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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE TILASTOLAIKSI JA LAIKSI VIRAN-
OMAISTEN TOIMINNAN JULKISUUDESTA ANNETUN LAIN 24 §:N MUUTTAMISESTA 
(HE 157/2003 VP) 

 
 
Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi tilastolaki, jolla kumottaisiin voi-
massa oleva vuonna 1994 annettu tilastolaki (62/1994). Tilastolaki on valtion 
tilastotointa koskeva yleislaki. Valtion tilastotointa koskevat erityissään-
nökset ovat laki maaseutuelinkeinotilastoista (1197/1996), laki maaseu-
tuelinkeinorekisteristä (1515/1994), laki sosiaali-ja terveysalan tutkimus-ja 
kehittämiskeskuksen tilastotoimesta (409/200l)f väestönlaskentalaki 
(154/1938) sekä laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä 
(556/1989). Viimeksi mainittua lakia täydentää asetus terveydenhuollon 
valtakunnallisista henkilörekistereistä (774/1989). 
 
Ehdotetun uuden lain valmistelun lähtökohtana ovat olleet perustuslaki ja 
muussa lainsäädännössä tapahtunut kehitys, erityisesti viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annettu laki (621/1999) ja henkilötietolaki (523/1999). 
Ehdotetussa laissa on tukeuduttu viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annettuun lakiin ja henkilötietolakiin sekä niissä omaksuttuihin käsitteisiin. 
Vain silloin kun tilastotoimen ja erityisesti tietoja luovuttavien tahojen 
kannalta on tarkoituksenmukaista, ehdotettuun lakiin on otettu yksi-
tyiskohtaisia viittauksia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun 
lakiin. Lisäksi lain valmistelussa on otettu huomioon tilastolain soveltami-
sesta saadut kokemukset sekä muut muutos-ja kehittämistarpeet. Lain val-
mistelussa on pyritty edistämään voimassa olevan lain mukaista tiedonanta-
jien ja tilastoviranomaisten välistä yhteistyötä ja keskinäistä luottamusta. 
 
Ehdotetun lain tietojen julkisuutta ja salassapitoa sekä yksityisyyden suojaa 
koskevien säännösten keskeinen perusta on perustuslain 2 luvun julkisuutta 
ja yksityisyyttä koskevat säännökset. Erityisesti merkittävä on perustuslain 
10 §:n 1 momentti, jonka mukaan jokaisen yksityiselämä on turvattu. Hen-
kilötietolain mukaan myös kaikkia ammatinharjoittajia koskevat tiedot mu-
kaan lukien heidän harjoittamaansa liiketoimintaa koskevat tiedot ovat hen-
kilötietoja. Perustuslain mukaan henkilötietojen suojasta säädetään tar-
kemmin lailla. Ehdotettuun lakiin on perustuslakivaliokunnan lausuntokäy-
tännön mukaisesti ja erityisesti henkilötietojen suojaa koskevan perusoike-
ussäännöksen johdosta säännökset, joista ilmenee rekisteröinnin tavoite, re-
kisteröitävien henkilötietojen sisältö, tietojen sallitut käyttötarkoitukset mu- 
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kaan luettuna tietojen luovutettavuus ja tietojen säilytysaika henkilötietore-
kisterissä sekä rekisteröidyn oikeusturva. Myös näiden seikkojen sääntele-
misen kattavuus ja yksityiskohtaisuus lain tasolla on otettu lain valmistelun 
lähtökohdaksi. 
 
 

Tilastotointa koskevat yleiset periaatteet ja menettelytavat 
 
Ehdotettuun lakiin on otettu säännökset tilastotarkoituksiin kerättyjen tietojen 
luovuttamisesta ja käyttötarkoituksesta. Lähtökohtana on, että tilastotar-
koituksiin kerätyt perusaineistot ovat salassa pidettäviä eikä niitä saa luo-
vuttaa edelleen. Ehdotetun lain mukaan (12 §) tilastotarkoituksiin saatujen 
tietojen salassapito ja julkisuus määräytyvät laissa ehdotettuja poikkeuksia 
lukuun ottamatta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mu-
kaan. Tämän vuoksi ehdotetaan myös viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annettua lakia (24 § 1 momentti 16 kohta) muutettavaksi niin, että kaikki 
tilastojen perusaineistot ovat salassa pidettäviä, jollei laissa toisin säädetä. 
Myös tilastotietojen massaluonteisuudesta johtuen tämä periaate on tarkoi-
tuksenmukainen. Ehdotettu salassapitoperiaate vastaa voimassa olevan ti-
lastolain periaatteita. 
 
Tilastotarkoituksiin kerättyjä salassa pidettäviä tietoja voitaisiin luovuttaa (13 
§) ainoastaan ehdotetussa laissa tai muussa erityisesti valtion tilastotointa 
koskevassa laissa säädetyin perustein taikka sen nimenomaisella 
suostumuksella, joita tiedot koskevat. Tietoja ei kuitenkaan saa luovuttaa 
käytettäväksi mtkinnassa, valvonnassa, oikeudenkäynnissä, hallinnollisessa 
päätöksenteossa tai muussa vastaavassa henkilöä, yritystä, yhteisöä tai sää-
tiötä koskevan asian käsittelyssä. 
 
Ehdotetun lain mukaan tilastotarkoituksiin kerättyjä tietoja käsiteltäessä on 
huolehdittava siitä, ettei kenenkään yksityisyys tai liike- tai ammattisalaisuus 
vaarannu (10 § 1 momentti). Lisäksi tilastot tulee laatia niin, ettei niistä ole 
suoraan tai välillisesti tunnistettavissa ne, joita tilastot koskevat, ellei 
tunnistamista koskeva tieto ole tämän lain mukaan julkinen (11 § 2 mo-
mentti). 
 
Yksityiselämän suojan toteutumiseksi sekä tiedonantajien ja tiedon kohteiden 
oikeuksien varmistamiseksi ehdotetussa laissa on täsmennetty tilastojen 
laatimisen eri vaiheita koskevia menettelysäännöksiä (2 luku - 4 luku). Eri-
tyisesti eri osapuolten välisellä yhteistyöllä ja tilastoviranomaisten tiedot-
tamisvelvollisuudella (6 §, 7 § ja 9 §) pyritään lisäämään tilastotoimen 
avoimuutta sekä eri osapuolten välistä luottamusta. Myös tietojen käsittelyssä 
noudatettavat kansainväliset suositukset ja tilastoeettiset periaatteet (10 § 2 
momentti) korostavat hyvän tilastotavan noudattamista. Tilastotarkoituksiin 
kerättyjen tietojen säilytysaika määritellään arkistolain (831/1994) mukaan. 
Ehdotetun lain keskeisiä tavoitteita onkin varmistaa niiden oikeuksien 
toteutuminen, jotka luovuttavat tietoja tilastointia varten tai joita tiedot 
koskevat. 
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Tilastoviranomaisten oikeudesta kerätä tietoja tiedonantovelvollisuuden nojalla 
 
Ehdotetun lain kuten myös voimassa olevan lain mukaan tiedonantovelvol-
lisuudesta tulee säätää lailla. Ehdotetun lain mukaan (2 § 2 momentti 1 koh-
ta) tilastokeskus tilastotoimen yleisviranomaisena sekä maa- ja metsätalo-
usministeriön tietopalvelukeskus, tullihallitus ja sosiaali-ja terveysalan tut-
kimus- ja kehittämiskeskus ovat tilastoviranomaisia niiden hoitaessa laissa 
säädettyjä tilastojen laadintaan liittyviä tehtäviä. Tilastoviranomaisten oi-
keudesta kerätä tietoja tiedonantovelvollisuuden nojalla säädetään tilasto-
keskuksen osalta ehdotetussa laissa (5 luku) ja muiden tilastoviranomaisten 
osalta niiden tilastotointa koskevissa erityislaeissa. Muut viranomaiset laa-
tivat vain asianomaisen viraston toimialaa koskevia tilastoja hallussaan ole-
vista, muihin kuin tilastotarkoituksiin kerätyistä tiedoista taikka vapaaehtoi-
suuden perusteella tilastotarkoituksiin kerätyistä tiedoista (2 § 2 momentti 2 
kohta). 
 
Ehdotettuun lakiin on otettu tietojen käyttötarkoitusta koskevien säännösten 
lisäksi säännökset tilastokeskuksen keräämistä tiedoista mukaan lukien 
säännökset sen keräämistä henkilötiedoista. Ehdotetuilla säännöksillä ei ole 
lisätty tilastokeskuksen oikeutta kerätä tietoja tiedonantovelvollisuuden no-



 

jalla. Perustuslain näkökulmasta kerättävien tietojen sääntelyn kattavuus ja 
yksityiskohtaisuus lain tasolla on erittäin merkittävää. Ehdotetuissa laissa 
kerättävät henkilötiedot (15 §) ja muut kerättävät tiedot (14 §) on sijoitettu eri 
pykäliin. Voimassa olevassa laissa henkilötietoja ei ole erotettu omaksi 
kokonaisuudekseen. Tiedonantovelvollisuuden perusteella kerättävät henki-
lötiedot on ehdotetussa laissa määritelty selvästi voimassa olevaa lakia yk-
sityiskohtaisemmalla tasolla. Kaikki tiedonantovelvollisuuden perusteella 
kerättävät tiedot on ehdotetussa laissa määritelty käsitetasolla. Käsitteisiin 
sisältyviä yksittäisiä tietoja on tarkemmin kuvattu yksityiskohtaisissa perus-
teluissa. Tilastokeskus kerää noin 20.000 eri tietoa, joista valtaosa on henki-
lötietoja. Tämän vuoksi ei ole mahdollista ottaa lakiin jokaista yksittäistä 
tietoa. Lain valmistelussa on lähdetty siitä, että ehdotettu sääntelyn kattavuus 
ja yksityiskohtaisuus, jota avoimuus ja tilastoviranomaisten laaja neuvottelu-
ja tiedottamisvelvollisuus täydentävät, täyttää perustuslain asettamat 
vaatimukset. 
 
 

Perustuslakivaliokunnan eräät kommentit 
 
Verrattuna voimassa olevaan lakiin ehdotetussa laissa on lain rakennetta 
koskevien uudistusten ja aineellisten muutosten lisäksi useita määrittelyjä ja 
menettelyjä koskevia tarkennuksia. Hallituksen esitykseen liittyy ehdotus 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (laki 2) 24 §:n 16 kohdan 
muuttamiseksi. Aineellinen muutos koskee tiedonantovelvollisuuden nojalla 
kerättyjen tietojen salassapitovelvollisuutta. Periaate on voimassa olevassa 
tilastolaissa. Ehdotetussa hallituksen esityksessä periaate otettaisiin 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin kyseisen lain 
uudistamisen yhteydessä omaksutuista periaatteista johtuen. Samalla ehdo-
tetaan säännöksen terminologiaa tarkentamista vastaaman kyseisessä laissa 
yleisesti käytettyä terminologiaa eli sana perusaineisto ehdotetaan korvatta-
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vaksi sanalla asiakirja. Kyseisen lain 5 §:ssä asiakirjalla on laaja sisältö, mikä 
kattaa käsitteen perusaineisto ja on sitä huomattavasti laajempi. 
 
