laissa 
60011995; 

7) kilpailuvirastosta 29 päivänä heinä
kuuta 1988 annetun lain (71111988) 3 §:n 3 
momentti; 

8) 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun 
sähkömarkkinalain (386/1995) 47 ja 49 §, 
sellaisena kuin niistä on 47 § laissa 
1018/1995; 

9) 6 päivänä maaliskuuta 1942 annetun 
standardisoimislain (197/1942) 6 §; 

1 0) työvoima- ja elinkeinokeskuksista 
10 päivänä tammikuuta 1997 annetun lain 
(23/1997) 7 §; 

11) Valtiontakuukeskuksesta 3 päivänä 
helmikuuta 1989 annetun lain (11111989) 13 
§, sellaisena kuin se on osaksi laissa 
66111995; 

12) yritystuesta 10 päivänä joulukuuta 
1993 annetun lain (I136/1993) 33 §, sel
laisena kuin se on laissa 732/1995; 

13) teknologian kehittämiskeskuksesta 7 
päivänä toukokuuta 1993 annetun lain 
(429/1993) 7 §,sellaisena kuin se on laeissa 
1023/1995 ja 1168/1997; 

14) 2 päivänä helmikuuta 1973 annetun 
paineastialain (9811973) 7 §, sellaisena kuin 
se on laissa 1 07211995; 

I5) Suomen Pankista 24 päivänä heinä
kuuta 1997 annetun lain (71911997) 36 §; 

16) koulutus- ja erorahastosta 15 päivä
nä kesäkuuta 1990 annetun lain (537/1990) 
6 §,sellaisena kuin se on laissa 6I5/1995; 

17) yhteistoiminnasta valtion virastoissa 
ja laitoksissa 1 päivänä heinäkuuta 1988 an
netun lain (651/1988) 13 §ja 16 §:n 2 mo
mentti, sellaisena kuin niistä on 16 §:n 2 
momentti laissa 693/1995; 

18) pienyrittäjän vuosilomarahasta 27 
päivänä toukokuuta 1977 annetun lain 
(408/1977) 23 §,sellaisena kuin se on osak
si laissa 619/1995; 

19) 20 päivänä joulukuuta 1996 anne
tun maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 
(1231/1996) 46 §; 

20) valtion oikeusaputoimistoista 6 p~i-
vänä helmikuuta 1998 annetun lam 
(106/1998) 13 §; 

21) 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun 
valmiuslain (1080/1991) 45 ja 51 §, sellai
sena kuin niistä on 51 § laissa 66811995; 

22) 17 päivänä joulukuuta 1982 annetun 
turvavarastolain (970/ 1982) II §; 

23) 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun 
puolustustilalain (1083/1991) 32 ja 42 §, sel
laisena kuin niistä on 42 § laissa 669/1995; 

24) puolustustaloudellisesta suunnittelu
kunnasta 20 päivänä toukokuuta 1960 anne
tun lain (238/1960) 7 §; 

25) 25 päivänä toukokuuta 1984 anne-
tun lääkkeiden velvoitevarastointilain 
(40211984) 12 §; 

26) Suomen itsenäisyyden juhlarahastos
ta 24 päivänä elokuuta 1990 annetun lain 
(71711990) 17 §,sellaisena kuin se on osak
si laissa 64711995; 

27) tuontipolttoaineiden velvoitevaras
toinnista 28 päivänä marraskuuta 1994 anne
tun lain (1070/1994) 22 §; 

28) Kuntien takauskeskuksesta 28 päivä-
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nä kesäkuuta 1996 annetun lain ( 4871 1996) 
17 §; 

29) valtion virastojen ja laitosten osallis
tumisesta kehitysyhteistyöhön 28 päivänä 
huhtikuuta 1989 annetun lain (382/1989) 
6 §; 

30) 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun 
ulkomaalaislain (37811991) 65 §; 

31) ulkomaalaisvaltuutetusta 1 päivänä 
maaliskuuta 1991 annetun lain (446/1991) 
7 §; 

32) puolustushallinnon rakennuslaitok
sesta 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun 
lain (136011993) 6 §; 

33) terveydenhuollon järjestämisestä 
puolustusvoimissa 20 päivänä maaliskuuta 
1987 annetun lain (322/1987) 9 b §:n 4 mo
mentti, sellaisena kuin se on laissa 
1682/1995; 

34) kemiallisten aseiden kehittämisen, 
tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä 
sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopi
muksen eräiden määräysten hyväksymisestä 
ja sen soveltamisesta 3 päivänä helmikuuta 
1995 annetun lain (346/1997) 8 §:n 1 mo
mentti; 

35) onnettomuuksien tutkinnasta 3 päi
vänä toukokuuta 1985 annetun lain 
(373/1985) 18 §, sellaisena kuin se on osak
si laissa 625/1995; 

36) 10 päivänä helmikuuta 1995 annetun 
viihdelaitelain (164/1995) 11 §; 

37) 31 päivänä tammikuuta 1985 anne
tun harjoittelukoululain (143/ 1985) 21 §; 

38) 21 päivänä tammikuuta 1994 anne
tun opintotukilain (65/1994) 43 §, sellaisena 
kuin se on osaksi laissa 73511995; 

39) ympäristövaikutusten arviointimenet
telystä 10 päivänä kesäkuuta 1994 annetun 
lain (468/1994) 20 §; 

40) räjähdysvaarallisista aineista 19 päi-
vänä kesäkuuta 1953 annetun lain 
(263/1953) 9 §; 

41) 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun 
aravalain (1189/1993) 36 §:n 3 momentti; 

42) aravavuokra-asuntojen ja aravavuok
ratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksi
lunastamisesta 17 päivänä joulukuuta 1993 
annetun lain (1190/1993) 23 §:n 3 moment
ti; 

43) metsänviljelyaineiston kaupasta 24 
päivänä elokuuta 1979 annetun lain 
( 684/ 1979) 11 §:n 2 momentti; 

44) 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun 
puutavaranmittauslain (364/1991) 37 h §, 
sellaisena kuin se on laissa 159/1997; 

45) 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun 
kansaneläkelain (347/1956) 75 §, sellaisena 
kuin se on laissa 663/1995; 

46) 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun 
sairausvakuutuslain (364/1963) 67 §, sel
laisena kuin se on laissa 664/1995; 

47) 28 päivänä toukokuuta 1993 annetun 
äitiysavustuslain ( 477 /1993) 16 ja 17 § sel
laisena kuin niistä on 17 § laissa 726/1995; 

48) 21 päivänä elokuuta 1992 annetun 
lapsilisälain (796/1992) 18 ja 19 §, sellaise
na kuin niistä on 19 § laissa 666/1995; 

49) 20 päivänä elokuuta 1993 annetun 
sotilasavustuslain (781/1993) 25 ja 26 §, sel
laisena kuin niistä on 26 § laissa 72811995; 

50) 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetun 
asumistukilain (408/1975) 25 a §, sellaisena 
kuin se on laeissa 755/1993 ja 72711995; 

51) yksityisten sosiaalipalvelujen val-
vonnasta 9 päivänä elokuuta 1996 annetun 
lain (603/1996) 15 §; 

52) kansaneläkelaitoksen järjestämästä 
kuntoutuksesta 27 päivänä maaliskuuta 1991 
annetun lain (610/1991) 10 §, sellaisena 
kuin se on osaksi laissa 641/1995; 

53) 27 päivänä maaliskuuta 1991 anne
tun kuntoutusrahalain (611/1991) 29 §, sel
laisena kuin se on osaksi laissa 642/1995; 

54) 28 päivänä tammikuuta 1972 anne
tun kansanterveyslain (66/1972) 42 §, sel
laisena kuin se on laeissa 639/1995 ja 
248/1997; 

55) 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun 
erikoissairaanhoitolain (1 062/ 1989) 57 §, 
sellaisena kuin se on osaksi laissa 637/1995; 

56) 24 päivänä huhtikuuta 1970 annetun 
steriloimislain (283/1970) 9 §, sellaisena 
kuin se on osaksi laissa 644/1995; 

57) 24 päivänä huhtikuuta 1970 annetun 
kastroimislain (28211970) 9 §, sellaisena 
kuin se on osaksi laissa 645/1995; 

58) raskauden keskeyttämisestä 24 päi
vänä maaliskuuta 1970 annetun lain 
(239/1970) 12 §,sellaisena kuin se on osak
si laissa 646/1995; 

59) apteekkimaksusta 21 päivänä helmi
kuuta 1946 annetun lain (148/1946) 11 §; 

60) sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksesta 27 päivänä marras
kuuta 1992 annetun lain (1073/1992) 7 §; 

61) terveydenhuollon oikeusturvakes
kuksesta 27 päivänä marraskuuta 1992 anne
tun lain (1074/1992) 7 §; 

62) työterveyslaitoksen toiminnasta ja 
rahoituksesta 24 päivänä helmikuuta 1978 
annetun lain (159/1978) 10 ja 11 §, sellaise-
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na kuin niistä on 10 § laissa 1290/1993 ja 
11 § laissa 662/1995; 

63) merimiesten palvelu- ja opintotoi
minnasta 8 päivänä kesäkuuta 1972 annetun 
lain (452/1972) 17 ja 18 §,sellaisena kuin 
niistä on 18 §laissa 618/1995; 

5. 

64) 26 päivänä tammikuuta 1956 anne
tun merimieseläkelain (7211956) 62 §:n 2 ja 
3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 
623/1995. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 199 . 
päivänä 

Laki 

oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan oikeudenkäynnin julkisuudesta 21 päivänä joulukuuta 1984 annetun lain 

(945/1984) 2 §ja 9 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 2 §laissa 404/1995 ja 9 §:n 1 
momentti laissa 1254/1988, sekä 

lisätään lakiin uusi 5 b § seuraavasti: 

2§ 

Tiedot oikeudenkäynnistä 

Tuomioistuimen diaariin ja muuhun 
asiakirjahakemistoon tehdyt merkinnät asian
osaisen nimestä samoin kuin asian laadusta 
sekä asian käsittelyn istuntoajankohdasta ja 
-paikasta tulevat julkisiksi, kun ne on tehty. 
Pakkokeinolain 5 a luvussa tarkoitettua pak
kokeinoa koskevassa asiassa tehdyt merkin
nät tulevat julkisiksi vasta, kun pakkokeinon 
käytöstä viimeistään on ilmoitettava rikok
sesta epäillylle, jollei tuomioistuin päätä toi
sin. 

Tieto asianomistajan henkilöllisyydestä 
rikosasiassa, joka koskee erityisen arkaluon
teista henkilön yksityiselämään liittyvää 
seikkaa, voidaan jättää antamatta sen estä
mättä, mitä 1 momentissa säädetään. 

5 b § 

Eräiden salassa pidettävien tietojen käsittely 
oikeudenkäynnissä 

annetun lain ( 1 ) 24 §:n 1 momentin 24 
- 27, 29 ja 32 kohdassa tai niitä vastaavia 
muussa laissa salassa pidettäviksi säädettyjä 
tietoja saa esittää suullisesti tai apuvälinei
den avulla julkisessa käsittelyssä sekä ottaa 
julkiseen päätökseen vain siinä laajuudessa 
kuin se asian käsittelemiseksi ja päätöksen 
perustelemiseksi on välttämätöntä. 

9§ 

Oikeudenkäyntiaineiston julkisuus 

Oikeudenkäyntiasiakirjojenjulkisuudesta 
on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa säädetään, jol
lei 2 §:stä tai tämän pykälän 2 tai 3 momen
tista muuta johdu. Mitä asiakirjasta sääde
tään, koskee myös muuta oikeudenkäynti
aineistoa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta kuuta 199 . 

380085S 
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6. 
Laki 

rikoslain 40 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan rikoslain (39/1889) 40 luvun 6 §, sellaisena kuin se on laissa 79211989, sekä 
muutetaan 40 luvun 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 578/1995, seuraavas-

ti: 

40 luku 

Vi.Xarikoksista ja julkisyhteisön työntekijän 
rikoksista 

5 § 

Virkasalaisuuden rikkominen ja 
tuottam uksellinen virkasalaisuuden rikko

minen 

Jos virkamies tai julkisyhteisön työnteki
jä tahallaan palvelussuhteensa aikana tai sen 
päätyttyä oikeudettomasti 

1) paljastaa sellaisen asiakirjan tai tie
don, joka viranomaisten toiminnan julkisuu
desta annetun lain ( 1 ) tai muun lain mu-

7. 

kauan on salassa pidettävä tai jota ei lain 
mukaan saa ilmaista, tai 

2) käyttää omaksi tai toisen hyödyksi 
sellaista asiakirjaa tai tietoa, 

hänet on tuomittava, jollei teosta ole 
muualla säädetty ankarampaa rangaistusta, 
virkasalaisuuden rikkomisesta sakkoon tai 
vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Vir
kamies voidaan tuomita myös viralta panta
vaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopi
mattomaksi tehtäväänsä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 

Laki 

valtion vi.Xamieslain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 17 § seu

raavasti: 

17 § 
Virkamiehen vaitiolovelvollisuudesta on 

voimassa, mitä viranomaisten toiminnan jul
kisuudesta annetussa laissa ( 1 ) ja muussa 

laissa säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 
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8. 
Laki 

nimikirjalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 24 päivänä marraskuuta 1989 annetun nimikirjalain (1010/1989) 1 §:n 2 mo

mentti sekä 6, 7 ja 9 § seuraavasti: 

I § 

Lain soveltamisala 

Mitä tämän lain 6 - 9 §:ssä säädetään, 
sovelletaan myös eduskunnan virkamiehiä, 
Suomen Pankin viran- ja toimenhaltijoita 
sekä kunnan ja kuntainliiton viranhaltijoita 
ja työntekijöitä koskevien tietojen luovutta
miseen. Mitä lain 4 §:n 2 ja 3 momenttissa, 
5, 10 ja 11 §:ssä säädetään, noudatetaan so
veltuvin osin mainittuja virkamiehiä, viran
ja toimenhaltijoita sekä työntekijöitä koske
vien tietojen keräämiseen, tallettamiseen ja 
käyttämiseen. 

6 § 

Tietojen luovuttaminen 

Valtion virkamiestä ja työntekijää, 
eduskunnan virkamiestä, Suomen Pankin 
viran- tai toimenhaltijaa sekä kunnan tai 
kuntayhtymän viranhaltijaa tai työntekijää 
koskevien nimikirjaan talletettujen tai muu
toin henkilöstöasioiden hoitamiseksi vi
ranomaisella olevien tietojen luovuttamises
ta on jäljempänä säädetyin poikkeuksin voi
massa, mitä viranomaisten toiminnan julki
suudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetään. 

7 § 

Rangaistusta ja palkkausta kuvaavien 
tietojen salassapito ja luovuttaminen 

Tieto virkamiehelle tuomitusta rangais
tuksesta samoin kuin tieto virkamiehelle, 
viran- tai toimenhaltijalle ja työntekijälle 
henkilökohtaisen suorituksen perusteella tai 
muutoin henkilökohtaisesti määräytyneestä 
palkan osasta sekä palkan kokonaismäärästä 
on pidettävä salassa. Tieto palkan kokonais
määrästä on kuitenkin julkinen, kun se kos
kee: 

1) valtion virkamieslain (750/1994) 26 
§:ssä tarkoitettua virkamiestä, eduskunnan 
oikeusasiamiestä tai apulaisoikeusasiamiestä 
taikka eduskunnan oikeusasiamiehen kansli
an kansliapäällikköä, korkeimman oikeuden 
tai korkeimman hallinto-oikeuden president
tiä tai jäsentä taikka hovioikeuden president
tiä; 

2) kunnan palveluksessa olevaa, joka 
toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan 
tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai ase
mansa vuoksi siihen rinnastettavassa tehtä
vässä, samoin kuin kuntayhtymän palveluk
sessa olevaa, joka asemansa vuoksi rinnas
tuu edellä tarkoitettuun kunnan palvelukses
sa olevaan. 

Salassa pidettävä tieto voidaan luovuttaa 
vain: 

1) jos tieto luovutetaan virkamiehelle tai 
työntekijälle itselleen; 

2) jos tieto luovutetaan muulle asian
osaiselle viranomaisten toiminnan julkisuu
desta annetun lain II §:ssä säädetyin perus
tein; 

3) jos tieto luovutetaan muun lain nojal
la, ei kuitenkaan viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain perusteella; 

4) jos virkamiehen tai työntekijän henki
lökohtaista palkkausta kuvaava tieto luovu
tetaavirka- tai työehtosopimuksen nojalla; 

5) jos tieto luovutetaan valtion, kunnan 
tai kuntayhtymän viranomaiselle taikka itse
näiselle julkisoikeudelliselle laitokselle vi
ranomaiselle kuuluvan tehtävän hoitamista 
taikka viran tai tehtävän täyttämistä taikka 
muuta hyväksyttävää henkilöstöhallinnon 
tehtävää varten; taikka 

6) jos tieto luovutetaan tieteellistä tutki
musta, tilastointia tai viranomaisen suunnit
telu- ja selvitystehtävää varten. 

Rekisterinpitäjä voi lisäksi yksittäista
pauksessa luovuttaa virkamiehen tai työnte
kijän henkilökohtaista palkkausta kuvaavan 
tiedon, jos siihen on palvelussuhteen ehtoja 
koskevaan sopimus- tai neuvottelutoimintaan 
liittyvä tärkeä syy. 



156 HE 30/1998 vp 

9 § 

N imikirjatiedon luov uttam istapa 

Nimikirjaan talletetut tiedot luovutetaan 
nimikirjanotteella siten kuin asetuksella tar
kemmin säädetään. Rekisteröidyn tarkastus
oikeuden toteuttamiseksi sekä tieteellistä tut
kimusta, tilastointia sekä viranomaisen 

9. 

suunnittelu- ja selvitystehtävää varten tieto 
voidaan luovuttaa myös muilla tavoin nou
dattaen, mitä viranomaisten toiminnan julki
suudesta annetussa laissa säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 27 päivänä toukokuuta 1994 

annetun lain (389/1994) 10 §,sellaisena kuin se on laissa 631/1995, sekä 
muutetaan 9 § seuraavasti: 

9 § 
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä tietosuojavaltuutettu ja 
tietosuojalautakunta saavat luovuttaa rekiste
rin teknistä suojausta koskevia tietoja syyt-

10. 

täjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen selvit
tämiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

holhouksen järjestämisestä eräissä. tapauksissa annetun lain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa 15 päivänä tammikuuta 1971 

annetun lain (14/1971) 10 § seuraavasti: 

10 § 
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapito
velvollisuuden estämättä virkaholhooja saa 
antaa holhottavaansa koskevan tiedon, jos 

jonkin erityisen seikan ilmoittaminen on tar
peen holhottavan tai yleisen edun kannalta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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11. 
Laki 

julkisesta notaarista annetun lain 3 ja 4 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan julkisesta notaarista 9 päivänä kesäkuuta 1960 annetun lain (287/1960) 3 §ja 

4 §:n 1 momentin 3 kohta seuraavasti: 

3 § 
Julkisen notaarin on rehellisesti, huolel

lisesti ja puolueettomasti hoidettava tehtä
vänsä. 

4§ 
Julkinen notaari on velvollinen pyynnös-

tä: 

12. 

3) ottamaan pöytäkirjaan selityksiä 
oikeudellisista ja taloudellisista suhteista se
kä antamaan myös kolmannelle pöytäkirjasta 
jäljennöksiä, jollei viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetusta laista ( 1 ) muuta 
johdu; 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

khjanpitolain 8 luvun 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitolain (133611997) 8 luvun 3 § 

seuraavasti: 

8 luku 

Erinäiset säännökset 

3 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttam inen 

Kirjanpitolautakunnan jäsen ja lain val
vontatehtävää suorittava henkilö saavat vi
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne
tussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapito-

velvollisuuden estämättä antaa tämän lain 
mukaista tehtävää suoritettaessa saatuja tie
toja kirjanpitovelvollisen tai jonkun muun 
liike- tai ammattisalaisuudesta taikka jonkun 
taloudellisesta asemasta tai henkilökohtaisis
ta oloista esitutkintaviranomaiselle ja syyttä
jälle rikoksen selvittämiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . 
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13. 
Laki 

yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin 11 päivänä tammikuuta 1991 

annetun lain (32/1991) 24 § sekä 
lisätään lakiin uusi 24 a ja 24 b § seuraavasti: 

2 luku käydä ilmi, mihin hakemuskirjeen liitteisiin 
se kohdistuu. 

Rekisteröintihakernus ja sen käsittely Ne liitteet, joihin salassapitovaatimus 
kohdistuu, tulee jättää erilleen muista liitteis-

24 § tä tai jättää yhdessä muiden liitteiden kanssa 
kahtena sarjana siten, että salassapitovaati-

Julkisuus rnuksen kohteena olevat liitteet sisältyvät 
vain toiseen sarjaan. 

Hakemusta koskevat asiakirjat ovat jul-
kisia rekisteröintipäivästä, jollei 24 a tai 24 24 b § 
b §:stä muuta johdu. 

24 a § 

Liikesalaisuuden suojaaminen 

Hakija voi vaatia liikesalaisuuden suo
jaamiseksi päätöstä, jonka mukaan piirimal
lin yksilöimiseksi tarvittava aineisto on pi
dettävä salassa. 

Salassapitovaatimus voi kohdistua enin
tään puoleen integroidun piirin kerrosten 
määrästä. Vaatimus voi koskea piirimallin 
kerroksen osaa. Vaatimuksesta tulee selvästi 

Liikesalaisuuden rajaus 

Liikesalaisuuden piiriin ei lueta asiakir
jaa tai muuta aineistoa, joka on välttämätön 
piirimallin yksilöimiseksi taikka piirimal
lin luoruisvuoden tai piirimallin rekiste
röintihakemuksen tekemistä edeltäneen pii
rimallin yleisölle levittämisen ajankohdan 
määrittärniseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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14. 
Laki 

tuoteturvallisuuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 12 päivänä joulukuuta 1986 annetun tuoteturvallisuuslain (914/1986) 18 §, 

sellaisena kuin se on laissa 611/1995, sekä 
muutetaan 16 § ja sen edellä oleva väliotsikko, sellaisena kuin niistä 16 § on osaksi lais

sa 7 69/1992, seuraavasti: 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

16 § 
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapito
velvollisuuden estämättä saa tämän lain mu
kaisia tehtäviä suoritettaessa saatuja liike- tai 
ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja 
luovuttaa valvontaviranomaiselle valvonta
tehtävää varten, sosiaali- ja terveysministe
riölle asiantuntijaviranomaisen tehtäviä var
ten sekä syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle ri
koksen selvittämiseksi. 

15. 

Jos on aihetta epäillä, että kulutustava
raa, jonka valvontaviranomainen on todennut 
terveydelle tai omaisuudelle vaaralliseksi, 
tarjotaan kulutustavarana kaupaksi muussa 
maassa, saadaan asiasta antaa tietoja 
muun maan valvontaviranomaiselle. Tietoja 
luovutettaessa on tällöin noudatettava, mitä 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta ann~
tussa laissa säädetään asiakirjojen salassapt
dosta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 

Laki 

julkisista hankinnoista annetun lain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan julkisista hankinnoista 23 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1505/1992) 

14 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 124711997, seuraavasti: 

14 § 

Tiedonsaantioikeus ja vaitiolovelvollisuus 

Tarjouskilpailuun osallistuneen oikeu
desta saada tietoja tarjouksen käsittelyä kos
kevista asiakirjoista noudatetaan soveltuvin 
osin mitä asianosaisen tiedonsaantioikeudes-

ta säädetään viranomaisten toiminnan jul
kisuudesta annetussa laissa ( 1 ). 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 
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16. 
Laki 

sähköturvallisuuslain 36 ja 37 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 14 päivänä kesäkuuta 1996 annetun sähköturvallisuuslain (410/1996) 36 §:n 2 

momentti sekä 
muutetaan 37 § seuraavasti: 

37 § 
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapi
tovelvollisuuden estämättä sähköturvallisuus
viranomainen saa antaa tässä laissa tai sen 
nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettuja 
tehtäviä suorittaessaan saamiaan liike- tai 
ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja 

17. 

ulkomaisille sähköturvallisuutta valvovillc 
virallisille toimielimille, jos tiedot ovat tar
peen sähkölaitteesta tai -laitteistosta aiheutu
van vaaran välttämiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Laki 

ydinenergialain 78 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 11 päivänä joulukuuta 1987 annetun ydinenergialain (990/1987) 78 §, sel

laisena kuin se on osaksi laissa 593/1995, seuraavasti: 

78 § 

V airiolovelvollisuus 

Se, joka on tässä laissa tarkoitetun toi
minnan yhteydessä saanut 2 §:n 1 momentin 
4 kohdassa tarkoitettuun tietoaineistoon si
sältyviä tietoja, ei saa ilmaista niitä sivulli
selle. Vaitiolovelvollisuus koskee myös tie
toja 7 §:ssä tarkoitettuja turvajärjestelyjä 
koskevista suunnitelmista tai niiden valmis
telussa syntyneestä aineistosta tahi suunnitel
mien noJalla laadituista asiakirjoista, jos näi
den tietojen ilmaiseminen stVulliselle voi 
vaarantaa turva järjestelyjen tarkoituksen. 

Asiakirjojen julkisuudesta on muuten 
voimassa, mitä viranomaisten toiminnan jul
kisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetään. 

Rangaistus tässä pykälässä säädetyn vai
tiolovelvollisuuden 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 anka
rampaa rangaistusta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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18. 
Laki 

vakauslain 14 h §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä huhtikuuta 1965 annetun vakauslain (219/1965) 14 h §,sellaisena 

kuin se on laissa 321/1992, seuraavasti: 

14 h § 
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä saa tämän lain noudat
tamista valvottaessa saatuja tietoja yksityisen 
tai yhteisön liike- tai ammattisalaisuudesta 
tai taloudellisesta asemasta taikka yksityi-

19. 

sen henkilökohtaisista oloista luovuttaa 14 b 
§:n 2 momentin mukaisesti sekä syyttäjä- ja 
poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämisek
si. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 

Laki 

laitteiden energiatehokkuudesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan lru.tteiden energiatehokkuudesta 

(124111997) 17 §sekä 
muutetaan 16 § seuraavasti: 

16 § 
V aivootaviranomaiset ja tarkastuslaitok

set saavat viranomaisten toiminnan julkisuu
desta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn sa
lassapitovelvollisuuden estämättä antaa tä
män lain mukaisia tehtäviä suoritettaessa 
saatuja tietoja jonkun taloudellisesta asemas
ta, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka 

380085S 

19 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain 

henkilökohtaisista oloista tässä laissa tar
koitettua tarkastustoimintaa harjoittaville 
toimielimille, kansainvälisille järjestöille ja 
yhteistyöhön osallistuville valtioille, jos tie
dot ovat kansainvälisen yhteistyön kannalta 
tarpeellisia. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 
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20. 
Laki 

yritystuen yleisistä ehdoista annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan yritystuen yleisistä ehdoista 

(786/1997) 10 ~:n 2 momentti sekä 
muutetaan 9 § seuraavasti: 

9 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapi
tovelvollisuuden estämättä saa tämän lain 
mukaisia tehtäviä suoritettaessa saatuja tieto
ja yksityisen, yhteisön tai säätiön taloudel
lisesta asemasta, liike- tai ammat
tisalaisuudesta taikka yksityisen henkilökoh
taisista oloista luovuttaa: 

21. 

11 päivänä heinäkuuta 1997 annetun lain 

1) toimivattaisille viranomaisille tämän 
lain mukaisten tehtävien suorittamista var
ten; 

2) syyttäjä- ja poliisiviranomaisille ri
koksen estämistä tai selvittämistä varten; 

3) Suomea velvoittavan kansainvälisen 
sopimuksen niin edellyttäessä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1997. 

Laki 

rahoitustamastuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 11 päivänä kesäkuuta 1993 annetun rahoitustarkastuslain (503/1993) 18 §sekä 
muutetaan 19 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 952/1996, seuraavasti: 

19 § 

Tieto jenanto-oik eus 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapito
velvollisuuden estämättä Rahoitustarkastuk
sella on oikeus antaa tietoja yksityisen tai 
yhteisön taloudellisesta asemasta, liike- tai 
ammattisalaisuudesta taikka yksityisen hen
kilökohtaisista oloista muulle rahoitusmark
kinoita valvovalle tai niiden toimivuudesta 
vastaavalle viranomaiselle tai sellaiselle yh
teisölle, joka kotimaassaan lain nojalla hoi
taa vastaavaa tehtävää kuin Rahoitustarkas
tus, ja Valtion vakuusrahastolle niiden teh
tävien hoitamista varten sekä esitutkinta- ja 

syyttäjäviranomaiselle rikoksen selvittämi
seksi. Lisäksi Rahoitustarkastuksella on oi
keus antaa valvottavan selvitystila- tai 
konkurssimenettelyyn osallisena olevien toi
mielinten valvonnasta vastuussa olevalle vi
ranomaiselle tietoja, jotka liittyvät valvotta
van selvitystila- tai konkurssimenettelyyn, ja 
valvottavan tilintarkastajan valvonnasta vas
tuussa olevalle viranomaiselle tietoja, jotka 
liittyvät valvottavan tilintarkastajan valvon
taan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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22. 
Laki 

valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan valtion vakuusrahastosta 30 päivänä huhtikuuta 1992 annetun lain (37911992) 

19 §, sellaisena kuin se on laissa 60811995, sekä 
. muutetaan 18 §, sellaisena kuin se on laissa 24511996, seuraavasti: 

18 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttam inen 

Suomen Pankilla, Rahoitustarkastuksella 
ja tukitoimien kohteena olevalla pankilla on 
sen estämättä, mitä muualla laissa salassapi
tovelvollisuudesta säädetään, velvollisuus 
antaa ministeriössä rahaston tehtäviä hoita
ville virkamiehille, rahaston tilintarkastajille 
ja Valtion vakuusrahaston valtuustolle sellai
sia tietoja, jotka ovat tarpeen tämän lain mu
kaisten tehtävien hoitamiseen. 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapito
velvollisuuden estämättä Valtion vakuusra-

23. 

haston valtuuston jäsen, tilintarkastaja ja ra
haston tehtäviä hoitava ministeriön virka
mies taikka näiden toimeksiannosta tehtävää 
suorittava henkilö saa antaa tehtävässään 
saamiaan tietoja yksityisen tai yhteisön ta
loudellisesta asemasta, yksityisen henkilö
kohtaisista oloista taikka liike- tai ammat
tisalaisuudesta valtioneuvoston yleisistunnol
le sen käsitellessä pankkien tukitoimia, val
tiontilintarkastajille ja Valtiontalouden tar
kastusvirastolle sekä syyttäjä- ja esitutkinta
viranomaiselle rikoksen selvittämiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 

Laki 

vakuutusyhtiölain 18 luvun 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) 18 luvun 

7 §:n 1 momentti seuraavasti: 

18 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

7 § 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi julkais

ta vakuutusyhtiöiden toimintaa, asemaa ja 
kehitystä valaisevia tilastoja ja niihin ver-

rattavia tietoja, jotka on laadittu yhtäläisen 
perusteen mukaan kaikista yhtiöistä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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24. 
Laki 

ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 72 ja 79 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain 

(398/ 1995) 72 § ja 79 §:n 2 momentti seuraavasti: 

72§ 

Vakuutustilasto 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi julkais
ta ulkomaisten vakuutusyhtiöiden Suomessa 
harjoittamasta toiminnasta, asemasta ja kehi
tyksestä tilastoja, jotka on laadittu yhtäläisin 
perustein kaikista yhtiöistä. 

