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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viranomaisten toimin
nan julkisuudesta annetun lain 38 § :n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annettu laki tuli voimaan joulukuussa 1999. 
Lain mukaan viranomaisten on toiminnas
saan noudatettava hyvää tiedonhallintatapaa, 
mikä edellyttää muun muassa sitä, että vi
ranomaisten tietojärjestelmistä on saatavissa 
helposti julkiset tiedot. Tämä voi edellyttää 
tietojärjestelmien muuttamista. Lain mukaan 
tietojärjestelmien kuntoon saattamiseen so-
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velletaan kolmen vuoden siirtymäaikaa. 
Esityksessä ehdotetaan mainitun lain siirty

mäsäännöstä muutettavaksi siten, että viran
omaisten tietojärjestelmät tulisi saattaa lain 
edellyttämään kuntoon viiden vuoden ku
luessa lain yleisestä voimaantulopäivästä. 
Muutos on tarpeen kustannusten säästämi
seksi sekä muutostöiden ohjauksen järjestä
miseksi. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila ja sen arviointi 

Laaja julkisuus- ja salassapitolainsäädän
nön kokonaisuudistus toteutettiin vuonna 
1999 annetulla lailla viranomaisten toimin
nan julkisuudesta (62111999) ja siihen liitty
villä laeilla. Uudistukseen kuuluvat säädök
set tulivat voimaan 1 päivänä joulukuuta 
1999. 

Uudistuksen yhtenä tavoitteena on toteut
taa hyvää tiedonhallintatapaa. Hyvän tie
donhallinnan käsitteen avulla on pyritty liit
tämään yhteen viranomaisten tietoaineistoi
hin liittyvien erilaisten intressien huomioon 
ottamista koskevat velvoitteet. Tällaisia ovat 
asiakirjojen julkisuus ja salassapito, ar
kistointi, henkilötietojen suoja ja tietojen 
käyttörajoitukset sekä tietoturvallisuus. 

Säännökset hyvästä tiedonhallintatavasta 
sisältyvät viranomaisten toiminnan julkisuu
desta annetun lain 18 §:ään. Lain mukaan 
viranomaisen tulee suunnitella ja toteuttaa 
asiakirja- ja tietohallintonsa samoin kuin 
ylläpitämänsä tietojärjestelmät ja tietojenkä
sittelyt niin, että asiakirjojen julkisuus voi
daan vaivattomasti toteuttaa ja että asiakirjat 
ja tietojärjestelmät sekä niihin sisältyvät tie
dot arkistoidaan tai hävitetään asianmukai
sesti ja että asiakirjojen ja tietojärjestelmien 
sekä niihin sisältyvien tietojen suoja, eheys 
ja laatu turvataan asianmukaisin menettelyta
voin ja tietoturvallisuusjärjestelyin ottaen 
huomioon tietojen merkitys ja käyttötarkoi
tus (18 § 1 mom. 4 kohta). 

Asiakirjojen ja tietojärjestelmien hyvä jul
kisuus- ja salassapitorakenne on osa hyvää 
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. Tämä velvoite samoin kuin 
muutkin hyvän tiedonhallintatavan toteut
tamiseksi tarpeelliset toimenpiteet voivat 
vaatia muutoksia myös tietojärjestelmiin. 

Tietojärjestelmien muutostöiden suoritta
miselle varatusta siirtymäajasta säädetään vi
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun 

lain 38 §:ssä. Sen mukaan ennen lain voi
maantuloa käyttöönotetut tietojärjestelmät on 
suojattava ja niissä olevien tietojen suojaa, 
eheyttä ja laatua turvaavat toimenpiteet to
teutettava lain mukaisina kolmen vuoden 
kuluessa lain voimaantulosta. 