Perustuslakivaliokunta on katsonut myös, että salassa pidettävien tietojen 
luovuttamista koskeva tilastolain (laki 1) 13 §:n 2 momentin tarkistamista 
tulisi harkita siltä osin kun on kyse yhteiskuntaoloja koskevasta tutkimuk-
sesta. Ehdotettu säännös vastaa voimassa olevan lain 18 §:n 2 momenttia, 
jonka mukaan "tilastoja laativa viranomainen voi luovuttaa tilastotarkoituk-
siin keräämiään tietoja yhteiskuntaoloja koskevia tieteellisiä tutkimuksia ja 
tilastollisia selvityksiä varten". Tilastolaissa käsitteellä yhteiskuntaolot ei 
tarkoiteta vain jotain yhteiskuntatieteellistä tieteenhaaraa vaan yleensä val-
tion tilastotoimen koko toimialaa. Ehdotetun lain 2 §:n 1 momentissa mää-
ritellään valtion tilastotoimen tehtäväksi huolehtia yhteiskuntaoloja ja niiden 
kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta. Edelleen 3 §:n mukaan ehdotetun 
lain tarkoituksena on yhteiskunnallista päätöksentekoa ja suunnittelua varten 
tarvittavan luotettavan tilastotiedon saannin varmistaminen jne. Tällä tavoin 
on pyritty turvaamaan toisaalta tietojen käyttötarkoitussidon-naisuus ja 
toisaalta niiden laaja käyttömahdollisuus. 
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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE TILASTOLAIKSI JA LAIKSI 
VIRANOMAISTEN TOIMINNAN JULKISUUDESTA ANNETUN LAIN 24 §:N 
1 MOMENTIN MUUTTAMISESTA (HE 157/2003 VP); LAUSUNTO 
EDUSKUNNAN HALLINTOVALIOKUNNALLE 
 
 

Esityksessä ehdotetaan, että tilastolaki uudistettaisiin kokonaisuudessaan. 
Oikeusministeriö on ollut lainvalmistelussa mukana, eikä sillä yleisesti ole 
huomauttamista esityksen johdosta. 
 
 

Tilastolain kokonaisuudistukseen sisältyvillä säädösehdotuksilla on merkitystä 
perustuslain 10 §:n 1 momentissa säädetyn yksityiselämän suojan sekä henkilötietojen 
suojan, 12 §:n 2 momentissa säädetyn julkisuusperiaatteen mukaisen 
tiedonsaantioikeuden sekä tieteellisen tutkimuksen vapauden kannalta. 
 
Valtion tilastoviranomaisilla on keskeinen tehtävä huolehtia yhteiskunnallisessa 
päätöksenteossa tarpeellisten tietojen tuottamisessa. Suomessa tilastojen 
perusaineistojen hankinta rakentuu hyvin laajasti hallinnollisiin tietoaineistoihin ja 
niiden yhdistämiseen. Laajamittaisesta tietojen yhdistämisestä johtuu usein sellainen 
tiedon kumuloituminen, mikä merkitsee tiedon kohteen - olkoonpa tämä yritys tai 
luonnollinen henkilö - kannalta tiedon sensitiivisyyden kasvua ja muuttumista. Yhdessä 
olevat tiedot ovat usein sensitiivisimpiä kuin yksittäiset tiedot tai niiden summa. Tämä 
vaikuttaa luonnollisesti ja väistämättä siihen, miten tietojen suojaus tilastotoimessa 
järjestetään. 
 
Tilastosalaisuus on kansainvälinen ilmiö ja se merkitsee tavanomaista tiukempaa 
perusaineistojen suojaa. Tämä johtunee paitsi edellä tarkoitetusta tiedon 
kasaantumisesta johtuvasta sensitiivisyyden kasvusta, myös siitä, että tilastotuotannon 
tiedonsaannin turvaamista pidetään kaikissa maissa tärkeänä yhteiskunnan tietohuollon 
kannalta. Mitä laajemmin ja luotettavampaa tietoa tilastoviranomaiset saavat, sitä 
tarkempia ja luotettavimpia tilastoja voidaan laatia. 
 
Tilastosalaisuuden laajuudelle on myös muita syitä. Tilastotarkoitus on muussa 
informaatio-oikeudellisessa sääntelyssä - tieteellisen tutkimuksen ohella — 
erityisasemassa. Tilastollisia tarkoituksia varten voidaan luovuttaa ja myös tallettaa 
henkilötietoja väljemmin edellytyksin kuin muihin tarkoituksiin. Tällöin edellytyksenä 
kuitenkin on, ettei näitä tietoja saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen. Tietojen 
laajan saantioikeuden kohdistuminen yleensä muutoin ulkopuolisilta suljettuihin 
tietoihin (henkilötiedot, salassa pidettävät tiedot) vaatii siis vastaparikseen 
tavanomaista tiukemman käyttötarkoitussidonnaisuuden ja sitä toteuttavan 
lainsäädännön. 

Hallituksen esitys on laadittu ottamalla huomioon edellä esitetyt yleiset lähtökohdat. Sääntely täyttää 
myös henkilötietojen suojaa koskevat kansainväliset velvoitteet. Vaikka tiedonsaanti kohdistuukin 
laajasti esim. erilaisiin henkilörekistereihin, ei sääntelyn voida katsoa rajoittavan oikeutta 
yksityiselämän suojaan taikka poikkeavan henkilötietojen suojan ydinaluetta koskevista periaatteista. 
Henkilötietoja ei saa luovuttaa hallinnolliseen päätöksentekoon eikä muutoinkaan varsinaisina 
henkilötietoina (tietoina, joiden perusteella henkilö olisi tunnistettavissa). 
 
Esitykseen sisältyy ehdotus viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999; 
jäljempänä julkisuuslaki) muuttamisesta. Muutosehdotuksella pyritään toteuttamaan eduskunnan 
julkisuuslainsäädännön kokonaisuudistukseen kuuluvia lakeja hyväksyessään antamaa lausumaa, 
jonka mukaan salassapitoa koskevia erityissäännöksiä ei tulisi vastaisuudessa ottaa julkisuuslain 
ulkopuoliseen lainsäädäntöön. Tilastolain kokonaisuudistuksen yhteydessä olisi luontevaa muuttaa 
julkisuuslakia siten, ettei uuteen tilastolakiin olisi tarvetta ottaa enää erityissäännöstä. 
 
Perustuslain 12 §:n 2 momentin mukaan viranomaisten asiakirjojen julkisuutta saa rajoittaa vain 
välttämättömistä syistä lailla. Laajan tilastosalaisuuden perusteena olevia seikkoja on jo edellä 
yleisesti käsitelty. Välttämättömyysarviointia suoritettaessa on mahdollista ja tarpeellista kiinnittää 



 

huomiota julkisuusperiaatteen mukaisen tiedonsaantioikeuden funktioon samoin kuin pohtia, mikä on 
tämän oikeuden ydinaluetta. 
 
Huolenpito tilastoviranomaisten luotettavuudesta ja sille annettujen tietojen käytöstä vain 
tilastotarkoituksiin on tärkeä yleinen etu yhteiskunnassa, jossa päätökset pyritään tekemään 
luotettavan ja monipuolisen tiedon perusteella. 
 
Julkisuusperiaatteen funktiot liittyvät julkisen vallan käytön valvontaan, 
osallistumismahdollisuuksien turvaamiseen ja oikeusturvan takaamiseen. Mikään 
näistä funktioista ei ole keskeinen valtion tilastotoimessa. Keskeisin tiedonsaantitarve 
kohdistuu tilastoviranomaisille annettujen tietojen pohjalta tuotettaviin tilastoihin, 
jotka ovat julkisia. Tilastoviranomaisille annetut aineistot ovat useammanlaisia: 
viranomaisten hallinnollisia aineistoja, elinkeinonharjoittajien 
tiedonantovelvollisuuden nojalla antamia aineistoja sekä yritysten, yhteisöjen ja luonnollisten 
henkilöiden vapaaehtoisesti antamia aineistoja. Tilastoviranomaisen hallussa olevien aineistojen 
julkisuuden rajoittaminen ei vaikuta hallinnollisten aineistojen julkisuuden niissä julkishallinnon 
yksiköissä, joissa ne ovat syntyneet. 
 
Ehdotetussa laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta on julkisuuslain 
24 §:n 1 momentin 16 kohdan sananmuoto jossain määrin kattavampi kuin voimassa olevassa laissa, 
koska säännösehdotuksessa ei käytetä ilmaisua "perusaineisto", vaan salassapidon kohde ilmaistaan 
sanalla "asiakirja". Sanamuodon muuttamisella on pyritty lähinnä selkeyteen. "Perusaineisto" käsite 
saatetaan ymmärtää vain esimerkiksi laajoja tietoaineistokokonaisuuksia, kuten massamuotoisena 
annettuja henkilötietoja koskevaksi aineistoksi, ei sen sijaan tutkimusta varten annetuiksi kuvauksiksi 
esimerkiksi noudatettavista menettelytavoista tai muuksi taustatiedoksi. Julkisuuslain 17 §:n mukaan 
salassapitosäännöksiä on tulkittava ahtaasti, mikä saattaisi johtaa siihen, että osa tutkimusta varten 
vapaaehtoisista aineistoista ja tiedoista tulisi julkisiksi, mikä puolestaan estäisi viranomaisia saamasta 
tutkimusta varten tarpeellisia tietoja. 



8 

Tutkimustoiminnan edellytysten turvaamiseksi on siten välttämätön syy hallituksen 
esityksessä olevaan muutokseen. Tässä yhteydessä on otettava huomioon, että kysymys 
on tiedoista, joita ulkopuoliset eivät ole velvollisia antamaan viranomaiselle ja joiden 
käytössä ei ole kysymys julkisuusperiaatteen kannalta merkityksellisistä aineistoista, 
koska ne eivät sellaisenaan kuulu julkisen vallan käyttöön. 



 

Helsinki 9.3.2004 Nro 

 
Viite Edukunnan hallintovaliokunnalle 

 
 
 

Asia Hallituksen esitys tilastolaiksi ja laiksi viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta 
(HE 157/2003 vp) 

 
 

Tilastoja laativien viranomaisten toiminta ja toimintaperiaatteet poikkeavat monilta osin 
hallinnollisten viranomaisten toiminnasta. Tämän vuoksi valtion tilastotoimi tarvitsee 
viranomaisten toimintaa koskevan yleislainsäädännön lisäksi tilastotoimen erityispiirteet 
huomioon ottavaa omaa lainsäädäntöä. Tilastotointa koskevan lainsäädännön tulisi täyttää 
ainakin seuraavat vaatimukset: 

1) Valtion tilastotoimen kokonaisuus on riittävän selvästi rajattuja tilastoja laativien 
viranomaisten toimintaedellytykset kuten luotettavien ja kattavien perustietojen 
saaminen on turvattu. Riittävän luotettavien perustietojen saaminen edellyttää 

tar- 
:| I vittavan laajuisen tiedonantovelvollisuuden lisäksi tiedonantajien luottamuksen 
| « ylläpitämistä mm. neuvotteluin, tiedottamalla ja tehokkain tietosuojamenettelyin. 