79 § 

Salassapitovelvollisuus 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde
tään, ulkomaisella vakuutusyhtiöllä ja sosi
aali- ja terveysministeriöllä on oikeus luo
vuttaa vakuutussalaisuuden piiriin kuuluvia 
tietoja syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle 
rikoksen selvittämiseksi, Rahoitustarkastuk
selle, muulle rahoitusmarkkinoita valvovalle 
viranomaiselle, muualla laissa edellä mainit
tujen tietojen saantiin oikeutetulle viran
omaiselle sekä Euroopan talousalueeseen 

kuuluvassa muussa valtiossa vakuutustar
kastuksesta vastaavalle tai rahoitustoimintaa 
valvovalle viranomaiselle ja viranomaiselle, 
jonka tehtävänä on osallistua vakuutusyhtiön 
selvitystila- tai konkurssimenettelyyn sekä, 
jos annettavat tiedot muussa kuin Euroopan 
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuulu
vat tässä pykälässä tarkoitetun salassapito
velvollisuuden piiriin, tämän valtion vakuu
tustoimintaa valvovalle viranomaiselle. Li
säksi ulkomaisella vakuutusyhtiöllä ja sosi
aali- ja terveysministeriöllä on oikeus luo
vuttaa vakuutussalaisuuden piiriin kuuluvia 
tietoja ulkomaisen vakuutusyhtiön tai ulko
maisen vakuutusyhtiön kanssa samaan kon
serniin kuuluvan luotto- tai rahoituslaitoksen 
tilintarkastajalle. Terveydentilaan liittyviä 
tietoja saa kuitenkin luovuttaa vain vakuu
tus- ja eläkelaitos Suomen syyttäjä- ja esi
tutkintaviranomaiselle vakuutus- tai eläke
laitokseen kohdistuvan petosrikoksen estä
mistä, selvittämistä ja syytteeseenpanoa var
ten. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 
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25. 
Laki 

eläkesäätiölain 134 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 134 §:n 1 

momentti seuraavasti: 

134§ 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi julkais

ta eläkesäätiöiden toimintaa, asemaa Ja kehi
tystä valaisevia tilastoja ja niihin verrattavia 
tietoja, jotka on laadittu yhtäläisen perusteen 

26. 

mukaan kaikista eläkesäätiöistä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

Laki 

päivänä 

vakuutuskassalain 167 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/1992) 167 §:n 

1 momentti seuraavasti: 

167 § 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi julkais

ta vakuutuskassojen toimintaa, asemaa ja 
kehitystä valaisevia tilastoja ja niihin verrat
tavia tietoja, jotka on laadittu yhtäläisen pe-

rusteen mukaan kaikista kassoista. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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27. 
Laki 

elokuvien taJXastuksen toimittamisesta annetun lain 14 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan elokuvien tarkastuksen toimittamisesta 29 päivänä toukokuuta 1965 annetun 

lain (300/1965) 14 a §,sellaisena kuin se on laissa 26711987, seuraavasti: 

14 a § 
Tämän lain nojalla viranomaiselle tar

kastettavaksi lähetettyihin tallenteisiin ei so
velleta viranomaisten toiminnan julkisuudes-

28. 

ta annettua lakia ( 1 ). 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

Laki 

päivänä 

vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 17 ja 23 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain 

(719/1994) 17 ja 23 §seuraavasti: 

17 § 

Tiedonsaanti toiselta viranomaiselta 

Valvontaviranomaisella on viranomais
ten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estä
mättä oikeus saada valvontaa varten taTP,eel
lisia liike- tai ammattisalaisuuden piiriin 
kuuluvia tietoja toiselta viranomaiselta. 

23 § 

Salassa pidettävien tietojen luov uttam inen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

annetussa laissa säädetyn salassapitovelvolli
suuden estämättä saa tässä laissa tarkoitet
tuja tarkastus-, valvonta- ja tutkimustehtäviä 
suoritettaessa saatuja liike- tai ammattisalai
suuden piiriin kuuluvia tietoja luovuttaa 
syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen 
selvittämiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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29. 
Laki 

alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 17 ja 21 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan alusturvallisuuden valvonnasta 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain 

(370/1995) 17 ja 21 §,sellaisena kuin niistä on 17 §laissa 1022/1995, seuraavasti: 

17 § annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel

Vaitiolovelvollisuuden rikkominen 

Rangaistus 20 §:ssä säädetyn salassapito
velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos
lain 40 luvun 5 §:n mukaan, jollei teko ole 
rangaistava rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n 
mukaan tai jollei siitä muualla laissa säädetä 
ankarampaa rangaistusta. 

21 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

30. 

vollisuuden estämättä saa tässä laissa sää
dettyjä tehtäviä suoritettaessa saatuja tieto
ja yksityisen tai yhteisön taloudellisesta ase
masta, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka 
jonkun terveydentilasta tai 20 §:ssä tarkoite
tun ilmoituksen tekijän henkilöllisyydestä 
luovuttaa syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle 
rikoksen selvittämiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

merimieskatselmuslain 15 ja 17 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 19 päivänä joulukuuta 1986 annetun merimieskatselmuslain (1005/1986) 17 

§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 617/1995, sekä 
muutetaan 15 § seuraavasti: 

15 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Kurinvalvontalautakunnan puheenjohta
ja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen saa vi
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne
tussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä luovuttaa tehtävässään 

saamiaan yksityistä työntekijää tai työnanta
jaa koskevia tietoja syyttäjä- ja poliisivi
ranomaiselle rikoksen selvittämiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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31. 
Laki 

työttömyysturvalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/1984) 36 §, sel

laisena kuin se on laissa 614/1995, sekä 
muutetaan 29 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 833/1996, seuraavasti: 

29 § 

Oikeus saada eräitä tietoja 

Työnantaja sekä valtion, kunnan tai 
muun julkisoikeudellisen yhteisön viran
omainen, vakuutus- ja eläkelaitos, eläkesää
tiö, työttömyyskassa sekä työvoimapoliitti
sesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa 
tarkoitettu koulutuspalvelujen tuottaja ovat 
velvolliset pyynnöstä antamaan työvoima
toimistolle, työvoimatoimikunnalle, Kansan
eläkelaitokselle, työttömyyskassalle ja työt
tömyysturva-asiamiehelle sekä tässä lais
sa tarkoitetuille muutoksenhakuviranomaisil-

32. 

Ie maksutta työttömyyspäivärahan hakijan 
työttömyyspäivärahaoikeuden ratkaisemises
sa tai työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuk
sesta annetussa laissa tarkoitettujen opin
tososiaalisten etuuksien myöntämisessä ja 
maksamisessa tarvittavia tietoja sekä asian
omaiselle hakijalle maksutta häntä itseään 
koskevat tiedot, jollei viranomaisten toimin
nan julkisuudesta annetun lain ( 1 ) säännök
sistä muuta johdu. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 6 päivänä marraskuuta 1970 annettuun valtion virkaehtosopimuslakiin 

(664/1970) siitä lailla 1055/1989 kumotun 26 §:n tilalle uusi 26 § seuraavasti: 

26 § 
Valtion neuvotteluviranomaisella on sa

lassapitosäännösten estämättä oikeus saada 
virastoilta ja laitoksilta virkamiesten palve
lussuhteen ehtoja ja 5 §:n 2 momentin pe
rusteella tehtyjä päätöksiä koskevat sekä 
virkaehtosopimustoimintaa, työrauhan tur
vaamista ja muita valtion neuvotteluvi
ranomaisen tehtäviä varten tarpeelliset tie-

dot ja selvitykset. Hallinnonalan neuvotte
luviranomaisella on sama oikeus siltä osin 
kuin on tarpeellista sille tämän lain nojalla 
kuuluvien työnantajatehtävien hoitamiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199. 
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33. 
Laki 

säteilylain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 27 päivänä maaliskuuta 1991 

kuin se on laissa 594/1995, sekä 
muutetaan 68 § seuraavasti: 

68 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä saa tämän lain noudat
tamista valvottaessa taikka säteilyturvaneu
vottelukunnan jäsenen tai sihteerin tehtäväs
sä saatuja tietoja yksityisen tai yhteisön 

34. 

annetun säteilylain (592/1991) 62 §, sellaisena 

taloudellisesta asemasta taikka liike- tai am
mattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilö
kohtaisista oloista luovuttaa 57 §:n mukai
sesti sekä syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle 
rikoksen selvittämiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

yksityishenkilön velkajäijestelystä annetun lain 87 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yksityishenkilön velkajärjestelystä 25 päivänä tammikuuta 1993 annetun lain 

(5711993) 87 §:n 1 momentti sekä 
lisätään 87 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

87 § 

Velkajärjestelyrekisteri 

Oikeusrekisterikeskus pitää rekisteriä 
yksityishenkilöiden velkajärjestelyä koske
vista asioista. 

3800858 

Velkajärjestelyrekisteristä poistetut tie
dot on pidettävä salassa. TietoJa saa kuiten
kin antaa tuomioistuimelle velkajärjestelyn 
myöntämisen edellytysten selvittämiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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35. 
Laki 

ulosottolain 3 luvun 34 f ja 34 g §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun ulosottolain (37/1895) 3 luvun 34 f §:n 1 

momentti sekä 34 g §,sellaisina kuin ne ovat laissa 171/1997, seuraavasti: 

3 luku 

Yleisiä säännöksiä tuomioiden ja päätösten 
täytäntöönpanosta 

34 f § 
Täytäntöönpanoa varten välttämättömien 

tietojen saamiseksi ulosottomiehellä on yk
sittäisessä ulosottoasiassa oikeus salassapi
tosäännösten estämättä saada viranomaiselta, 
julkista tehtävää hoitavalta yhteisöitä sekä 
teletoimintaa tai postitoimintaa harjoittavalta 
laitokselta tai yhteisöitä 34 e §:ssä säädetty
jen tietojen lisäksi: 

1) velallisen tuloja ja varallisuutta kos
kevat tiedot; 

2) velallisen työ- ja palvelussuhteita se
kä eläkkeitä koskevat tiedot; 

3) velallisen osoite- ja puhelintiedot sa
moin kuin muut yhteydenottoon tarvittavat 
tiedot. 

34 g § 
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapito
velvollisuuden estämättä ulosottomies saa 

antaa tarpeellisia tietoja toiselle ulosottovira
nomaiselle sekä, jos on syytä epäillä, että 
velallinen on saattanut syyllistyä rikokseen, 
myös syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle. 
Ulosottomies saa antaa tietoja syyttäjävi
ranomaiselle myös sakon muuntorangais
tuksen harkintaa varten. Ulosottomies saa 
antaa tarpeellisia tietoja lisäksi verovi
ranomaiselle, työviranomaiselle, konkurs
siasiamiehelle tai muulle viranomaiselle ha
vaitsemistaan velallisen väärinkäytöksistä. 
Ulosottomies ei kuitenkaan saa antaa muulle 
kuin toiselle ulosottoviranomaiselle tietoja 
velallisen väärinkäytöksistä, jos tieto näistä 
on saatu henkilöltä, joka olisi oikeudenkäyn
nissä oikeutettu tai velvollinen kieltäytymään 
todistamasta kyseisistä seikoista, eikä myös
kään sivulliselta itseltään saamiaan tietoja 
tämän väärinkäytöksistä. 

Oikeusministeriön ylläpitämästä ulos
ottoasioiden tietojärjestelmästä voidaan tek
nisen käyttöyhteyden avulla antaa tietoja 
ulosottoviranomaiselle myös toisessa ulosot
toviranomaisessa vireillä olevista asioista. 

Tämä laki tulee voimaan 
199. 

kuuta 
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36. 
Laki 

konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan konkurssipesien hallinnon valvonnasta 31 päivänä tammikuuta 1995 annetun 

lain (109/1995) 16 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 101611995, seuraavasti: 

16 § 
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä konkurssiasiamies saa 
luovuttaa tehtävässään saamiaan tietoja yksi
tyisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta, 
liike- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityi
sen henkilökohtaisista oloista tuomioistui
melle ja verohallinnolle sekä syyttäjä- ja 

37. 

poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämisek
si. Konkurssiasiamiehellä on oikeus antaa 
salassa pidettävä tieto myös sille, joka tarvit
see sitä etujensa tai oikeuksiensa suojelemi
seksi tai velvollisuuksiensa hoitamiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Laki 

eduskunnan virkamiehistä annetun lain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eduskunnan virkamiehistä 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain 

(137311994) 17 § seuraavasti: 

17 § 
Virkamiehen salassapitovelvollisuudesta 

on voimassa, mitä viranomaisten toiminn
an julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) 

tai muussa laissa säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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38. 
Laki 

tasavallan presidentin kansliasta annetun lain 60 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tasavallan presidentin kansliasta 8 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain 

( 1382/1995) 60 § seuraavasti: 

60 § 
Tasavallan presidentin ja kanslian käsit

telemien asioiden ja asiakirjojen salassapi
dosta on voimassa, mitä viranomaisten toi
minnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) 
säädetään, jollei tasavallan presidentti presi
dentintoimen hoitamisen kannalta välttä-

39. 

mättömän luottamuksellisuuden suojaamisek
si toisin päätä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

valtiontilintarkastajien ja valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä 
Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtiontilintarkastajien ja valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkas

taa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja 17 päivänä maaliskuuta 1995 
annetun lain (353/1995) 4 § seuraavasti: 

4§ 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä saa tämän lain mukai
sia tehtäviä suoritettaessa saatuja tietoja toi
sen taloudellisesta asemasta, liike- tai am
mattisalaisuudesta taikka yksityisen henki-

lökohtaisista oloista luovuttaa poliisi- ja 
muille esitutkintaviranomaisille, tulli- ja 
syyttäjäviranomaisille ja tuomioistuimelle 
rikoksen selvittämiseksi sekä Euroopan yh
teisöjen toimielimille ja muille toimivaitai
sille viranomaisille, jos yhteisön lainsäädän
nössä niin edellytetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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40. 
Laki 

kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 9 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

173 

muutetaan kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta 12 päivänä maaliskuuta 1993 annetun 
lain (254/1993) 9 § seuraavasti: 

9 § 

Tietojensaantioikeus 

Työmarkkinalaitoksella on viranomais
ten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden 
estämättä oikeus saada kunnilta ja kuntayh
tymiltä 1 §:ssä säädettyjen tehtäviensä suo
rittamiseksi tarpeelliset tiedot. Työmarkkina-

41. 

laitoksella on sama oikeus saada valtion 
viranomaisilta ne tiedot, jotka kunnat ja kun
tayhtymät ovat niille toimittaneet. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 

Laki 

ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain 28 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammattikorkeakouluopinnoista 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain 

(255/ 1995) 28 § seuraavasti: 

28 § 

Tietojensaantioikeus 

Ammattikorkeakoulun hallituksella ja 
rehtorilla on viranomaisten toiminnan julki
suudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn sa
lassapitovelvollisuuden estämättä oikeus 

saada tehtäviensä hoitamiseksi tarpeelliset 
tiedot valtion ja kunnan viranomaisilta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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42. 
Laki 

ilmansuojelulain 23 ja 31 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67/1982) 23 §:n 4 

momentti, sellaisena kuin se on laissa 171111995, sekä 
muutetaan 31 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 66/1986, seuraavasti: 

31 § 
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä saa tämän lain mukai
sia tehtäviä suoritettaessa saatuja tietoja yk
sityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta, 
liike- tai ammattisalaisuudesta taikka jonkun 
terveydentilasta luovuttaa 3 ja 4 §:ssä mai
nitulle viranomaiselle, terveysviranomaiselle, 

43. 

ilmansuojelun asiantuntijaviranomaiselle tai 
-laitokselle tai muulle viranomaiselle, joka 
tarvitsee tietoja ilmansuojelua koskevan teh
tävän suorittamiseksi, sekä syyttäjä- ja polii
siviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

meluntoijuntalain 27 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1987 annetun meluntorjuntalain (382/1987) 27 § seu

raavasti: 

27 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä saa tämän lain mukai
sia tehtäviä suoritettaessa saatuja tietoja yk
sityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta, 
liike- tai ammattisalaisuudesta taikka jonkun 
terveydentilasta luovuttaa 4 ja 5 §:ssä mai-

nituille viranomaisille, 7 §:ssä tarkoitetulle 
meluntorjunnan asiantuntijaviranomaiselle tai 
-laitokselle tai muulle viranomaiselle, joka 
tarvitsee tietoja ilmansuojelua koskevan teh
tävän suorittamiseksi, sekä syyttäjä- ja polii
siviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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44. 
Laki 

terveydensuojelulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun terveydensuojelulain (763/1994) 55 §, sel

laisena kuin se on laissa 709/1995, sekä 
muutetaan 59 § seuraavasti: 

59§ 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä saa tämän lain noudat
tamista valvottaessa saatuja tietoja yksityisen 
tai yhteisön taloudellisesta asemasta, liike
tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen 
henkilökohtaisista oloista luovuttaa 4, 5 ja 7 

45. 

§:ssä mainituille viranomaisille tai muulle 
viranomaiselle, joka tarvitsee tietoja ter
veydensuojelun alaan kuuluvan viranomais
tehtävän suorittamiseksi, sekä syyttäjä- ja 
poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämisek
si. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

kemikaalilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 49 §:n 2 moment

ti ja 52 §:n 3 momentti, sellaisena kuin niistä on 52 §:n 3 momentti laissa 706/1995, 
muutetaan 59 § sekä 
lisätään lakiin uusi 59 a - 59 c § seuraavasti: 

59§ 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä saa tämän lain noudat
tamista valvottaessa saatuja tietoja yksityisen 
tai yhteisön taloudellisesta asemasta, liike
tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen 
henkilökohtaisista oloista luovuttaa 20 §:ssä 
tarkoitettuja ilmoituksia käsitteleville viran
omaisille sekä 49 ja 49 a §:n mukaisesti ja 

syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen 
selvittämiseksi. 

59 a § 

Vaatimus liike- ja ammattisalaisuuden suo
jaamiseksi 

Edellä 5 luvussa tarkoitetun ilmoituksen
tekijän sekä 6 luvussa tarkoitetun ennakko
hyväksymisen hakijan tai suojauskemikaalia 
koskevan ilmoituksen tekijän on erikseen 
mainittava liike- tai ammattisalaisuuksiksi 
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katsomansa tiedot, jotka hän vaatii pidettä
viksi salassa muilta kuin ilmoituksen tai ha
kemuksen käsittelyyn osallistuviita viran
omaisilta. Vaatimuksen esittäjän on perustel
tava vaatimuksensa. 

Jos 5 luvussa tarkoitettu ilmoituksenteki
jä taikka valmistaja tai maahantuoja itse 
saattaa julkisiksi aikaisemmin salassa pidet
tyjä tietoja, on siitä ilmoitettava sosiaali- ja 
terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle. 
Edellä 6 luvussa tarkoitetun hakijan tai il
moituksen tekijän tulee tehdä vastaava il
moitus Suomen ympäristökeskukselle. 

59 b § 

Kemikaalia koskevan liike- ja 
ammattisalaisuuden rajaus 

Riippumatta siitä, mitä viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa sää
detään liike- tai ammattisalaisuudesta, ilmoi
tuksentekijän 59 a §:ssä tarkoitetun vaati
muksen perusteella salassa pidettäviä eivät 
ole seuraavat kemikaaleja koskevat tiedot: 

1) aineen kauppanimi; 
2) valmistajan ja ilmoituksentekijän ni

mi; 
3) ilmoituksen sisältämät fysikaalisia ja 

kemiallisia ominaisuuksia koskevat tiedot; 
4) tavat tehdä aine vaarattomaksi; 
5) aineen terveys- ja ympäristövaikutuk

sia koskevien tutkimusten tulosten yhteenve
to; 

6) aineen puhtausaste ja vaaralliset epä
puhtaudet tai lisäaineet, jos nämä tiedot ovat 
tarpeen aineen luokituksen ja merkitsemisen 
kannalta; 

7) ilmoituksessa esitetyt tiedot, jotka 
koskevat: 

a) käsittelyä, varastointia, kuljetusta sekä 
tulipaloa ja muita vaaroja varten suositeitoja 
menetelmiä ja varotoimia; 

b) äkillisten vuotojen edellyttämiä varo
toimia; 

c) pelastus- ja hoito-ohjeita myrkytysten 
ja vammojen varalle; 

8) käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät 
tiedot; 

9) aineluettelossa olevien aineiden osalta 
analyyttiset menetelmät, joiden avulla voi
daan havaita ympäristöön päässyt vaarallinen 
aine sekä määrittää ihmisten altistuminen. 

59 c § 

Suojauskemikaalia koskevan liike- ja 
ammattisalaisuuden rajaus 

Riippumatta siitä, mitä viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa sää
detään liike- tai ammattisalaisuudesta, suo
jauskemikaalia koskevan ennakkohyväksy
misen hakijan tai suojauskemikaalia koske
van ilmoituksen tekijän 59 a §:ssä tarkoite
tun vaatimuksen perusteella salassa pidettä
viä eivät ole seuraavat suojauskemikaalia 
koskevat tiedot: 

1) hakijan tai ilmoituksen tekijän nimi; 
2) suojauskemikaalin ja sen Sisältämien 

tehoaineiden valmistajan nimi; 
3) suojauskemikaalin sisältämien tehoai

neiden nimet ja niiden pitoisuudet valmis
teessa sekä suojauskemikaalin nimi; 

4) tiedot tehoaineiden ja suojauskemi
kaalin fysikaalisista ja kemiallisista ominai
suuksista; 

5) tiivistelmä suojauskemikaalin tehok
kuudesta sekä sen vaikutuksista ihmisen ter
veyteen ja ympäristöön tehtyjen tutkimusten 
tuloksista; 

6) tiedot siitä, miten suojauskemikaali 
voidaan tehdä haitattomaksi; 

7) suojauskemikaalista ja sen päällykses
tä samoin kuin suojauskemikaalilla käsitel
lystä tuotteesta syntyvän jätteen käsittely
menetelmät; 

8) käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät 
tiedot; 

9) tehoaineiden tai 11 §:n 4 momentissa 
tarkoitetussa luettelossa mainittujen aineiden 
analyysimenetelmät, joiden avulla voidaan 
havaita ympäristöön päässyt aine sekä mää
rittää ihmisten välitön altistuminen aineelle. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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46. 
Laki 

torjunta-ainelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun torjunta-ainelain (327/1969) 9 § ja 10 

§:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 10 §:n 2 momentti laissa 707/1995, sekä 
muutetaan 9 a §,sellaisena kuin se on laissa 1204/1994, seuraavasti: 

9a§ 
Riippumatta siitä, mitä viranomaisten 

toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) 
säädetään liike- tai ammattisalaisuudesta, 
torjunta-aineen rekisteröintihakemuksen kä
sittelyä varten annetuista tai laaditoista tie
doista salassa pidettäviä eivät ole: 

1) valmisteen tai sen tehoaineen nimi 
eikä tehoaineen pitoisuus valmisteessa; 

2) valmisteessa vaaralliseksi luokitellun 
aineen nimi; 

3) tiedot valmisteen ja tehoaineen fysi
kaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista; 

4) määritysmenetelmät kasvinsuojeluai
neen sisältämien tehoaineiden laadun ja 
määrän selvittämiseksi ja kasvinsuojeluai
neen käytöstä aiheutuvien jäämien selvittä
miseksi; 

5) yhteenveto niiden tutkimusten tulok
sista, joilla tuotteen tehokkuus ja sen vaarat
tomuus ihmisille, eläimille, kasveille ja ym
päristölle on todettu; 
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6) tiedot keinoista, joilla tehoaine tai 
kasvinsuojeluaine tehdään vaarattomaksi; 

7) tiedot suositeltavista vaarojen vähen
tämismenetelmistä ja muista varotoimenpi
teistä; 

8) tiedot tuotteen ja sen pakkauksen hä
vittämismenetelmistä; 

9) tiedot kasvinsuojeluaineiden käsitte
lyn, varastoinoin ja kuljetuksen aikana va
hingossa tapahtuvien läikkymisten tai vuoto
jen vuoksi toteutettavista puhdistustoimenpi
teistä; 

1 0) tiedot henkilövahinkojen yhteydessä 
annettavasta ensiavusta ja lääkehoidosta. 

Liike- tai ammattisalaisuutena pidettäviä 
tietoja saa käyttää toisen hakijan eduksi 
vain, jos ensimmäinen hakija on siihen suos
tunut tai jos asetuksella tarkemmin määrätty 
aika on kulunut tehoaineen tai valmisteen 
hyväksymisestä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 
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47. 
Laki 

jätelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 63 §, 

sellaisena kuin se on laissa 712/1995, sekä 
muutetaan 71 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 60511997, seuraavasti: 

71 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä saa tämän lain mukai
sia tehtäviä suoritettaessa saatuja tietoja yk
sityisen tai yhteisön taloudellisesta ase-

48. 

masta, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka 
yksityisen henkilökohtaisista oloista luovut
taa valvontaviranomaiselle, ympäristöminis
teriölle, Suomen ympäristökeskukselle sekä 
syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaiselle ri
koksen selvittämiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 

Laki 

eläinsuojelulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 4 päivänä huhtikuuta 1996 annetun eläinsuojelulain (247/1996) 56 §ja 
muutetaan 30 §:n 2 momentti ja 62 § seuraavasti: 

30 § 

Lupa eläinten kuljettamiseen ja 
eläinkuljettajarekisteri 

Lääninhallitus pitää eläinkuljettajarekis
teriä toiminnan harjoittamiseen myöntämis
tään luvista. Maa- ja metsätalousministeriö 
pitää valtakunnallista eläinkuljettajarekisteriä 
kaikista eläinten kuljettamiseen myönnetyistä 
luvista ja 1 momentissa tarkoitetuista si
toumuksista. Rekistereihin voidaan tallettaa 
eläinkuljetusten valvonnan kannalta tarpeelli
sia tietoja. Toiminnanharjoittajan tulee il
moittaa vaadittavat tiedot rekisteriin merkit
täviksi. Tässä laissa tarkoitetuilla valvontavi
ranomaisilla on oikeus valvontaa varten 

käyttää eläinkuljettajarekisteriä. Muuten tie
tojen luovuttamisessa noudatetaan, mitä vi
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne
tussa laissa ( 1 ) tai muussa laissa sääde
tään. 

62 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa säädetyn salassapitovelvolli
suuden estämättä saa tämän lain taikka sen 
nojalla annettujen säännösten tai määräysten 
noudattamista valvottaessa taikka 48 §:ssä 
tarkoitettua selvitystä tai tutkimusta suoritet
taessa saatuja tietoja yksityisen tai yhteisön 
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taloudellisesta asemasta, liike- tai ammat
tisalaisuudesta taikka yksityisen henkilökoh
taisista oloista luovuttaa: 

1) valvontaviranomaisille tämän lain 
mukaisten tehtävien suorittamista varten; 

2) syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaisille 
rikoksen selvittämiseksi; 

49. 

3) Suomea sitovan kansainvälisen sopi
muksen tai Euroopan yhteisön oikeusjärjes
tyksen edellyttämille ulkomaisille toimieli
mille ja tarkastajille kyseisen sopimuksen tai 
oikeusjärjestyksen niin edellyttäessä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 

Laki 

elintarvikelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 40 §, 

sellaisena kuin se on laissa 1017/1995, sekä 
muutetaan 45 § seuraavasti: 

45 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä saa tämän lain noudat
tamisen valvontaan liittyvää tehtävää suori
tettaessa saatuja tietoja yksityisen, yhteisön 
tai säätiön taloudellisesta asemasta, liike- tai 
ammattisalaisuudesta taikka yksityisen hen
kilökohtaisista oloista luovuttaa: 

1) valtion tai kunnan viranomaisille tä
män lain mukaisten tehtävien suorittamista 
varten; 

2) syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaisille 
rikoksen selvittämiseksi; 

3) Suomea sitovan kansainvälisen sopi
muksen edellyttämille ulkomaisille toimieli
mille ja tarkastajille kyseisen sopimuksen 
sitä edellyttäessä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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50. 
Laki 

eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta 20 päivänä joulu

kuuta 1996 annetun lain ( 1195/1996) 47 § sekä 
muutetaan 52 §ja sen edellä oleva väliotsikko seuraavasti: 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

52§ 
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapi
tovelvollisuuden estämättä vmdaan tämän 
lain noudattamista valvottaessa tai valvon
taan liittyvää tehtävää suoritettaessa saatuja 
tietoja yksityisen tai yhteisön taloudellisesta 
asemasta, liike- tai ammattisalaisuudesta 
taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista 
luovuttaa: 

1) valtion ja kunnan viranomaisille tä-

51. 

män lain mukaisten tehtävien suorittamista 
varten; 

2) syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaisille 
rikoksen selvittämiseksi; 

3) Euroopan yhteisön lainsäädännön tai 
muun Suomea sitovan kansainvälisen vel
voitteen edellyttämille ulkomaisille toimieli
mille ja tarkastajille kyseisen sopimuksen 
niin edellyttäessä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199. 

Laki 

siemenkauppalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 26 päivänä helmikuuta 1993 annetun siemenkauppalain (233/1993) 19 §:n 3 

momentti sekä 
muutetaan 14 §:n 1 momentti ja 18 § seuraavasti: 

14 § 

Valvonnan tulosten julkaiseminen 

Kasvintuotannon tarkastuskeskus julkai
see valvonnan tulokset. Tarkastuskeskus voi 
antaa valvonta- ja tarkastustoiminnassa ker
tyneitä tietoja kasvinjalostajanoikeudesta 
annetun lain 1 §:ssä tarkoitetuille lajikkeen 
omistajille. 

18 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä saa tässä laissa tarkoi
tettua tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja 
yksityisen tai yhteisön taloudellisesta ase
masta taikka liike- tai ammattisalaisuudesta 
luovuttaa syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle 
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pakkokeinolain 5 luvun 1 §:ssä tarkoitetun 
rikoksen selvittämiseksi sekä 10 §: ssä tarkoi
tetuille viranomaisille tämän lain mukaisten 

52. 

tehtävien suorittamista varten. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

taimiaineistolain 9 ja 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun taimiaineistolain (1205/1994) 14 §:n 3 

momentti sekä 
muutetaan 9 § seuraavasti: 

9§ 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä saa tässä laissa säädet
tyä tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja 
yksityisen tai yhteisön liike- tat ammat-

53. 

tisalaisuudesta tai taloudellisesta asemasta 
luovuttaa syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle 
rikoksen selvittämiseksi sekä 7 §:ssä tarkoi
tetuille viranomaisille tämän lain mukaisten 
tehtävien suorittamista varten. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
kasvinsuojelulain 15 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun kasvinsuojelulain (1203/1994) 15 § seu

raavasti: 

15 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä saa tässä laissa säädet
tyä tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja yk
sityisen tai yhteisön liike- tai ammatttsalai-

suudesta tai taloudellisesta asemasta luovut
taa syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen 
selvittämiseksi sekä 11 §:ssä tarkoitetuille 
viranomaisille tämän lain mukaisten tehtävi
en suorittamista varten. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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54. 
Laki 

lannoitelain 16 ja 21 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 26 päivänä helmikuuta 1993 annetun lannoitelain (23211993) 21 §:n 4 mo

mentti sekä 
muutetaan 16 § seuraavasti: 

16 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä saa tässä laissa säädet
tyä tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja yk
sityisen tai yhteisön liike- tai ammattisalai-

55. 

suudesta tai taloudellisesta asemasta luovut
taa syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen 
selvittämiseksi sekä 11 §:ssä tarkoitetuille 
viranomaisille tämän lain mukaisten tehtävi
en suorittamista varten. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

kotieläinjalostuslain 14 ja 15 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 20 päivänä elokuuta 1993 annetun kotieläinjalostuslain (794/1993) 15 §:n 2 

momentti, sellaisena kuin se on laissa 729/1995, sekä 
muutetaan 14 § seuraavasti: 

14 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä saa tässä laissa tarkoi
tettua tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja 
yksityisen tai yhteisön liike- tai ammat-

tisalaisuudesta tai taloudellisesta asemasta 
luovuttaa syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle 
pakkokeinolain 5 luvun 1 §: ssä tarkoitetun 
rikoksen selvittämiseksi sekä 10 §:ssä tarkoi
tetuille viranomaisille tämän lain mukaisten 
tehtävien suorittamista varten. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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56. 
Laki 

hevostalouslain 14 ja 15 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 20 päivänä elokuuta 1993 annetun hevostalouslain (79611993) 15 §:n 2 mo

mentti, sellaisena kuin se on laissa 730/1995, sekä 
muutetaan 14 § seuraavasti: 

14 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä saa tässä laissa tarkoi
tettua tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja 
yksityisen tai yhteisön liike- tai ammat-

57. 

tisalaisuudesta tai taloudellisesta asemasta 
luovuttaa syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle 
pakkokeinolain 5 luvun 1 §:ssä tarkoitetu_n 
rikoksen selvittämiseksi sekä 11 §:ssä tarkot
tetuille Viranomaisilie tämän lain mukaisten 
tehtävien suorittamista varten. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan eläinten lääkitsemisestä 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun lain (617/1997) 

37 § sekä 
muutetaan 41 § seuraavasti: 

41 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapi
tovelvollisuuden estämättä saa tämän lain 
noudattamisen valvontaan liittyviä tehtäviä 
suoritettaessa saatuja tietoja yksityisen tai 
yhteisön taloudellisesta asemasta, liike- tai 
ammattisalaisuudesta taikka yksityisen hen
kilökohtaisista oloista luovuttaa: 

1) valtion viranomaisille tämän lain mu
kaisten tehtävien suorittamista varten; 

2) syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaisiiie 
rikoksen selvittämiseksi; 

3) Euroopan yhteisön lainsäädännössä 
tai Suomea sitovassa kansainvälisessä vel
voitteessa edellytetyille ulkomaisille toi
mielimille ja tarkastajille, jos kyseisessä 
lainsäädännössä tai velvoitteessa niin edelly
tetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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58. 
Laki 

eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain 24 ja 27 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun 

lain (1192/1996) 27 §:n 3 momentti sekä 
muutetaan 24 § seuraavasti: 

24 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapi
tovelvollisuuden estämättä saa tämän lain 
mukaisia tehtäviä suoritettaessa saatuja tieto
ja yksityisen tai yhteisön taloudellisesta ase
masta, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka 
yksityisen henkilökohtaisista oloista luovut
taa: 

1) valtion ja kunnan viranomaisille, raja
eläinlääkäriksi valtuutetulle eläinlääkärille ja 

59. 

kunnaneläinlääkärille tämän lain mukaisten 
tehtävien suorittamista varten; 

2) syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaisille 
rikoksen selvittämiseksi; 

3) Euroopan yhteisön lainsäädännön tai 
Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen 
edellyttämille ulkomaisille toimielimille ja 
tarkastajille kyseisen sopimuksen niin edel
lyttäessä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199. 