Kolmen vuoden siirtymäaika on osoittau
tunut liian lyhyeksi. Muutostöiden suunnit
telu ja toteuttaminen edellyttää, että viran
omaiset ovat ennättäneet kartoittaa ja arvioi
da tietoaineistoosa sekä arvioida tietoturval
lisuuteen liittyvät riskit ja toimenpiteet nii
den vähentämiseksi. Tässä arvioinnissa eten
kin valtionhallinnossa tulisi myös olla käy
tettävissä tietoturvallisuutta ohjaavat alem
manasteiset säännökset ja ohjeet, joita val
mistellaan valtiovarainministeriössä. 

Viranomaisten tietojärjestelmiin joudutaan 
säännönmukaisesti tekemään merkittävimpiä 
muutoksia noin viiden vuoden välein. Jos 
julkisuuslainsäädännöstä johtuvia muutoksia 
ei voida ajoittaa tietojärjestelmien normaali
en muutostöiden yhteyteen, muutoksista ai
heutuu valtiovarainministeriön arvioiden mu
kaan kymmenien miljoonien markkojen lisä
kustannukset hallinnolle. Kysymys ei kui
tenkaan ole vain kustannuksista, vaan myös 
siitä, että hyvän tiedonhallintatavan edellyt
tämät selvitys-, suunnittelu- ja toteutustehtä
vät on pääosin tehtävä viranomaisten omin 
henkilöresurssein ja henkilöstön muiden teh
tävien ohessa. 

2. Esityksen vaikutukset 

Tietojärjestelmien muutostöiden ajoittami
sella viiden vuoden ajalle voimassa olevassa 
laissa säädetyn kolmen vuoden sijasta voi
daan saavuttaa merkittäviä taloudellisia sääs
töjä hallinnon tietohallinnon kustannuksissa. 
Muutoksella ei sen sijaan ole vaikutusta jul
kisuusperiaatteen mukaiseen tiedonsaantioi
keuden laajuuteen. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä oikeusmi
nisteriössä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Laki viranomaisten toiminnan jul
kisuudesta 

38 §. Siirtymäsäännös. Pykälää ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että aika saattaa tietojär
jestelmät lain edellyttämään kuntoon piden
nettäisiin kolmesta vuodesta viiteen vuoteen 
lain yleisestä voimaantulosta. Kuntoon saat
taminen tulisi siten olla suoritettuna vii
meistään 30 päivänä marraskuuta 2004. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan heti, 
kun se on hyväksytty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 

Laki 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 38 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain 

(62111999) 38 § seuraavasti: 

38 § 

Siirtymäsäännös 

Lain 18 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut luettelot ja kuvaukset on laaditta
va vuoden kuluessa lain voimaantulosta. En
nen tämän lain voimaantuloa käyttöönotetut 

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2000 

tietojärjestelmät on suojattava ja niissä olevi
en tietojen suojaa, eheyttä ja laatua turvaavat 
toimenpiteet toteutettava tämän lain mukaisi
na viiden vuoden kuluessa lain voimaantu
losta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 2000. 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

Oikeusministeri Johannes Koskinen 
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Liite 

Laki 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 38 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain 

(62111999) 38 §seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

38 § 

Siirtymäsäännös 

Lain 18 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut luettelot ja kuvaukset on laaditta
va vuoden kuluessa lain voimaantulosta. En
nen tämän lain voimaantuloa käyttöönotetut 
tietojärjestelmät on suojattava ja niissä olevi
en tietojen suojaa, eheyttä ja laatua turvaavat 
toimenpiteet toteutettava tämän lain mukaisi
na kolmen vuoden kuluessa lain voimaantu
losta. 

Ehdotus 

38 § 

Siirtymäsäännös 

Lain 18 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut luettelot ja kuvaukset on laaditta
va vuoden kuluessa lain voimaantulosta. En
nen tämän lain voimaantuloa käyttöönotetut 
tietojärjestelmät on suojattava ja niissä olevi
en tietojen suojaa, eheyttä ja laatua turvaavat 
toimenpiteet toteutettava tämän lain mukaisi
na viiden vuoden kuluessa lain voimaantu
losta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 2000. 

päivänä 