I | Oleellista on, että tilastotarkoituksiin saatujen salassapidettävien tietojen käyttötar- 
q | koitussidonnaisuus säilyy ja niitä ei siten voida myöhemminkään käyttää alkupe- 
| = räisestä tarkoituksesta (yhteiskuntaoloja koskevien tietojen tuottaminen) poikkea- 
| jj valla tavalla. Tämän vuoksi näiden tietojen luovuttaminen tulee olla mahdollista 
| E" vain yhteiskuntaoloja koskevaan tieteelliseen tutkimukseen ja tilastollisiin selvi- 

tyksiin. 

2) Perustuslain ja yleisen tietosuojalainsäädännön vaatimukset on otettu huomioon 
mahdollisimman hyvin. Tämä edellyttää mm. tiedonkeruuvaltuuksien aikaisempaa 
yksityiskohtaisempaa sääntelyä lain tasolla erityisesti henkilötietojen osalta. 

3) Laki on sopusoinnussa YK:n tilastokomission hyväksymien virallisen tilaston 
yleismaailmallisten perusperiaatteiden ja Euroopan Unionin tilastolainsäädännön 
kanssa. Erityisen tärkeää on, että tietojen salassapito- ja luovutussäännöksissä ei ole 
ristiriitaa EU:n yleisen tilastoasetuksen (EY) N:o 322/97 kanssa. Erilaisten säännösten 
soveltaminen EU-tilastoihin ja pelkästään kansallisiin tilastoihin voisi aiheuttaa 
hämmennystä tiedonantajissa ja vaikeuttaa tietojen keruuta. 

 
Nyt eduskunnan käsiteltävänä oleva hallituksen esitys täyttää hyvin edellä mainitut 
vaatimukset eikä Tilastokeskuksella ole siihen huomauttamista. Perustuslakivaliokunnan 
lausuntoon liittyen Tilastokeskus pitää edellä 1) kohdassa mainituista syistä tärkeänä, että 
salassapidettävien tietojen luovutusta tieteelliseen tutkimukseen koskevat säännökset 
säilyisivät hallituksen esittämässä muodossa. Myös julkisuuslain 24 §:n 16) kohdassa 
käytetty muotoilu on hallituksen esityksessä voimassa olevaa lakia onnistuneempi, koska se 
vastaa paremmin julkisuuslaissa^yleen^ä käytettyä terminologiaa. 
 
Hallintojohtaja Anna-Leena Reinikainen 
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Hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 

Hallintovaliokunta on kutsunut Suomen Kuntaliiton edustajan kuultavaksi 
asiantuntijana käsiteltäessä asiakirjoja HE 157/2003 vp tilastolaiksi ja laiksi 
viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta. 
 
Tilastolain valmistelu on ollut avointa. Suomen Kuntaliitolla on ollut edustaja 
lakiesitystä valmistelleessa työryhmässä Liitolla on ollut myös mahdollisuus antaa 
lausunto työryhmän esityksestä Tyytyväisyydellä voi todeta, että liiton edustajan 
työryhmässä esittämät kannanotot sekä liiton lausunnossaan esittämät näkökohdat on 
otettu huomioon, joten tässä vaiheessa ei ole huomauttamista hallituksen esitysten 
suhteen. 
 
Liitto toteaa kuitenkin, että tilastolakiesityksen 18 §:n 3 momentissa julkiseksi säädetty 
tieto yritysten toimipaikkojen henkilökunnan määrän suuruusluokasta on 
merkityksellinen kuntien kannalta yhteisöveron jako-osuuksien määrittämiseksi. Kun 
tieto on julkinen, kunta voi tarkistaa, että sille tuleva yhteisövero perustuu oikeisiin 
tietoihin. Työryhmän tehtäväksi annettiin arvioida asiaa koskevan vuoden 2002 alusta 
voimaan tulleen lakimuutoksen toimivuutta. Työryhmä totesi seuranta-ajan 
riittämättömäksi päätelmien tekemiseen. Liitto esittää, että lain perusteluihin lisättäisiin 
virke, jossa todetaan seurannan jatkamisen välttämättömyys. 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS TILASTOLAIKSI JA LAIKSI VIRANOMAISTEN TOIMINNAN 
JULKISUUDESTA ANNETUN LAIN 24 §:N MUUTTAMISESTA (HE 157/2003 VP) 

 
Sisäasiainministeriön näkökulmasta voidaan todeta seuraavaa: 
 
Tilastoviranomaisten ja tiedonantajien yhteistyö 
 
Päällekkäisen työn ja tietojen keruun karsimiseksi tulisi tietotuotannossa 
voida entistä enemmän hyödyntää normaalin hallinto- ja palvelutoiminnan 
yhteydessä syntyviä tietoja. Tämä edellyttäisi tietotekniikan nykyistä 
huomattavasti tehokkaampaa hyväksikäyttöä sekä niin 
tilastoviranomaisten keskinäisen kuin myös tilastoviranomaisten ja 
tiedonantajien välisen yhteistyön lisäämistä. Julkisen hallinnon osalta 
julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) voisi olla 
luonteva yhteistyöelin koordinoimaan tällaista yhteistyötä. 
 
Viranomaisten toimintaa kuvaavien tietojen salassapito ja julkisuus 
 
Vaikka viranomaisella onkin viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain 20 §:n mukaan velvollisuus tuottaa ja jakaa tietoa 
toiminnastaan ja palveluistaan, jotkut viranomaisen toimintaa koskevat 
tiedot voivat olla salassa pidettäviä esimerkiksi viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja 
poliisin, rajavartiolaitoksen ja tullilaitoksen sekä 
vankeinhoitoviranomaisten taktisia ja teknisiä menetelmiä koskevina. 
Tämä olisi otettava huomioon ehdotetun tilastolain 12 §:n 1 momentin, 14 
§:n 1 momentin ja 16 §:n muodostamaa kokonaisuutta arvioitaessa. 
 
Ehdotetun tilastolain 12 §:n 1 momentin mukaan tilastotarkoituksia varten 
annettujen tietojen julkisuudesta ja salassapidosta olisi lähtökohtaisesti 
voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
säädetään. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun tain 24 §:n 1 
momentin 16 kohdan (samassa yhteydessä muutettavaksi ehdotettua) 
tutkimus- ja tilastoaineistojen salassa pidettävyyttä koskevaa säännöstä ei 
kuitenkaan sovellettaisi tilastoja laativan viranomaisen hallussa olevien 
valtion ja kunnallisten viranomaisten toimintaa ja julkisten palvelujen 
tuottamista kuvaavien 
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tietojen julkisuuteen. Säännösehdotuksen perustelujen mukaan 
kysymyksessä olisivat tältä osin muun lainsäädännön perusteella julkiset 
tiedot. Viranomaisten toimintaa koskeviin tietoihin liittyvä muiden 
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salassapitoperusteiden mahdollinen olemassaolo voisi ehkä vielä 
selvemmin ilmetä itse säännöksestäkin. 
 
Ehdotetun tilastolain 14 §:n 1 momentin mukaan valtion viranomaiset 
olisivat velvollisia antamaan salassapitosäännösten estämättä 
tilastokeskukselle tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät tiedot 
hallussaan olevista tietoaineistoista sekä tiedot omasta toiminnastaan, 
taloudestaan, hoitamistaan tehtävistä, henkilöstöstään ja muista toiminnan 
edellyttämistä voimavaroista. Tätä tiedonantovelvollisuutta kuitenkin 
rajoittaisi ehdotetun tilastolain 16 §. 
 
Ehdotetun tilastolain 16 §:n mukaan tilastokeskuksen oikeus kerätä tietoja 
tiedonantovelvollisuuden nojalla ei koskisi muun muassa yleisen 
turvallisuuden kannalta salassa pidettäviä tietoja. Yleisen turvallisuuden 
tulisi tässä tarkoittaa rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen ja yleisen 
järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen muodostamaa kokonaisuutta 
mukaan lukien näihin tehtäviin liittyvät taktiset ja tekniset menetelmät. 
 
Ehdotetun tilastolain 6 §:ssä tilastoviranomaiselle asetetut neuvottelu- ja 
tiedonantovelvoitteet todennäköisesti estäisivät käytännössä edellä 
tarkoitettuihin taktisia ja teknisiä menetelmiä koskevien tietojen 
paljastumiseen liittyvien ongelmien syntymisen. Neuvottelun yhteydessä 
taktisia ja teknisiä menetelmiä koskevat tiedot kyettäisiin varmaankin 
rajaamaan ehdotetun tilastolain 14 §:n 1 momentissa tarkoitettujen 
tilastojen laatimisen kannalta välttämättömien tietojen ulkopuolelle. 
 
Tilastotietojen luovuttaminen tutkinnassa yms. käytettäväksi 
 
Nykyisen tilastolain 18 §:n 1 momentin mukaan tilastotarkoituksiin 
saatuja salassa pidettäviä tietoja ei saa luovuttaa käytettäväksi 
hallinnollisessa päätöksenteossa tai muussa vastaavassa asian käsittelyssä. 
Ehdotetun tilastolain 13 §:n 1 momentin mukaan tilastoviranomaisen 
tilastotarkoituksiin saamia tietoja ei saisi luovuttaa käytettäväksi 
tutkinnassa, valvonnassa, oikeudenkäynnissä, hallinnollisessa 
päätöksenteossa tai muussa vastaavassa henkilöä, yritystä, yhteisöä tai 
säätiötä koskevan asian käsittelyssä. Tämä lienee oikea lähtökohta 
varsinkin silloin, kun kysymyksessä ovat vapaaehtoisesti nimenomaan 
tutkimusta tai tilastointia varten annetut tiedot. Muiden tietojen osalta 
tulisi kuitenkin harkita, tulisiko tällaisten tietojen luovuttaminen sallia 
esimerkiksi törkeän rikoksen ennalta estämiseksi tai sen selvittämiseksi 
tutkinnassa ja käsittelemiseksi oikeudenkäynnissä, varsinkin jos 
kysymyksessä olisivat tiedot, jotka olisivat saatavissa samaan 
tarkoitukseen alkuperäisestä lähteestäkin. 
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Vaikka samat tiedot olisivat sinällään saatavissa alkuperäisestä 
lähteestäkin, niiden jäljittäminen voisi olla vaikeaa. 
 

Eräitä muita huomioita 
 
Ehdotetun tilastolain 15 §:n 3 momentissa tulisi nähtävästi käyttää 
käsitteen kuntien eläkevakuutus sijasta kunnallisessa eläkelaissa käytettyä 
käsitettä kunnallinen eläkelaitos. Kunnallinen eläkelaitos tulisi ilmeisesti 
mainita myös ehdotetun tilastolain 14 §:n 4 momentissa. 
 