Laki 

Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 6 §:n 
muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä 

joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 6 § seuraavasti: 

6§ 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä saa tämän lain noudat
tamisen valvontaan liittyvää tehtävää suori
tettaessa saatuja tietoja yksityisen tai yh
teisön taloudellisesta asemasta, liike- tai am
mattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilö
kohtaisista oloista luovuttaa: 

1) valtion ja kunnan viranomaisille tä
män lain mukaisten tehtävien suorittamista 
varten; 

2) syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaisille 
rikoksen selvittämiseksi; 

3) Suomea sitovan kansainvälisen sopi
muksen niin edellyttäessä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 
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60. 
Laki 

maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 
9 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 

18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 9 § seuraavasti: 

9 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä saa tässä laissa säädet
tyä tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja 

61. 

yksityisen tai yhteisön taloudellisesta ase
masta tai liike- tai ammattisalaisuudesta luo
vuttaa syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle ri
koksen selvittämiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 

Laki 

metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 8 ja 16 §:n 
muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta 18 päivänä joulu

kuuta 1995 annetun lain (1474/1995) 8 §:n 2 momentti ja 16 §seuraavasti: 

8 § 

Virkavastuu ja viranomaistehtävissä nouda
tettava menettely 

Kun metsäkeskukset hoitavat niille sää
dettyjä tai määrättyjä viranomaistehtäviä, 
niiden on noudatettava, mitä hallintomenet
telylaissa (598/1982), tiedoksiannosta hallin
toasioissa annetussa laissa (232/ 1966), asia
kirjain lähettämisestä annetussa laissa 
(74/1954) ja kielilaissa (14811922) sääde
tään. Metsäkeskusten asiakirjojen ja toimin
nan julkisuudesta on voimassa, mitä vi
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne
tussa laissa ( 1 ) säädetään. 

380085S 

16 § 

Kehittämiskeskuksen ja tilintarkastajan 
salassapitovelvollisuus 

Kehittämiskeskuksen palveluksessa ole
vien sekä tilintarkastajan salassapitovelvolli
suudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne
tun lain 23 ja 24 §:ssä säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 
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62. 
Laki 

erikoiskasvien markkinoimismaksuista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan erikoiskasvien markkinoiruismaksuista 28 päivänä kesäkuuta 1991 annetun 

lain (978/1991) 25 §ja 
muutetaan 22 § seuraavasti: 

22 § 
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä saa tässä laissa tarkoi
tettua tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja 
yksityisen tai yhteisön liike- tai ammat
tisalaisuudesta tai taloudellisesta asemasta 

63. 

luovuttaa syyttäjä- ja poliisiviranomaisille 
rikoksen selvittämiseksi sekä 21 §:ssä tarkoi
tetulle henkilölle tämän lain mukaisten tehtä
vien suorittamista varten. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 

Laki 

kuntootuksen asiakaspalveluyhteistyöstä annetun lain 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kuntootuksen asiakaspalveluyhteistyöstä 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetun 

lain (604/1991) 12 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 640/1995, seuraavasti: 

12 § 

Salassapitovelvollisuus 

Joka saa 7 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
lausunnon yhteydessä kuntootusasiakasta 
koskevia tietoja, on velvollinen pitämään ne 
salassa viranomaisten toiminnan julkisuudes
ta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn mukaises
ti. 

Rangaistus 1 momentissa säädetyn salas
sapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomi
taan 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. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 
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64. 
Laki 

yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 15 ja 23 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yksityisestä terveydenhuollosta 9 päivänä helmikuuta 1990 annetun lain 

(15211990) 15 ja 23 §,sellaisena kuin niistä on 23 §laissa 638/1995, seuraavasti: 

15 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä saa tässä laissa säädet
tyä tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja yk
sityisen tai yhteisön liike- tai ammattisalai
suudesta tai taloudellisesta asemasta taikka 
jonkun henkilökohtaisista oloista luovuttaa 
syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen 
selvittämiseksi taikka muulle tässä laissa 
tarkoitetulle valvontaviranomaiselle tämän 
tehtävän suorittamista varten. 

65. 

23 § 

V airiolovelvollisuuden rikkominen 

Rangaistus 12 §:ssä säädetyn salassapi
tovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan ri
koslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei 
teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n 
mukaan tai siitä muualla laissa säädetä anka
rampaa rangaistusta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

lääkelain 90 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lääkelain (395/1987) 90 §, sellaisena 

kuin se on osaksi laissa 643/1995, seuraavasti: 

90 § 
Apteekkari tai hänen apulaisensa ei saa 

luvattomasti ilmaista sellaista yksityisen tai 
perheen salaisuutta, josta hän on tehtäväs
sään saanut tiedon. 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä lääkelaitos saa luovut
taa tämän lain mukaisia tehtäviä suorittaes
saan saamiaan tietoja yksityisen tai yhteisön 

liike- tai ammattisalaisuudesta Euroopan 
unionin toimielimelle ja muulle valvontavi
ranomaiselle Euroopan yhteisön säädösten 
edellyttämällä tavalla sekä poliisi-, tulli- ja 
syyttäjäviranomaiselle rikoksen selvittämi
seksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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66. 
Laki 

terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun 

lain (150511994) 25 §, sekä 
muutetaan 18 § seuraavasti: 

18 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä saa tämän lain tai sen 
nojalla annettujen säännösten noudattamisen 
valvontaan liittyvää tehtävää suoritettaessa 
saatuja tietoja yksityisen tai yhteisön ta
loudellisesta asemasta, liike- tai ammat
tisalaisuudesta taikka yksityisen henkilön 
terveydentilasta tai henkilökohtaisista oloista 
luovuttaa: 

67. 

1) valtion viranomaiselle tämän lain 
mukaisten tehtävien suorittamista varten; 

2) syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaisel
le rikoksen selvittämiseksi; 

3) viranomaisen ja ilmoitetun laitoksen 
tietojen vaihtoa varten; 

4) Suomea sitovan kansainvälisen sopi
muksen edellyttämille ulkomaisille ter
veydenhuollon laitteita ja tarvikkeita valvo
ville virallisille toimielimille ja ilmoitetuille 
laitoksille siten kuin sopimuksessa määrä
tään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 

Laki 

toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 13 päivänä elokuuta 1976 annetun 

lain (693/1976) 30 ja 33 §, sellaisena kuin niistä on 33 §laissa 613/1995, sekä 
muutetaan 9 luvun otsikko seuraavasti: 

9luku 

Tietojen saanti 
Tämä laki tulee voimaan päivänä 

kuuta 199 . 
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68. 
Laki 

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain 

(559/1994) 25 §:n 3 momentti, 36 § ja 38 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 36 § 
laissa 724/1995, seuraavasti: 

25 § 

Ammattitoiminnan asianmukaisuuden 
selvittäminen 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus tai 
lääninhallitus voi tarvittaessa määrätä suori
tettavaksi terveydenhuollon ammattihenkilön 
vastaanotto-, tutkimus- ja hoitotilojen sekä 
potilasasiakirjojen tarkastamisen ( vastaanot
totoiminnan tarkastaminen). Terveydenhuol
lon oikeusturvakeskus tai lääninhallitus voi 
käyttää asiantuntijoita vastaanottotoiminnan 
tarkastamisessa. 

36 § 

Salassapitovelvollisuuden rikkominen 

Rangaistus 17 §:ssä säädetyn salassapi-

69. 

tovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan ri
koslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei 
teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n 
mukaan tai siitä muualla laissa säädetä anka
rampaa rangaistusta. 

38 § 

Kuuleminen 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 
ennen 1 momentissa tarkoitetun asian ratkai
semista kuulla asiantuntijoita. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 30 päivänä huhtikuuta 1964 annetun kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin 

eläkelain (202/1964) 12 a §,sellaisena kuin se on laeissa 94111979 ja 80511989, sekä 
muutetaan 12 b §, sellaisena kuin se on laissa 1154/1995, seuraavasti: 

12 b § 
Jos eläkelaitos suorittaa vajaavaltaiselle 

3 §:n 4 momentissa tarkoitettua taloudellista 
tukea, eläkelaitoksen tulee viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden 

estämättä ilmoittaa siitä vajaavaltaisen koti
kunnan holhouslautakunnalle. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 
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70. 
Laki 

kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kuolemansyyn selvittämisestä 1 päivänä kesäkuuta 1973 annetun lain 

( 45911973) 15 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 858/1997, seuraavasti: 

15 § 

Tilastokeskus sekä tässä laissa tarkoite
tut kuolemansyyn selvittämiseen osallistuvat 
viranomaiset voivat antaa luvan tietojen saa
miseen kuolintodistuksista ja muista kuole
mansyyn selvittämistä koskevista asiakirjois
ta tieteellistä tutkimusta, tilastointia sekä 
viranomaisen suunnittelu- ja selvitystyötä 

71. 

varten noudattaen, mitä viranomaisten toi
minnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) 
säädetään. Luovutuksensaajat ovat velvolli
sia pitämään tiedot salassa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

yhdistyslain 47 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun yhdistyslain (503/1989) 47 §:n 2 mo

mentti seuraavasti: 

47 § 

Viranomaiset 

Yhdistysrekisteri siihen kuuluvine asia
kirjoineen on julkinen siten kuin viranomais-

ten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
( 1 ) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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72. 
Laki 

eräitä julkisia yrityksiä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 7 §:n muutta
misesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eräitä julkisia yrityksiä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta 12 päivänä hel

mikuuta 1993 annetun lain (18311993) 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 
20711995, seuraavasti: 

7§ 

Salassapitovelvollisuuden väistyminen 

Sen estämättä, mitä viranomaisten toi
minnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) 
tai muussa laissa säädetään salassapidosta, 
ministeriöillä tai niiden määräämillä viran
omaisilla on oikeus saada julkisyhteisöiltä ja 
julkisilta yrityksiltä tässä laissa tarkoitettuja 
tietoja siten kuin 6 §:n 2 momentissa sääde-

73. 

tään, ja asianomaisilla ministeriöillä on oi
keus edelleen antaa tämän lain perusteella 
saamiaan tietoja Euroopan yhteisöjen komi~
sion käytettäväksi valtion tiedonantovelvolli
suuden edellyttämässä laajuudessa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

vapaakappalelain 10 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 12 päivänä kesäkuuta 1980 annetun vapaakappalelain (420/1980) 10 §:n 2 

momentti seuraavasti: 

10 § 

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun va
paakappaleen julkisuudesta on soveltuvin 
osin voimassa, mitä viranomaisten toimin-

nan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) sää
detään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 
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74. 
Laki 

hallintomenettelylain 5 ja 15 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 6 päivänä elokuuta 1982 annetun hallintomenettelylain (598/ 1982) 5 §:n 2 

momentti ja 15 §:n 3 momentti seuraavasti: 

5 § selle on annettava tieto myös muusta kuin 
julkisesta asiakirjasta, jos asianosaisella on 

Käsittelyn julkisuus viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain nojalla oikeus saada tieto sellaisesta 

-------------- asiakirjasta. 
Asiakirjojen julkisuudesta säädetään vi

ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne
tussa laissa ( 1 ). 

15 § 

Asianosaisen kuuleminen 

Selityksen antamista varten asianosai-

75. 
Laki 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

arkistolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 23 päivänä syyskuuta 1994 annetun arkistolain (831/1994) 1 §:n 1 momentin 

6 kohta, 17 §:n 2 momentti ja 19 §:n 1 momentti seuraavasti: 

1 § 
Tämä laki koskee seuraavia arkiston

muodostajia: 

6) muita yhteisöjä, toimielimiä ja henki
löitä niiden suorittaessa julkista tehtävää lain 
tai asetuksen taikka lain tai asetuksen nojalla 
annetun säännöksen tai määräyksen perus
teella siltä osin kuin niille tämän tefitävän 
johdosta kertyy viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) tarkoi
tettuja asiakirjoja. 

17 § 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun yksi
tyiseen arkistoon kuuluvien yksityisten kir
jeiden ja muiden asiakirjojen julkisuutta kos
kee, mitä julkisuudesta luovuttajan kanssa 
on sovittu. Julkisuudesta on lisäksi soveltu
vin osin voimassa, mitä viranomaisten toi
minnan julkisuudesta annetussa laissa sääde
tään. 

19 § 
Jos yksityisen hallussa oleva arkisto tai 
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siihen kuuluva asiakirja, joka on tieteellisen 
tutkimuksen kannalta tai muusta syystä mer
kityksellinen ja joka ilmeisesti on vaarassa 
tuhoutua tai hävitä, taikka jos se tarjotaan 
myytäväksi, arkistolaitoksella on käytettävis
sä olevien määrärahojen puitteissa oikeus 
lunastaa käypään hintaan yksityinen asiakirja 
tai arkisto taikka ottaa siitä jäljennös. Sa-

76. 

malla on määrättävä luoastetuo aineiston 
julkiseksi tulosta noudattaen soveltuvin osin, 
mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 

Laki 

yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta annetun lain 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta 20 päivänä joulukuuta 1974 anne

tun lain (99811974) 13 §:n 2 momentti seuraavasti: 

13 § 

Yksityisluontoisessa arkistossa olevaan 
yleiseen asiakirjaan tai sen jäljennökseen 
sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan 

380085S 

julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) sääde
tään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 
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77. 
Laki 

Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan tunnistamis- ja tiedonantojfujestelmän 
täytäntöönpanosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä marraskuuta 1997 Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan 

tunnistamis- ja tiedonantojärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (987/1997) 9 §:n 1 
momentti seuraavasti: 

9§ 

Salassapito 

Rekisteritiedot ovat salassa pidettäviä ja 
niiden salassapidosta on voimassa, mitä neu
voston asetuksessa (EY) N:o 1469/95 ja vi-

78. 

ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa ( 1 ) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

metsästyslain 89 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun metsästyslain (615/1993) 89 § seuraavas

ti: 

89 § 

Käsittely- ja julkisuussäännösten 
soveltaminen 

Tässä laissa tarkoitettuja asioita Metsäs
täjäin keskusjärjestössä, riistanhoitopiireissä 
ja riistanhoitoyhdistyksissä käsiteltäessä on 
soveltuvin kohdin noudatettava, mitä hallin
tomenettelylaissa (598/ 1982) säädetään me-

nettelystä viranomaisessa. Vastaavasti on so
vellettava tiedoksiannosta hallintoasioissa 
annetun lain (232/1966) ja viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain ( 1 ) 
säännöksiä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 
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79. 
Laki 

kalastuslain 77 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (28611982) 77 a §, sellaisena 

kuin se on laissa 135511993, seuraavasti: 

77 a § 
Kalastusalueen toimielimen jäsen ja toi

mihenkilö toimii tämän lain mukaisissa hal
linto- ja valvontatehtävissä virkamiehen vas
tuulla. Näissä asioissa on noudatettava, mitä 
hallintomenettelylaissa (598/1982), tiedok
siannosta hallintoasioissa annetussa laissa 

Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 1998 

(232/1966) ja viranomaisten toiminnan julk~
suudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetään VI
ranomaisista. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Oikeusministeri Jussi Järventaus 
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Liite 1 

2. 
Laki 

henkilörekisterilain 18 ja 37 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun henkilörekisterilain (471/1987) 18 §:n ot

sikko ja 1 momentin 1 kohta sekä 37 §:n otsikko ja 1 momentti sekä 
lisätään lain 18 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 387/1994, uusi 6 momentti seu

raavasti: 

Voimassa oleva laki 

18 § 

Tiedon luov uttam inen henkilörekistereistä 

Henkilörekisterissä olevia tai sitä varten 
kerättyjä henkilötietoja ei saa luovuttaa, ellei 
2 tai 3 momentista muuta johdu tai ellei tie
toja luovuteta: 

1) rekisteröidyn suostumuksella tai rekiste
röidyn toimeksiannosta; 

37 § 

Poikkeusluvat 

Tietosuojalautakunta voi antaa 5, 7, 19 ja 
20 §:ssä taikka yleisten asiakirjain julkisuu
desta annetun lain 18 a §:ssä tarkoitetun lu
van taikka luvan poiketa tämän lain tai sen 
nojalla annetun asetuksen säännöksistä, jos 
tähän on painava syy ja rekisteröidyn yksi
tyisyyden sekä hänen etujensa ja oikeuksien
sa Ja valtion turvallisuuden vaarantuminen 
voidaan estää. 

Ehdotus 

18 § 

Henkilötiedon luovuttcunisen yleiset edelly
tykset 

Henkilörekisterissä olevia tai sitä varten 
kerättyjä henkilötietoja ei saa luovuttaa, ellei 
2 tai 3 momentista muuta johdu tai ellei tie
toja luovuteta: 

1) rekisteröidyn suostumuksella tai rekis
teröidyn toimeksiannosta taikka tietosuoja
lautakunnan luvalla; 

Viranomaisen henkilörekisterissä olevan 
tai sitä varten kerätyn henkilötiedon luovut
tamisesta on voimassa, mitä viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
( 1 ) säädetään. 

37 § 

Luvat 

Tietosuojalautakunta voi antaa 5, 7 tai 18 
- 20 §:ssä tarkoitetun luvan, jos tietojen tal
lettaminen tai luovuttaminen taikka henkilö
rekisterien yhdistäminen on välttämätöntä 
tärkeän yleisen tai yksityisen edun vuoksi ja 
jos rekisteröidyn yksityisyyden sekä hänen 
etujensa ja oikeuksiensa Ja valtion turvalli
suuden vaarantuminen voidaan estää. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Ennen lain voimaantuloa lain voimaan tul
lessa voimassa olleen 37 §:n nojalla annet-
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Voimassa oleva laki 

3. 

Ehdotus 

tuihin poikkeuslupiin perustuvat toiminnot 
on saatettava lain mukaisiksi kolmen vuoden 
kuluessa lain voimaantulosta. 

Laki 

kuntalain 57 ja 74 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun kuntalain (365/ 1995) 57 ja 7 4 § seuraa

vasti: 

Voimassa oleva laki 

57§ 

Kokouksen julkisuus 

Valtuuston kokoukset ovat julkisia, jollei 
valtuusto jossakin asiassa toisin päätä. . 

Muun toimielimen kuin valtuuston ko
koukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin 
päättää. 

74 § 

Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tie
to jensaantio ik e us 

Tarkastuslautakunnan jäsenellä ja tilintar
kastajalla on salassapitoa koskevien säännös
ten estämättä oikeus saada kunnan viran
omaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, 
joita hän pitää tarpeellisina tarkastustehtävän 
hoitamiseksi. 

Ehdotus 

57§ 

Kokouksen julkisuus 

Valtuuston kokoukset ovat julkisia, jollei 
kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, 
joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi 
tai jollei valtuusto muuten painavan syyn 
vuoksi jossakin asiassa toisin päätä. 

Valtuuston suljetussa istunnossa esitetyt ja 
siinä käydystä keskustelusta laaditut asiakir
jat ovat salassa pidettäviä, jos niin laissa 
säädetään. 

Muun toimielimen kuin valtuuston ko
koukset ovat julkisia vain, jos niissä ei käsi
tellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla sää
detty salassa pidettäväksi, ja jos toimielin 
niin päättää. 

74 § 

Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tie
tojensaantioikeus 

Tarkastuslautakunnalla ja tilintarkastajalla 
on salassapitoa koskevien säännösten estä
mättä oikeus saada kunnan viranomaisilta 
tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita tar
kastuslautakunta tai tilintarkastaja pitää tar
peellisina tarkastustehtävän hoitamiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 



198 HE 30/1998 vp 

5. 
Laki 

oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan J?.äätöksen mukaisesti 
muutetaan mkeudenkäynnin julkisuudesta 21 päivänä joulukuuta 1984 annetun lain 

(945/1984) 2 § ja 9 §:n 1 momentti, sellaisena kuin ne ovat, 2 § laissa 404/1995 ja 9 §:n 1 
momentti laissa 1254/1988, sekä 

lisätään lakiin uusi 5 b § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2 § 

Tiedot oikeudenkäynnistä 

Tiedot asianosaisen nimestä, ammatista ja 
asuinpaikasta, samoin kuin asian laadusta 
sekä asian käsittelyn ajankohdasta tai pai
kasta ovat julkiset viimeistään silloin, kun 
asian käsittely tuomioistuimessa on alkanut. 
Pakkokeinolain 5 a luvussa tarkoitettua pak
kokeinoa koskevassa asiassa nämä tiedot 
tulevat julkisiksi vasta, kun pakkokeinon 
käytöstä viimeistään on ilmoitettava rikok
sesta epäillylle, jollei tuomioistuin päätä toi
sin. 

9§ 

Oikeudenkäyntiaineiston julkisuus 

Oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuudesta 
on voimassa, mitä yleisten asiakirjojen julki-

Ehdotus 

2 § 

Tiedot oikeudenkäynnistä 

Tuomioistuimen diaariin ja muuhun asia
kirjahakemistoon tehdyt merkinnät asianosai
sen nimestä samoin kuin asian laadusta sekä 
asian käsittelyn istuntoajankohdasta ja -pai
kasta tulevat julkisiksi, kun ne on tehty. 
Pakkokeinolain 5 a luvussa tarkoitettua pak
kokeinoa koskevassa asiassa tehdyt merkin
nät tulevat julkiseksi vasta, kun pakkokeinon 
käytöstä viimeistään on ilmoitettava rikok
sesta epäillylle, jollei tuomioistuin päätä toi
sin. 

Tieto asianomistajan henkilöllisyydestä ri
kosasiassa, joka koskee erityisen arkaluon
teista henkilön yksityiselämään liittyvää 
seikkaa, voidaan jättää antamatta sen estä
mättä, mitä 1 momentissa säädetään. 

5 b § 

Eräiden salassa pidettävien tietojen käsittely 
oikeudenkäynnissä 

V iranomaisten tozm znnan julkisuudesta 
annetun lain ( 1 ) 24 §:n 1 momentin 
24 - 27, 29 ja 32 kohdassa tai niitä vastaavia 
muussa laissa salassa pidettäv iksi säädetty jä 
tietoja saa esittää suullisesti tai apuvälinei
den avulla julkisessa käsittelyssä sekä ottaa 
julkiseen päätökseen vain siinä laajuudessa 
kuin se asian käsittelemiseksi ja päätöksen 
perustelemiseksi on välttämätöntä. 

9 § 

Oikeudenkäyntiaineiston julkisuus 

Oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuudesta 
on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan 
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Voimassa oleva laki 

suudesta on säädetty, jollei 2 §:stä tai tämän 
pykälän 2 tai 3 momentista muuta johdu. 
Mitä asiakirjasta on säädetty, koskee myös 
muuta oikeudenkäyntiaineistoa. 

6. 

Ehdotus 

julkisuudesta annetussa laissa säädetään, jol
lei 2 §:stä tai tämän pykälän 2 tai 3 momen
tista muuta johdu. Mitä asiakirjasta sääde
tään, koskee myös muuta oikeudenkäyntiai
neistoa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Laki 

rikoslain 40 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan rikoslain (3911889) 40 luvun 6 §, sellaisena kuin se on laissa 79211989, sekä 
muutetaan 40 luvun 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 578/1995, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

401uku 

Virkarikoksista ja julkisyhteisön työntekijän rikoksista 

5 § 

Virkasalaisuuden rikkominen ja 
tuottam uksellinen virkasalaisuuden rikko

minen 

Jos virkamies tai julkisyhteisön työntekijä 
tahallaan palvelussuhteensa aikana tai sen 
päätyttyä oikeudettomasti 

1) paljastaa sellaisen tiedon, joka on yleis
ten asiakirjain julkisuudesta annettujen sään
nösten mukaan salassa pidettävä, tai muun 
sellaisen palvelussuhteessaan tietoonsa saa
man seikan, jota lain tai asetuksen ni
menomaisen säännöksen tai viranomaisen 
lain nojalla erikseen antaman määräyksen 
mukaan ei saa ilmaista, tai 

2) käyttää omaksi tai toisen hyödyksi sel
laista tietoa, 

hänet on tuomittava, jollei teosta ole muu
alla säädetty ankarampaa rangaistusta, vir
kasalaisuuden rikkomisesta sakkoon tai van
keuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Virka
mies voidaan tuomita myös viralta pantavak-

5 § 

Virkasalaisuuden rikkominen ja 
luottamuksellinen virkasalaisuuden rikko

minen 

Jos virkamies tai julkisyhteisön työntekijä 
tahallaan palvelussuhteensa aikana tai sen 
päätyttyä oikeudettomasti 

1) paljastaa sellaisen asiakirjan tai tiedon, 
joka viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain ( 1 ) tai muun lain mukaan 
on salassa pidettävä tai jota ei lain mukaan 
saa ilmaista, tai 

2) käyttää omaksi tai toisen hyödyksi sel
laista asiakirjaa tai tietoa, 

hänet on tuomittava, jollei teosta ole muu
alla säädetty ankarampaa rangaistusta, vir
kasalaisuuden rikkomisesta sakkoon tai van
keuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Virka
mies voidaan tuomita myös viralta pantavak-
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Voimassa oleva laki 

si, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimat
tomaksi tehtäväänsä. 

6§ 

Asiakirjan luvaton paljastaminen 

Jos virkamies tai julkisyhteisön työntekijä 
tahallaan palvelussuhteensa aikana tai sen 
päätyttyä luvattomasti 

1) paljastaa tiedon asiakirjasta, joka yleis
ten asiakirjain julkisuudesta annettujen sään
nösten mukaan ei ole julkinen, tai 

2) käyttää omaksi tai toisen hyödyksi sel
laista tietoa, 

hänet on tuomittava, jollei teosta ole muu
alla säädetty ankarampaa rangaistusta, asia
kirjan luvattomasia paljastamisesta sakkoon 
tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 
Virkamies voidaan myös tuomita viralta 
pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen 
sopimattomaksi tehtäväänsä. 

7. 

Ehdotus 

si, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimat
tomaksi tehtäväänsä. 

(kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

valtion virkamieslain 17 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 17 § seu

raavasti: 

Voimassa oleva laki 

17 § 
Virkamies ei saa käyttää hyödykseen eikä 

luvatta muille ilmaista virkamiesasemassaan 
tietoon saamaansa seikkaa, joka erikseen on 
säädetty tai määrätty salassa J?idettäväksi tai 
joka koskee toisen terveydentilaa taikka jota 
asian laadun vuoksi ei muutoin ilmeisesti 
saa ilmaista. 

Ehdotus 

17 § 
Virkamiehen vaitiolovelvollisuudesta on 

voimassa, mitä viranomaisten toiminnan jul
kisuudesta annetussa laissa ( 1 ) ja muus
sa laissa säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 



HE 30/1998 vp 201 

8. 
Laki 

nimikirjalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 24 päivänä marraskuuta 1989 annetun nimikirjalain (101011989) 1 §:n 2 mo

mentti sekä 6, 7 ja 9 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 

Lain soveltamista 

Mitä tämän lain 4 §:n 2 ja 3 momentissa 
5-8, 10 ja 11 §:ssä on säädetty, koskee so
veltuvin osin myös eduskunnan virkamies
ten, Suomen Pankin viran- ja toimenhaltijoi
den sekä kunnan ja kuntainliiton viranhalti
joiden ja työntekijöiden henkilötietojen ke
räämistä, tallettamista, käyttämistä ja luovut
tamista. 

6§ 

Tietojen luovuttaminen 

Nimikirjaa varten tai muutoin henkilöstö
asioiden hoitamiseksi valtion virastoihin ja 
laitoksiin kerättyjen ja talletettujen virka
miestä ja työntekijää koskevien tietojen luo
vuttamisesta on jäljempänä säädetyin poik
keuksin voimassa, mitä yleisten asiakirjojen 
julkisuudesta annetussa laissa (83/51) on 
säädetty. 

7§ 

Rangaistus- ja henkilökohtaista palkkausta 
kuvaavien tietojen luovuttaminen 

Rangaistustieto ja virkamiehen tai työnte
kijän henkilökohtaista palkkausta kuvaava 
tieto saadaan luovuttaa vain: 

380085S 

Ehdotus 

1 § 

Lain soveltamisala 

Mitä tämän lain 6 - 9 §:ssä säädetään, so
velletaan myös eduskunnan virkamiehiä, 
Suomen Pankin viran- ja toimenhaltijoita 
sekä kunnan ja kuntainliiton viranhaltijoita 
ja työntekijöitä koskevien tietojen luovutta
m iseen. Mitä lain 4 §:n 2 ja 3 momenttissa, 
5, 10 ja 11 §:ssä säädetään, noudatetaan so
veltuvin osin mainittuja virkamiehiä, viran
ja toimenhaltijoita sekä työntekijöitä koske
vien tietojen keräämiseen, tallettamiseen ja 
käyttämiseen. 

6§ 

Tietojen luovuttaminen 

Valtion virkamiestä ja työntekijää, edus
kunnan virkamiestä, Suomen Pankin viran
tai toimenhaltijaa sekä kunnan tai kuntayhty
män viranhaltijaa tai työntekijää koskevien 
nimikirjaan talletettujen tai muutoin henki
löstöasioiden hoitamiseksi viranomaisella 
olevien tietojen luovuttamisesta on jäljempä
nä säädetyin poikkeuksin voimassa, mitä v i
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne
tussa laissa ( 1 ) säädetään. 

7§ 

Rangaistusta ja palkkausta kuvaavien 
tietojen salassapito ja luovuttaminen 

Tieto virkamiehelle tuomitusta rangaistuk
sesta samoin kuin tieto virkamiehelle, viran
tai toimenhaltijalle ja työntekijälle henkilö
kohtaisen suorituksen perusteella tai muutoin 
henkilökohtaisesti määräytyneestä palkan 
osasta sekä palkan kokonaismäärästä on pi
dettävä salassa. Tieto palkan kokonaismää-
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Voimassa oleva laki 

1) jos tieto luovutetaan virkamiehelle tai 
työntekijälle itselleen; 

2) jos tieto luovutetaan muulle asianosai
selle yleisten asiakirjojen julkisuudesta anne
tun lain 3 a luvussa säädetyin perustein; 

3) jos tiedon luovuttaminen tai antaminen 
tapahtuu lain tai asetuksen nojalla, ei kuiten
kaan yleisten asiakirjojen julkisuudesta an
netun lain perusteella; 

4) jos virkamiehen tai työntekijän henkilö
kohtaista palkkausta kuvaavan tiedon luovut
taminen tapahtuu virka- tai työehtosopimuk
sen nojalla; 

5) jos tieto luovutetaan valtion, kunnan tai 
kuntainliiton viranomaiselle taikka itsenäi
selle julkisoikeudelliselle laitokselle viran
omaiselle kuuluvan tehtävän hoitamista taik
ka viran tai tehtävän täyttämistä taikka muu
ta hyväksyttävää henkilöstöhallinnon tehtä
vää varten; tai 

6) jos tieto luovutetaan tieteellistä tutki
musta tai tilastointia varten. 

Rekisterinpitäjä voi lisäksi yksittäistapauk
sessa luovuttaa virkamiehen tai työntekijän 
henkilökohtaista palkkausta kuvaavan tiedon, 
jos siihen on palvelussuhteen ehtoja koske
vaan sopimus- tai neuvottelutoimintaan liit
tyvä tärkeä syy. 

Ehdotus 

rästä on kuitenkin julkinen, kun se koskee: 
1) valtion virkamieslain (750!1994) 26 

§:ssä tarkoitettua virkamiestä, eduskunnan 
oikeusasiamiestä tai apulaisoikeusasiamiestä 
taikka eduskunnan oikeusasiamiehen kansli
an kansliapäällikköä, korkeimman oikeuden 
tai korkeimman hallinto-oikeuden president
tiä tai jäsentä taikka hovioikeuden president
tiä; 

2) kunnan palveluksessa olevaa, joka toi
mii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtä
väalueen johtavassa tehtävässä tai asemansa 
vuoksi siihen rinnastettavassa tehtävässä, sa
moin kuin kuntayhtymän palveluksessa ole
vaa, joka asemansa vuoksi rinnastuu edellä 
tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan. 

Salassa pidettävä tieto voidaan luovuttaa 
vain: 

1) jos tieto luovutetaan virkamiehelle tai 
työntekijälle itselleen; 

2) jos tieto luovutetaan muulle asianosai
selle viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain 11 §:ssä säädetyin perustein; 

3) jos tieto luovutetaan muun lain nojalla, 
ei kuitenkaan viranomaisten toiminnan julki
suudesta annetun lain perusteella; 

4) jos virkamiehen tai työntekijän henkilö
kohtaista palkkausta kuvaava tieto luovute
taan virka- tai työehtosopimuksen nojalla; 

5) jos tieto luovutetaan valtion, kunnan tai 
kuntayhtymän viranomaiselle taikka itsenäi
selle julkisoikeudelliselle laitokselle viran
omaiselle kuuluvan tehtävän hoitamista taik
ka viran tai tehtävän täyttämistä taikka muu
ta hyväksyttävää henkilöstöhallinnon tehtä
vää varten; taikka 

6) jos tieto luovutetaan tieteellistä tutki
musta, tilastointia tai viranomaisen suunnit
telu- ja selvitystehtävää varten. 

Rekisterinpitäjä voi lisäksi yksittäistapauk
sessa luovuttaa virkamiehen tai työntekijän 
henkilökohtaista palkkausta kuvaavan tiedon, 
jos siihen on palvelussuhteen ehtoja koske
vaan sopimus- tai neuvottelutoimintaan liit
tyvä tärkeä syy. 
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Voimassa oleva laki 

9§ 

N imikirjatiedon luov uttam istapa 

Nimikirjaan talletetut tiedot luovutetaan 
nimikirjanotteella siten kuin asetuksella tar
kemmin säädetään. Viranomaiselle, virka
miehelle ja työntekijälle henkilörekisterilais
sa ( 471187) säädetyn tarkastusoikeuden to
teuttamiseksi sekä tutkimusta ja tilastointia 
varten voidaan tieto luovuttaa myös yleisten 
asiakirjojen julkisuudesta annetun lain 7 
§:ssä säädetyllä tavalla. 

9. 

Ehdotus 

9 § 

Nimikirjatiedon luovuttamistapa 

Nimikirjaan talletetut tiedot luovutetaan 
nimikirjanotteella siten kuin asetuksella tar
kemmin säädetään. Rekisteröidyn tarkastus
oikeuden toteuttamiseksi sekä tieteellistä tut
kimusta, tilastointia sekä viranomaisen suun
nittelu- ja selvitystehtävää varten tieto voi
daan luovuttaa myös muilla tavoin noudatta
en, mitä viranomaisten toiminnan julkisuu
desta annetussa laissa säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 27 päivänä toukokuuta 1994 

annetun lain (38911994) 10 §,sellaisena kuin se on laissa 63111995, sekä 
muutetaan 9 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

9§ 
Tietosuojalautakunnan 1asen tai sihteeri, 

tietosuojavaltuutettu tai hänen palvelukses
saan oleva taikka näiden tehtäviä suorittava 
ei saa sivulliselle luvattomasti ilmaista eikä 
käyttää yksityiseksi hyödykseen, mitä hän 
siinä tehtävässään on saanut tietää toisen 
henkilökohtaisista oloista, taloudellisesta 
asemasta, liike- tai ammattisalaisuudesta 
taikka valtion turvallisuuteen liittyvästä asi
asta tai rekisterien teknisestä suojauksesta. 
Sama koskee tämän lain 7 §:ssä ja henkilö
rekisterilain 32 §:ssä tarkoitettua asiantunti
jaa. 

Edellä 1 momentissa säädetty ei estä rekis
terin teknistä suojausta koskevien tietojen 
antamista rikoksen selvittämistä ja syyttee
seenpanoa varten. 

Ehdotus 

9 § 

V iranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapito
velvollisuuden estämättä tietosuojavaltuutettu 
ja tietosuojalautakunta saavat luovuttaa re
kisterin teknistä suojausta koskevia tietoja 
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Voimassa oleva laki 

10 § 
Rangaistus 9 §:ssä säädetyn salassapitovel

vollisuuden 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. 

10. 

Ehdotus 

syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen 
selvittämiseksi. 

(kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa annetun lain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan holhouksen järjestämisestä eräissä tapauksissa 15 päivänä tammikuuta 1971 an

netun lain (14/1971) 10 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

10 § 
Virkaholhoojan on pidettävä salassa hol

hottia koskevat asiat, joista hän virkansa 
perusteella on saanut tletää, mikäli jonkin 
erityisen seikan ilmoittaminen ei ole tarpeen 
holhotin tai yleisen edun kannalta. 

Ehdotus 

10 § 
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an

netussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä virkaholhooja saa an
taa holhottavaansa koskevan tiedon, jos jon
kin erityisen seikan ilmoittaminen on tarpeen 
holhottavan tai yleisen edun kannalta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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11. 
Laki 

julkisesta notaarista annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan julkisesta notaarista 9 päivänä kesäkuuta 1960 annetun lain (287/1960) 3 §ja 4 

§:n 1 momentin 3 kohta seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3 § 
Julkisen notaarin on rehellisesti, huolelli

sesti ja puolueettomasti hoidettava tehtävän
sä, eikä hän saa ilmaista, mitä hänelle on vi
rassaan luottamuksellisesti uskottu, ellei hä
nellä lain mukaan ole siihen velvollisuutta. 

Ehdotus 

3 § 
Julkisen notaarin on rehellisesti, huolelli

sesti ja puolueettomasti hoidettava tehtävän
sä. 

4§ 
Julkinen notaari on velvollinen pyynnöstä: 

3) ottamaan pöytäkirjaan selityksiä oikeu
dellisista ja taloudellisista suhteista sekä an
tamaan myös kolmannelle pöytäkirjasta jäl
jennöksiä, jollei yleisten asiakirjojen julki
suudesta annetuista säännöksistä muuta joh
du~ 

3) ottamaan pöytäkirjaan selityksiä oikeu
dellisista ja taloudellisista suhteista sekä an
tamaan myös kolmannelle pöytäkirjasta jäl
jennöksiä, jollei viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetusta laista ( 1 ) muuta 
johdu~ 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 
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12. 
Laki 

kirjanpitolain 8 luvun 3 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitolain (1336/1997) 8 luvun 3 § seu

raavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

8 luku 

Erinäiset säännökset 

3 § 

Salassapitovelvollisuus 

Kirjanpitolautakunnan jäsen ja lain valvon
tatehtävää suorittava henkilö on velvollinen 
pitämään salassa tehtävää suorittaessaan saa
mansa tiedot kirjanpitovelvollisen tai toisen 
liike- ja ammattisalaisuudesta taikka toisen 
taloudellisesta asemasta tai henkilökohtaisis
ta oloista, jollei se, jonka hyväksi vaitiolo
velvollisuus on säädetty, anna suostumustaan 
sen ilmaisemiseen. 

Salassa pidettäviä tietoja ja asiakirjoja saa
daan luovuttaa esitutkintaviranomaiselle ja 
syyttäjälle sekä, jos niin on erikseen laissa 
säädetty, muulle tiedon saantiin oikeutetulle 
henkilölle. 

3 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Kirjanpitolautakunnan jäsen ja lain valvon
tatehtävää suorittava henkilö saavat viran
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa 
laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvolli
suuden estämättä antaa tämän lain mukaista 
tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja kirjan
pitovelvollisen tai jonkun muun liike- tai 
ammattisalaisuudesta taikka jonkun taloudel
lisesta asemasta tai henkilökohtaisista oloista 
esitutkintaviranomaiselle ja syyttäjälle rikok
sen selvittämiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 
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13. 
Laki 

yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin 11 päivänä tammikuuta 1991 an

netun lain (32/1991) 24 §sekä 
lisätään lakiin uusi 24 a ja 24 b § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 luku 

Rekisteröiolihakemus ja sen käsittely 

24 § 

Julkisuus 

Hakemusta koskevat asiakirjat ovat julkisia 
rekisteröintipäivästä lukien. Asetuksella voi
daan säätää, että osa asiakirjoista on pidettä
vä salassa liikesalaisuuden suojaamiseksi. 

(vrt. yksinoikeudesta integroidun piirin pii
rimalliin annetun asetuksen 7 §:n 1 moment
ti ja 8 §) 

(ks. yksinoikeudesta integroidun piirin pii
rimalliin annetun asetuksen 7 § ja 9 §:n 1 
momentti) 

(ks. yksinoikeudesta integroidun piirin pii
rimalliin annetun asetuksen 9 §:n 2 moment
ti) 

(ks. yksinoikeudesta integroidun piirin pii
rimalliin annetun asetuksen 8 §) 

24 § 

Julkisuus 

Hakemusta koskevat asiakirjat ovat julkisia 
rekisteröintipäivästä, jollei 24 a tai 24 b 
§:stä muuta johdu. 

24 a § 

Liikesalaisuuden suojaaminen 

Hakija voi vaatia liikesalaisuuden suojaa
miseksi päätöstä, jonka mukaan piirimallin 
yksilöimiseksi tarvittava aineisto on pidet
tävä salassa. 

Salassapitovaatimus voi kohdistua enintään 
puoleen integroidun piirin kerrosten määräs
tä. Vaatimus voi koskea piirimallin kerrok
sen osaa. Vaatimuksesta tulee selvästi käydä 
ilmi, mihin hakemuskirjeen liitteisiin se koh
distuu. 

Ne liitteet, joihin salassapitovaatimus koh
distuu, tulee jättää erilleen muista liitteistä 
tai jättää yhdessä muiden liitteiden kanssa 
kahtena sarjana siten, että salassapitovaati
muksen kohteena olevat liitteet sisältyvät 
vain toiseen sarjaan. 

24 b § 

Liikesalaisuuden rqjaus 

Liikesalaisuuden piiriin ei lueta asiakirjaa 
tai muuta aineistoa, joka on välttämätön pii
rimallin yksilöimiseksi taikka piirimallin 
luom isvuoden tai piirimallin rekiste-



208 HE 30/1998 vp 

Voimassa oleva laki 

14. 

Ehdotus 

röintihakemuksen tekemistä edeltäneen pii
rimallin yleisölle levittämisen ajankohdan 
määrittäm iseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

Laki 

päivänä 

tuoteturvallisuuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 12 päivänä joulukuuta 1986 annetun tuoteturvallisuuslain (914/1986) 18 §, sel

laisena kuin se on laissa 611/1995, sekä 
muutetaan 16 §ja sen edellä oleva väliotsikko, sellaisena kuin niistä 16 §on osaksi laissa 

7 69/1992, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Salassapitovelvollisuus 

16 § 
Joka tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä suo

rittaessaan on saanut tietoja elinkeinonhar
joittajan liike- tai ammattisalaisuudesta, ei 
saa niitä ilmaista eikä käyttää oikeudetto
masti, ellei se, jonka hyväksi salassapitovel
vollisuus on säädetty, anna tähän suostumus
taan. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tieto
jen antamista muulle valvontaviranomaiselle 
valvontatehtävää varten tai sosiaali- ja ter
veysministeriölle asiantuntijaviranomaisen 
tehtäviä varten eikä tietojen antamista syyt
täjä- tai poliisiviranomaiselle rikoksen selvit
tämiseksi tai syytteeseen panemiseksi. 

Milloin on aihetta epäillä, että kulutustava
raa, jonka valvontaviranomainen on todennut 
terveydelle tai omaisuudelle vaaralliseksi, 
tarjotaan kulutustavarana kaupaksi muussa 
maassa, saadaan asiasta antaa tietoja muun 
maan valvontaviranomaiselle 1 momentissa 
säädetyin rajoituksin. 

Ehdotus 

Solassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

16 § 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä saa tämän lain mukai
sia tehtäviä suoritettaessa saatuja liike- tai 
ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja 
luovuttaa valvontaviranomaiselle valvonta
tehtävää varten, sosiaali- ja terveysministe
riölle asiantuntijaviranomaisen tehtäviä var
ten sekä syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle ri
koksen selvittämiseksi. 

Jos on aihetta epäillä, että kulutustavaraa, 
jonka valvontaviranomainen on todennut ter
veydelle tai omaisuudelle vaaralliseksi, tarjo
taan kulutustavarana kaupaksi muussa maas
sa, saadaan asiasta antaa tietoja muun 
maan valvontaviranomaiselle. Tietoja luovu
tettaessa on tällöin noudatettava, mitä viran
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa 
laissa säädetään asiakirjojen salassapidosta. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

18 § 
Rangaistus 16 §:ssä säädetyn kiellon rik- (kumotaan) 

komisesta 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 rangais-
tusta. 

15. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 

Laki 

julkisista hankinnoista annetun lain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan julkisista hankinnoista 23 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1505/1992) 
14 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1247/1997, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

14 § 

Tiedonsaantioikeus ja vaitiolovelvollisuus 

Tarjouskilpailuun osallistuneen oikeudesta 
saada tietoja tarjouksen käsittelyä koskevista 
asiakirjoista noudatetaan soveltuvin osin mi
tä asianosaisen tiedonsaantioikeudesta sääde
tään viranomaisten asiakirjojen julkisuutta 
koskevassa lainsäädännössä. 

380085S 

Ehdotus 

14 § 

Tiedonsaantioikeus ja vaitiolovelvollisuus 

Tarjouskilpailuun osallistuneen oikeudesta 
saada tietoja tarjouksen käsittelyä koskevista 
asiakirjoista noudatetaan soveltuvin osin mi
tä asianosaisen tiedonsaantioikeudesta sääde
tään viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ). 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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16. 
Laki 

sähköturvallisuuslain 36 ja 37 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 14 päivänä kesäkuuta 1996 annetun sähköturvallisuuslain (410/1996) 36 §:n 2 

momentti sekä 
muutetaan 37 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

36 § 

Sähköturvallisuusviranomaisen oikeudesta 
saada valvontaa varten muilta viranomaisilta 
sähkövahinkoja koskevia tietoja tietojen luo
vutusta koskevien salassapitosäännösten es
tämättä säädetään tarvittaessa asetuksella. 

37 § 
Joka tässä laissa taikka sen nojalla anne

tuissa säännöksissä tai määräyksissä tarkoi
tettuja valvontatehtäviä tai 18 §:ssä tarkoite
tun rekisterin pitämiseen liittyviä tehtäviä 
suorittaessaan on saanut tietoonsa liike- tai 
ammattisalaisuuden, ei saa sitä ilmaista si
vulliselle eikä käyttää hyödykseen ilman asi
anomaisen suostumusta. Sama koskee myös 
sitä, joka sähköturvallisuusviranomaisen toi
meksiannosta tekee valvontaa varten tapeel
lista tutkimusta tai muita tehtäviä. 

Sähköturvallisuusviranomaisella on oikeus 
1 momentin estämättä antaa ulkomaisille 
sähköturvallisuutta valvoville virallisille toi
mielimille tietoja, jotka ovat tarpeen sähkö
laitteesta tai -laitteistosta aiheutuvan vaaran 
välttämiseksi. 

(kumotaan) 

37 § 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapi
tovelvollisuuden estämättä sähköturvallisuus
viranomainen saa antaa tässä laissa tai sen 
nojalla annetuissa säännöksisssä tarkoitettuja 
tehtäviä suorittaessaan saamiaan liike- tai 
ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja 
ulkomaisille sähköturvallisuutta valvoville 
virallisille toimielimille, jos tiedot ovat tar
peen sähkölaitteesta tai -laitteistosta aiheutu
van vaaran välttämiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
199. 
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17. 
Laki 

ydinenergialain 78 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 11 päivänä joulukuuta 1987 annetun ydinenergialain (990/1987) 78 §,sellaisena 

kuin se on osaksi laissa 593/1995, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

78 § 

V airiolovelvollisuus 

V iranomaisen palveluksessa oleva ei saa 
sivulliselle ilmaista eikä yksityiseksi hyö
dykseen käyttää sitä, mitä hän viranomaisel
le tässä laissa säädettyjä tehtäviä suorittaes
saan on saanut tietoonsa liike- ja ammat
tisalaisuuksista. Mitä edellä on säädetty, so
velletaan myös siihen, joka viranomaisen 
toimeksiannon perusteella suorittaa viran
omaiselle tässä laissa säädettyjen tehtävien 
täyttämiseksi tarpeellista tutkimusta, selvi
tystä tai muuta tehtävää. 

Se, joka on tässä laissa tarkoitetun toimin
nan yhteydessä saanut tietoja 7 §:ssä tarkoi
tettuja turvajärjestelyjä koskevista suunnitel
mista tai niiden valmistelussa syntyneestä 
aineistosta tahi suunnitelmien nojalla laadi
toista asiakirjoista, ei saa ilmaista näin saa
miaan tietoja sivulliselle, jos näiden tietojen 
ilmaiseminen sivulliselle voi vaarantaa tur
vajärjestelyjen tarkoituksen. 

Se, joka on tässä laissa tarkoitetun toimin
nan yhteydessä saanut 2 §:n 1 momentin 4 
kohdassa tarkoitettuun tietoaineistoon sisäl
tyviä tietoja, ei saa ilmaista niitä sivulliselle. 

Tässä pykälässä säädetty vaitiolovelvolli
suus ei lakkaa, vaikka palvelussuhde tai toi
meksianto päättyy. 

Asiakirjojen julkisuudesta on muuten voi
massa, mitä siitä on erikseen säädetty. 

Rangaistus tässä pykälässä säädetyn vai
tiolovelvollisuuden 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 anka
rampaa rangaistusta. 

Ehdotus 

78 § 

Vaitiolovelvollisuus 

Se, joka on tässä laissa tarkoitetun toi~in
nan yhteydessä saanut 2 §:n 1 momentm 4 
kohdassa tarkoitettuun tietoaineistoon sisäl
tyviä tietoja, ei saa ilmaista niitä sivulliselle. 
V airiolovelvollisuus koskee myös tietoja 7 
§:ssä tarkoitettuja turvajärjestelyjä koskevista 
suunnitelmista tai niiden valmistelussa syn
tyneestä aineistosta tahi suunnitelmien nojal
la laaditoista asiakirjoista, jos näiden tietojen 
ilmaiseminen sivulliselle voi vaarantaa tur
vajärjestelyjen tarkoituksen. 

Asiakirjojen julkisuudesta on muuten voi
massa, mitä viranomaisten toiminnan julki
suudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetään. 

Rangaistus tässä pykälässä säädetyn vai
tiolovelvollisuuden 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 anka
rampaa rangaistusta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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18. 
Laki 

vakauslain 14 h §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä huhtikuuta 1965 annetun vakauslain (219/ 1965) 14 h §, sellaisena 

kuin se on laissa 32111992, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

14 h § 
Joka tämän lain noudattamista valvoessaan 

on saanut tietoja jonkun taloudellisesta ase
masta tai liike- tai ammattisalaisuudesta taik
ka yksityisen henkilökohtaisista oloista, ei 
saa ilman asianomaisen suostumusta sivulli
selle ilmaista eikä käyttää yksityiseksi hyö
dykseen näin saamiaan tietoja. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tieto
jen antamista 14 b §:n 2 momentin mukai
sesti eikä tietojen antamista syyttäjälle tai 
poliisille rikoksen selvittämiseksi. Tietoja 
voidaan 1 momentin estämättä luovuttaa 
myös muulle viranomaiselle, jolla on lain 
nojalla oikeus saada tässä laissa tarkoitettuja 
salassapidettäviä tieto ja. 

Ehdotus 

14 h § 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapito
velvollisuuden estämättä saa tämän lain nou
dattamista valvottaessa saatuja tietoja yksi
tyisen tai yhteisön liike- tai ammattisalaisuu
desta tai taloudellisesta asemasta taikka yksi
tyisen henkilökohtaisista oloista luovuttaa 14 
b §:n 2 momentin mukaisesti sekä syyttäjä
ja poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämi
seksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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19. 
Laki 

laitteiden energiatehokkuudesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan laitteiden energiatehokkuudesta 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain 

(1241/1997) 17 § sekä 
muutetaan 16 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

16 § 
Joka tämän lain mukaisia tehtäviä suoritta

essaan on saanut tietoja jonkun taloudellises
ta asemasta, liike- tai ammattisalaisuudesta 
tai henkilökohtaisista oloista, ei saa ilman 
asianosaisen suostumusta ilmaista sivulliselle 
eikä käyttää yksityiseksi hyödyksi niin saa
miaan tietoja. 

V aivootaviranomaiset ja tarkastuslaitokset 
saavat salassapitovelvollisuuden estämättä 
antaa kansainvälisen yhteistyön kannalta tar
peellisia tietoja tässä laissa tarkoitettua tar
kastustoimintaa harjoittaville toimielimille, 
kansainvälisille järjestöille ja yhteistyöhön 
osallistuville valtioille. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tieto
jen antamista muutoksenhakuviranomaisille. 

17 § 
Rangaistus 16 §:ssä säädetyn salassapito

velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos
lain (39/1889) 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, 
jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 
5 §:n mukaan. 

Ehdotus 

16 § 

Valvontaviranomaiset ja tarkastuslaitokset 
saavat viranomaisten toiminnanjulkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapi
tovelvollisuuden estämättä antaa tämän lain 
mukaisia tehtäviä suoritettaessa saatuja tieto
ja jonkun taloudellisesta asemasta, liike- tai 
ammattisalaisuudesta taikka henkilökohtai
sista oloista tässä laissa tarkoitettua tarkas
tustoimintaa harjoittaville toimielimille, kan
sainvälisille järjestöille ja yhteistyöhön osal
listuville valtiodle, jos tiedot ovat kansainvä
lisen yhteistyön kannalta tarpeellisia. 

(kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
199. 
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20. 
Laki 

yritystuen yleisistä ehdoista annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan yritystuen yleisistä ehdoista 11 päivänä heinäkuuta 1997 annetun lain (786/1997) 

10 §:n 2 momentti sekä 
muutetaan 9 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

9 § 

Salassapito ja tietojen luovutus 

Joka yritystuen valvontaan liittyvää tar
kastus- tai muuta tehtävää suorittaessaan on 
saanut tietoja valvottavan tai jonkun muun 
taloudellisesta asemasta, liike- tai ammat
tisalaisuudesta taikka yksityisen henkilökoh
taisista oloista, ei saa ilman asianomaisen 
suostumusta ilmaista sivulliselle tai käyttää 
yksityisesti hyödykseen näin saamiaan tieto
ja. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tie
tojen ja 8 §:ssä tarkoitettujen asiakirjojen ja 
tallenteiden antamista: 

1) toimivattaisille viranomaisille tämän 
lain mukaisten tehtävien suorittamista var
ten; 

2) syyttäjä- tai poliisiviranomaisille rikok
sen estämistä tai selvittämistä varten; 

3) tuomioistuimelle tai muutoksenhakuvi
ranomaiselle tämän lain mukaisessa viran
omaisen vireille panemassa asiassa; eikä 

4) Suomea velvoittavan kansainvälisen so
pimuksen niin edellyttäessä. 

10 § 

Rangaistukset 

Rangaistus 9 §:n 1 momentissa säädetyn 
salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuo
mitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 mukaan, 

Ehdotus 

9§ 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

V iranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( ) säädetyn salassapi
tovelvollisuuden estämättä saa tämän lain 
mukaisia tehtäviä suoritettaessa saatuja tieto
ja yksityisen, yhteisön tai säätiön taloudelli
sesta asemasta, liike- tai ammatisalaisuudesta 
taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista 
luovuttaa: 

1) toimivattaisille viranomaisille tämän 
lain mukaisten tehtävien suorittamista var
ten; 

2) syyttäjä- ja poliisiviranomaisille rikok
sen estämistä tai selvittämistä varten; 

3) Suomea velvoittavan kansainvälisen 
sopimuksen niin edellyttäessä. 

(kumotaan) 
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Voimassa oleva laki 

jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 
5 §:n mukaan tai jollei siitä muualla laissa 
säädetä ankarampaa rangaistusta. 

21. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

Laki 

päivänä 

rahoitustarkastuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 11 päivänä kesäkuuta 1993 annetun rahoitustarkastuslain (503/1993) 18 § sekä 
muutetaan 19 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 95211996, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

18 § 

Salassapitovelvollisuus 

Rahoitustarkastuksen johtokunnan 1asen, 
varajäsen, lisäjäsen ja virkamies sekä muu 
sen toimeksiannosta tehtävää suorittava hen
kilö on velvollinen pitämään salassa, mitä 
hän on valvontatehtävässään saanut tietää 
valvottavan tai jonkun muun taloudellisesta 
asemasta, liike- tai ammattisalaisuudesta tai 
yksityisen henkilökohtaisia oloja koskevasta 
seikasta, ellei se, jonka hyväksi vaitiolovel
vollisuus on säädetty, anna suostumustaan 
sen ilmaisemiseen. 

19 § 

Tieto jenanto-oik eus 

Rahoitustarkastuksella on 18 §: ssä sääde
tyn salassapitovelvollisuuden estämättä oi
keus antaa tarpeellisia tietoja muulle rahoi
tusmarkkinoita valvovalle viranomaiselle tai 
sellaiselle yhteisölle, joka kotimaassaan lain 
nojalla hoitaa vastaavaa tehtävää kuin rahoi
tustarkastus, valtion vakuusrahastolle, esitut
kintaviranomaiselle ja syyttäjälle taikka 
muulle lain mukaan tiedon saantiin oikeute
tulle viranomaiselle niiden tehtävien hoita
miseksi. Lisäksi rahoitustarkastuksella on 

Ehdotus 

(kumotaan) 

19 § 

Tietojenanto-oik eus 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapito
velvollisuuden estämättä R ahoitustarkastuk
sella on oikeus antaa tietoja yksityisen tai 
yhteisön taloudellisesta asemasta, liike- tai 
ammattisalaisuudesta taikka yksityisen hen
kilökohtaisista oloista muulle rahoitusmark
kinoita valvovalle tai niiden toimivuudesta 
vastaavalle viranomaiselle tai sellaiselle yh
teisölle, joka kotimaassaan lain nojalla hoi
taa vastaavaa tehtävää kuin Rahoitustarkas-
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Voimassa oleva laki 

oikeus antaa valvottavan selvitystila- tai 
konkurssimenettelyyn osallisena olevien toi
mielinten valvonnasta vastuussa olevalle vi
ranomaiselle tietoja, jotka liittyvät valvotta
van selvitystila- tai konkurssimenettelyyn, ja 
valvottavan tilintarkastajan valvonnasta vas
tuussa olevalle viranomaiselle tietoja, jotka 
liittyvät valvottavan tilintarkastajan valvon
taan. 

22. 

Ehdotus 

tus, ja Valtion vakuusrahastolle niiden tehtä
vien hoitamista varten sekä esitutkinta- ja 
syyttäjäviranomaiselle rikoksen selvittämi
seksi. Lisäksi Rahoitustarkastuksella on oi
keus antaa valvottavan selvitystila- tai kon
kurssimenettelyyn osallisena olevien toi
mielinten valvonnasta vastuussa olevalle vi
ranomaiselle tietoja, jotka liittyvät valvotta
van selvitystila- tai konkurssimenettelyyn, ja 
valvottavan tilintarkastajan valvonnasta vas
tuussa olevalle viranomaiselle tietoja, jotka 
liittyvät valvottavan tilintarkastajan valvon
taan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan valtion vakuusrahastosta 30 päivänä huhtikuuta 1992 annetun lain (379/1992) 19 

§, sellaisena kuin se on laissa 608/1995, sekä 
muutetaan 18 §, sellaisena kuin se on laissa 245/1996, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

18 § 

Salassapitovelvollisuus 

Suomen Pankilla, rahoitustarkastuksella ja 
tukitoimien kohteena olevalla pankilla on 
sen estämättä, mitä muualla laissa on säädet
ty salassapitovelvollisuudesta, velvollisuus 
antaa ministeriössä rahaston tehtäviä hoita
ville virkamiehille, rahaston tilintarkastajille 
ja valtion vakuusrahaston valtuustolle sellai
sia tietoja, jotka ovat tafJ?een tämän lain mu
kaisten tehtävien hoitam1seen. 

Valtion vakuusrahaston valtuuston jäsen, 
tilintarkastaja sekä rahaston tehtäviä hoitava 
ministeriön virkamies taikka näiden toimek
siannosta tehtävää suorittava henkilö ovat 
velvollisia pitämään salassa, mitä he ovat 
tehtävissään saaneet tietää pankin, sen asiak-

Ehdotus 

18 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Suomen Pankilla, Rahoitustarkastuksella ja 
tukitoimien kohteena olevalla pankilla on 
sen estämättä, mitä muualla laissa salassapi
tovelvollisuudesta säädetään, velvollisuus 
antaa ministeriössä rahaston tehtäviä hoita
ville virkamiehille, rahaston tilintarkastajille 
ja Valtion vakuusrahaston valtuustolle sellai
sia tietoja, jotka ovat tarpeen tämän lain mu
kaisten tehtävien hoitamiseen. 
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Voimassa oleva laki 

kaan tai jonkin muun taloudellisesta asemas
ta tai yksityisen henkilökohtaisia oloja kos
kevasta seikasta taikka liike- tai ammat
tisalaisuudesta, jollei se, jonka hyväksi sa
lassapitovelvollisuus on säädetty, anna suos
tumustaan sen ilmaisemiseen. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tietoja 
on oikeus antaa valtioneuvoston yleisistun
nolle sen käsitellessä pankkien tukitoimia, 
valtiontilintarkastajille ja valtiontalouden 
tarkastusvirastolle sekä syyttäjä- ja esitutkin
taviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi ja 
muulle viranomaiselle, jolla on lain nojalla 
oikeus saada sellaisia tietoja. 

19 § 

Salassapitovelvollisuuden rikkominen 

Rangaistus 18 §:ssä säädetyn salassapito
velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos
lain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teos
ta muualla laissa säädetä ankarampaa ran
gaistusta. 