Ehdotetun tilastolain 18 §:n 2 momentin 1 kohdassa ja 3 momentissa 
mainittujen julkisen osoitteen ja muiden julkisten yhteystietojen suhde 
esimerkiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 
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momentin 31 kohdassa tarkoitettuihin ja poliisilain 36 §:n 2 momentissa 
tarkoitettuihin "salaisiin" yhteystietoiliin jää säännösehdotuksen 
perustelutkin huomioon ottaen osin epäselväksi. 
 
Ehdotetun tilastolain 25 §:n 3 momentin mukaan tilastoviranomainen voisi 
jättää tietyin edellytyksin ryhtymättä toimenpiteisiin rikkomukseen 
syyllistyneen saattamiseksi syytteeseen. Syytteeseen saattamisen käsitettä 
on yleensä käytetty ainoastaan esitutkinta- ja syyttäjäviranomaisten 
toiminnan yhteydessä. Muiden viranomaisten osalta toimenpiteistä 
luopuminen on yleensä formuloitu esitutkinta- tai syyttäjäviranomaiselle 
ilmoittamatta jättämiseksi (ks. esimerkiksi verotusmenettelystä annetun 
lain 9 luku). 

Lainsäädäntöneuvos Kimmo Hakonen 
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T U L L - C U S T O M S  LAUSUNTO 1(3J 

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 
11.3.2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAUSUNTO ASIASTA HE 157/2003 VP TILASTOLAIKSI JA LAIKSI VIRANOMAISTEN 
TOIMINNAN JULKISUUDESTA ANNETUN LAIN 24§ MUUTTAMISESTA 

 
 

HE 157/2003 VP TILASTOLAIKSI 
 
 

13§ 2. momentti: 

Lakiesitys: 

Luvan myöntämiseen sovelletaan muutoin, mitä viranomaisten toinvinnasta 
julkisuudesta annetun lain 28§:ssä säädetään. Tilastoviranomainen päättää 
kuitenkin aina luvan antamisesta. 
 
 

Muutosehdotus: 

TUastotarkoituksiin kerättyjen salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen 
sovelletaan muutoin, mitä viranomaisten toiminnasta julkisuudesta annetun 
lain 28§:ssä säädetään. Toimivaltainen tilastoviranomainen päättää kuitenkin 
aina tietojen luovuttamisesta. 

Peruste: 

Lakiesityksessä kyseinen kohta on epäselvä: 

-mihin annetaan lupa? (mikä lupa, lupa tietojen luovuttamiseen vai käyttöön) 

-kuka antaa luvan ja kenelle? (asianomainen tilastoviranomainen antaa 
itselleen luvan luovuttaa tietoja toiselle tilastoviranomaiselle/tieteelliseen 
tutkimukseen ?) 
 
 
 
 
 
 

Postiosoite: PL 512,00101 Helsinki • Käyntiosoite: Hämeentie 3 • Puhelin: vaihde (09) 6141 
Ohivalinta: 0204 9... • Telekopio: 0204 9 21860 
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14§ 1. momentti 
 
 

Lakiesitys: 

Valtion viranomaiset ovat velvollisia antamaan salassapitosäännösten 
estämättä Tilastokeskukselle tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät 
tiedot hallussaan olevista tietoaineistosta- 
 
 

Muutosehdotus: 

Valtion viranomaiset ovat velvollisia antamaan salassapitosäännösten 
estämättä Tilastokeskukselle tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät 
tiedot hallussaan olevista tietoaineistosta... 

 



 
...Tätä momenttia ei sovelleta lain 2§ 2. momentin 1. kohdassa mainittujen 
tilastoviranomaisten tilastotarkoituksiin keräämien salassa pidettävien tietojen 
luovuttamiseen. (Näiden tietojen luovuttamiseen sovelletaan, mitä lain 
13§:ssä on säädetty) 
 
 

Perustelu: 
 
 

13§:ssä säädetään, että asianomainen tilastoviranomainen tekee päätöksen 
siitä, mitä tuastotarkoituksiin keräämäänsä salassapidet-tävää aineistoa 
luovuttaa ja kenelle. 
 
 

Esitetty 14§ antaa Tilastokeskukselle mahdollisuuden määritellä lakiesityksen 
2§:n 2. momentin 1. kohdassa mainitut muut tilastoviranomaiset 
tiedonantovelvollisiksi, jolloin näiden on luovutettava Tilastokeskukselle 
tilastotarkoituksiin keräämänsä salassa pidettävät tiedot sekä tunnistetiedot 
ilman, että ao. toimivaltainen tilastoviranomainen voi tehdä päätöksen 
tietojen luovuttamisesta. 

Annettu lakiesitys saattaa vaarantaa tiedonantovelvollisuuteen perustuvan 
tiedon saannin. 

Esitetty muutosehdotus selventää lisäksi menettelytapoja, kun 
tilastotarkoituksiin kerättyä salassapidettävää aineistoa luovutetaan 
tilastoviranomaisten välillä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIEDOKSI 

LIITTEET 

JAKELU 

Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24§:n muuttaminen 
 
 

Kommentti: 
 
 

Muutos on aiheellinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TULLIHALLITUS 
Tilastoyksikkö 
 
 

Tilastopäällikön sijaisena, 
 
 

Matias Lintula 
Ylitarkastaja 
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Lausunto ehdotuksesta tilastolaiksi 
Eduskunta, hallintovaliokunta 11.03.04 
 
Sosiaali-ja terveysalan tutkimus-ja kehittämiskeskus, STAKES pitää lakiehdotusta hyvänä. Sen välitön 
voimaantulo helpottaisi j atkuvaa tilastoviranomaistyötä j a yhteistyötä eri tilastoviranomaisten kesken. 
STAKES haluaa Korostaa, että lain valmistelun eri vaiheissa sitä on kuultu useita kertoja. Tämän vuoksi 
myös STAKESin kannalta keskeiset seikat on huomioitu jo valmisteluvaiheessa. 
 
Sosiaali-ja terveysalan tutkimuskeskus on määritelty tilastolakiluonnoksessa tilastoviranomaiseksi 
Tilastokeskuksen tapaan (lakiluonnos, 2§). Viranomaiset ovat tasavertaisia toimijoita ja niiden välillä on 
tarkkaan sovittu työnjako, joka mahdollistaa järkiperäisen yhteiskuntaolojen tilastoinnin. 
 
STAKES haluaa korostaa, että tilastoviranomaisroolin lisäksi laissa sosiaali- ja terveysalan tutkimus-ja 
kehittämiskeskuksesta (27.11.1992/1073) STAKESilla on myös runsaasti muita tehtäviä kuten seuranta-, 
arviointi- ja tutkimustehtäviä. Edelleen tulee ottaa huomioon, että laissa sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksen tilastotoimesta (409/2001) on määritelty tarkkaan tilastotoimen periaatteita ja sekä 
tietojen käytön mahdollisuuksia ja rajoituksia. Ko. lain yleiset tilastointiperiaatteet ovat yhdensuuntaisia 
uuden tilastolain kanssa. Sen sijaan nyt voimassa oleva tilastolaki ja STAKESia koskeva tilastolaki tuottavat 
juridisia ja toiminnallisia tulkinta- ja käytäntöongelmia tiedonvaihdon osalta. Uusi tilastolaki tulee 
selkeyttämään nämä periaatteet (13§). Edelleen STAKES haluaa korostaa, että erityisesti terveydenhuollossa 
valtakunnallisia rekisteritietoja käytetään tilastoinnin lisäksi tutkimustarkoituksiin niin laitoksen sisällä kuin 
yksittäisten tutkijoidenkin osalta erillisten tutkimuslupien kauttakin (tutkimuslupia vuosittain noin 50-100). 
Tämä käyttömahdollisuus perustuu lakiin terveydenhuollon henkilörekistereistä (556/1989). 
Henkilötunnisteellisen aineiston osalta noudatetaan jo nyt tiukkoja tietosuoj aperiaatteita. 
 
Yhteiskuntaoloja koskevassa tilastoinnissa niin Tilastokeskus kuin Stakeskin tarvitsee tarkkaan 
rajatuissa tapauksissa toisen osapuolen henkilötunnisteista aineistoa. Stakesin rekistereistä eräs 
keskeisimmistä Tilastokeskuksen tarvitsemista rekistereistä on toimeentulorukirekisteri, joka perustuu 
STAKESia koskevaan tilastolakiin. Ko. rekisterin osalta Tilastokeskuksella on tiedonkeruuprosessissa 
oma yhteisesti sovittu roolinsa. Kuitenkin rekisterin ylläpitovastuu on STAKESilla. Tiedonvaihto tulee 
tapahtua uuden lain 13§:n mukaan. Vastaavasti tilastokeskuksen tiedoista sosioekonomista asemaa 
kuvaavat tiedot sekä kuolinsyyrekisterin tiedot (laki kuolemansyyn selvittämisestä, 459/1973) ja 
sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä koskevat tilastotiedot ovat Stakesin kannalta keskeisiä 
tietovarantoja. Uuden lain voimaantulonkin jälkeen tilastoviranomaiset tulevat erikseen sopien 
määrittelemään tarkkaan tiedon vaihdon kohteet. Myös jatkossa STM:n Tieto-2005-uudistuksen 
toteuttaminen tulee edellyttämään nykyistä tiiviimpää tiedonvaihtoa tilastoviranomaisten kesken. 
 
Uuden tilastolain 17§:ssä Tilastokeskuksella on periaatteessa varsin laajat oikeudet käyttää saamiaan tietoja. 
STAKES korostaa kuitenkin, että STAKESin Tilastokeskukselle luovuttamien tietojen osalta pitäisi voida 
sopia tilastojen julkistamisesta ja muusta käytöstä erikseen. Näin on toisaalta tapahtunut nykyistenkin lakien 
puitteissa. 
 
 

Olli Nylander 
vt. tulosaluejohtaja 
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Hallituksen esitys tilastolaiksi ja laiksi viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta (HE 157/2003 vp) 
 
 

Lain säätämisen tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
Esityksen tarkoituksena on korvata vuonna 1994 säädetty tilastolaki 
täysin uudistetulla säädöksellä. Laki koskee yleisesti kaikkea valtion 
tilastotointa, mutta siihen sisältyy myös nimenomaisesti tilastokeskuksen 
tilastotointa koskevia säännöksiä oikeudesta kerätä tietoja 
tiedonantovelvollisuuden nojalla, tietoaineistojen käytöstä sekä 
elinkeinon- ja ammatinharjoittajien ja yhteisöjä ja säätiöitä koskevien 
tietojen julkisuudesta tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterissä. 
Uusi laki sisältäisi nykyistä yksityiskohtaisemmat ja kattavammat 
säännökset valtion tilastotoiminnasta. Tällaisia täsmällisempiä 
säännöksiä lakiin sisältyy etenkin tilastotarkoitukseen kerättävistä 
tiedoista sekä niiden käyttämisestä ja luovuttamisesta. 
 
Lain uudistamisessa on pyritty ottamaan huomioon muun muassa uuden 
perustuslain määrittelemät tiedolliset perusoikeudet (erityisesti 
julkisuusperiaate, yksityiselämän ja henkilötietojen suoja) sekä yksityisen 
tiedonantovelvollisuuden lakisääteisyyden vaatimus. Niin ikään esitys on 
pyritty sovittamaan yhteen julkisuuslain ja henkilötietolain kanssa muun 
muassa turvaamalla tiedonantajien ja tietojen kohteiden tietosuojaa. 
Laissa on asianmukaisesti otettu huomioon myös eurooppaoikeudelliset 
— EU-oikeuden ja Euroopan neuvoston yleissopimusten sisältämät — 
kriteerit. Näissä suhteissa uuden, täsmällisemmän lainsäädännön tarve 
on ilmeinen, ja lakiesitys vastaa hyvin tilastotoimen oikeudellisessa 
ympäristössä tapahtunutta muutosta ja sen asettamia uusia laadullisia 
vaatimuksia. 
 
Tilastotoimeen vaikuttaa myös kansainvälinen kehitys ja EU-
jäsenyydestä aiheutuva tietotarpeiden ja säädösten lisääntyminen. Niin 
ikään uusia vaatimuksia tilastotoimelle asettavat informaatiotekniikan 
kehitys, sähköinen asiointi ja verkottuneet palvelut samoin kuin 
tietotarpeiden erilaistuminen ja lisääntyminen. Näissäkin suhteissa lakia 
voidaan pitää onnistuneena. 

Lain soveltamisala 
 
Säädettävän lain soveltamisalaan kuuluisivat vain valtion ydinhallintoon 
luettavat viranomaiset lakiehdotuksen 1 §:n 1 momentin mukaan. 
Soveltamisala olisi organisatorisesti siis sama kuin nykyisellä tilastolailla. 
Tämä merkitsee, että tilastolakia ei sovellettaisi muun muassa Suomen 
Pankin tai Kansaneläkelaitoksen tilastotoimeen. Niin ikään kuntien 
tilastotoimi jäisi kokonaisuudessaan lain ulkopuolelle. Tätä rajausta ei voi 
pitää täysin ongelmattomana, eikä sitä ole hallituksen esityksessä 
myöskään mitenkään perusteltu. 
 
Tilastolain soveltaminen kaikkeen julkiseen tilastotoimintaan olisi 
perusteltua jo yksinomaan sillä perusteella, että laki määrittelee 
tilastotoiminnan laadulliset perusvaatimukset, joiden tulisi olla 
sovellettavissa kaikessa tilastotoiminnassa. Myös tilastotoiminnan 
kannalta keskeiset julkisuuslaki ja henkilötietolaki koskevat kaikkia 
julkisia viranomaisia — samoin luonnollisesti niiden taustalla olevat 



 

perusoikeudet. Suomen eurooppaoikeudelliset velvoitteetkaan eivät 
rajoitu ainoastaan valtion ydinhallintoon kuuluviin viranomaisiin, vaan ne 
koskevat kaikkia julkisia viranomaisia. 
 
Esitetyistä syistä olisi nähtävästi perusteltua arvioida joko 
lakiehdotuksen soveltamisalan laajentamista kaikkeen julkisten 
viranomaisten harjoittamaan tilastotoimintaan tai muun kuin valtion 
tilastotoimen sääntelyä erillisellä lailla. Periaatteellista estettä tällaiselle 
laajentamiselle ei ole, ja sekä perusoikeuksien turvaaminen että 
eurooppaoikeudellisten velvoitteiden noudattaminen aivan ilmeisesti 
edellyttäisivät sitä. Lainsäädäntötekniset seikat samoin kuin valtion 
ulkopuolisen tilastotoimen erityispiirteet saattavat kuitenkin merkitä, että 
lain soveltamisalan laajentamista selvitetään erikseen. 

 
Lain hallinnolliset vaikutukset 

 
Lailla ei olisi suoranaisia hallinto-organisatorisia vaikutuksia, mutta se 
vaikuttaa tilastotoiminnan menettelylliseen puoleen. Koska tilastotoiminta 
on luonteeltaan hallinnollista toimintaa siinä sovelletaan luonnollisesti 
hallintolain perusvelvoitteita. Niiden lisäksi on huomionarvoista, että 
uudessa laissa pyritään myös erityissäännöksiin toteuttamaan hyvää 
tilastointitapaa muun muassa lisäämällä tiedonantajien ja 
tilastoviranomaisten välistä vuorovaikutusta. Tämä toteutuu etenkin 
neuvottelu- ja tiedoantovelvoitteiden (6 §), tiedonkeruusta tiedottamisen 
(7 §) ja tietojen keräämiseen liittyvän tiedottamisvelvollisuuden (9 §) 
perusteella. 
 
Vuorovaikutusta koskevalla menettelyllisellä tavoitteella on erityistä 
merkitystä, kun otetaan huomioon, että esimerkiksi tilastokeskus kerää 
yrityksiltä ja yhteisöiltä suoraan tietoja noin sadalla eri tiedustelulla, joista 
noin 30 kohdistuu kuntiin ja noin 70 yrityksiin tai niiden 



 

järjestöihin. Uusi laki vaikuttaa siis keskeisesti tilastoviranomaisten ja 
niiden asiakkaiden välisiin suhteisiin, vaikka tilastotuotannossa 
pyritäänkin käyttämään mahdollisimman laajasti laajasti jo olemassa 
olevia hallinnollisia aineistoja. Esimerkiksi tilastokeskus saa 95 % ja 
Stakes valtaosan tilastojen laadinnassa tarvitsemistaan tiedoista 
hallinnollisista aineistoista. Tilastokeskuksen keräämistä noin 20.000 
tiedosta valtaosa on henkilötietoja. 
 
Tilastotoimeen kuuluvan hallintomenettelyn kannalta on myös positiivista 
ensinnäkin, että lain tarkoitukseksi määritellään sekä hyvän tilastotavan 
edistäminen että tietojen luovuttajien ja niiden kohteiden oikeuksien 
toteutumisen varmistaminen (3 §). Samoin tietojen keräämisessä 
noudatettava periaatteet, joiden lähtökohtana ovat tietojen luovuttamisen 
lähtökohtainen vapaaehtoisuus, hallinnollisten tietojen ensisijainen 
käyttäminen sekä taloudellisuuden noudattaminen (4 §), tukevat 
asianmukaista tilastointimenettelyä. Sama voidaan todeta tietojen 
käsittelyssä noudatettavien periaatteiden (10 §) määrittelystä. 
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OPETUSMINISTERIÖ 
10.3.2004 
 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 

Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä 157/2003 vp tilastolaiksi ja laiksi 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta opetusministeriö 
esittää kunnioittavasti seuraavaa: 
 
Opetusministeriö antoi valtiovarainministeriölle 1.4.2003 lausuntonsa Tilastolain 
kehittämistyöryhmän muistioon (VM 2003:3) sisältyneestä ehdotuksesta hallituksen 
esitykseksi tilastolaiksi, joka pääpiirteissään vastaa annettua esitystä. 
 
Opetusminsteiö totesi lausunnossaan, että uudistuksen sisältö painottuu hallituksen 
esitysluonnoksen perusteella lähes yksinomaan tilastolain sekä uuden perustuslain, uuden 
henkilötietolain ja uuden julkisuuslain sekä EU-lainsäädännön yhteensovittamiseen, minkä 
takia uudistus on luonteeltaan juridis-tekninen. 
 
Opetusministeriö toi lausunnossaan esille, ettei esitysluonnoksessa käsitellä esimerkiksi eri 
hallinnonalojen ohjausjärjestelmen perusteellista muuttumista säädös-ja normiohjauksesta 
informaatio-ja tulosohjauksen sekä strategisen tietojohtamiseen suuntaan, mikä on johtanut 
tilasto-ja tietotuotannon merkityksen huomattavaan lisääntymiseen. Asetettujen tavoitteiden 
toteutumisen seuranta ja arviointi ovat tulleet tietoohjauksen ja -johtamisen keskeiseksi 
perustaksi. Uudet ohjaus-ja johtamismenetelmät edellyttävät aikaisempaa kattavampia, 
tarkempia ja luotettavampia sekä mahdollisimman nopeasti ohjaavien viranomaisten 
käyttöön saatavia tilasto- ja muita tietoja. Tietotarpeet siis kasvavat. 
 
Opetusministeriö korosti oman hallinnonalansa osalta myös, että ohjaukseen liittyvien 
tuloksellisuus-ja vaikuttavuusindikaattorien yhä laajempi käyttäminen, jolla on myös 
rahoitusvaikutuksia, edellyttää avoimmuutta ja läpinäkyvyyttä paitsi ministeriön ja 
ohjattavien organisaatoiden välillä myös ohjattavien orgnisaatioiden kesken. Oppilaitosten 
ja korkeakoulujen pitää saada tarvittaessa käyttöönsä ohjauksen ja johtamisen perusteina 
käytettävät tiedot. On välttämätöntä, että mm. korkeakoulut ja ammatillisen koulutuksen 
järjestäjät voivat ensinnäkin testata omasta toiminnastaan esitettyjen tietojen oikeellisuutta 
ja luotettavuutta sekä toiseksi verrata asemaansa kuvaavia tietoja valtakunnan 
keskiarvoihin ja muiden oppilaitosten asemaan. Tällaisten oppilaitos-ja koulutuksen 
järjestäjäkohtaisten tietojen ja niitä sisältävien tilastojen tulee tämän takia olla julkisia ja 
vapaasti Internetistä saatavilla. 
 
Opetusministeriö viittasi myös lausunnossaan siihen, että opetustoimen sektorikohtaisessa 
lainsäädännössä on yliopistosektoria lukuunottamatta säännökset koulutuksen järjestäjien 
tai ylläpitäjien velvollisuudesta toimittaa opetusviranomaisille tarpeelliset tiedot tilastointia ja 
muita tehtäviä varten. Perusopetuslaissa (628/1998), lukiolaissa (629/1998), ammatillisesta 
koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa 
laissa (631/1998) sekä niin ikään vasta 9.5.2003 annetussa 



 

ammattikorkeakoululaissa (352/2003) on säännös siitä, että koulutuksen järjestäjän tulee 
pyynnöstä toimittaa valtion opetushallintoviranomaisille ja ammattikorkeakoulun 
opetusministeriölle niiden määrämät koulutuksen arvioinnin, kehittämisen, tilastoinnin ja 
seurannan edellyttämät tiedot. 
 
Opetusministeriön ja varmasti monien muidenkin hallinnonalojen edellä esitettyjen 
ohjausjärjestelmien tietotarpeiden huomioon ottamisen ja niiden toimintakyvyn 
turvaamisen asettaminen tilastolain uudistamisen yhdeksi lähtökohdaksi valittujen 
lähtökohtien ohella olisi tietenkin edellyttänyt hallituksen esityksen kirjoittamista eräin osin 
perusteellisestikin uudelleen, mitä ei ilmeisesti hallituksen esityksen jakovalmistelussa 
lausuntokierroksen jälkeen nähty mahdolliseksi. 
 