380085S 

Ehdotus 

V iranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapito
velvollisuuden estämättä Valtion vakuusra
haston valtuuston jäsen, tilintarkastaja ja ra
haston tehtäviä hoitava ministeriön virka
mies taikka näiden toimeksiannosta tehtävää 
suorittava henkilö saa antaa tehtävässään 
saamiaan tietoja yksityisen tai yhteisön ta
loudellisesta asemasta, yksityisen henkilö
kohtaisista oloista taikka liike- tai ammat
tisalaisuudesta valtioneuvoston yleisistunnol
le sen käsitellessä pankkien tukitoimia, val
tiontilintarkastajille ja Valtiontalouden tar
kastusvirastolle sekä syyttäjä- ja esitutkinta
viranomaiselle rikoksen selvittämiseksi. 

(kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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23. 
Laki 

vakuutusyhtiölain 18 luvun 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain ( 1062/ 1979) 18 luvun 7 

§:n 1 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

18 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

7 § 
Viranomaisen hallussa olevan tässä laissa 

tarkoitetun asiakirjan julkisuudesta on voi
massa, mitä yleisten asiakirjain julkisuudesta 
on säädetty. Sen estämättä, mitä asiakirjojen 
salassa pitämisestä on säädetty, sosiaali- ja 
terveysministeriö voi julkaista vakuutusyhti
öiden toimintaa, asemaa ja kehitystä va
laisevia tilastoja ja niihin verrattavia tietoja, 
jotka on laadittu yhtäläisen perusteen mu
kaan kaikista yhtiöistä. 

24. 

7 § 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi julkaista 

vakuutusyhtiöiden toimintaa, asemaa ja ke
hitystä valaisevia tilastoja ja niihin verratta
via tietoja, jotka on laadittu yhtäläisen pe
rusteen mukaan kaikista yhtiöistä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 72 ja 79 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain 

(398/1995) 72 §ja 79 §:n 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

72§ 

Vakuutustilasto 

V iranomaisen hallussa olevan tässä laissa 
tarkoitetun asiakirjan julkisuudesta on voi-

Ehdotus 

72§ 

Vakuutustilasto 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi julkaista 
ulkomaisten vakuutusyhtiöiden Suomessa 
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Voimassa oleva laki 

massa, mitä yleisten asiakirjain julkisuudesta 
säädetään. Sen estämättä, mitä asiakirjojen 
salassa pitämisestä säädetään, sosiaali- ja 
terveysministeriö voi julkaista ulkomaisten 
vakuutusyhtiöiden Suomessa harjoittamasta 
toiminnasta, asemasta ja kehityksestä tilasto
ja, jotka on laadittu yhtäläisin perustein kai
kista yhtiöistä. 

Ehdotus 

harjoittamasta toiminnasta, asemasta ja kehi
tyksestä tilastoja, jotka on laadittu yhtäläisin 
perustein kaikista yhtiöistä. 

79 § 

Salassapitovelvollisuus 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde
tään, ulkomaisella vakuutusyhtiö1lä ja sosi
aali- ja terveysministeriöllä on oikeus luo
vuttaa vakuutussalaisuuden piiriin kuuluvia 
tietoja syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle 
rikoksen selvittämiseksi, rahoitustarkastuk
selle, muulle rahoitusmarkkinoita valvovalle 
viranomaiselle, muualla laissa edellä mainit
tujen tietojen saantiin oikeutetulle viran
omaiselle sekä Euroopan talousalueeseen 
kuuluvassa muussa valtiossa vakuutustarkas
tuksesta vastaavalle tai rahoitustoimintaa 
valvovalle viranomaiselle ja viranomaiselle, 
jonka tehtävänä on osallistua vakuutusyhtiön 
selvitystila- tai konkurssimenettelyyn sekä, 
jos annettavat tiedot muussa kuin Euroopan 
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuulu
vat tässä pykälässä tarkoitetun salassapito
velvollisuuden piiriin, tämän valtion vakuu
tustoimintaa valvovalle viranomaiselle. Li
säksi ulkomaisella vakuutusyhtiöllä ja sosi
aali- ja terveysministeriöllä on oikeus luo
vuttaa vakuutussalaisuuden piiriin kuuluvia 
tietoja ulkomaisen vakuutusyhtiön tai ulko
maisen vakuutusyhtiön kanssa samaan kon
serniin kuuluvan luotto- tai rahoituslaitoksen 
tilintarkastajalle. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde
tään, ulkomaisena vakuutusyhtiöllä ja sosi
aali- ja terveysministeriöllä on oikeus luo
vuttaa vakuutussalaisuuden piiriin kuuluvia 
tietoja syyttäjä- ja esitutkintaviranomaise1le 
rikoksen selvittämiseksi, Rahoitustarkastuk
selle, muu1le rahoitusmarkkinoita valvovalle 
viranomaiselle, muualla laissa edellä mainit
tujen tietojen saantiin oikeutetulle viran
omaiselle sekä Europan talousalueeseen kuu
luvassa muussa valtiossa vakuutustarkas
tuksesta vastaavalle tai rahoitustoimintaa 
valvovalle viranomaiselle ja viranomaiselle, 
jonka tehtävänä on osallistua vakuutusyhtiön 
selvitystila- tai konkurssimenettelyyn sekä, 
jos annettavat tiedot muussa kuin Euroopan 
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuulu
vat tässä pykälässä tarkoitetun salassapito
velvollisuuden piiriin, tämän valtion vakuu
tustoimintaa valvovalle viranomaiselle. Li
säksi ulkomaisella vakuutusyhtiöllä ja sosi
aali- ja terveysministeriöllä on oikeus luo
vuttaa vakuutussalaisuuden piiriin kuuluvia 
tietoja ulkomaisen vakuutusyhtiön tai ulko
maisen vakuutusyhtiön kanssa samaan kon
serniin kuuluvan luotto- tai rahoituslaitoksen 
tilintarkastajalle. Terveydentilaan liittyviä 
tietoja saa kuitenkin luovuttaa vain vakuu
tus- ja eläkelaitos Suomen syyttäjä- ja esitut
kintaviranomaiselle vakuutus- tai eläkelai
tokseen kohdistuvan petosrikoksen estä
mistä, selvittämistä ja syytteeseenpanoa var
ten. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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25. Laki 

eläkesäätiölain 134 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 134 §:n 1 mo

mentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

134 § 
V iranomaisen hallussa olevan tässä laissa 

tarkoitetun asiakirjan julkisuudesta on voi
massa, mitä yleisten asiakirjain julkisuudesta 
säädetään. Sen estämättä, mitä asiakirjojen 
salassa pitämisestä säädetään, sosiaali- ja ter
veysministeriö voi julkaista eläkesäätiöiden 
toimintaa, asemaa ja kehitystä valaisevia 
tilastoja ja niihin verrattavia tietoja, jotka on 
laadittu yhtäläisen perusteen mukaan kaikista 
e läkesäätiöistä. 

Ehdotus 

134 § 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi julkaista 

eläkesäätiöiden toimintaa, asemaa ja kehitys
tä valaisevia tilastoja ja niihin verrattavia 
tietoja, jotka on laadtttu yhtäläisen perusteen 
mukaan kaikista eläkesäätiöistä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

26. Laki 

vakuutuskassalain 167 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/1992) 167 §:n 1 

momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

167 § 
V iranomaisen hallussa olevan tässä laissa 

tarkoitetun asiakirjan julkisuudesta on voi
massa, mitä yleisten asiakirjain julkisuudesta 
säädetään. Sen estämättä, mitä asiakirjojen 
salassa pitämisestä säädetään, sosiaali- ja 
terveysministeriö voi julkaista vakuutuskas
sojen toimintaa, asemaa ja kehitystä va
laisevia tilastoja ja niihin verrattavia tietoja, 
jotka on laadtttu yhtäläisen perusteen mu
kaan kaikista kassoista. 

Ehdotus 

167 § 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi julkaista 

vakuutuskassojen toimintaa, asemaa ja kehi
tystä valaisevia tilastoja ja niihin verrattavia 
tietoja, jotka on laadittu yhtäläisen perusteen 
mukaan kaikista kassoista. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 
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27. 
Laki 

elokuvien tarkastuksen toimittamisesta annetun lain 14 a § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan elokuvien tarkastuksen toimittamisesta 29 päivänä toukokuuta 1965 annetun lain 

(300/1965) 14 a §, sellaisena kuin se on laissa 267/1987, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

14 a § 
Tallenteeseen, joka tämän lain nojalla on 

viranomaisen hallussa, ei sovelleta yleisten 
asiakirjain julkisuudesta annettuja säännök
siä. 

28. 

Ehdotus 

14 a § 
Tämän lain nojalla viranomaiselle tarkas

tettavaksi lähetettyihin tallenreisiin ei sovel
leta viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annettua lakia ( 1 ). 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 17 ja 23 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain 

(719/1994) 17 ja23 §seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

17 § 

Tiedonsaanti toiselta viranomaiselta 

Valvontaviranomaisella on 23 §:ssä sääde
tyn salassapitovelvollisuuden estämättä oi
keus saada valvontaa varten tarpeellisia tie
toja toiselta viranomaiselta. 

23 § 

Salassapitovelvollisuus 

Joka tässä laissa tarkoitettuja tarkastus-, 
valvonta- ja tutkimustehtäviä suorittaessaan 

Ehdotus 

17 § 

Tiedonsaanti toiselta viranomaiselta 

Valvontaviranomaisella on viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden 
estämättä oikeus saada valvontaa varten tar
peellisia liike- tai ammattisalaisuuden piiriin 
kuuluvia tietoja toiselta viranomaiselta. 

23 § 

Solassa pidettävien tietojen luovuttaminen 
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Voimassa oleva laki 

on saanut tietoja elinkeinonharjoittajan liike
tai ammattisalaisuudesta, ei saa ilmaista niitä 
sivulliselle eikä käyttää niitä yksityiseksi 
hyödykseen, ellei se, jonka hyväksi salassa
pitovelvollisuus on säädetty, anna tähän 
suostum ustaan. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tieto
jen antamista 17 §:n mukaisesti eikä tietojen 
antamista syyttäjä- tai poliisiviranomaiselle 
rikoksen selvittämiseksi. 

29. 

Ehdotus 

V iranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa säädetyn salassapitovelvolli
suuden estämättä saa tässä laissa tarkoitet
tuja tarkastus-, valvonta- ja tutkimustehtäviä 
suoritettaessa saatuja liike- tai ammattisalai
suuden piiriin kuuluvia tietoja luovuttaa 
syyttäjä- ja J?Oliisiviranomaiselle rikoksen 
selvittämiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 17 ja 21 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan alusturvallisuuden valvonnasta 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain 

(370/1995) 17 ja 21 §seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

17 § 

Vaitiolovelvollisuuden rikkominen 

Rangaistus 20 ja 21 §:ssä säädetyn salassa
pitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan ri
koslain 40 luvun 5 §:n mukaan, jollei teko 
ole rangaistava rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n 
mukaan tai jollei siitä muualla laissa säädetä 
ankarampaa rangaistusta. 

21 § 

Vaitiolovelvollisuus 

Joka tässä laissa säädettyä tehtävää täyttä
essään on saanut tietoja toisen terveydenti
lasta, taloudellisesta asemasta tai liike- tai 

Ehdotus 

17 § 

Vaitiolovelvollisuuden rikkominen 

Rangaistus 20 §: ssä säädetyn salassapito
velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos
lain 40 luvun 5 §:n mukaan, jollei teko ole 
rangaistava rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n 
mukaan tai jollei siitä muualla laissa säädetä 
ankarampaa rangaistusta. 

21 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 
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Voimassa oleva laki 

ammattisalaisuudesta taikka 20 §:ssä tarkoi
tetun ilmoituksen tekijän henkilöllisyydestä, 
ei saa paljastaa eikä käyttää omaksi tai toi
sen hyödyksi näin saamiaan tietoja, ellei se, 
jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädet
ty, anna suostumustaan tietojen ilmaisemi
seen. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tietoja 
on kuitenkin oikeus antaa syyttäjä- ja poliisi
viranomaisille rikoksen selvittämiseksi sekä 
muullekin viranomaiselle siten kuin erikseen 
säädetään. 

30. 

Ehdotus 

Viranomaisten tozmmnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä saa tässä laissa säädet
tyjä tehtäviä suoritettaessa saatuja tietoja 
yksityisen tai yhteisön taloudellisesta ase
masta, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka 
jonkun terveydentilasta tai 20 §:ssä tarkoite
tun ilmoituksen tekijän henkilöllisyydestä 
luovuttaa syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle 
rikoksen selvittämiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 

Laki 

merimieskatselmuslain 15 ja 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 19 päivänä joulukuuta 1986 annetun merimieskatselmuslain (1005/1986) 17 §:n 

2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 61711995, sekä 
muutetaan 15 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

15 § 

Vaitiolovelvollisuus 

Kurinvalvontalautakunnan puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja tai muu jäsen ei saa il
maista tässä ominaisuudessa saamiaan yksi
tyistä työntekijää tai työnantajaa koskevia 
tietoja, ellei se, jonka hyväksi vaitiolovelvol
lisuus on säädetty, suostu tietojen ilmaisemi
seen. Edellä tarkoitettuja tietoja saa kuiten
kin antaa syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle 
rikoksen selvittämiseksi sekä muulle sellai
selle viranomaiselle, jolla lain mukaan on 
oikeus saada mainittuja tietoja. 

Ehdotus 

15 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Kurinvalvontalautakunnan puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja tai muu jäsen saa viran
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa 
laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvolli
suuden estämättä luovuttaa tehtävässään saa
miaan yksityistä työntekijää tai työnantajaa 
koskevia tietoja syyttäjä- ja poliisiviranomai
selle rikoksen selvittämiseksi. 
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Voimassa oleva laki 

17 § 

R angaistussäännös 

Rangaistus 15 §:ssä säädetyn salassapito
velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos
lain 38 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan, 
jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 
5 §:n mukaan tai siitä muualla kuin rikoslain 
38 luvun 1 §:ssä säädetä ankarampaa ran
gaistusta. 

31. 

Ehdotus 

(kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

työttömyysturvalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/1984) 36 §, sellaise

na kuin se on laissa 614/1995, sekä 
muutetaan 29 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 833/1996, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

29 § 

Oikeus saada eräitä tietoja 

Työnantaja sekä valtion, kunnan tai muun 
julkisoikeudellisen yhteisön viranomainen, 
vakuutus- ja eläkelaitos, eläkesäätiö, työttö
myyskassa sekä työvoimapoliittisesta aikuis
koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu 
koulutuspalvelujen tuottaja ovat velvolliset 
pyynnöstä antamaan työvoimatoimistolle, 
työvoimatoimikunnalle, kansaneläkelaitok
selle, työttömyyskassalle ja työttömyystur
va-asiamiehelle sekä tässä laissa tarkoitetuil
le muutoksenhakuviranomaisille maksutta 
työttömyyspäivärahan hakijan työttömyys
päivärahaOikeuden ratkaisemisessa tai työ
voimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta anne
tussa laissa tarkoitettujen opintososiaalisten 
etuoksien myöntämisessä ja maksamisessa 
tarvittavia tietoja sekä asianomaiselle haki
jalle maksutta häntä itseään koskevat tiedot, 

Ehdotus 

29 § 

Oikeus saada eräitä tietoja 

Työnantaja sekä valtion, kunnan tai muun 
julkisoikeudellisen yhteisön viranomainen, 
vakuutus- ja eläkelattos, eläkesäätiö, työttö
myyskassa sekä työvoimapoliittisesta aikuis
koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu 
koulutuspalvelujen tuottaja ovat velvolliset 
pyynnöstä antamaan työvoimatoimistolle, 
työvoimatoimikunnalle, Kansaneläkelaitok
selle, työttömyyskassalle ja työttömyystur
va-asiamiehelle sekä tässä laissa tarkoitetuil
le muutoksenhakuviranomaisille maksutta 
työttömyyspäivärahan hakijan työttömyys
päivärahaOikeuden ratkaisemisessa tai työ
voimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta anne
tussa laissa tarkoitettujen opintososiaalisten 
etuoksien myöntämisessä ja maksamisessa 
tarvittavia tietoja sekä asianomaiselle haki
jalle maksutta häntä itseään koskevat tiedot, 
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Voimassa oleva laki 

jollei yleisten asiakirjain julkisuudesta anne
tun lain (83/51) säännöksistä muuta johdu. 

36 § 

Vaitiolovelvollisuus 

Joka tämän lain mukaista tehtävää suoritta
essaan on saanut tiedon yhteisön tai yksityi
sen henkilön asemasta tai liike- tai ammat
tisalaisuudesta taikka yksityisen henkilön 
terveydentilasta, ei saa sitä luvattomasti il
maista. 

Rangaistus 1 momentissa säädetyn salass
sapitovelvollisuuden 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 anka
rampaa rangaistusta. 

Ehdotus 

jollei viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain ( 1 ) säännöksistä muuta joh
du. 

(kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 

32. Laki 

valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 6 päivänä marraskuuta 1970 annettuun valtion virkaehtosopimuslakiin (664/1970) 

siitä lailla 1055/1989 kumotun 26 §:n tilalle uusi 26 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

380085S 

Ehdotus 
26 § 

Valtion neuvotteluviranomaisella on salas
sapitosäännösten estämättä oikeus saada vi
rastoilta ja laitoksilla virkamiesten palvelus
suhteen ehtoja ja 5 §:n 2 momentin perus
teella tehtyjä päätöksiä koskevat sekä virka
ehtosopim ustoim intaa, työrauhan turvaamista 
ja muita valtion neuvotteluviranomaisen teh
täviä varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset. 
Hallinnonalan neuvotteluviranomaisella on 
sama oikeus siltä osin kuin on tarpeellista 
sille tämän lain nojalla kuuluvien työnantaja
tehtävien hoitamiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 
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33. Laki 

säteilylain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetun säteilylain (592/1991) 62 §, sellaisena 

kuin se on laissa 594/1995, sekä 
muutetaan 68 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

62 § 

Salassapitovelvollisuuden rikkominen 

Rangaistus 68 §:ssä säädetyn salassapito
velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos
lain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko 
ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mu
kaan tai siitä muualla laissa säädetä anka
rampaa rangaistusta. 

68 § 

Salassapitovelvollisuus 

Joka tämän lain noudattamista valvoes
saan, valvontaan liittyvää tutkimustehtävää 
tai muuta avustavaa tehtävää suorittaessaan 
taikka säteilyturvaneuvottelukunnan jäsenenä 
tai sihteerinä toimiessaan on saanut tietoja 
yksityisen tai yhteisön taloudellisesta ase
masta taikka liike- tai ammattisalaisuudesta 
taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista, 
ei saa ilman asianomaisen suostumusta si
vulliselle ilmaista eikä käyttää yksityiseksi 
hyödykseen tai toisen hyödyksi näin saami
aan tietoja. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä 57 
§:ssä tarkoitettujen tietojen ja asiakirjojen 
antamista eikä tietojen antamista syyttäjä- tai 
poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämisek
si. 

(kumotaan) 

68 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

V iranomaisten tmm mnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapito
velvollisuuden estämättä saa tämän lain nou
dattamista valvottaessa taikka säteilyturva
neuvottelukunnan jäsenen tai sihteerin teh
tävässä saatuja tietoja yksityisen tai yhteisön 
taloudellisesta asemasta taikka liike- tai am
mattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilö
kohtaisista oloista luovuttaa 57 §:n mukai
sesti sekä syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle 
rikoksen selvittämiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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34. 
Laki 

yksityishenkilön velkajäljestelystä annetun lain 87 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yksityishenkilön velkajärjestelystä 25 päivänä tammikuuta 1993 annetun lain 

(5711993) 87 §:n 1 momentti sekä 
lisätään 87 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

87 § 

Velkajärjestelyrekisteri 

Oikeusministeriö pitää rekisteriä yksityis
henkilöiden velkajärjestelyä koskevista asi
oista. 

Oikeusrekisterikeskus pitää rekisteriä yksi
tyishenkilöiden velkajärjestelyä koskevista 
asioista. 

Velkajärjestelyrekisteristä poistetut tiedot 
on pidettävä salassa. Tietoja saa kuitenkin 
antaa tuomioistuimelle velkajärjestelyn 
myöntämisen edellytysten selvittämiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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35. 
Laki 

ulosottolain 3 luvun 34 f ja 34 g §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun ulosottolain (37/1895) 3 luvun 34 f §:n 1 

momentti sekä 34 g §, sellaisina kuin ne ovat laissa 171/1997, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3luku 

Yleisiä säännöksiä tuomioiden ja päätösten täytäntöönpanosta 

34 f § 
Täytäntöönpanoa varten välttämättömien 

tietoJen saamiseksi ulosottomiehellä on yk
sittäisessä ulosottoasiassa oikeus salassapi
tosäännösten estämättä saada viranomaiselta 
tai julkista tehtävää hoitavalta yhteisöitä 34 
e §:ssä säädettyjen tietojen lisäksi: 

1) velallisen tuloja ja varallisuutta koske
vat tiedot; 

2) velallisen työ- ja palvelussuhteita sekä 
eläkkeitä koskevat tiedot; sekä 

3) velallisen osoite- ja puhelintiedot sa
moin kuin muut yhteydenottoon tarvittavat 
tiedot. 

34 g § 
Jollei muualla laissa toisin säädetä, ulosot

toviranomainen tai ulosottomiehen toimek
siannosta tehtävää suorittava muu henkilö ei 
saa ilman asianomaisen lupaa paljastaa 
muulle kuin ulosottoviranomaiselle eikä 
käyttää omaksi tai toisen hyödyksi tietoja, 
jotka koskevat toisen liike- tai ammattisalai
suutta, yksityisen henkilökohtaisia oloja tai 
sellaisia velallisen tai sivullisen taloudellista 
asemaa koskevia tietoja, jotka ulosottovi
ranomainen on hankkinut ulosottoselvityk
sessä tai muutoin täytäntöönpanossa. Ulosot
tomiehen päätös ja toimitusta koskeva pöy
täkirja ovat kuitenkin aina julkisia lukuun 
ottamatta ulosottoselvitystä koskevaa pöytä
kirjaa, joka on pidettävä salassa. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde
tään, ulosoton hakijalla on oikeus ulosottovi
ranomaiselta saada tietoonsa ulosottoselvitys 
sekä muu ulosottoviranomaisen hankkima 

34 f § 
Täytäntöönpanoa varten välttämättömien 

tietoJen saamiseksi ulosottomiehellä on yk
sittäisessä ulosottoasiassa oikeus salassapi
tosäännösten estämättä saada viranomaiselta, 
julkista tehtävää hoitavalta yhteisöitä sekä 
teletoim intaa taipostitoimintaa harjoittava/ta 
laitokselta tai yhteisöitä 34 e §:ssä säädetty
jen tietojen lisäksi: 

1) velallisen tuloja ja varallisuutta koske
vat tiedot; 

2) velallisen työ- ja palvelussuhteita sekä 
eläkkeitä koskevat tiedot; 

3) velallisen osoite- ja puhelintiedot sa
moin kuin muut yhteydenottoon tarvittavat 
tiedot. 

34 g § 
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Voimassa oleva laki 

velallisen taloudellista asemaa koskeva tieto. 
Ulosottomies saa ilmoittaa hakijalle myös 
tiedossaan olevat takaisinsaantikanteen nos
tamiseksi tarpeelliset tiedot. Hakija ei saa 
muutoin kuin ulosottoa, takaisinsaantia, kon
kurssiin asettamista tai yrityksen saneeraus
menettelyn aloittamista koskevassa asiassa 
paljastaa tai käyttää omaksi tai toisen hyö
dyksi ulosottomieheltä saamiaan tässä mo
mentissa tarkoitettuja tietoja. 

Ulosottomies saa antaa tarpeellisia tietoja 
syyttäjä- tai esitutkintaviranomaiselle, jos on 
syytä epäillä, että velallinen on saattanut 
syyllistyä rikokseen. Ulosottomies saa antaa 
tarpeellisia tietoja myös veroviranomaiselle, 
työviranomaiselle, konkurssiasiamiehelle tai 
muulle viranomaiselle havaitsemistaan velal
lisen väärinkäytöksistä. Ulosottomies ei kui
tenkaan saa antaa toiselle viranomaiselle 
tietoja velallisen väärinkäytöksistä, jos tieto 
näistä on saatu henkilöltä, joka olisi oikeu
denkäynnissä oikeutettu tai velvollinen kiel
täytymään todistamasta kyseisistä seikoista, 
eikä myöskään sivulliselta itseltään saamiaan 
tietoja tämän väärinkäytöksistä. 

Rangaistus tässä pykälässä säädetyn salas
sapitovelvollisuuden 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 anka
rampaa rangaistusta. 

Ehdotus 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an
netussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä ulosottomies saa antaa 
tarpeellisia tietoja toiselle ulosottoviranomai
selle sekä, jos on syytä epäillä, että velalli
nen on saattanut syyllistyä rikokseen, myös 
syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle. Ulosot
tomies saa antaa tietoja syyttäjäviranomaisel
le myös sakon muuntorangaistuksen harkin
taa varten. Ulosottomies saa antaa tarpeelli
sia tietoja lisäksi veroviranomaiselle, työvi
ranomaiselle, konkurssiasiamiehelle tai 
muulle viranomaiselle havaitsemistaan velal
lisen väärinkäytöksistä. Ulosottomies ei kui
tenkaan saa antaa muulle kuin toiselle ulos
ottoviranomaiselle tietoja velallisen väärin
käytöksistä, jos tieto näistä on saatu henki
löltä, joka ohsi oikeudenkäynnissä oikeutettu 
tai velvollinen kieltäY.tymään todistamasta 
kyseisistä seikoista, etkä myöskään sivulli
selta itseltään saamiaan tietoja tämän väärin
käytöksistä. 

Oikeusministeriön ylläpitämästä ulos
ottoasioiden tietojärjestelmästä voidaan tek
nisen käyttöyhteyden avulla antaa tietoja 
ulosottoviranomaiselle myös toisessa ulosot
toviranomaisessa vireillä olevista asioista. 

Tämä laki tulee voimaan kuuta 199 . 
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36. 
Laki 

konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan konkurssipesi en hallinnon valvonnasta 31 päivänä tammikuuta 1995 annetun 

lain (109/1995) 16 §,sellaisena kuin se on osaksi laissa 1016/1995, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

16 § 
Konkurssiasiamies, hänen toimistonsa pal

veluksessa oleva tai hänen toimeksiannos
taan tehtävää suorittava ei saa luvatta paljas
taa eikä käyttää omaksi tai toisen hyödyksi, 
mitä hän on tehtävässään saanut tietää jon
kun taloudellisesta asemasta, liike- tai am
mattisalaisuudesta tai yksityisen henkilökoh
taisia oloja koskevasta seikasta. 

Edellä 1 momentissa säädetyn salassapito
velvollisuuden estämättä konkurssiasiamie
hellä on oikeus antaa tietoja tuomioistuimel
le, esitutkintaviranomaiselle ja syyttäjälle 
sekä verohallinnolle ja muulle lain mukaan 
tiedon saantiin oikeutetulle viranomaiselle. 
Konkurssiasiamiehellä on oikeus antaa salas
sa pidettävä tieto myös sille, joka tarvitsee 
sitä etujensa tai oikeuksiensa suojelemiseksi 
tai velvollisuuksiensa hoitamiseksi. 

Rangaistus 1 momentissa säädetyn salas
sapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan 
rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei 
teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n 
mukaan tai jollei siitä muualla laissa säädetä 
ankarampaa rangaistusta. 

Ehdotus 

16 § 

V iranomaisten tozm mnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapito
velvollisuuden estämättä konkurssiasiamies 
saa luovuttaa tehtävässään saamiaan tietoja 
yksityisen tai yhteisön taloudellisesta ase
masta, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka 
yksityisen henkilökohtaisista oloista tuomi
oistutmene ja verohallinnolle sekä syyttäjä
ja poliisiviranomaiselle rikoksen selvittäm i
seksi. Konkurssiasiamiehellä on oikeus antaa 
salassa pidettävä tieto myös sille, joka tarvit
see sitä etujensa tai oikeuksiensa suojelemi
seksi tai velvollisuuksiensa hoitamiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 
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37. 
Laki 

eduskunnan virkamiehistä annetun lain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eduskunnan virkamiehistä 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain ( 1373/ 1994) 

17 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

17 § 
Virkamies ei saa käyttää hyödykseen eikä 

luvatta muille ilmaista virkamiesasemassaan 
tietoon saamaansa seikkaa, joka erikseen on 
säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi tai 
joka koskee toisen terveydentilaa taikka jota 
asian laadun vuoksi ei muutoin ilmeisesti 
saa ilmaista. 

38. 

Ehdotus 

17 § 
Virkamiehen salassapitovelvollisuudesta on 

voimassa, mitä viranomaisten toiminnan jul
kisuudesta annetussa laissa ( 1 ) tai 
muussa laissa säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

tasavallan presidentin kansliasta annetun lain 60 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tasavallan presidentin kansliasta 8 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain 

(1382/1995) 60 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

60 § 
Tasavallan presidentin ja kanslian käsitte

lemien asioiden ja asiakirJojen salassapidosta 
on voimassa, mitä yleisten asiakirjain julki
suudesta säädetään, jollei tasavallan presi
dentti presidentintoimen hoitamisen kannalta 
välttämättömän luottamuksellisuuden suojaa
miseksi toisin päätä. 

Ehdotus 

60 § 
Tasavallan presidentin ja kanslian käsitte

lemien asioiden ja asiakirJojen salassapidosta 
on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) sääde
tään, jollei tasavallan presidentti presidentin
toimen hoitamisen kannalta välttämättömän 
luottamuksellisuuden suojaamiseksi toisin 
päätä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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39. 
Laki 

valtiontilintarkastajien ja valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä 
Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä vaiaiosiirtoja annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtiontilintarkastajien ja valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa 

eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja 17 päivänä maaliskuuta 1995 an
netun lain (353/1995) 4 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

4§ 

Salassapitovelvollisuus 

V altiontilintarkastajaja valtiontilintarkasta
jain kanslian tai valtiontalouden tarkastusvi
raston henkilökuntaan kuuluva sekä 2 §:n 2 
momentissa tarkoitettu asiantuntija ei saa 
yksityisesti hyödyntää eikä sivulliselle il
maista, mitä hän tehtävänsä perusteella on 
saanut tietää toisen taloudellisesta asemasta, 
liike- tai ammattisalaisuudesta tai yksityisen 
henkilökohtaisista oloista taikka siitä, mikä 
erikseen säädetään tai määrätään salassapi
dettäväksi. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tieto
jen ja asiakirjojen antamista: 

1) poliisi- ta1 muille esitutkintaviranomai
sille, tulli- ja syY-ttäjäviranomaisille sekä tuo
mioistuimelle nkoksen selvittämistä varten; 
ja 

2) Euroopan yhteisöjen toimielimille tai 
muulle toimivaltaiselle viranomaiselle yh
teisön lainsäädännön niin edellyttäessä. 

Ehdotus 

4§ 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

V iranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapito
velvollisuuden estämättä saa tämän lain mu
kaisia tehtäviä suoritettaessa saatuja tietoja 
toisen taloudellisesta asemasta, liike- tai am
mattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilö
kohtaisista oloista luovuttaa poliisi- ja muille 
esitutkintaviranomaisille, tulli- ja syyttäjävi
ranomaisille ja tuomioistuimelle rikoksen 
selvittämiseksi sekä Euroopan yhteisöjen toi
mielimille ja muille toimivattaisille viran
omaisille, jos yhteisön lainsäädännössä niin 
edellytetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 
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40. 
Laki 

kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta 12 päivänä maaliskuuta 1993 annetun lain 

(254/1993) 9 § seuraavasti 

Voimassa oleva laki 

9§ 

Tietojensaantioikeus ja salassapito 

Työmarkkinalaitoksella on oikeus saada 
kunnilta ja kuntayhtymiltä 1 §:ssä säädetty
jen tehtäviensä suorittamiseksi tarpeelliset 
tiedot. Työmarkkinalaitoksella on sama oi
keus saada valtion viranomaisilta ne tiedot, 
jotka kunnat ja kuntayhtymät ovat niille toi
mittaneet. 