 
 
 

Kansliapäällikkö Markku Linna 

Neuvotteleva virkamies Heikki 
Mäenpää 
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Eduskunnan hallintovaliokunta 

Aihe: Asiantuntijalausunto hallintovaliokunnalle 

Lausuntoa pyydetään asiasta HE 157/2003 vp tilastolaiksi sekä laiksi viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta. 
 
Eläketurvakeskus on 9.4.2003 antanut lausunnon valtionvarainministeriön lausuntopyyntöön 
VM 054:00/2001 Tilastolain uudistamisehdotuksesta. 

 
9.10.2003 Miliza Vasiljeff valtiovarainministeriöstä pyysi sähköpostitse kom-
mentteja tilastolakiluonnoksesta, erityisesti uudesta 14 §:n 4 momentista ja 
sen voimaantulo- ja siirtymäsäännöksistä. 
 
Eläketurvakeskuksessa totesimme, että: 
 
Meidän 9.4.2003 esittämistämme huomautuksista (3 kpl) yksi läpimennyt oli 14 § 4 
momentissa ollut ilmaisu "elinkeinoharjoittaja" joka on muutettu ehdotuksemme mu-
kaisesti vakuutuslaitokseksi. 

Toinen huomautuksemme koski varausta eläketurvakeskuksen nimen mainitsemiseen 
14 § 4 monvssa: Myöhempien selvitysten nojalla ETK voi hyvin mukana ollakin, koska 
Tilastokeskukselle (TK) riittää ETK:n hallussa oleva tarkkuustaso, eli vakuu-
tusmaksutiedot vakuutuksenottajittain (tämän lausunnossamme myös totesimme). 

Kolmas huomautuksemme oli "eläketurvakeskus" 15 § 3. momentissa. Esitimme py-
kälää muotoiltavaksi niin, että sen loppuosa ei koskisi ETK:ta. Se on nyt muotoiltu aika 
uudelleen (kuten edeltäväkin momentti) ja "hengeltään" samantyyppiseksi kuin 14 § 
4.mom. ETK on siinä edelleen mukana ja on sen mukaan luovutettava TK:lle hal-
lussaan olevat välttämättömät henkilötiedot vakuutettujen ammatista, palvelussuh-
teesta ja maksetuista etuuksista. Pykälän mukaan annamme kuitenkin vain ne tiedot 
jotka ovat hallussamme emmekä muita. 
 
Edellä olevan perusteella totesimme tuolloin, ettei ollut tarvetta enempiin neu-
votteluihin lakiluonnoksen sisällöstä. Tämän osalta tiedusteluunne 9.3.2004 
asiasta HE 157/2003 vp tilastolaiksi ei Eläketurvakeskuksella ole huo-
mautettavaa. 

 
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttaminen. 

 
Julkisuuslakiin ehdotetussa muutoksessa kohdan 16) alkuun lisätty maininta 
tilastoviranomaisesta johtaa siihen, että sen jälkeen esiintyvä sana viranomaiset 
voidaan lukea niin, että se viittaisi mainittuihin tilastoviranomaisiin, jolloin muut 
viranomaiset, lähinnä välillinen julkishallinto, siten mm. ETK, jäisivät ul-
kopuolelle. 
 
Nykyisen ko. lainkohdan perustelut viittaavat viranomaisiin ylipäätään: 
"Momentin 16 kohta koskisi tiedonantajan luottamuksen suojaa. Salassapitoperuste 
sisältyy nykyisin erityisesti tilastotuotantoa koskeviin säädöksiin. Salassapidon tar-
koituksena on turvata viranomaisten mahdollisuudet saada tietoja tilasto-ja tutkimus- 

ELÄKETURVAKESKUS Lausunt
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Mikko Pellinen, Rolf Storsjö 11.03.2004 

 
tarkoituksiin. Kohdan mukaan salassa pidettäviä olisivat tiedot, jotka on vapaaehtoisesti 
annettu viranomaiselle. Nämä tiedot kuuluisivat ehdottoman salassapitovelvollisuuden 
piiriin." 

Lisäys aiheuttaa siis käsityksen, että viitataan erityisesti tilastoviranomaisiin 
vaikka lainkohta koskee muitakin viranomaisia ja viranomaisten määritelmä on 
julkisuuslaissa laajempi. 
 
Eläketurvakeskus toteaakin, että olisi parempi, että 16) kohta muotoiltaisiin 
niin, ettei mikään asianmukainen taho putoa pois. Myös perusteluista (s. 34, 
kohta 2.2) pitäisi näkyä, että kysymyksessä on lisäys eikä tarkoitus ole tiputtaa 
mitään tahoa pois. 
 
Pelkistetysti ilmaisten ehdotamme, että julkisuuslain 24 §:n kohta 16) pi-
dettäisiin nykyisellään, mutta poistamalla siitä sana "vapaaehtoisesti". 

 



 

Tällöin ko. kohta saisi muodon "tutkimuksen tai tilaston perusaineistot, jotka on 
annettu viranomaiselle tutkimusta tai tilastointia varten", joka käsitteellisesti 
sisältäisi niin vapaaehtoisesti kuin muustakin syystä annetut asiakir-
jat/perusaineistot ja niin tilastoviranomaiset kuin muut julkisuuslain piiriin kuu-
luvat tahot. 
 
 
 
 
Mikko Pellinen 
tilastopäällikkö 
12/03 2004 
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Lausuntopyyntönne 9.3.2004 

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ TILASTOLAIKSI (HE 157/2003 vp) 
 
Kansaneläkelaitos (Kela) on jo tilastolakia koskevan hallituksen 
esityksen valmisteluvaiheessa antanut valtiovarainministeriön 
pyynnöstä kommentteja ja lausuntoja esitysluonnoksesta. Niissä 
Kela on katsonut, että tilastolain uudistaminen selkeyttää 
nykyistä lainsäädäntöä. Samalla Kela on esittänyt joitakin 
täsmennyksiä hallituksen esitysluonnokseen. 
 
Kelan kannalta hallituksen esitys tilastolaiksi ei käytännössä 
aiheuta merkittävää muutosta nykyiseen käytäntöön. Kela 
luovuttaa jo nykyisin Tilastokeskukselle sen pyytämät tiedot 
tilastointitarkoituk-seen. Ehdotetussa uudessa tilastolaissa tästä 
Kelan tiedonanto- 
velvoHisuudesta-säädottaioiin 14 §:n A mornonti6sa-}a-45-§^-3 ---- 

momentissa. Kelalla on hallussaan tiedot 14 §:n 4 momentissa 
tarkoitetuista vakuutusvelvoliisten maksamista 
sosiaalivakuutusmaksuista vain summatasolla, koska verottaja 
huolehtii käytännössä näiden maksujen keräämisestä 
yksittäisiltä maksuvelvollisilta. 
 
Kelan hallussa olevat tiedot ovat julkisuuslain 24 §:n 25 kohdan 
nojalla salassa pidettäviä. Sen vuoksi Kelalle on erittäin tärkeää, 
että sen rekistereissä olevat vakuutettuja koskevat tiedot pysyvät 
ehdottoman luottamuksellisina. Tämän takia Kelan 
Tilastokeskukselle luovuttamilla tiedoilta on oltava vahva 
tietosuoja. Tältä osin hallituksen esitys näyttää täyttävän 
tarvittavat tietosuojavaatimukset. 

 
 
 

Osastopäällikkö
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 
 
 

Eduskunnan käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä (57/2003 vp) ehdotetaan 

annettavaksi uusi tilastolaki, jolla kumottaisiin voimassa oleva tilastolaki (62/1994). Samalla 

muutettaisiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 

momentin 16 kohtaa. Lakiuudistuksen tavoitteena on aiempaa yksityiskohtai-semmin ja 

kattavammin säännellä lain tasolla tilastotarkoituksiin kerättäviä tietoja, niiden 

käyttötarkoitusta ja luovutettavuutta sekä samalla varmistaa tilastotoimen eri osapuolten 

oikeusturva. Tavoitteena on samalla tilastolain rakenteen yksinkertaistami-nen ja 

selkeyttäminen. Valtiosääntöoikeudelliselta kannalta tarkastellen lakiehdotuksella on 

liittymäkohtia perustuslain 10 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan henkilötietojen suojasta 

säädetään lailla. Lakiehdotuksessa on myös säännöksiä, jotka liittyvät perustuslain 12 §:n 2 

momenttiin, jonka mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat 

julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. 
 

Lakiehdotuksen 3 §:n mukaan ehdotetun lain tarkoituksena on muun ohella yhtenäistää ja 

tehostaa tietojen keruussa, käsittelyssä, käytössä, luovuttamisessa ja säilyttämisessä 

sovellettavia periaatteita ja menettelytapoja. Henkilötietolaissa omaksutussa 

henkilötietodirektiivin mukaisessa käsitteistössä käsittelyn käsite viittaa yhtä hyvin tietojen 

keruuseen, tallettamiseen, käyttöön, luovutukseen, arkistointiin kuin tietojen 

hävittämiseenkin. Lakiehdotuksen 3 § olisi vastaavasti aiheellista muotoilla siten, että lain 

tarkoituksena on yhtenäistää ja tehostaa tietojen keruussa, käytössä, luovuttamisessa, 

säilyttämisessä ja muussa käsittelyssä sovellettavia periaatteita ja menettelytapoja. - 

Lakiehdotuksen 3 §:n mukaan lain tarkoituksena on 



i 

2 
 
 

myös edistää hyvän tilastotavan noudattamista. Tarkoituksena pitäisi olla hyvän 

tilastotavan noudattamisen ohella sen kehittäminen vastaavalla tavalla kuin on todettu 

hyvän tietojenkäsittelytavan osalta henkilötietolain 1 §:ssä. Lakiehdotuksen 

perusteluissa olisi ollut syytä seikkaperäisemmin kuvata hyvän tilastotavan käsitettä. 

Ehdotuksen 10 §:n perustelutkin jäävät tässä suhteessa niukoiksi (ks. HE s. 23) 
 

Lakiehdotuksen 6 §:ään on otettu säännökset tilastoviranomaisen neuvottelu-ja tie-

donantovelvoitteista. Tilastoviranomaisen on ehdotuksen mukaan ennen tiedonanto-

velvollisuuden perusteella kerättävistä tiedoista päättämistä neuvoteltava tiedonantajien 

tai heidän edustajiensa kanssa. Edustajan käsite on tässä yhteydessä epäselvä, ehkä 

harhaanjohtavakin. Parempi olisi puhua tiedonantajia edustavista järjestöistä ja muista 

organisaatioista. Näin on menetelty nykyisen tilastolain 7 §:ssä. 
 

Lakiehdotuksen 8 §:n mukaan tilastoviranomaisen on lainkohdassa tarkemmin mai-

nituin edellytyksin vapautettava tiedonantovelvollinen tiedonantovelvollisuudesta. 

Tällaisena syynä saattaa olla se, että tietojen antamisesta on tiedonanto velvolliselle 

kohtuutonta haittaa. Ehdotuksen perusteluihin olisi ollut aiheellista ottaa joitakin esi-

merkkejä sellaisista tilanteista. Nyt perusteluissa todetaan vain, että kohtuuton haitta 

tarkoittaa tiedonantajan poikkeavaa asemaa suhteessa muihin tiedonantajiin. 
 