Milloin 1 momentissa tarkoitetut tiedot on 
säädetty tai määrätty pidettäviksi salassa, 
työmarkkinalaitoksen luottamushenkilöllä ja 
sillä, jolla on valtuuskunnan työjärjestyksen 
mukaan oikeus osallistua valtuuskunnan ko
kouksiin, sekä työmarkkinalaitoksen toim is
ton toimihenkilöllä on sama velvollisuus sa
lassapitoon kuin tiedot antaneella valtion tai 
kunnallisella viranomaisella. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettu henkilö ei 
myöskään saa ilmaista, mitä hän muutoin 
toimessaan on saanut tietää sellaista, mikä 
asian laadun vuoksi on pidettävä salassa. 

380085S 

Ehdotus 

9§ 

Tietojensaantioikeus 

Työmarkkinalaitoksella on viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden 
estämättä oikeus saada kunnilta ja kuntayh
tymiltä 1 §:ssä säädettyjen tehtäviensä suo
rittamiseksi tarpeelliset tiedot. Työmarkkina
laitoksella on sama oikeus saada valtion vi
ranomaisilta ne tiedot, jotka kunnat ja kun
tayhtymät ovat niille tOimittaneet. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 



234 HE 30/1998 vp 

41. 
Laki 

ammattikomeakouluopinnoista annetun lain 28 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammattikorkeakouluopinnoista 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain 

(25511995) 28 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

28 § 

Salassapitovelvollisuus ja tietojensaantioi
keus 

Ammattikorkeakoulun ylläpitäjän palveluk
sessa olevat sekä ammattikorkeakoulun hal
lintoelinten jäsenet ja muut niiden kokouk
siin osallistuneet henkilöt eivät saa sivulli
selle ilmaista, mitä he tämän lain mukaisten 
tehtävien perusteella ovat saaneet tietää, jos 
asia on sen laadun vuoksi salassa pidettävä. 

Sosiaalialan ja terveydenhuoltoalan am
mattikorkeakouluopintoja harjoittavien opis
kelijoiden salassapitovelvollisuudesta sääde
tään asetuksella. 

Ammattikorkeakoulun hallituksella ja reh
torilla on oikeus saada tehtäviensä hoitami
seksi taf(Jeelliset tiedot valtion ja kunnan 
viranomat silta. 

Ehdotus 

28 § 

Tietojensaantioikeus 

Ammattikorkeakoulun hallituksella ja reh
torilla on viranomaisten toiminnan julkisuu
desta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salas
sapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada 
tehtäviensä hoitamiseksi t~eelliset tiedot 
valtion ja kunnan viranomaistlta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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42. 
Laki 

ilmansuojelulain 23 ja 31 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67/1982) 23 §:n 4 mo

mentti, sellaisena kuin se on laissa 171111995, sekä 
muutetaan 31 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 66/1986, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

23 § 

Rangaistus 31 §:ssä säädetyn salassapito
velvollisuuden rikkomisestatuomitaan rikos
lain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko 
ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mu
kaan tai siitä muualla säädetä ankarampaa 
rangaistusta. 

31 § 
Joka tässä laissa säädetyssä tehtävässä toi

miessaan on saanut tietoja yrityksen ta
loudellisesta asemasta tai liike- tai ammat
tisalaisuudesta taikka yksityisen henkilön 
terveydentilasta tai taloudellisesta asemasta, 
ei saa niitä ilmaista, ellei se, jonka hyväksi 
vaitiolovelvollisuus on säädetty, suostu tieto
jen antamiseen. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei koske 
tietojen antamista 3 ja 4 §:ssä mainitulle 
viranomaiselle, terveysviranomaiselle, il
mansuojelun asiantuntijaviranomaiselle tai 
-laitokselle tai muulle viranomaiselle, joka 
tarvitsee tietoja ilmansuojelua koskevan teh
tävän suorittamiseksi, eikä tietojen antamista 
syyt~ä~~- . tai poliisiviranomaiselle rikoksen 
selvtttamtsekst. 

(kumotaan) 

31 § 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä saa tämän lain mukai
sia tehtäviä suoritettaessa saatuja tietoja yk
sityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta, 
liike- tai ammattisalaisuudesta taikka jonkun 
terveydentilasta luovuttaa 3 ja 4 §:ssä mai
nitulle viranomaiselle, terveysviranomaiselle, 
ilmansuojelun asiantuntijaviranomaiselle tai
laitokselle tai muulle viranomaiselle, joka 
tarvitsee tietoja ilmansuojelua koskevan te~
tävän suorittamiseksi, sekä syyttäjä- ja polu
siviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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43. 
Laki 

meluntorjuntalain 27 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1987 annetun meluntorjuntalain (382/ 1987) 27 § seuraa

vasti: 

Voimassa oleva laki 

27 § 

Vaitiolovelvollisuus 

Joka tässä laissa säädetyssä tehtävässä toi
miessaan on saanut tietoja yrityksen ta
loudellisesta asemasta tai liike- tai ammat
tisalaisuudesta taikka yksityisen henkilön 
terveydentilasta tai taloudellisesta asemasta, 
ei saa ilmaista niitä eikä käyttää yksityiseksi 
hyödykseen, ellei se, jonka hyväksi vaitiolo
velvollisuus on säädetty, suostu tietojen an
tamiseen. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei koske 
tietojen antamista 4 ja 5 §:ssä mainituille 
viranomaisille, 7 §:ssä tarkoitetulle melun
torjunnan asiantuntijaviranomaiselle tai -lai
tokselle tai muulle viranomaiselle, joka tar
vitsee tietoja meluntorjuntaa koskevan tehtä
vän suorittamiseksi, eikä tietojen antamista 
syyt~ä~~- . tai poliisiviranomaiselle rikoksen 
selv1ttamtseks1. 

Edellä 1 momentissa säädetty vaitiolovel
vollisuus koskee myös sitä, joka on saanut 
tietoja 2 momentin nojalla. 

Ehdotus 

27 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

V iranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapi
tovelvollisuuden estämättä saa tämän lain 
mukaisia tehtäviä suoritettaessa saatuja tieto
ja yksityisen tai yhteisön taloudellisesta ase
masta, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka 
jonkun terveydentilasta luovuttaa 4 ja 5 
§:ssä mainituille viranomaisille, 7 §:ssä tar
koitetulle meluntorjunnan asiantuntijavi
ranomaiselle tai -laitokselle tai muulle viran
omaiselle, joka tarvitsee tietoja meluntorjun
taa koskevan tehtävän suorittamiseksi, sekä 
syyttäjä- ja ~oliisiviranomaiselle rikoksen 
selvittämiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 
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44. 
Laki 

terveydensuojelulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun terveydensuojelulain (76311994) 55 §, sel

laisena kuin se on laissa 709/1995, sekä 
muutetaan 59 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

55§ 

Salassapitovelvollisuuden rikkominen 

Rangaistus 59 §:ssä säädetyn salassapito
velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos
lain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko 
ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mu
kaan tai siitä muualla laissa säädetä anka
rampaa rangaistusta. 

59§ 

Salassapitovelvollisuus 

Joka tämän lain noudattamista valvoessaan 
taikka valvontaan liittyvää tutkimustehtävää 
tai muuta tehtävää suorittaessaan on saanut 
tietoja yksityisen tai yhteisön taloudellisesta 
asemasta taikka liike- tai ammattisalaisuu
desta taikka yksityisen henkilökohtaisista 
oloista, ei saa ilman asianomaisen suostu
musta sivulliselle ilmaista eikä käyttää yksi
tyiseksi hyödykseen näin saamiaan tietoja. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tieto
jen antamista 4, 5 ja 7 §:ssä mainituille vi
ranomaisille tai muulle viranomaiselle, joka 
tarvitsee tietoja terveydensuojelun alaan kuu
luvan viranomaistehtävän suorittamiseksi, 
eikä tietojen antamista syyttäjä- tai poliisivi
ranomaiselle rikoksen selvittämiseksi. 

Yksityisen henkilön terveydentilaa koske
vien tietojen salassapidosta säädetään erik
seen. 

Ehdotus 

(kumotaan) 

59§ 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten totmmnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä saa tämän lain noudat
tamista valvottaessa saatuja tietoja yksityisen 
tai yhteisön taloudellisesta asemasta, liike
tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen 
henkilökohtaisista oloista luovuttaa 4, 5 ja 7 
§:ssä mainituille viranomaisille tai muulle 
viranomaiselle, joka tarvitsee tietoja ter
veydensuojelun alaan kuuluvan viranomais
tehtävän suorittamiseksi, sekä syyttäjä- ja 
poliisiviranomaiselle rikoksen selvtttämisek
si. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 



238 HE 30/1998 vp 

45. Laki 

kemikaalilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 49 §:n 2 momentti 

ja 52 §:n 3 momentti, sellaisena kuin niistä on 52 §:n 3 momentti laissa 706/1995, 
muutetaan 59 § sekä 
lisätään lakiin uusi 59 a - 59 c § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

49 § 

Tiedonsaanti toiselta viranomaiselta 

Tiedon vastaanottaneella viranomaisella on 
tällöin sama salassapitovelvollisuus kuin tie
don luovuttaneelle viranomaiselle on säädet
ty lain 59 §:ssä. 

52§ 

Rangaistukset 

Rangaistus 59 §:ssä säädetyn salassapito
velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos
lain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko 
ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mu
kaan tai siitä muualla laissa säädetä anka
rampaa rangaistusta. 

59§ 

Salassapitovelvollisuus 

Joka tämän lain noudattamista valvoes
saan, valvontaan liittyvää tutkimustehtävää 
tai muuta avustavaa tehtävää suorittaessaan 
on saanut tietoja jonkun taloudellisesta ase
masta taikka liike- tai ammattisalaisuudesta 
taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista, 
ei saa ilman asianomaisen suostumusta si
vulliselle ilmaista eikä käyttää yksityiseksi 
hyödykseen näin saamiaan tietoja. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei estä tie
tojen antamista 49 §:n mukaisesti eikä tieto
jen antamista syyttäjä- tai poliisiviranomai
selle rikoksen selvittämiseksi. 

(ks. myös kemikaaliasetuksen 14 §:n 3 
mom.) 

Ehdotus 

(kumotaan) 

(kumotaan) 

59§ 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

V iranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä saa tämän lain noudat
tamista valvottaessa saatuja tietoja yksityisen 
tai yhteisön taloudellisesta asemasta, liike
tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen 
henkilökohtaisista oloista luovuttaa 20 §:ssä 
tarkoitettuja ilmoituksia käsitteleville viran-
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Voimassa oleva laki 

(ks. kemikaaliasetuksen 13 §:n 1 ja 4 mo
mentti ja suojakemikaaliasetuksen 8 §:n 1 
ja 3 momentti) 

(ks. kemikaaliasetuksen 13 §:n 3 moment
ti) 

Ehdotus 

omaisille sekä 49 ja 49 a §:n mukaisesti ja 
syyt~äj~- . ja J?Oliisiviranomaiselle rikoksen 
selvittamtsekst. 

59 a § 

V OLdimus liike- ja ammattisalaisuuden 
suojaamiseksi 

Edellä 5 luvussa tarkoitetun ilmoituksente
kijän sekä 6 luvussa tarkoitetun ennakkohy
väksymisen hakijan tai suojauskemikaalia 
koskevan ilmoituksen tekijän on erikseen 
mainittava liike- ja ammattisalaisuuksiksi 
katsomansa tiedot, jotka hän vaatii pidettä
viksi salassa muilta kuin ilmoituksen tai ha
kemuksen käsittelyyn osallistuviita viran
omaisilta. Vaatimuksen esittäjän on perustel
tava vaatimuksensa. 

Jos 5 luvussa tarkoitettu ilmoituksentekijä 
taikka valmistaja tai maahantuoja itse saattaa 
julkisiksi aikaisemmin salassa pidettyjä tie
toja, on siitä ilmoitettava sosiaali- ja ter
veydenhuollon tuotevalvontakeskukselle. 
Edellä 6 luvussa tarkoitetun hakijan tai il
moituksen tekijän tulee tehdä vastaava il
moitus Suomen ympäristökeskukselle. 

59 b § 

Kemiktllllia koskevan liike- ja 
ammattisalaisuuden rqjaus 

Riippumatta siitä, mitä viranomaisten toi
minnan julkisuudesta annetussa laissa sääde
tään liike- tai ammattisalaisuudesta, ilmoi
tuksentekijän 59 a §:ssä tarkoitetun vaati
muksen perusteella salassa pidettäviä eivät 
ole seuraavat kemiaaleja koskevat tiedot: 

1) aineen kauppanimi; 
2) valmistajan ja ilmoituksentekijän nimi; 
3) ilmoituksen sisältämät fysikaalisia ja 

kemiallisia ominaisuuksia koskevat tiedot; 
4) tavat tehdä aine vaarattomaksi; 
5) aineen terveys- ja ympäristövaikutuksia 

koskevien tutkimusten tulosten yhteenveto; 
6) aineen puhtausaste ja vaaralliset epä

puhtaudet tai lisäaineet, jos nämä tiedot ovat 
tarpeen aineen luokituksen ja merkitsemisen 
kannalta; 

7) ilmoituksessa esitetyt tiedot, jotka kos
kevat: 

a) käsittelyä, varastointia, kuljetusta sekä 
tulipaloa ja muita vaaroja varten suositelluja 
menetelmiä ja varotoimia; 
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Voimassa oleva laki 

(ks. suojauskemikaaliasetuksen 8 §:n 2 
momentti) 

Ehdotus 

b) äkillisten vuotojen edellyttämiä varotoi
mia,· 

c) pelastus- ja hoito-ohjeita myrkytysten ja 
vammojen varalle; 

8) käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät 
tiedot,· 

9) aineluettelossa olevien aineiden osalta 
analyyttiset menetelmät, joiden avulla voi
daan havaita ympäristöön päässyt vaarallinen 
aine sekä määrittää ihmisten altistuminen. 

59 c § 

SuojauskemikOillia koskevan liike- ja 
ammattisalaisuuden rqjaus 

Riippumatta siitä, mitä viranomaisten toi
minnan julkisuudesta annetussa laissa sääde
tään liike- tai ammattisalaisuudesta, suojaus
kem ikaalia koskevan ennakkohyväksymisen 
hakijan tai ilmoituksen tekijän 59 a §:ssä 
tarkoitetun vaatimuksen perusteella salassa 
pidettäviä eivät ole seuraavat suojauskemiaa
lia koskevat tiedot: 

1) hakijan tai ilmoituksen tekijän nimi; 
2) suojauskemikaalin ja sen sisältämien 

tehoaineiden valmistajan nimi; 
3) suojauskemikaalin sisältämien tehoai

neiden nimet ja niiden pitoisuudet valmis
teessa sekä suojauskemikaalin nimi; 

4) tiedot tehoaineiden ja suojauskem ikaalin 
fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksis
ta; 

5) tiivistelmä suojauskemikaalin tehokkuu
desta sekä sen vaikutuksista ihmisen ter
veyteen ja ympäristöön tehtyjen tutkimusten 
tuloksista,· 

6) tiedot siitä, miten suojauskemikaali voi
daan tehdä haitattomaksi; 

7) suojauskemikaalista ja sen päällyksestä 
samoin kuin suojauskemikaalilla käsitellystä 
tuotteesta syntyvän jätteen käsittelymenetel
mät,· 

8) käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät 
tiedot; 

9) tehoaineiden tai 11 §:n 4 momentissa 
tarkoitetussa luettelossa mainittujen aineiden 
analyysimenetelmät, joiden avulla voidaan 
havaita ympäristöön päässyt aine sekä mää
rittää ilmisten välitön altistuminen aineelle. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 
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46. Laki 

torjunta-ainelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun torjunta-ainelain (327/1969) 9 §ja 10 §:n 

2 momentti, sellaisena kuin niistä on 10 §:n 2 momentti laissa 707/1995, sekä 
muutetaan 9 a §, sellaisena kuin se on laissa 1204/1994, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

9 § 
Valvontaviranomainen tai tutkimuksen toi- (kumotaan) 

mittaja ei saa sivullisille ilmoittaa eikä yksi-
tyisesti hyödykseen käyttää valvontatoimessa 
tietoonsa saamiaan elinkeinonharjoittajan 
liike- tai ammattisalaisuuksia. 

9a§ 9a§ 
Torjunta-aineen rek isteröintihak em uksen 

käsittelyä varten annetut tai laaditut asiakir
jat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike
tai ammattisalaisuudesta, on pidettävä salas
sa. Asetuksella säädetään tarkemmin, mitä 
tietoja ei kuitenkaan voida pitää liike- tai 
amm attisalaisuuksina. 

(ks. torjunta-aineasetuksen 20 §) Riippumatta siitä, mitä viranomaisten toi-

380085S 

minnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) 
säädetään liike- tai ammattisalaisuudesta, 
torjunta-aineen rekisteröintihakemuksen kä
sittelyä varten annetuista tai laadituista tie
doista salassa pidettäviä eivät ole: 

1) valmisteen tai sen tehoaineen nimi eikä 
tehoaineen pitoisuus valmisteessa,· 

2) valmisteessa vaaralliseksi luokitellun ai
neen nimi,· 

3) tiedot valmisteen ja tehoaineen fysikaa
lisista ja kemiallisista ominaisuuksista,· 

4) määritysmenetelmät kasvinsuojeluaineen 
sisältämien tehoaineiden laadun ja määrän 
selvittämiseksi ja kasvinsuojeluaineen käy
töstä aiheutuvien jäämien selvittämiseksi,· 

5) yhteenveto niiden tutkimusten tuloksis
ta, joilla tuotteen tehokkuus ja sen vaaratto
muus ihmisille, eläimille, kasveille ja ym
päristölle on todettu; 

6) tiedot keinoista, joilla tehoaine tai kas
vinsuojeluaine tehdään vaarattomaksi; 

7) tiedot suositeltavista vaarojen vähentä
mismenetelmistä ja muista varotoimenpiteis
tä; 
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Voimassa oleva laki 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin asia
kirjoihin sisältyviä tietoja saa käyttää toisen 
hakijan eduksi vain, jos ensimmäinen hakija 
on siihen suostunut tai jos asetuksella tar
kemmin määrätty aika on kulunut tehoaineen 
tai valmisteen hyväksymisestä. 

Ehdotus 

8) tiedot tuotteen ja sen pakkauksen hävit
täm ism enetelm istä; 

9) tiedot kasvinsuojeluaineiden käsittelyn, 
varastoinnin ja kuljetuksen aikana vahin
gossa tapahtuvien läikkymisten tai vuotojen 
vuoksi toteutettavista puhdistustoimenpiteis
tä; 

JO) tiedot henkilövahinkojen yhteydessä 
annettavasta ensiavusta ja lääkehoidosta. 

Liike- tai ammattisalaisuutena pidettäviä 
tietoja saa käyttää toisen hakijan eduksi 
vain, jos ensimmäinen hakija on siihen suos
tunut tai jos asetuksella tarkemmin määrätty 
aika on kulunut tehoaineen tai valmisteen 
hyväksymisestä. 

10§ 

Rangaistus 9 §:ssä säädetyn salassapitovel- (kumotaan) 
vollisuuden 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. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

47. Laki 

jätelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

päivänä 

kumotaan 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 63 §, sellaisena kuin se 
on laissa 712/1995, sekä 

muutetaan 71 §,sellaisena kuin se on osaksi laissa 605/1997, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

63 § 

Salassapitovelvollisuuden rikkominen 

Rangaistus 71 §:n 1 momentissa säädetyn 
salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuo
mitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mu
kaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 
luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla laissa 
säädetä ankarampaa rangaistusta. 

Ehdotus 

(kumotaan) 



HE 30/1998 vp 243 

Voimassa oleva laki 

71 § 

Salassapitovelvollisuus 

Joka tämän lain noudattamista valvoessaan 
tai muuta tässä laissa tarkoitettua tehtävää 
suorittaessaan on saanut tietoja yksityisen tai 
yhteisön taloudellisesta asemasta taikka lii
ke- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityi
sen henkilökohtaisista oloista, ei saa ilman 
asianomaisen suostumusta sivulliselle ilmais
ta eikä käyttää yksityiseksi hyödykseen tai 
toisen hyödyksi näin saamiaan tietoja. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä 52 
§:n 2 momentissa tarkoitettujen tietojen ja 
asiakirjojen antamista valvontaviranomaisel
le, ympäristöministeriölle ja Suomen ympä
ristökeskukselle eikä tietojen antamista syyt
täjä-, poliisi- tai tulliviranomaiselle rikoksen 
selvittämiseksi. 

48. 

Ehdotus 

71 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

V iranomaisten tmm mnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä saa tämän lain mukai
sia tehtäviä suoritettaessa saatuja tietoja yk
sityisen tai yhteisön taloudellisesta ase
masta, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka 
yksityisen henkilökohtaisista oloista luovut
taa valvontaviranomaiselle, ympäristöminis
teriölle, Suomen ympäristökeskukselle sekä 
syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaiselle ri
koksen selvittämiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

eläinsuojelulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 4 päivänä huhtikuuta 1996 annetun eläinsuojelulain (247/1996) 56 §ja 
muutetaan 30 §:n 2 momentti ja 62 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

30 § 

Lupa eläinten kuljettamiseen ja eläinkuljettajarekisteri 

Lääninhallitus pitää eläinkuljettajarekisteriä 
toiminnan harjoittamiseen myöntämistään 
luvista. Maa- ja metsätalousministeriö pitää 
valtakunnallista eläinkuljettajarekisteriä kai-

Lääninhallitus pitää eläinkuljettajarekisteriä 
toiminnan harjoittamiseen myöntämistään 
luvista. Maa- ja metsätalousministeriö pitää 
valtakunnallista eläinkuljettajarekisteriä kai-
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Voimassa oleva laki 

kista eläinten kuljettamiseen myönnetyistä 
luvista ja 1 momentissa tarkoitetuista si
toumuksista. Rekistereihin voidaan tallettaa 
eläinkuljetusten valvonnan kannalta tarpeelli
sia tietoja. Toiminnanharjoittajan tulee il
moittaa vaadittavat tiedot rekisteriin merkit
täväksi. Tässä laissa tarkoitetuilla valvonta
viranomaisilla on oikeus valvontaa varten 
käyttää eläinkuljettajarekisteriä. Muutoin tie
toJen luovuttamisessa noudatetaan, mitä 
yleisten asiakirjain julkisuudesta annetussa 
laissa (83/ 1951) tai sen nojalla säädetään. 

56§ 

Salassapitovelvollisuuden rikkominen 

Rangaistus 62 §:ssä säädetyn salassapito
velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos
lain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko 
ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mu
kaan tai siitä muualla laissa säädetä anka
rampaa rangaistusta. 

62 § 

Salassapitovelvollisuus 

Joka tämän lain taikka sen nojalla annettu
jen säännösten tai määräysten noudattamista 
valvoessaan taikka 48 §:ssä tarkoitettua sel
vitystä tai tutkimusta suorittaessaan on saa
nut tietoja yksityisen henkilön tai yhteisön 
taloudellisesta asemasta, liike- tai ammat
tisalaisuudesta taikka yksityisen henkilön 
henkilökohtaisista oloista, ei saa ilman asi
anomaisen suostumusta sivulliselle ilmaista 
eikä käyttää hyödykseen tai toisen hyödyksi 
näin saamiaan tietoja. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tieto
jen ja asiakirjojen antamista: 

1) valvontaviranomaisille tämän lain mu
kaisten tehtävien suorittamista varten; 

2) syyttäjä-, poliisi- tai tulliviranomaisille 
rikoksen selvittämistä varten; 

Ehdotus 

kista eläinten kuljettamiseen myönnetyistä 
luvista ja 1 momentissa tarkoitetuista si
toumuksista. Rekistereihin voidaan tallettaa 
eläinkuljetusten valvonnan kannalta tarpeelli
sia tietoja. Toiminnanharjoittajan tulee il
moittaa vaadittavat tiedot rekisteriin merkit
täviksi. Tässä laissa tarkoitetuilla valvontavi
ranomaisilla on oikeus valvontaa varten 
käyttää eläinkuljettajarekisteriä. Muuten tie
tojen luovuttamtsessa noudatetaan, mitä vi
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne
tussa laissa ( 1 ) tai muussa laissa säädetään. 

(kumotaan) 

62 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

V iranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä saa tämän lain taikka 
sen nojalla annettujen säännösten tai mää
räysten noudattamista valvottaessa taikka 48 
§:ssä tarkoitettua selvitystä tai tutkimusta 
suoritettaessa saatuja tietoja yksityisen tai 
yhteisön taloudellisesta asemasta, liike- tai 
ammattisalaisuudesta taikka yksityisen hen
kilökohtaisista oloista luovuttaa: 

1) valvontaviranomaisille tämän lain mu
kaisten tehtävien suorittamista varten; 

2) syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaisille 
rikoksen selvittämiseksi; 
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3) muutoksenhakua tutkivalle viranomai
selle tämän lain mukaisessa asiassa; eikä 

4) Suomea sitovan kansainvälisen sopi
muksen tai Euroov.an yhteisön oikeusjärjes
tyksen edellyttämdle ulkomaisille toimieli
mille ja tarkastajille kyseisen sopimuksen tai 
oikeusjärjestyksen niin edellyttäessä. 

49. 

Ehdotus 

3) Suomea sitovan kansainvälisen sopi
muksen tai Euroov.an yhteisön oikeusjär~s
tyksen edellyttämdle ulkomaisille toimieli
mille ja tarkastajille kyseisen sopimuksen tai 
oikeusjärjestyksen niin edellyttäessä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

elintarvikelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/ 1995) 40 §, sellaisena 

kuin se on laissa 1017/1995, sekä 
muutetaan 45 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

40§ 

Salassapitovelvollisuuden rikkominen 

Rangaistus 45 §:ssä säädetyn salassapito
velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos
lain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko 
ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mu
kaan tai jollei siitä muualla laissa säädetä 
ankarampaa rangaistusta. 

45 § 

Salassapitovelvollisuus 

Henkilö, joka tämän lain noudattamista 
valvoessaan, valvontaan liittyvää tutkimus
tehtävää taikka muuta tehtävää suorittaes
saan on yksityisen henkilön tai yhteisön 
taikka säätiön taloudellisesta asemasta, liike
tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen 
henkilökohtaisista oloista saanut tietoja, ei 
saa ilman asianomaisen suostumusta ilmaista 
sivulliselle tai käyttää yksityiseksi hyödyk
seen näin saamiaan tietoja. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tieto
jen ja asiakirjojen antamista: 

Ehdotus 

(kumotaan) 

45 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel-
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1) valtion tai kunnan viranomaisille tämän 
lain mukaisten tehtävien suorittamista var
ten· 

2) syyttäjä-, poliisi- tai tulliviranomaisille 
rikoksen selvittämistä varten; 

3) muutoksenhakua tutkivalle viranomai
selle tämän lain mukaisessa asiassa; eikä 

4) Suomea sitovan kansainvälisen sopi
muksen edellyttämille ulkomaisille toimieli
mille ja tarkastajille kyseisen sopimuksen 
sitä edellyttäessä. 

50. 

Ehdotus 

vollisuuden estämättä saa tämän lain noudat
tamisen valvontaan liittyvää tehtävää suori
tettaessa saatuja tietoja yksityisen, yhteisön 
tai säätiön taloudellisesta asemasta, liike- tai 
ammattisalaisuudesta taikka yksityisen hen
kilökohtaisista oloista luovuttaa: 

1) valtion tai kunnan viranomaisille tämän 
lain mukaisten tehtävien suorittamista var
ten· 

2) syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaisille 
rikoksen selvittämiseksi; 

3) Suomea sitovan kansainvälisen sopi
muksen edellyttämille ulkomaisille toimieli
mille ja tarkastajille kyseisen sopimuksen 
sitä edellyttäessä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta 20 päivänä joulukuu

ta 1996 annetun lain ( 1195/ 1996) 47 § sekä 
muutetaan 52 §ja sen edellä oleva väliotsikko seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

47 § 
Rangaistus 52 §:ssä säädetyn salassapito- (kumotaan) 

velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos-
lain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko 
ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mu-
kaan tai jollei siitä muualla laissa säädetä 
ankarampaa rangaistusta. 

Salassapitovelvollisuus Salassa pidettävien tietojen ltWvuttaminen 

52§ 52§ 
Joka tämän lain noudattamista valvoessaan 

taikka valvontaan liittyvää tehtävää suoritta-
essaan on saanut tietoja yksityisen tai yh-
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teisön taloudellisesta asemasta, liike- tai am
mattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilö
kohtaisista oloista, ei saa ilman asianomai
sen suostumusta ilmaista sivulliselle tai käyt
tää yksityiseksi hyödykseen näin saamiaan 
tietoja. 

Mttä 1 momentissa säädetään, ei estä tieto
jen ja asiakirjojen antamista: 

1) valtion ja kunnan viranomaisille tämän 
lain mukaisten tehtävien suorittamista var
ten· 

2) syyttäjä- tai tulliviranomaisille taikka 
poliisille rikoksen selvittämistä varten; 

3) muutoksenhakua tutkivalle viranomai
selle tämän lain mukaisessa asiassa; eikä 

4) Euroopan yhteisön lainsäädännön tai 
muun Suomea sitovan kansainvälisen vel
voitteen edellyttämille ulkomaisille toimieli
mille ja tarkastajille kyseisen sopimuksen 
niin edellyttäessä. 

Yksityisen henkilön terveydentilaa koske
vien tietojen salassapidosta säädetään erik
seen. 

51. 

Ehdotus 

Viranomaisten totmmnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapi
tovelvollisuuden estämättä voidaan tämän 
lain noudattamista valvottaessa tai valvon
taan liittyvää tehtävää suoritettaessa saatuja 
tietoja yksityisen tai yhteisön taloudellisesta 
asemasta, liike- tai ammattisalaisuudesta 
taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista 
luovuttaa: 

1) valtion ja kunnan viranomaisille tämän 
lain mukaisten tehtävien suorittamista var
ten; 

2) syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaisille 
rikoksen selvittämiseksi; 

3) Euroopan yhteisön lainsäädännön tai 
muun Suomea sitovan kansainvälisen vel
voitteen edellyttämille ulkomaisille toimieli
mille ja tarkastajille kyseisen sopimuksen 
niin edellyttäessä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Laki 

siemenkauppalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 26 päivänä helmikuuta 1993 annetun siemenkauppalain (233/1993) 19 §:n 3 mo

mentti sekä 
muutetaan 14 §:n 1 momentti ja 18 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

14§ 14§ 

Valvonnan tulosten julkaiseminen Valvonnan tulosten julkaiseminen 

Kasvintuotannon tarkastuskeskus julkaisee Kasvintuotannon tarkastuskeskus julkaisee 
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valvonnan tulokset. Tarkastuskeskus voi an
taa valvonta- ja tarkastustoiminnassa kerty
neitä tietoja kasvinjalostajanoikeudesta anne
tun lain 1 §:ssä tarkoitetuille lajikkeen omis
tajille. Tietoja, jotka 18 §:n nojalla on sää
detty salassa pidettäviksi, ei saa paljastaa. 

18 § 

Salassapitovelvollisuus 

Henkilö, joka tässä laissa tarkoitettua teh
tävää suorittaessaan on saanut tietoja elinkei
nonharjoittajan tai viljelijän liike- tai ammat
tisalaisuudesta tai taloudellisesta asemasta, ei 
saa niitä paljastaa, ellei se, jonka hyväksi 
vaitiolovelvollisuus on säädetty, tähän suos
tu. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tieto
jen antamista: 

1) syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle pakko
keinolain 5 luvun 1 §:ssä tarkoitetun rikok
sen selvittämistä varten; 

2) 10 §:ssä tarkoitetuille viranomaisille tä
män lain mukaisten tehtävien suorittamista 
varten; tai 

3) muutoksenhakua tutkivalle viranomai
selle tämän lain mukaisessa asiassa. 

19 § 

R angaistussäännös 

Rangaistus virkamiehen ja julkisyhteisön 
työntekijän salassapitovelvollisuuden rikko
misesta säädetään rikoslain 40 luvun 5 §:ssä. 