Lakiehdotuksen 9 §:ssä säädetään tiedottamisvelvollisuudesta tietoja kerättäessä. 

Pykälän 2 momentin mukaan tiedonantovelvollisille olisi toimitettava palautetietona 

tilastotietoja. Palautetietoja ei kuitenkaan sanotun lainkohdan mukaan tarvitse antaa 

valtion viranomaisille, koska ne luovuttavat lähinnä muita kuin omaa toimintaansa 

koskevia tietoja hallussaan olevista tietoaineistoista. Hallituksen esityksen perustelujen 

(s. 22) mukaan valtion viranomaisten antaessa tietoja omasta toiminnastaan näillekin 

voitaisiin toimittaa palautetietoja. Suoranaista velvollisuutta ei laissa kuitenkaan 

ehdoteta säädettäväksi. Ehkä olisi paikallaan, että palautetietojen antamisvelvollisuus 

olisi olemassa myös silloin, kun valtion viranomainen on luovuttanut omaa toimintaansa 

koskevia tietoja hallussaan olevista tietoaineistoista. 
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Lakiehdotuksen 12 §:ssä säädetään tietojen salassapidosta ja julkisuudesta. Pykälän 2 

momentin mukaan tilastoja laativan viranomaisen hallussa olevaan tilastotarkoituksia 

varten saatuun asiakirjaan ei sovelleta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun 

lain 11 §:ssä ja 12 §:ssä säädettyä oikeutta saa tieto itseään koskevasta asiakirjasta. 

Perusteluksi menettelylle on esitetty (HE s. 24) se, että tilastotarkoituksiin kerättyjä 

tietoja ei ehdotuksen 13 §:n mukaisesti saa käyttää hallinnollisessa päätöksenteossa ja 

tietojen luovuttaminenkin on mahdollista vain laissa erikseen säädetyissä tilanteissa. 

Asianosaisjulkisuutta ja itseä koskevien tietojen saantia koskeviin 

rajoitlarmspyrlrimyksiin on kuitenkin syytä suhtautua erittäin kriittisesti. 

Lakiehdotuksen perustelut eivät tässä suhteessa vaikuta riittäviltä. Missään tapauksessa 

ei asianosaisjulkisuutta tule rajoittaa tilastolaissa, vaan oikea sääntely-yhteys olisi 

julkisuuslain 11 §, johon otettuun rajoitusluetteloon käsillä olevan lakiehdotuksen 12 §:n 

2 momentti tulisi uudelleen muotoiltuna sisällyttää, mikäli rajoitussäännös ylipäätään 

katsotaan välttämättömäksi. 
 

Lakiehdotuksen 13 §:ssä on säännöksiä salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta. 

Pykälän J. momentin mukaan tilastoviranomaisen tilastotarkoituksiin saamia tietoja 

voidaan luovuttaa ulkopuolisille vain tilastolaissa tai muussa erityisesti valtion tilasto-

tointa koskevassa laissa säädetyin perustein taikka sen nimenomaisella suostumuksella, 

jota ne koskevat. Tämän jälkeen samassa lainkohdassa todetaan, että näitä tietoja ei 

kuitenkaan saa luovuttaa käytettäväksi tutkinnassa, valvonnassa, oikeudenkäynnissä, 

hallinnollisessa päätöksenteossa tai muussa vastaavassa henkilöä, yritystä, yhteisöä tai 

säätiötä koskevan asian käsittelyssä. Voidaan aiheellisesti kysyä, miksi tietoja ei saisi 

luovuttaa lainkohdassa lueteltuihin tarkoituksiin sen nimenomaisella suostumuksella, 

jota ne koskevat. 
 
 
 

Lakiehdotuksen 16 §:ään otettu luettelo tiedonantovelvollisuutta koskevista rajoitus-

perusteista ei riittävän täsmällisesti spesifioi tiedonantovelvollisuuden ulkopuolelle 

jääviä tietoja. 

Lakiehdotuksen 17 §:ään on otettu säännökset tietoaineistojen käytöstä. Pykälän 2 

momentin mukaan toimeksiannon antanut viranomainen voi luovuttaa tilastokeskukselle 

toimeksiannon suorittamista varten hallussaan olevaa aineistoa siten kuin viranomaisten 

toiminnan julkisuudesta annetun lain 28 §:ssä ja 37 §:n 5 momentissa säädetään. 

Julkisuuslain 37 §:n 5 momentissa todetaan, että ennen lain voimaantuloa asianomaisen 

suostumuksella kerättyjä tietoja saa käyttää ja luovuttaa tieteellistä tutkimusta varten 

siitä riippumatta, mitä 28 §:ssä on säädetty. Tilastojen laatimistarkoituksesta 

julkisuuslain 37 §.n 5 momentissa ei lausuta mitään, vaan kysymys on tietojen käyt-

tämisestä ja luovuttamisesta ainoastaan tieteellistä tutkimusta varten. 
 

Lakiehdotuksen 18 §:ssä säädetään yrityksiä ja yhteisöjä koskevien tietojen julki-

suudesta. Ehdotuksen mukaan tilastokeskus ylläpitää tilastojen laadintaa varten hal-

lussaan olevien tietojen pohjalta yritys- ja toimipaikkarekisteriä. Pykälän 5 momentin 
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mukaan jokaisella on oikeus saada rekisteristä tietoja kopiona tai sähköisessä muodossa 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentin estämättä. 

Sanottu lainkohta olisi syytä kirjoittaa seuraavasti: Jokaisella on oikeus saada rekisteristä 

2 ja 3 momentissa tarkoitettuja julkisia tietoja kopiona tai tulosteena taikka sähköisessä 

muodossa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentin 

estämättä. 
 

Lakiehdotuksen 22 §:ään on otettu säännöksiä ulkopuolisten palvelujen käytöstä. 

Ehdotuksen mukaan toimeksiantojen käyttöä ja ehtoja harkittaessa ja valvontaa järjes-

tettäessä on erityisesti otettava huomioon tietosuojanäkökohdat. Säännöksen muotoilu 

vaikuttaa epämääräiseltä. 
 
 
 
 
 

Hallituksen esityksessä (157/2003 vp) ehdotetaan myös muutettavaksi viranomaisten 

toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohtaa. Ehdotuksen mukaan 

salassa pidettäviä viranomaiset asiakirjoja olisivat tilastoviranomaiselle tilastojen 

laatimista varten annetut asiakirjat samoin kuin asiakirjat, jotka on vapaaehtoisesti 

annettu viranomaiselle tutkimusta tai tilastointia varten. Perustuslain 
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12 §:n 2 momentti edellyttää, että asiakirjajulkisuutta rajoittavia säännöksiä laissa 

annetaan ainoastaan välttämättömistä syistä. Käsillä olevan lakiehdotuksen perustelujen 

(s. 34) mukaan tietojen salassapito on tilastotuotannossa välttämätön edellytys 

luottamuksellisille suhteille tietojen antajiin ja sitä kautta luotettavien tietojen 

saamiselle. Käsitys pitänee paikkansa myös muiden kuin vapaaehtoisuuden pohjalta 

hankittujen tietojen osalta. Ehdotettu säännös on siten sopusoinnussa perustuslain 12 §:n 

2 momentissa asetettujen vaatimusten kanssa. 
 
 
 
 
 

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2004 
 
 
 
 
 
 
 

Timo Konstan hallinto-oikeuden 

professori Helsingin yliopisto 
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ESITYS TILASTOLAIKSI JA LAIKSI VIRANOMAISTEN TOIMINNAN JULKISUUDESTA 
ANNETUN LAIN 24 §:N MUUTTAMISESTA 

 
 
Eduskunnan perustuslakivaliokunta, oikeusministeriö, sisäasianministeriö, 
opetusministeriö, sosiaali-ja terveysalan tutkimus-ja kehittämiskeskus, ti-
lastokeskus, tullihallitus, Ahvenanmaan maakuntahallitus, Suomen Kunta-
liitto ry, Kansaneläkelaitos, Kuntien eläkevakuutus, Eläketurvakeskus ja 
professori Olli Mäenpää ovat antaneet lausuntonsa hallituksen esityksestä 
Eduskunnalle tilastolaiksi ja laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain 24 §:n muuttamisesta (HE 157/2003 vp). Professori Timo 
Konstari on antanut asiasta lausunnon eduskunnan pemsmslakivaliokunnal-
le. Lisäksi eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt ottamaan kantaa ky-
symykseen, onko harkittu yleistä tilastotointa sääntelevää lakia, joka koskisi 
myös muun muassa kuntia, kansaneläkelaitosta ja Suomen Pankkia. Viitaten 
lausuntoihin ja hallintovaliokunnan kysymykseen valtiovarainministeriö 
esittää kunnioittavasti seuraavaa: 
 
Lausunnonantajat suhtautuvat varsin myönteisesti ehdotetun uudistuksen 
yleisiin tavoitteisiin. Useiden hallintovaliokunnan kuulemien lausunnonan-
tajien edustajat ovat osallistuneet uudistuksen valmisteluun työryhmän jä-
seninä taikka työryhmän kuulemina asiantuntijoina. Työryhmän ehdotuksista 
saatujen lausuntojen johdosta lausunnonantajien kanssa käytiin lisäksi useita 
eri asiakohtia koskevia tarkentavia neuvotteluja. Lausunnot ja neuvotteluissa 
esitetyt näkökohdat on pyritty ottamaan huomioon hallituksen esitystä 
viimeisteltäessä. Jäljempänä kommentoidaan ainoastaan ehdotettu-j en lakien 
j a sen perusteluj en kanssa erisuuntaisia näkemyksiä. 
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Tilastolain soveltamisala 
 
Ehdotetun tilastolain (laki 1) 1 §:n ja sen yksityiskohtaisen perustelujen 
mukaan lakia sovellettaisiin perustuslain 119 §:n 1 momentissa tarkoitettujen 
valtion virastojen, laitosten ja muiden toimielinten tilastotoimeen. Sitä ei 
siten pakottavana sovellettaisi kuntien tai esimerkiksi Suomen Pankin 
laatimiin tilastoihin. 
 

 



 

Tilastotoimen keskeisiä periaatteita ovat tietojen oikeellisuus, kattavuus ja 
vertailtavuus mukaan lukien tietojen kansainvälinen vertailtavuus sekä ti-
lastotoimen riippumattomuus ja tilastojen objektivisuus. Nämä sekä toi-
minnan tehostamistarpeet edellyttävät tilastotoimen keskittämistä vain 
muutamien viranomaisten tehtäviksi. Myös eduskunnan hallintovaliokunta 
on valtionosuusjärjestelmää koskevissa mietinnöissään (HaVM 5, 6 ja 
7/1992) edellyttänyt, että valtionosuusjärjestelmään liittyvät tiedot kerätään 
tilastokeskuksen kautta tai muutoin yleisesti käytettävistä tilastoista noudat-
taen yleisesti käytössä olevia luokituksia. 
 