Ehdotus 

valvonnan tulokset. Tarkastuskeskus voi an
taa valvonta- ja tarkastustoiminnassa kerty
neitä tietoja kasvinjalostajanoikeudesta anne
tun lain 1 §:ssä tarkoitetuille lajikkeen omis
tajille. 

18 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä saa tässä laissa tarkoi
tettua tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja 
yksityisen tai yhteisön taloudellisesta ase
masta taikka liike- tai ammattisalaisuudesta 
luovuttaa syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle 
pakkokeinolain 5 luvun 1 §:ssä tarkoitetun 
rikoksen selvittämiseksi sekä 10 §:ssä tarkoi
tetuille viranomaisille tämän lain mukaisten 
tehtävien suorittamista varten. 

(kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 
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52. 
Laki 

taimiaineistolain 9 ja 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun taimiaineistolain (1205/1994) 14 §:n 3 mo

mentti sekä 
muutetaan 9 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

9§ 

Salassapitovelvollisuus 

Henkilö, joka on tässä laissa säädettyä teh
tävää suorittaessaan saanut tietoja taimiai
neiston toimittajan liike- tai ammattisalaisuu
desta tai taloudellisesta asemasta, ei saa niitä 
paljastaa, ellei se, jonka hyväksi vaitiolovel
vollisuus on säädetty, tähän suostu. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tieto
jen antamista: 

1) syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikok
sen selvittämistä varten; 

2) 7 §:ssä tarkoitetuille viranomaisille tä
män lain mukaisten tehtävien suorittamista 
varten; tai 

3) muutoksenhakua tutkivalle viranomai
selle tämän lain mukaisessa asiassa. 

14 § 

R angaistussäännös 

Rangaistus virkamiehen ja julkisyhteisön 
työntekijän salassapitovelvollisuuden rikko
misesta säädetään rikoslain 40 luvun 5 §:ssä. 

380085S 

Ehdotus 

9 § 

Salossa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä saa tässä laissa säädet
tyä tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja yk
sityisen tai yhteisön liike- tai ammat
tisalaisuudesta tai taloudellisesta asemasta 
luovuttaa syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle 
rikoksen selvittämiseksi sekä 7 §:ssä tarkoi
tetuille viranomaisille tämän lain mukaisten 
tehtävien suorittamista varten. 

(kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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53. 
Laki 

kasvinsuojelulain 15 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun kasvinsuojelulain (1203/1994) 15 § seuraa

vasti: 

Voimassa oleva laki 

15 § 

Salassapitovelvollisuus 

Joka tässä laissa säädettyä tehtävää suorit
taessaan on saanut tietoja elinkeinonharjoit
tajan liike- tai ammattisalaisuudesta tai ta
loudellisesta asemasta, ei saa niitä paljastaa 
eikä käyttää omaksi tai toisen hyödyksi, ellei 
se, jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on 
säädetty, tähän suostu. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tieto
jen antamista: 

1) syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikok
sen selvittämistä varten; 

2) 11 §:ssä tarkoitetuille viranomaisille tä
män lain mukaisten tehtävien suorittamista 
varten; tai 

3) muutoksenhakua tutkivalle viranomai
selle tämän lain mukaisessa asiassa. 

Ehdotus 

15 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä saa tässä laissa säädet
tyä tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja yk
sityisen tai yhteisön liike- tai ammat
tisalaisuudesta tai taloudellisesta asemasta 
luovuttaa syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle 
rikoksen selvittiilniseksi sekä 11 §:ssä tarkoi
tetuille viranomaisille tämän lain mukaisten 
tehtävien suorittamista varten. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 



HE 30/1998 vp 251 

54. 
Laki 

Iannoitelain 16 ja 21 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 26 päivänä helmikuuta 1993 annetun lannoitelain (232/1993) 21 §:n 4 momentti 

sekä 
muutetaan 16 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

16 § 

Salassapitovelvollisuus 

Henkilö, joka on tässä laissa säädettyä teh
tävää suorittaessaan saanut tietoja elinkei
nonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuudes
ta tai taloudellisesta asemasta, ei saa niitä 
paljastaa eikä käyttää ansiotarkoituksessa 
hyödykseen, ellei se, jonka hyväksi vaitiolo
velvollisuus on säädetty, tähän suostu. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tieto
jen antamista: 

1) syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikok
sen selvittämistä varten; 

2) 11 §:ssä tarkoitetuille viranomaisiiie tä
män lain mukaisten tehtävien suorittamista 
varten; ja 

3) muutoksenhakua tutkivalle viranomai
selle tämän lain mukaisessa asiassa. 

21 § 

R angaistussäännös 

Rangaistus virkamiehen ja julkisyhteisön 
työntekijän salassapitovelvollisuuden rikko
misesta säädetään rikoslain 40 luvun 5 §:ssä. 

Ehdotus 

16 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten tmmznnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapito
velvollisuuden estämättä saa tässä laissa sää
dettyä tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja 
yksityisen tai yhteisön liike- tai ammat
tisalaisuudesta tai taloudellisesta asemasta 
luovuttaa syyttäjä- ja poliisiviranomaisel~e 
rikoksen selvittämiseksi sekä 11 §:ssä tarkot
tetuille viranomaisille tämän lain mukaisten 
tehtävien suorittamista varten. 

(kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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55. 
Laki 

kotieläinjalostuslain 14 ja 15 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 20 päivänä elokuuta 1993 annetun kotieläinjalostuslain (794/1993) 15 §:n 2 mo

mentti, sellaisena kuin se on laissa 729/1995, sekä 
muutetaan 14 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

14 § 

Salassapitovelvollisuus 

Henkilö, joka tässä laissa tarkoitettua teh
tävää suorittaessaan on saanut tietoja elinkei
nonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuudes
ta taikka taloudellisesta asemasta, ei saa niitä 
paljastaa eikä käyttää omaksi tai toisen hyö
dyksi, ellei se, jonka hyväksi salassapitovel
vollisuus on säädetty, tähän suostu. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tieto
jen antamista: 

1) syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle pakko
keinolain 5 luvun 1 §:ssä tarkoitetun rikok
sen selvittämistä varten; 

2) 10 §:ssä tarkoitetuille viranomaisille tä
män lain mukaisten tehtävien suorittamista 
varten; tai 

3) muutoksenhakua tutkivalle viranomai
selle tämän lain mukaisessa asiassa. 

15 § 

R angaistussäännös 

Rangaistus 14 §:ssä säädetyn salassapito
velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos
lain 38 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan, 
jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 
5 §:n mukaan tai siitä muualla kuin rikoslain 
38 luvun 1 §:ssä säädetä ankarampaa ran
gaistusta. 

Ehdotus 

14 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapito
velvollisuuden estämättä saa tässä laissa tar
koitettua tehtävää suoritettaessa saatuja tie
toja yksityisen tai yhteisön liike- tai 
ammattisalaisuudesta tai taloudellisesta ase
masta luovuttaa syyttäjä- ja poliisiviranomai
selle pakkokeinolain 5 luvun 1 §:ssä tarkoi
tetun rikoksen selvittämiseksi sekä 10 §:ssä 
tarkoitetuille viranomaisille tämän lain mu
kaisten tehtävien suorittamista varten. 

(kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 
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56. 
Laki 

hevostaJousiaio 14 ja 15 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 20 päivänä elokuuta 1993 annetun hevostalouslain (79611993) 15 §:n 2 mo

mentti, sellaisena kuin se on laissa 730/1995, sekä 
muutetaan 14 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

14 § 

Salassapitovelvollisuus 

Henkilö, joka tässä laissa tarkoitettua teh
tävää suorittaessaan on saanut tietoja elinkei
nonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuudes
ta tai taloudellisesta asemasta, ei saa niitä 
paljastaa eikä käyttää omaksi tai toisen hyö
dyksi, ellei se, jonka hyväksi vaitiolovelvol
lisuus on säädetty, tähän suostu. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tieto
jen antamista: 

1) syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle pakko
keinolain 5 luvun 1 §:ssä tarkoitetun rikok
sen selvittämistä varten; 

2) 11 §:ssä tarkoitetuille viranomaisille tä
män lain mukaisten tehtävien suorittamista 
varten; ja 

3) muutoksenhakua tutkivalle viranomai
selle tämän lain mukaisessa asiassa. 

15 § 

Rangaistussäännökset 

Rangaistus 14 §:ssä säädetyn salassapito
velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos
lain 38 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan, 
jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 
5 §:n mukaan tai siitä muualla kuin rikoslain 
38 luvun 1 §:ssä säädetä ankarampaa ran
gaistusta. 

Ehdotus 

14 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten t01mznnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapito
velvollisuuden estämättä saa tässä laissa tar
koitettua tehtävää suoritettaessa saatuja tie
toja yksityisen tai yhteisön liike- tai am
mattisalaisuudesta tai taloudellisesta asemas
ta luovuttaa syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle 
pakkokeinolam 5 luvun 1 §:ssä tarkoitetu? 
rikoksen selvittämiseksi sekä 11 §:ssä tarkot
tetuille viranomaisille tämän lain mukaisten 
tehtävien suorittamista varten. 

(kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 
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57. 
Laki 

eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan J.>äätöksen mukaisesti 
kumotaan elämten lääkitsemisestä 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun lain (617/1997) 37 § 

sekä 
muutetaan 41 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

37 § 

Salassapitovelvollisuuden rikkominen 

Rangaistus 41 §:ssä säädetyn salassapito
velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos
lain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko 
ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mu
kaan tai jollei siitä muualla laissa säädetä 
ankarampaa rangaistusta. 

41 § 

Salassapitovelvollisuus 

Joka tämän lain noudattamista valvoessaan 
taikka valvontaan liittyvää tehtävää suoritta
essaan on saanut tietoja yksityisen tai yh
teisön taloudellisesta asemasta, liike- tai am
mattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilö
kohtaisista oloista, ei saa ilman asianomai
sen suostumusta ilmaista sivulliselle tai käyt
tää yksityiseksi hyödykseen näin saamiaan 
tietoja. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tie
tojen ja asiakirjojen antamista: 

1) valtion viranomaisille tämän lain mu
kaisten tehtävien suorittamista varten; 

2) syyttäjä- tai tulliviranomaisille taikka 
poliisille rikoksen selvittämistä varten; 

3) muutoksenhakua tutkivalle viranomai
selle tämän lain mukaisessa asiassa; 

4) Euroopan yhteisön lainsäädännössä tai 
Suomea sitovassa kansainvälisessä velvoit
teessa edellytetyille ulkomaisille toimielimil-

Ehdotus 

(kumotaan) 

41 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapi
tovelvollisuuden estämättä saa tämän lain 
noudattamisen valvontaan liittyviä tehtäviä 
suoritettaessa saatuja tietoja yksityisen tai 
yhteisön taloudellisesta asemasta, liike- tai 
ammattisalaisuudesta taikka yksityisen hen
kilökohtaisista oloista luovuttaa: 

1) valtion viranomaisille tämän lain mu
kaisten tehtävien suorittamista varten; 

2) syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaisille 
rikoksen selvittämiseksi; 

3) Euroopan yhteisön lainsäädännössä tai 
Suomea sitovassa kansainvälisessä velvoit
teessa edellytetyille ulkomaisille toimielimil-
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Voimassa oleva laki 

Ie ja tarkastajille, jos kyseisessä lainsäädän
nössä tai velvoitteessa niin edellytetään. 

Yksityisen henkilön terveydentilaa koske
vien tietojen salassapidosta säädetään erik
seen. 

58. 

Ehdotus 

Ie ja tarkastajille, jos kyseisessä lainsäädän
nössä tai velvoitteessa niin edellytetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 

Laki 

eläinlääkinnäJiisestä rajatamastuksesta annetun lain 24 ja 27 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain 

(1192/1996) 27 §:n 3 momentti sekä 
muutetaan 24 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

24 § 

Salassapitovelvollisuus 

Joka tämän lain mukaisia tehtäviä suoritta
essaan on saanut tietoja yksityisen tai yh
teisön taloudellisesta asemasta, liike- tai am
mattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilö
kohtaisista oloista, ei saa ilman asianomaisen 
suostumusta ilmaista sivulliselle tai käyttää 
yksityiseksi tai toisen hyödyksi näin saami
aan tietoja. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tieto
jen ja asiakirjojen antamista: 

1) valtion ja kunnan viranomaisille, raja
eläinlääkäriksi valtuutetulle eläinlääkärille ja 
kunnaneläinlääkärille tämän lain mukaisten 
tehtävien suorittamista varten; 

2) syyttäjä-, poliisi- tai tulliviranomaisille 
rikoksen selvittämistä varten; 

3) muutoksenhakua tutkivalle viranomai-

Ehdotus 

24 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten t01mznnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapi
tovelvollisuuden estämättä saa tämän lain 
mukaisia tehtäviä suoritettaessa saatuja tieto
ja yksityisen tai yhteisön taloudellisesta ase
masta, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka 
yksityisen henkilökohtaisista oloista luovut
taa: 

1) valtion ja kunnan viranomaisille, raja
eläinlääkäriksi valtuutetulle eläinlääkärille ja 
kunnaneläinlääkärille tämän lain mukaisten 
tehtävien suorittamista varten; 

2) syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaisille 
rikoksen selvittämiseksi; 
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Voimassa oleva laki 

selle tämän lain mukaisessa asiassa; eikä 
4) Euroopan yhteisön lainsäädännön tai 

Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen 
edellyttämille ulkomaisille toimielimille ja 
tarkastajille kyseisen sopimuksen niin edel
lyttäessä. 

Yksityisen henkilön terveydentilaa koske
vien tietojen salassapidosta säädetään erik
seen. 

27 § 

Rangaistussäännökset 

Rangaistus 24 §:ssä säädetyn salassapito
velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos
lain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko 
ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mu
kaan tai siitä muualla laissa säätietä anka
rampaa rangaistusta. 

59. 

Ehdotus 

3) Euroopan yhteisön lainsäädännön tai 
Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen 
edellyttämille ulkomaisille toimielimille ja 
tarkastajille kyseisen sopimuksen niin edel
lyttäessä. 

27 § 

Rangaistussäännökset 

(kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
ta 199. 

Laki 

Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 6 §:n 
muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä 

joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 6 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

6§ 

Salassapitovelvollisuus 

Joka tämän lain noudattamista valvoessaan 
tai valvontaan liittyvää tarkastus- tai muuta 
tehtävää suorittaessaan on saanut tietoja yk
sityisen tai yrityksen taloudellisesta asemas
ta, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka yk
sityisen henkilökohtaisista oloista, ei saa 
ilman asianomaisen suostumusta ilmaista 

Ehdotus 

6§ 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 
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Voimassa oleva laki 

sivulliselle tai käyttää yksityisesti hyödyk
seen näin saamiaan tietoja. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tieto
jen ja asiakirjojen antamista: 

1) valtion ja kunnan viranomaisille tämän 
lain mukaisten tehtävien suorittamista var
ten; 

2) syyttäjä-, poliisi- tai tulliviranomaisille 
rikoksen selvittämistä varten; 

3) tuomioistuimelle tai muutoksenhakua 
tutkivalle viranomaiselle tämän lain mukai
sessa viranomaisen vireille panemassa asias
sa; eikä 

4) Suomea sitovan kansainvälisen sopi
muksen niin edellyttäessä. 

60. 

Ehdotus 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapito
velvollisuuden estämättä saa tämän lain nou
dattamisen valvontaan liittyvää tehtävää 
suoritettaessa saatuja tietoja yksityisen tai 
yhteisön taloudellisesta asemasta, liike- tai 
ammattisalaisuudesta taikka yksityisen hen
kilökohtaisista oloista luovuttaa: 

1) valtion ja kunnan viranomaisille tämän 
lain mukaisten tehtävien suorittamista var
ten; 

2) syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaiselle 
rikoksen selvittämiseksi; 

3) Suomea sitovan kansainvälisen sopi
muksen niin edellyttäessä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 9 
§:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 

päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 9 §seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

9 § 

Salassapitovelvollisuus 

Joka tässä laissa säädettyä tehtävää suorit
taessaan on saanut tietoja yksityisen henki
lön tai yhteisön taloudellisesta asemasta taik
ka liike- tai ammattisalaisuudesta, ei saa nii
tä ilmaista, ellei se, jonka hyväksi vaitiolo
velvollisuus on säädetty, tähän suostu. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tieto
jen antamista: 

1) syyttäjä- ja poliisiviranomaisille rikok
sen selvittämistä varten; 

380085S 

Ehdotus 

9§ 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten tOlmmnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapito
velvollisuuden estämättä saa tässä laissa sää
dettyä tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja 
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Voimassa oleva laki 

2) muutoksenhakua tutkivalle viranomai
selle tämän lain mukaisessa asiassa; eikä 

3) muussa laissa sellaisten tietojen saantiin 
oikeutetulle viranomaiselle. 

61. 

Ehdotus 

yksityisen tai yhteisön taloudellisesta ase
masta tai liike- tai ammattisalaisuudesta luo
vuttaa syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle ri
koksen selvittämiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 8 ja 16 §:n 
muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta 18 päivänä joulukuuta 

1995 annetun lain (1474/1995) 8 §:n 2 momentti ja 16 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

8 § 

Virkavastuu ja viranomaistehtävissä noudatettava menettely 

Kun metsäkeskukset hoitavat niille säädet
tyjä tai määrättyjä viranomaistehtäviä, niiden 
on noudatettava, mitä hallintomenettelylaissa 
(598/82), tiedoksiannosta hallintoasioissa 
annetussa laissa (232/66), yleisten asiakirjain 
julkisuudesta annetussa laissa (83/51 ), asia
kirjain lähettämisestä annetussa laissa 
(74/54) ja kielilaissa (148/22) säädetään. 

16 § 

Eräiden asiakirjojen salassapitovelvollisuus 

Metsäkeskus ja kehittämiskeskus eivät il
man tilan omistajan suostumusta saa sivuUi
sille antaa metsäsuunnitelmaan tai muihin 
hallussaan oleviin sitä koskeviin asiakirjoi
hin sisältyviä metsänomistajan varallisuutta 

Kun metsäkeskukset hoitavat niille säädet
tyjä tai määrättyjä viranomaistehtäviä, niiden 
on noudatettava, mitä hallintomenettelylaissa 
(598/ 1982), tiedoksiannosta hallintoasioissa 
annetussa laissa (232/1966), asiakirjain lä
hettämisestä annetussa laissa (1411954) ja 
kielilaissa (148/1922) säädetään. M etsäkes
kusten asiakirjojen ja toiminnan julkisuudes
ta on voimassa, mitä viranomaisten toimin
nan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) 
säädetään. 

16 § 

Kehittämiskeskuksen ja tilintarkastqjan 
salassapitovelvollisuus 

Kehittämiskeskuksen palveluksessa olevien 
sekä tilintarkastajan salassapitovelvollisuu
desta on soveltuvin osin voimassa, mitä vi
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain 23 ja 24 §:ssä säädetään. 
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Voimassa oleva laki 

tai taloudellista asemaa koskevia tietoja, ellei 
tietojen luovuttamisesta ole lailla erikseen 
säädetty. 

62. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

Laki 

päivänä 

erikoiskasvien markkinoimismaksuista annetun lain muuttamiseta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan erikoiskasvien markkinoimismaksuista 28 päivänä kesäkuuta 1991 annetun lain 

(978/1991) 25 §ja 
muutetaan 22 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

22 § 
Se, joka on tässä laissa säädettyä tehtävää 

suorittaessaan saanut tietoja yksityisen hen
kilön tai yhteisön liike- tai ammattisalaisuu
desta taikka taloudellisesta asemasta, ei saa 
niitä luvattomasti ilmaista. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tietoja 
voidaan kuitenkin antaa syyttäjä- ja poliisivi
ranomaisille rikoksen selvittämistä varten, 
21 §:ssä tarkoitetulle henkilölle tämän lain 
mukaisten tehtävien suorittamista varten se
kä muutoksenhakua tutkivalleviranomaiselle 
tämän lain mukaisessa asiassa. 

25 § 
Joka rikkoo tämän lain 22 §:n 1 momen

tissa säädettyä kieltoa, on tuomittava, jollei 
rikkomus ole vähäinen, erikoiskmvien mark
kinoimismaksuja koskevan salmsapitovelvol
lisuuden rikkomisesta sakkoon. 

Virkamiehen ja julkisyhteisön työntekijän 
salassapitovelvollisuuden rikkomisesta sää
detään rangaistus rikoslain 40 luvun 5 §:ssä. 

Ehdotus 

22 § 

Viranomaisten tmmmnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä saa tässä laissa tarkoi
tettua tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja 
yksityisen tai yhteisön liike- tai ammat
tisalaisuudesta tai taloudellisesta asemasta 
luovuttaa syyttäjä- ja poliisiviranomaisil~e 
rikoksen selvittämiseksi sekä 21 §:ssä tarkm
tetulle henkilölle tämän lain mukaisten tehtä
vien suorittamista varten. 

(kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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63. 
Laki 

kuntootuksen asiakaspalveluyhteistyöstä annetun lain 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kuntootuksen asiakaspalveluyhteistyöstä 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetun 

lain (604/1991) 12 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 640/1995, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

12 § 

Salassapitovelvollisuus 

Tämän lain täytäntöönpanoon osallistuvat 
henkilöt eivät saa luvatta ilmaista yksityistä 
tai perheen salaisuutta, josta he asemansa tai 
tehtävänsä perusteella ovat saaneet tietää. 
Salassapitovelvollisuus säilyy palvelussuh
teen tai tehtävän päättymisen jälkeen. Salas
sapitovelvollisuus koskee myös henkilöitä, 
jotka saavat edellä mainittuja tietoja 7 §:n 2 
momentin mukaisen lausunnon yhteydessä. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei estä 
asian ilmaisemista sille, jolla viran puolesta 
on oikeus saada asiasta tieto. 

Rangaistus 1 momentissa säädetyn salassa
pitovelvollisuuden 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 anka
rampaa rangaistusta. 

Ehdotus 

12 § 

Salassapitovelvollisuus 

Joka saa 7 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
lausunnon yhteydessä kuntoutusasiakasta 
koskevia tietoja, on velvollinen pitämään ne 
salassa viranomaisten toiminnan julkisuudes
ta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn mukaises
ti. 

Rangaistus 1 momentissa säädetyn salassa
pitovelvollisuuden 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 anka
rampaa rangaistusta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 
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64. 
Laki 

yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 15 ja 23 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yksityisestä terveydenhuollosta 9 päivänä helmikuuta 1990 annetun lain 

(152/1990) 15 ja 23 §,sellaisena kuin niistä on 23 §laissa 638/1995, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

15 § 

Virkamiesten vaitiolovelvollisuus 

Virkamies, joka tässä laissa säädetyssä 
tehtävässä toimiessaan on saanut tietoja ter
veydenhuollon palvelujen antajan liike- tai 
ammattisalaisuudesta tai taloudellisesta ase
masta taikkajonkun henkilökohtaisista olois
ta ei saa niitä ilmaista, ellei se, jonka hyväk
si vaitiolovelvollisuus on säädetty, suostu 
tietojen antamiseen. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei estä 
tietojen antamista syyttäjä- tai poliisivi
ranomaiselle rikoksen selvittämiseksi taikka 
muulle tässä laissa tarkoitetulle valvontavi
ranomaiselle tämän tehtävän suorittamista 
varten. 

23 § 

Vaitiolovelvollisuuden rikkominen 

Rangaistus 12 tai 15 §:ssä säädetyn salas
sapitovelvollisuuden 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 anka
rampaa rangaistusta. 

Ehdotus 

15 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapito
velvollisuuden estämättä saa tässä laissa sää
dettyä tehtävää suoritettaesssa saatuja tietoja 
yksityisen tai yhteisön liike- tai ammat
tisalaisuudesta tai taloudellisesta asemasta 
taikka jonkun henkilökohtaisista oloista luo
vuttaa syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle ri
koksen selvittämiseksi taikka muulle tässä 
laissa tarkoitetulle valvontaviranomaiselle 
tämän tehtävän suorittamista varten. 

23 § 

Vaitiolovelvollisuuden rikkominen 

Rangaistus 12 §:ssä säädetyn salassapito
velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan nkos
lain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko 
ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mu
kaan tai siitä muualla laissa säädetä anka
rampaa rangaistusta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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65. 
Laki 

lääkelain 90 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lääkelain (395/ 1987) 90 §, sellaisena kuin 

se on osaksi laissa 643/1995, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

90 § 
Jokainen on velvollinen pitämään salassa 

ja olemaan käyttämättä hyväkseen, mitä hän 
virassaan tai muutoin tämän lain mukaista 
tehtävää suorittaessaan on saanut tietoonsa 
elinkeinonharjoittajan liike- ja ammattisalai
suudesta. 

Apteekkari tai hänen apulaisensa ei saa 
luvattomasti ilmaista sellaista yksityisen tai 
perheen salaisuutta, josta hän on tehtäväs
sään saanut tiedon. 

Lääkelaitos voi salassapitosäännösten estä
mättä luovuttaa tämän lam mukaisia tehtäviä 
suorittaessaan saamiaan tietoja Euroopan 
unionin toimielimelle ja muulle valvontavi
ranomaiselle Euroopan yhteisön säädösten 
edellyttämällä tavalla sekä poliisi-, tulli- tai 
syyttäjäviranomaiselle rikoksen selvittämi
seksi ja syytteeseen panemiseksi. 

Ehdotus 

90 § 

Apteekkari tai hänen apulaisensa ei saa 
luvattomasti ilmaista sellaista yksityisen tai 
perheen salaisuutta, josta hän on tehtäväs
sään saanut tiedon. 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovel
vollisuuden estämättä lääkelaitos saa luovut
taa tämän lain mukaisia tehtäviä suorittaes
saan saamiaan tietoja yksityisen tai yhteisön 
liike- tai ammattisalaisuudesta Euroopan 
unionin toimielimelle ja muulle valvontavi
ranomaiselle Euroopan yhteisön säädösten 
edellyttämällä tavalla sekä poliisi-, tulli- ja 
syyt~äjäviranomaiselle rikoksen selvittämi
seksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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66. 
Laki 

terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun 

lain (1505/1994) 25 §, sekä 
muutetaan 18 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

18 § 

Salassapitovelvollisuus 

Joka tämän lain tai sen nojalla annettujen 
säännösten ja määräysten noudattamista val
voessaan taikka valvontaan liittyvää tutki
mustehtävää tai muuta tehtävää suorittaes
saan on saanut tietoja yksityisen tai yhteisön 
taloudellisesta asemasta, liike- tai ammat
tisalaisuudesta taikka yksityisen henkilön 
terveydentilasta tai henkilökohtaisista olois
ta, ei saa ilman asianomaisen suostumusta 
ilmaista sivulliselle tai käyttää yksityiseksi 
hyödykseen näin saamiaan tietoja. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tieto
jen ja asiakirjojen antamista 

1) valtion viranomaiselle tämän lain mu
kaisten tehtävien suorittamista varten, 

2) syyttäjä-, poliisi- tai tulliviranomaiselle 
rikoksen selvittämistä tai syytteeseenpanoa 
varten, 

3) m uutoksenhakuviranomaiselle, 
4) viranomaisen ja ilmoitetun laitoksen 

tietojen vaihtoa varten; tai 
5) Suomea sitovan kansainvälisen sopi

muksen edellyttämille ulkomaisille ter
veydenhuollon laitteita ja tarvikkeita valvo
ville virallisille toimielimille ja ilmoitetuille 
laitoksille siten kuin mainitussa sopimukses
sa säädetään. 

Ehdotus 

18 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Viranomaisten tozmznnan julkisuudesta 
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapito
velvollisuuden estämättä saa tämän lain tai 
sen nojalla annettujen säännösten noudatta
misen valvontaan liittyvää tehtävää suoritet
taessa saatuja tietoja yksityisen tai yhteisön 
taloudellisesta asemasta, liike- tai ammat
tisalaisuudesta taikka r.ksityisen henkilön 
terveydentilasta tai henkilökohtaisista oloista 
luovuttaa: 

1) valtion viranomaiselle tämän lain mu
kaisten tehtävien suorittamista varten; 

2) syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaiselle 
rikoksen selvittämiseksi; 

3) viranomaisen ja ilmoitetun laitoksen 
tietojen vaihtoa varten; 

4) Suomea sitovan kansainvälisen sopi
muksen edellyttämille ulkomaisille ter
veydenhuollon laitteita ja tarvikkeita valvo
ville virallisille toimielimille ja ilmoitetuille 
laitoksille siten kuin sopimuksessa määrä
tään. 
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Voimassa oleva laki 

25 § 

Salassapitovelvollisuuden rikkominen 

Joka tahallaan rikkoo 18 §:ssä säädetyn 
salassapitovelvollisuuden, on tuomittava, 
jollei muualla laissa ole säädetty ankarampaa 
rangaistusta terveydenhuollon tuoteturvalli
suutta koskevan salassapitovelvollisuuden 
rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enin
tään kuudeksi kuukaudeksi. 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 1 
momentissa tarkoitetusta rikoksesta, jollei 
asianomistaja ole ilmoittanut sitä syytteeseen 
pantavaksi. 

Virkamiehen ja julkisyhteisön työntekijän 
salassapitovelvollisuuden rikkomiseen sovel
letaan rikoslain 40 luvun 5 §:n säännöksiä. 

67. 

Ehdotus 

(kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

Laki 

päivänä 

toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan tmmenviteistä tupakoinnin vähentämiseksi 13 päivänä elokuuta 1976 annetun 

lain (693/1976) 30 Ja 33 §, sellaisena kuin niistä on 33 § latssa 613/1995, sekä 
muutetaan 9 luvun otsikko seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

9 luku 9luku 

Tietojen saanti ja salassapito T i e t o j e n s a a n t i 

30 § 
Tässä laissa säädettyyn ohjaus- ja valvon- (kumotaan) 

tatoim intaan osallistuvat henkilöt sekä 15 
§:ssä tarkoitetun neuvottelukunnan jäsenet, 
varajäsenet ja sihteerit eivät saa sivullisille 
ilmaista eivätkä yksityiseksi hyödykseen 
käyttää, mitä he tämän lain mukaisia tehtä-
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Voimassa oleva laki 

viä suorittaessaan ovat saaneet elinkeinon
harjoittajan liike- tai ammattisalaisuudesta 
tietoonsa. 

33 § 
Rangaistus 30 §:ssä säädetyn salassapito

velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos
lain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko 
ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mu
kaan tai siitä muualla laissa säädetä anka
rampaa rangaistusta. 

68. 

Ehdotus 

(kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain 

(559/1994) 25 §:n 3 momentti, 36 § ja 38 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 36 § 
laissa 724/1995, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

25 § 

Ammattitoiminnan asianmukaisuuden selvittäminen 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus tai 
lääninhallitus voi tarvittaessa määrätä suori
tettavaksi terveydenhuollon ammattihenkilön 
vastaanotto-, tutkimus- ja hoitotilojen sekä 
potilasasiakirjojen tarkastamisen (vastaanot
totoiminnan tarkastaminen). Terveydenhuol
lon oikeusturvakeskus tai lääninhallitus voi 
käyttää asiantuntijoita vastaanottotoiminnan 
tarkastamisessa. Asiantuntijoilla on oikeus 
salassapitosäännösten estämättä saada vas
taanottotoiminnan tarkastamista varten tar
peelliset tiedot käyttöönsä. Asiantuntijat ovat 
velvollisia pitämään salassa saamansa salas
sapidettäviksi säädetyt tiedot. 

380085S 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus t~i 
lääninhallitus voi tarvittaessa määrätä suon
tettavaksi terveydenhuollon ammattihenkilön 
vastaanotto-, tutkimus- ja hoitotilojen sekä 
potilasasiakirjojen tarkastamisen (vastaanot
totoiminnan tarkastaminen). Terveydenhuol
lon oikeusturvakeskus tai lääninhallitus voi 
käyttää asiantuntijoita vastaanottotoiminnan 
tarkastamisessa. 
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Voimassa oleva laki 

36 § 

Salassapitovelvollisuuden rikkominen 

Rangaistus 17 §:ssä, 25 §:n 3 momentissa 
ja 38 §:n 2 momentissa säädetyn salassapi
tovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan ri
koslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei 
teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n 
mukaan tai siitä muualla laissa säädetä anka
rampaa rangaistusta. 

Ehdotus 

36 § 

Salassapitovelvollisuuden rikkominen 

Rangaistus 17 §: ssä säädetyn salassapito
velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos
lain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko 
ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mu
kaan tai siitä muualla laissa säädetä anka
rampaa rangaistusta. 

38 § 

Kuuleminen 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 
ennen 1 momentissa tarkoitetun asian ratkai
semista kuulla asiantuntijoita. A siantuntijoil
la on oikeus saada salassapitosäännösten 
estämättä kuulemista varten tarpeelliset tie
dot käyttöönsä. Asiantuntijat ovat velvollisia 
pitämään salassa saamansa salassapidettävik
si säädetyt tiedot. 

69. 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 
ennen 1 momentissa tarkoitetun asian ratkai
semista kuulla asiantuntijoita. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 30 päivänä huhtikuuta 1964 annetun kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin 

eläkelain (202/1964) 12 a §, sellaisena kuin se on laeissa 94111979 ja 805/1989, sekä 
muutetaan 12 b §, sellaisena kuin se on laissa 1154/1995, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

12 a § 
Eläkelaitoksen luottamushenkilö sekä lai- (kumotaan) 

toksen viranhaltija ja työntekijä ei saa luvat-
ta ilmaista, mitä hän tässä laissa säädettyjä 
tehtäviä täyttäessään on saanut tietää jonkun 
henkilön taloudellisesta asemasta tai teJVeydentilasta. 

Rangaistus virkamiehen ja julkisyhteisön 
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Voimassa oleva laki 

työntekijän salassapitovelvollisuuden rikko
misesta on säädetty rikoslain 40 luvun 5 
§:ssä. 

12 b § 
Jos eläkelaitos suorittaa vajaavaltaiselle 3 

§:n 4 momentissa tarkoitettua taloudellista 
tukea, eläkelaitoksen tulee sen estämättä, 
mitä 12 a §:ssä säädetään, ilmoittaa siitä 
vajaavaltaisen kotikunnan holhouslautakun
nalle. 

70. 

Ehdotus 

12 b § 
Jos eläkelaitos suorittaa vajaavaltaiselle 3 

§:n 4 momentissa tarkoitettua taloudellista 
tukea, eläkelaitoksen tulee viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden 
estämättä ilmoittaa siitä vajaavaltaisen koti
kunnan holhouslautakunnalle. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kuolemansyyn selvittämisestä 1 päivänä kesäkuuta 1973 annetun lain 

(45911973) 15 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 858/1997, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

15 § 

Tilastokeskus voi salassapitosäännösten 
estämättä hakemuksesta luovuttaa kuolinto
distukseen sisältyviä tietoja myös tieteellistä 
tutkimusta ja tilastollisia selvityksiä varten, 
jos luovutuksensaajalla on lakiin perustuva 
oikeus kerätä ja tallettaa tiedot. Kuoleman
syyn selvittämistä koskeviin asiakirjoihin 
stsältyvien tietojen luovuttamisesta tieteelli
seen tutkimukseen on muuten voimassa, mi
tä siitä yleisten asiakirjain julkisuudesta an
netussa laissa (83/ 1951 ), henkilörekisterilais
sa ( 4711 1987) ja henkilörekisteriasetuksessa 
( 476/ 1987) säädetään. Luovutuksensaajat 
ovat velvollisia pitämään tiedot salassa. 

Tilastokeskus sekä tässä laissa tarkoitetut 
kuolemansyyn selvittämiseen osallistuvat vi
ranomaiset voivat antaa luvan tietojen saa
miseen kuolintodistuksista ja muista kuole
mansyyn selvittämistä koskevista asiakirjois
ta tieteellistä tutkimusta, tilastointia sekä 
viranomaisen suunnittelu- ja selvitystyötä 
varten noudattaen, mitä viranomaisten toi
minnan julkisuudesta annetussa laissa 
( 1 ) säädetään. Luovutuksensaajat ovat 
velvollisia pitämään tiedot salassa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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71. 
Laki 

yhdistyslain 47 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun yhdistyslain (503/1989) 47 §:n 2 momentti 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

47 § 

Viranomaiset 

Yhdistysrekisteri siihen kuuluvine asiakir
joineen on julkinen siten kuin yleisten asia
kirjain julkisuudesta annetussa laissa (83/51) 
on säädetty. 

72. 

Yhdistysrekisteri siihen kuuluvine asiakir
joineen on julkinen siten kuin viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
( 1 ) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 

eräitä julkisia yrityksiä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 7 §:n muutta
misesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eräitä julkisia yrityksiä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta 12 päivänä helmi

kuuta 1993 annetun lain (18311993) 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 207/1995, 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

7§ 

Salassapitovelvollisuuden väistyminen 

Sen estämättä, mitä muualla laissa salas
sapidosta säädetään, ministeriöillä tai niiden 
määräämillä viranomaisilla on oikeus saada 
julkisyhteisöiltä ja julkisilta yrityksiltä tässä 
laissa tarkoitettuja tietoja siten kuin 6 §:n 2 
momentissa säädetään, ja asianomaisilla mi
nisteriöillä on oikeus edelleen antaa tämän 

Ehdotus 

7§ 

Salassapitovelvollisuuden väistyminen 

Sen estämättä, mitä viranomaisten toimin
nan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) tai 
muussa laissa säädetään salassapidosta, mi
nisteriöillä tai niiden määräämillä viran
omaisilla on oikeus saada julkisyhteisöiltä ja 
julkisilta yrityksiltä tässä laissa tarkoitettuja 
tietoja siten kuin 6 §:n 2 momentissa sääde-
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Voimassa oleva laki 

lain perusteella saamiaan tietoja Euroopan 
yhteisöjen komission käytettäväksi valtion 
tiedonantovelvollisuuden edellyttämässä laa
juudessa. 

73. 

Ehdotus 

tään, ja asianomaisilla ministeriöillä on 
oikeus edelleen antaa tämän lain {>erusteella 
saamiaan tietoja Euroopan yhteisöJen komis
sion käytettäväksi valtion tiedonantovelvolli
suuden edellyttämässä laajuudessa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 

Laki 

vapaakappalelain 10 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 12 päivänä kesäkuuta 1980 annetun vapaakappalelain (420/1980) 10 §:n 2 mo

mentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

10§ 

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun va
paakappaleen julkisuudesta on soveltuvin 
osin voimassa, mitä yleisten asiakirjain jul
kisuudesta on säädetty. 

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun va
paakap{>aleen julkisuudesta on soveltuvin 
osin vmmassa, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) sääde
tään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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74. 
Laki 

hallintomenettelylain 5 ja 15 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 6 päivänä elokuuta 1982 annetun hallintomenettelylain (598/1982) 5 §:n 2 mo

mentti ja 15 §:n 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

5 § 

Käsittelyn julkisuus 

Asiakirjojen julkisuudesta on säädetty erik
seen. 

Asiakirjojen julkisuudesta säädetään viran
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa 
laissa ( 1 ). 

15 § 

Asianosaisen kuuleminen 

Selityksen antamista varten asianosaiselle 
on annettava tieto myös muusta kuin julki
sesta asiakirjasta, jos asianosaisella on yleis
ten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 
(83/51) nojalla oikeus saada tieto sellaisesta 
asiakirjasta. 

Selityksen antamista varten asianosaiselle 
on annettava tieto myös muusta kuin julki
sesta asiakirjasta, jos asianosaisella on viran
omaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain nojalla oikeus saada tieto sellaisesta 
asiakirjasta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 



HE 30/1998 vp 271 

75. 
Laki 

arkistolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 23 päivänä syyskuuta 1994 annetun arkistolain (831/1994) 1 §:n 1 momentin 6 

kohta, 17 §:n 2 momentti ja 19 §:n 1 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 § 
Tämä laki koskee seuraavia arkistonmuodostajia: 

6) muita yhteisöjä, toimielimiä ja henki
löitä niiden suorittaessa julkista tehtävää lain 
tai asetuksen taikka lain tai asetuksen nojalla 
annetun määräyksen perusteella siltä osin 
kuin niille tämän tehtävän johdosta kertyy 
yleisten asiakirjain julkisuudesta annetussa 
laissa (83/51) tarkoitettuja asiakirjoja. 

6) muita yhteisöjä, toimielimiä ja henkilöi
tä niiden suorittaessa julkista tehtäyää lain 
tai asetuksen taikka lain tai asetuksen nojalla 
annetun säännöksen tai määräyksen perus
teella siltä osin kuin niille tämän tehtävän 
johdosta kertyy viranomaisten toiminna_n 
julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) tarkoi
tettuja asiakirjoja. 

17 § 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun yksityi
seen arkistoon kuuluvien yksityisten kirjei
den ja muiden asiakirjojen julkisuudesta on 
noudatettava, mitä julkisuudesta luovuttajan 
kanssa on sovittu. Julkisuudesta on lisäksi 
soveltuvin osin voimassa, mitä asiakirjojen 
julkisuudesta ja henkilötietojen luovuttami
sesta säädetään tai määrätään. 

19 § 
Jos yksityisen hallussa oleva arkisto tai 

siihen kuuluva asiakirja, joka on tieteellisen 
tutkimuksen kannalta tai muusta syystä mer
kityksellinen ja joka ilmeisesti on vaarassa 
tuhoutua tai hävitä taikka jos se tarjotaan 
myytäväksi, arkistolaitoksella on käytettävis
sä olevien määrärahojen puitteissa oikeus 
lunastaa käyP.ään hintaan yksityinen asiakirja 
tai arkisto tmkka ottaa siitä jälJennös. Samal
la on määrättävä lunastetun aineiston julki
seksi tulosta, noudattaen soveltuvin osin, 
mitä asiakirjojen julkisuudesta säädetään tai 
määrätään. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun yksityi
seen arkistoon kuuluvien yksityisten kirjei
den ja muiden asiakirjojen julkisuutta kos
kee, mitä julkisuudesta luovuttajan kanssa 
on sovittu. Julkisuudesta on lisäksi soveltu
vin osin voimassa, mitä viranomaisten toi
minnan julkisuudesta annetussa laissa sääde
tään. 

19 § 
Jos yksityisen hallussa oleva arkisto tai 

siihen kuuluva asiakirja, joka on tieteellisen 
tutkimuksen kannalta tai muusta syystä mer
kityksellinen ja joka ilmeisesti on vaarassa 
tuhoutua tai hävitä, taikka jos se tarjotaan 
myytäväksi, arkistolaitoksella on käytettävis
sä olevien määrärahojen puitteissa oikeus 
lunastaa käyP.ään hintaan yksityinen asiakirja 
tai arkisto tmkka ottaa siitä jälJennös. Samal
la on määrättävä lunastetun aineiston julki
seksi tulosta noudattaen soveltuvin osin, mi
tä viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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76. 
Laki 

yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta annetun lain 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta 20 päivänä joulukuuta 1974 annetun 

lain (998/1974) 13 §:n 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

13 § 

Yksityisluontoisessa arkistossa olevaan 
yleiseen asiakirjaan tai sen jäljennökseen 
sovelletaan yleisten asiakirjain julkisuudesta 
annetun lain (83/51) säännöksiä. 

77. 

Yksityisluontoisessa arkistossa olevaan 
yleiseen asiakirjaan tai sen jäljennökseen 
sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) sääde
tään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan tunnistamis- ja tiedonantojärjestelmän 

täytäntöönpanosta annetun lain 9 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 J?äivänä marraskuuta 1997 Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan 

tunnistamis- ja tiedonantojärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (987/1997) 9 §:n 1 
momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

9§ 

Salassapito 

Rekisteritiedot ovat salassapidettäviä ja 
niiden salassapidosta on voimassa, mitä neu
voston asetuksessa (EY) N:o 1469/95 ja 
yleisten asiakirjain julkisuudesta annetussa 
laissa (83/51) säädetään. 

Ehdotus 

9§ 

Salassapito 

Rekisteritiedot ovat salassapidettäviä ja 
niiden salassapidosta on voimassa, mitä neu
voston asetuksessa (EY) N:o 1469/95 ja vi
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa ( 1 ) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 
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78. Laki 

metsästyslain 89 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun metsästyslain (615/1993) 89 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

89 § 

Asioiden käsittelyssä noudatettava menettely 

Tässä laissa tarkoitettuja asioita Metsästä
jäin keskusjärjestössä, riistanhoitopiireissä ja 
riistanhoitoyhdistyksissä käsiteltäessä on so
veltuvin kohdin noudatettava, mitä hallinto
menettelylaissa (598/82) menettelystä viran
omaisessa säädetään. Vastaavasti on sovel
lettava tiedoksiannosta hallintoasioissa anne
tun lain (232/66) ja yleisten asiakirjain jul
kisuudesta annetun lain (83/51) säännöksiä. 

Ehdotus 

89 § 

Käsittely- ja julkisuussiiönnösten 
soveltaminen 

Tässä laissa tarkoitettuja asioita Metsästä
jäin keskusjärjestössä, riistanhoitopiireissä ja 
riistanhoitoyhdistyksissä käsiteltäessä on so
veltuvin kohdin noudatettava, mitä hallinto
menettelylaissa (598/ 1982) säädetään menet
telystä viranomaisessa. Vastaavasti on sovel
lettava tiedoksiannosta hallintoasioissa anne
tun lain (232/ 1966) ja viranomaisten toi
minnan julkisuudesta annetun lain ( 1 ) 
säännöksiä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

79. Laki 

kalastuslain 77 a § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/1982) 77 a §, sellaisena 

kuin se on laissa 1355/1993, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

77 a § 
Kalastusalueen toimielimen jäsen ja toimi

henkilö toimii tämän lain mukaisissa hallin
to- ja valvontatehtävissä virkamiehen vas
tuulla. Näissä asioissa on noudatettava, mitä 
hallintomenettelylaissa (598/82), tiedoksian
nosta hallintoasioissa annetussa laissa 
(232/66) ja yleisten asiakirjain julkisuudesta 
annetussa laissa (83/51) säädetään viran
omaisista. 

380085S 

Ehdotus 

77 a § 
Kalastusalueen toimielimen jäsen ja toimi

henkilö toimii tämän lain mukaisissa hallin
to- ja valvontatehtävissä virkamiehen vas
tuulla. Näissä asioissa on noudatettava, mitä 
hallintomenettelylaissa (598/ 1982), tiedok
siannosta hallintoasioissa annetussa laissa 
(232/ 1966) ja viranomaisten toiminnan julki
suudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetään vi
ranomaisista. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 
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Liite 2 
Luonnos 

Asetus 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 

Oikeusministerin esittelystä säädetään päivänä kuuta 199 viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain ( 1199 ) 18 ja 36 §:n nojalla: 

1luku 

Asiakirjojen ja tietojärjestelmien luettelointi 
ja arviointi 

1 § 

Selvitykset hyvän tiedonhallintatavan 
toteuttamiseksi 

Viranomaisten on selvitettävä ja arvioitava 
arkistolaissa (83111994) tarkoitettua arkiston
muodostamissuunnitelmaa hyväksi käyttäen 
asiakirjansa ja tietojärjestelmänsä sekä nii
den merkitys sekä tarve ja keinot hyvän tie
donhallintatavan toteuttamiseksi tarpeellisista 
toimenpiteistä. 

Asiakirjojen, tietojärjestelmien ja niihin 
sisältyvien tietojen merkityksen arvioinnissa 
on otettava huomioon seuraavat tekijät: 

1) henkilö tietojen, erityisesti arkaluonteis
ten tietojen suojan tarve; 

2) tietojen salassapidettävyys; 
3) tietojen käyttötarkoituksia koskevat ra

joitukset; 
4) tietojen häiriöttömän saatavuuden, käy

tettävyyden ja laadun merkitys yleiseltä kan
nalta sekä viranomaisen tehtävän hoidossa ja 
viranomaisten yhteistyössä; sekä 

5) tietojen laadun merkitys yksilön ja yh
teisöjen etujen ja oikeuksien kannalta erityi
sesti kär.tettäessä niitä päätöksenteon pohja
na tai otkeuksien ja velvollisuuksien osoitta
jina. 

2 § 

A siakirjahakem istot 

Viranomaisella tulee olla sillä käsiteltävä
nä olevien asioiden seurantaa varten tiedot 
siitä, mitä diaareita ja muita asiakirjahake
mistoja viranomaisella on tai miten tieto vi-

ranomaisen julkisista asiakirjoista voidaan 
muuten löytää. 

Viranomaisen tulee huolehtia, että diaarin 
ja muiden asiakirjahakemistojen väliset suh
teet selvitetään ja että käsiteltävä asia, mikäli 
mahdollista, kirjataan vain kerran ja että 
asiakirjahakemistoja voidaan käyttää myös 
niihin merkittyjen asioiden arkistolaissa tar
koitettuna arkistohakemistona. 

3 § 

Asiakirjahakemistoon merkittävät tiedot 

Asiakirjahakemistosta on ilmettävä vi
ranomaiselle käsiteltäväksi lähetetystä asias
ta: 

1) asian vireille saattajaa, asian saapumis
päivää sekä asian laatua koskevat tiedot; 

2) asiassa suoritetut välitoimenpiteet, kuten 
toimitukset, selvitys- ja lausuntopyynnöt se
kä niihin saadut vastaukset; sekä 

3) asian lopputoimenpiteet, kuten päätök
sen ratkaisupätvä. 

Edellä 1 momentissa säädetyt tiedot on 
vastaavasti oltava saatavissa asiassa, jonka 
viranomainen on ottanut itse käsiteltäväk
seen. 

4§ 

A siakirjahakemiston julkisuuden 
toteuttaminen 

Asiakirjahakemista on pidettävä yleisön 
nähtävänä viranomaisen kirjaamassa sekä 
muussa yleisöpalvelupisteessä. 

Käytetty diaarikaava ja muut asiakirjojen 
luokitteluperusteet on hitettävä asiakirjaha
kemiston yhteyteen. 

Salassa pidettävää asiakirjaa koskevasta 
asiakirjahakemiston merkinnästä on annetta-
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va ne tiedot, jotka voidaan antaa salassa pi
dettävän tiedon paljastumatta. 

5 § 

Tietojärjestelmien luettelointi ja kuvaus 

Viranomaisen on laadittava tietojärjestel
mistään seloste, josta ilmenee tietojärjestel
män käyttötarkoitus ja siihen talletettavat 
tiedot. Selosteen laatiminen ei ole tarpeen, 
jos tietojärjestelmän merkinnät eivät ole jul
kisia. 

Henkilörekisteristä laadittavasta rekiste
riselosteesta on voimassa, mitä erikseen sää
detään. 

2 luku 

Tietoturvallisuudesta huolehtiminen 

6§ 

Tietoturvallisuuden suunnittelu, toteutus ja 
seuranta 

Viranomaisen on suunniteltava ja toteutet
tava tarpeelliset toimenpiteet asiakirjojen, 
tietojärjestelmien ja niihin sisältyvien tieto
jen suojaamiseksi tahattomalta ja oikeudetto
malta muuttamiselta ja hävittämiseltä. 

Toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutet
taessa on tietojen merkityksen lisäksi otetta
va huomioon tietojen saatavuuteen, käytettä
vyyteen, laatuun Ja suojaan sekä tietojärjes
telmien turvallisuuteen vaikuttavat uhat sekä 
niiden vähentämiseksi ja poistamiseksi käy
tettävissä olevat keinot ja niiden kustan
nukset sekä muut vaikutukset. 

Toimenpiteiden toteutumista on tarpeelli
sessa laaJuudessa valvottava ja arvioitava 
niiden toimivuutta ja muutostarpeita sopivin 
väliajoin sekä ryhdyttävä tOimenpiteisiin 
havaittujen puutteiden korjaamiseksi. 

7 § 

Asiakirjojen, tietojärjestelmien ja tietojen 
luokitus 

Viranomainen voi luokitella salassa pidet
tävät tai muut erityistä suojaa tarvitsevat 
asiakirjat ja tietojärjestelmät sekä niihin si
sältyvät tiedot erilaisten käsittely- ja suo
jausvaatimusten huomioon ottamiseksi sekä 
turvajärjestelyjen toteuttamiseksi luokkiin ot-

taen huomioon, mitä tietojen merkityksestä 
1 §:ssä säädetään, jollei valtioneuvoston 9 
§:ssä tarkoitetuista määräyksistä muuta joh
du. 

Suojattavaksi luokiteltujen asiakirjojen, 
tietojärjestelmien ja niihin sisältyvien tieto
jen turvajärjestelyjä toteutetaan 8 §:ssä sää
dettyinä yleisinä tietoturvallisuustoimenpi
teinä, jollei tietojärjestelmästä ja sen tietojen 
merkityksestä keskeisille yleisille eduille ja 
yksilön oikeuksille muuta johdu. 

8 § 

Suojattavaksi luokiteltujen tietojen 
yleiset tietoturvallisuustoimenpiteet 

Suojattavaksi luokiteltuun tietoaineistoon 
kuuluvia asiakirjoja ja viestejä laadittaessa, 
käsiteltäessä, talletettaessa ja hävitettäessä on 
ryhdyttävä toimenpiteisiin sen varmistami
seksi, että 

1) asiakirjojen tietojenkäsittely- ja säily
tystilat ovat asianmukaisesti valvottuja ja 
suojattuja~ 

2) asiakirjojen saatavuus ja tietojärjestel
miin, verkkoihin, tiedostoihin ja palveluihin 
pääsy on valvottua ja luvaton tunkeutuminen 
niihin estetään; 

3) asiakirjojen ja viestien käytettävyys var
mistetaan varmuus- ja suojakopioilla~ 

4) asiakirjojen käyttäjät luetteloidaan ja 
tietojen käytön valvonnassa käytetään laki
menettelyä ja raportointia sekä organisoidaan 
niiden seuranta; 

5) asiakirjoja ja tietoja käsittelevät ja käyt
tävät vain ne henkilöt, joiden virkatehtäviin 
asian käsittely kuuluu ja käyttöoikeudet raja
taan asianmukaisesti~ 

6) tietoja luovuttavat vain ne, joiden tehtä
väksi siitä huolehtiminen on erikseen annet
tu~ ja että 

7) tietoliikenneyhteydet suojataan ohjel
mistollisesti ja fyysisesti. 

9 § 

V aitioneuvoston määräykset ja ohjeet 

Valtioneuvosto voi antaa tarkempia mää
räyksiä ja ohjeita asiakirjojen ja tietojärjes
telmien ja niihin talletettujen tietojen suoJaa
misessa, tietojen eheyden ja laadun varmis
tamisessa sekä tietojen siirrossa tietoverkko
jen välityksellä noudatettavista teknisistä tie
toturvallisuustoimenpiteitä ja menettelyä 
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koskevista vaatimuksista sekä niiden tason 
määrittelyssä noudatettavasta asiakirjojen ja 
tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tie
tojen luokituksesta valtionhallinnossa. 

3luku 

Tiedon tuotanto ja jakelu 

10§ 

Tiedotuksen järjestäminen 

Viranomaisen on huolehdittava siitä, että 
viranomaisen ulkoisen tiedotuksen periaat
teet ja vastuusuhteet, tiedottajan asema sekä 
viranomaisen kannalta merkittävimmät tiedo
tettavat asiat ja tiedotuksessa noudatettavat 
tavat on määritelty, jollei tätä viranomaisen 
henkilökunnan vähyyden, toimialan, työjär
jestyksen tai muiden annettujen ohjeiden 
vuoksi ole pidettävä ilmeisen tarpeettomana. 

Kunnan tiedotusvelvollisuudesta on säädet
ty erikseen. 

4luku 

Erinäiset säännökset 

11 § 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan päivänä 
kuuta 199. 

Edellä tarkoitetut asiakirjahakemistot ja 
tietojärjestelmäluettelot on laadittava vuoden 
kuluessa sekä 1 §:ssä tarkoitetut selvitykset 
ja 6 §:ssä tarkoitettu tietoturvallisuunnitelma 
on laadittava kahden vuoden kuluessa ase
tuksen voimaantulosta. Ennen lain voimaan
tuloa käyttöön otetut tietojärjestelmät on 
saatettava tämän asetuksen mukaiseen kun
toon viiden vuoden kuluessa asetuksen voi
maantulosta. 
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Liite 3 
Luonnos 

Asetus 

eräiden salassapitosäännösten kumoamisesta 

Oikeusministerin esittelystä säädetään päivänä 
julkisuudesta annetun lain ( 1 ) 36 §:n nojalla: 

kuuta 199 viranomaisten toiminnan 

1 § 
Tällä asetuksella kumotaan: 
1) hankinnoista, joihin ei sovelleta lakia 

julkisista hankinnoista 6 ~äivänä toukokuuta 
1994 annetun asetuksen (342/1994) 15 §; 

2) valtion hankinnoista 22 päivänä joulu
kuuta 1993 annetun asetuksen (1416/1993) 
15 §; 

3) valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta 
5 päivänä marraskuuta 1993 annetun asetuk
sen (940/1993) 17 §; 

4) mittatekniikan keskuksesta 12 päivänä 
huhtikuuta 1991 annetun asetuksen 
(678/1991) 15 §; 

5) vaarallisten aineiden kuljetukseen käy
tettävien säiliöiden ja pakkausten tarkastuk
sia suorittavasta tarkastuslaitoksesta 27 päi
vänä lokakuuta 1995 annetun asetuksen 
(1208/1995) 2 §; 

6) työvoima-avustajista 25 päivänä helmi
kuuta 1977 annetun asetuksen (209/1977) 7 
§, sellaisena kuin se on asetuksessa 
1123/1988; 

7) puolustusministeriöstä 18 päivänä maa
liskuuta 1994 annetun asetuksen (218/ 1994) 
13 §; 

8) sähköisen viestinnän varautumisesta 19 
päivänä joulukuuta 1997 annetun asetuksen 
(1297/1997) 5 §; 

9) ulkoasiainhallinnosta 10 päivänä helmi
kuuta 1995 annetun asetuksen (166/1995) 32 
§; 

10) puolustusvoimista 20 päivänä heinä
kuuta 1992 annetun asetuksen (667/1992) 66 
§; 

11) asevelvollisuuslain soveltamisesta 26 
päivänä tammikuuta 1951 annetun asetuksen 
(63/1951) 26 §:n 2 momentti, sellaisena kuin 
se on asetuksessa 1361/1988; 

12) rajavartiolaitoksesta 28 päivänä mar-
raskuuta 1994 annetun asetuksen 
(1026/1994) 48 §; 

13) ammattikorkeakouluopinnoista 3 päi-

vänä maaliskuuta 1995 annetun asetuksen 
(256/1995) 36 §; 

14) 24 päivänä syyskuuta 1982 annetun 
ilmansuojeluasetuksen (716/1982) 7 a §:n 3 
momentti ja 21 §, sellaisina kuin ne ovat 7 a 
§:n 3 momentti asetuksessa 306/1996 sekä 
21 § asetuksessa 1231/1991 ; 

15) 11 päivänä helmikuuta 1994 annetun 
suojauskemikaaliasetuksen ( 123/1994) 8 §; 

16) 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun 
kaasulaiteasetuksen (1434/1993) 11 §; 

17) maatalouden taloudellisesta tutkimus
laitoksesta 15 päivänä maaliskuuta 1996 an
netun asetuksen (153/1996) 7 §; 

18) maatalouden tutkimuskeskuksesta 30 
päivänä joulukuuta 1997 annetun asetuksen 
(1396/1997) 12 §; 

19) kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta 
11 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuk
sen (1281/1992) 16 §; 

20) eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksesta 
11 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuk
sen (1282/1992) 18 §; 

21) riista- ja kalatalouden tutkimuslaitok
sesta 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun 
asetuksen (1070/1993) 16 §; 

22) terveY.denhuolto-oppilaitoksista 30 päi
vänä huhukuuta 1987 annetun asetuksen 
(501/1987) 48 §; 

23) sosiaalialan oppilaitoksista 30 päivänä 
huhtikuuta 1987 annetun asetuksen 
(499/1987) 45 §; 

24) kansanterveyslaitoksesta 24 päivänä 
toukokuuta 1991 annetun asetuksen 
(848/1991) 17 §; 

25) 23 päivänä joulukuuta 1987 anne
tun valtion virkaehtosopimusasetuksen 
(1203/1987) 3 §, sellaisena kuin se on ase
tuksessa 878/1992. 

2§ 
Tämä asetus tulee voimaan 

kuuta 199. 
päivänä 
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Liite 4 
Luonnos 

Asetus 

yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun asetuksen muuttamisesta 

Oikeusministerin esittelystä 
kumotaan yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin 14 päivänä kesäkuuta 1991 anne

tun asetuksen (946/1991) 7- 9 §ja 7 §:n edellä oleva väliotsikko sekä 
muutetaan 13 § seuraavasti: 

13 § 
Kun piirimalli on rekisteröity, ovat hake

musta koskevat asiakirjat julkisia, jollei yk
sinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin 
annetun lain 24 a tai 24 b §:stä muuta joh
du. Edellä 5 §:ssä tarkoitetusta aineistosta ei 

kuitenkaan saa valmistaa tai luovuttaa kopi
oita muuten kuin rekisteriviranomaisen teh
tävien hoitoa varten. 

Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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Liite 5 
Luonnos 

Asetus 

vakuutusyhdistystarkastuksesta annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta 

Oikeusministerin esittelystä 
muutetaan vakuutusyhdistystarkastuksesta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen 

(1141/1994) 9 §seuraavasti: 

9 § 
Vakuutusyhdistystarkastuksen asiakirjat 

säilytetään vakuutusyhdistystarkastuksen ar
kistossa. Arkiston hoidossa on noudatettava, 
mitä laissa viranomaisten toiminnan julki
suudesta ( 1 ) säädetään. 

Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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Luonnos 

Asetus 

rautatiekuljetusasetuksen 7 § :n muuttamisesta 

Oikeusministerin esittelystä 

Liite 6 

muutetaan 5 päivänä syyskuuta 1975 annetun rautatiekuljetusasetuksen (714/1975) 7 § seu
raavasti: 

7 § 
Rautatiekuljetuksiin liittyvien asiakirjojen 

julkisuudesta on voimassa, mitä laissa viran
omaisten toiminnan julkisuudesta ( 1 ) sää
detään. 

Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 
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Liite 7 
Luonnos 

Asetus 

k01keimmasta hallinto-oikeudesta annetun asetuksen 7 § :n muuttamisesta 

Oikeusministerin esittelystä 
muutetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta 30 päivänä syyskuuta 1977 annetun asetuksen 

(702/1977) 7 §:n 4 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 227/1988, seuraavasti: 

7§ 
Kansliaistunnossa ratkaistaan asiat, jotka 

koskevat: 

4) viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain ( 1 ) mukaan viranomaisen 
ratkaistavia hakemuksia; 

380085S 

Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 
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Liite 8 
Luonnos 

Asetus 

kemikaaliasetuksen muuttamisesta 

Oikeusministerin esittelystä 
kumotaan 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetun kemikaaliasetuksen (67511993) 13 §ja 14 

§:n 3 momentti, sellaisena kuin ne ovat, 13 § osaksi asetuksessa 1153/1994 ja 14 §:n 3 mo
mentti mainitussa asetuksessa, sekä 

muutetaan 14 §:n otsikko seuraavasti: 

14 § 

Ilmoitettujen aineiden luettelo Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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Liite 9 
Luonnos 

Asetus 

torjunta-aineasetuksen muuttamisesta 

Oikeusministerin esittelystä 
kumotaan 19 päivänä toukokuuta 1995 annetun torjunta-aineasetuksen (792/1995) 20 § 

sekä 
muutetaan 4 luvun otsikko seuraavasti: 

4luku 

Tutkimustietojen hyväksikäyttö Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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Liite JO 
Luonnos 

Asetus 

metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen 31 §:n 
muuttamisesta 

Oikeusministerin esittelystä 
kumotaan metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta 12 päivänä helmikuuta 

1996 annetun asetuksen (93/1996) 31 §:n 2 momentti sekä 
muutetaan 31 §:n otsikko seuraavasti: 

31 § 

T ilintarkastajan tietojensaantioikeus Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 199. 

päivänä 