Tilastotoimen keskittäminen muutaman valtion viranomaisen tehtäväksi on 
myös kansainvälinen käytäntö. Tällaiset viranomaiset laativat tilastoja valtion 
toiminnan lisäksi muun julkisen sektorin toiminnasta sekä yksityisen sektorin 
toiminnasta. Poikkeuksen muodostaa keskuspankkitoimintaa koskevat 
tilastot. Myös Euroopan yhteisön tilastotoimessa näitä ja muuta toimintaa 
koskeva tilastotoimi pidetään erillään ja niitä koskee neuvoston eri asetukset. 
Eurostat valmistelee yhdessä kansallisten tilastoviranomaisten kanssa EU:n 
tilasto-ohjelman. Sen sijaan Euroopan keskuspankki vastaa keskuspankkien 
tilastotoimen kehittämisestä ja niitä koskevien asetusten valmistelusta. 
 
Tilastotarkoituksiin kerättyjen tietojen julkisuus ja salassapito 
 
Ehdotetun tilastolain 12 § mukaan tilastotarkoituksiin saatujen tietojen sa-
lassapito ja julkisuus määräytyvät laissa ehdotettuja poikkeuksia lukuun ot-
tamatta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan. Tämän 
vuoksi ehdotetaan myös viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 
(laki 2) 24 § 1 momentin 16 kohtaa muutettavaksi min, että kaikki 
tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat salassa pidettäviä, jollei laissa toisin 
säädetä. 
 
Tilastosalaisuus on kansainvälinen ilmiö ja se merkitsee tavanomaista tiu-
kempaa kerättävien tietojen suojaa. Myös tilastotietojen massaluonteisuu-
desta ja tietojen massakäsittelystä johtuen tämä periaate on tarkoituksen-
mukainen. Ehdotettu salassapitoperiaate vastaa voimassa olevan tilastolain 
periaatteita. Tilastoviranomaisten hallussa olevien aineistojen julkisuuden 
rajoittaminen ei vaikuta hallinnollisten aineistojen julkisuuteen niissä jul-
kishallinnon yksiköissä, joissa ne ovat syntyneet. 
 
Tilastotarkoituksiin kerättyjä salassa pidettäviä tietoja voitaisiin luovuttaa 
tilastolain 13 §:n mukaan ainoastaan ehdotetussa laissa tai muussa erityisesti 
valtion tilastotointa koskevassa laissa säädetyin perustein taikka sen ni-
menomaisella suostumuksella, joita tiedot koskevat. Salassa pidettäviä tietoja 
ei kuitenkaan saa luovuttaa käytettäväksi tutkinnassa, valvonnassa, oi3(5) 
 
keudenkäynnissä, hallinnollisessa päätöksenteossa tai muussa vastaavassa 
henkilöä, yritystä, yhteisöä tai säätiötä koskevan asian käsittelyssä. 
 
Ehdotettu viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 16 
kohdan aineellinen muutos koskee tiedonantovelvollisuuden nojalla kerät-
tyjen tietojen salassapitovelvollisuutta. Periaate on jo voimassa olevassa ti-
lastolaissa. Periaatetta koskeva säädös ehdotetaan siirrettäväksi viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin, koska tavoitteena on ollut ke-
rätä kyseiseen lakiin asiakirjojen julkisuutta ja salassa pitoa koskevat Sään-
nökset. Samalla ehdotetaan säännöksen terminologian tarkentamista vas-
taaman kyseisessä laissa yleisesti käytettyä terminologiaa eli sana perusai-
neisto ehdotetaan korvattavaksi sanalla asiakirja. Kyseisen lain 5 §:ssä 
asiakirjalla on laaja sisältö, mikä kattaa käsitteen perusaineisto ja on sitä 
jonkin verran laajempikin. Myöskään käsitteellä perusaineisto ei ole tilasto-
alalla vakiintunutta sisältöä. 
 
Tilastotarkoituksiin kerättyjen salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 
 
Ehdotetun tilastolain 13 §:n 1 momentin mukaan tilastoviranomaisen tilas-
totarkoituksiin saamia tietoja ei saa luovuttaa käytettäväksi tutkinnassa, 
valvonnassa, oikeudenkäynnissä, hallinnollisessa päätöksenteossa tai muussa 
vastaavassa henkilöä, yritystä, yhteisöä tai säätiötä koskevan asian käsit-
telyssä. Ehdotettu säännös vastaa tilastoalan kansainvälisiä periaatteita ja 
EU-tilastoasetusta. Henkilötietojen osalta se vastaa EU:n yleisen tie-
tosuojadirektiivin vaatimuksia siitä, ettei henkilötietoja saa myöhemminkään 
käyttää alkuperäisen käyttötarkoituksen kanssa yhteen sopimattomalla 
tavalla. Tämä on perusta myös henkilötietolain tilastoja koskevalle 15 §:lle. 
 



 

Tilastotietojen käyttö ohjauksen ja arvioinnin välineenä 
 
Valtion virastojen ja laitosten tulosohjaus ja muu ohjaus, kunnallisten pal-
velujen tuottajien informaatio-ohjaus, yksityisten palvelujen tuottajien tu-
losohjaus ja informaatio-ohjaus sekä hallinnonalojen vaikuttavuusarviointi 
edellyttää aiempaa yksityiskohtaisempaan reaaliaikaista tietoa. Tilastot 
muodostavat tällä hetkellä ohjauksen ja arvioinnin perustan. Informaatio-
ohjaukselle ja erityisesti toiminnan arvioinnille asetetaan koko ajan lisävaa-
timuksia. Tilastotoimi ei voine vastata kasvaviin vaatimuksiin ainakaan siltä 
osin kuin tarvitaan yksittäistä henkilöä koskevia tietoja. Myös nykyistä 
yksityiskohtaisempien tilastojen tuottaminen vaarantanee tietosuojaa. Tämän 
vuoksi ohjauksen edellyttämät kasvavat tietotarpeet edellyttänevät hal-
linnollisten tietojen käyttötarpeiden uudelleenarviointia. 
 
Tilastotietojen luovuttaminen tutkimuskäyttöön 
 
Ehdotetun tilastolain 13 §:n 2 momentin mukaan tilastoviranomainen voi 
luovuttaa tilastotarkoituksiin keräämiään salassa pidettäviä tietoja yhteis-
kuntaoloja koskevia tieteellisiä tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä varten. 
Ehdotettu säännös vastaa voimassa olevan lain 18 §:n 2 momenttia, jonka 
mukaan "tilastoja laativa viranomainen voi luovuttaa tilastotarkoituksiin 
keräämiään tietoja yhteiskuntaoloja koskevia tieteellisiä tutkimuksia ja 
tilastollisia selvityksiä varten". 

4(5) 
 
Tilastolaissa käsitteellä yhteiskuntaolot ei tarkoiteta vain jotain yhteiskunta-
tieteellistä tieteenhaaraa vaan yleensä valtion tilastotoimen koko toimialaa. 
Ehdotetun lain 2 §:n 1 momentissa määritellään valtion tilastotoimen tehtä-
väksi huolehtia yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen 
laatimisesta. Edelleen ehdotetun lain 3 §:n mukaan lain tarkoituksena on 
yhteiskunnallista päätöksentekoa ja suunnittelua varten tarvittavan luotetta-
van tilastotiedon saannin varmistaminen jne. Tällä tavoin on pyritty tur-
vaamaan toisaalta tietojen käyttötarkoitussidonnaisuus ja toisaalta niiden 
laaja käyttömahdollisuus. 
 
Tavoitteena on, että tilastotarkoituksiin saatujen salassa pidettävien tietojen 
käyttötarkoitussidonnaisuus säilyy ja että tietoja ei myöhemminkään voitaisi 
käyttää alkuperäisestä tarkoituksesta poikkeavalla tavalla. 
 
Tietojen käyttäminen rikosten torjunnassa ja tutkinnassa 
 
Ehdotetun lain 13 §:n 1 momentista ja sen taustalla olevista periaatteista 
johtuen tilastotarkoituksiin kerättyjen, salassa pidettävien tietojen luovut-
taminen esimerkiksi törkeän rikoksen ennalta estämiseksi tai sen selvittämi-
seksi tutkinnassa taikka käsittelemiseksi oikeudenkäynnissä, ei ole mahdol-
lista. Koska tilastojen laatiminen on myös tietojen massakäsittelyä, ei yksit-
täisen tiedon poimiminen eikä sen oikeellisuuden tarkistaminen ole mah-
dollista. Lisäksi tilastosalaisuus varmistaa sen, että tilastoviranomaiset saavat 
tarvittavat tiedot. 
 
Mikäli kysymyksessä olevat tiedot ovat saatavissa alkuperäisistä lähteistä, 
tutkintaviranomaisten tulee kääntyä niiden puoleen. Myös voimassa olevan 
tilastolain 18 §:ssä on vastaavanlainen säännös, jonka mukaan salassa pi-
dettäviä tietoja ei kuitenkaan saa luovuttaa käytettäväksi hallinnollisessa 
päätöksenteossa tai muussa vastaavassa asian käsittelyssä. 
 
Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin eräät julkiset tiedot 
 
Ehdotetun tilastolain 18 § koskisi tilastokeskuksen yritys-ja toimipaikkare-
kisteriä. Myös voimassa olevassa laissa on rekisteriä koskevat säännökset, 
joita ehdotetaan tarkennettavaksi muun muassa siltä osin kuin kysymys on 
toimipaikkoja koskevista tiedoista sekä julkisista osoitteista ja muista julki-
sista yhteystiedoista. 
 
Momtoimipaikkaisten yritysten toirnipaikkakohtaisia tietoja tarvitaan erityi-
sesti viranomaisten suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Myös tutkimuslai-
tokset ja etujärjestöt tarvitsevat näitä tietoja. Toimipaikkakohtaisten tietojen 
kerääminen lisää tiedonantajien tiedonantorasitusta. Toisaalta yhden tai 
kahden työntekijän työpaikoilla ei ole yleensä tilastollista merkitystä. Halli-
tuksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan tarkoituksena on 



 

seurata ja arvioida ehdotettua säännöstä alueellisen ja paikallisen suunnitte-
lun tarpeiden näkökulmasta. 
 
Hallituksen esityksen perustelujen mukaan julkisilla yhteystiedoilla tarkoi-
tetaan puhelinnumeroa sekä sähköposti- ja kotisivuosoitteita, jotka on kerätty 
ehdotetun lain 14 ja 15 §:n perusteella tai jotka on vapaaehtoisuuden pe-
rustella luovutettu tilastokeskukselle. 

5(5) 
 
 
Tilastokeskuksen tiedonkeruuvaltuuksia koskevat rajoitukset 
 
Ehdotetun lain 16 §:n mukaan tilastokeskuksen oikeus kerätä tietoja ehdote-
tuissa 14 §:ssä ja 15 §:ssä säädetyn tiedonantovelvollisuuden nojalla ei koske 
kansainvälisten suhteiden, yleisen turvallisuuden, puolustuksen ja valtion 
turvallisuuden kannalta salassa pidettäviä tietoja. Ehdotetussa säännöksessä 
tiedonantovelvollisuutta koskevia rajoituksia on laajennettu ja täsmennetty. 
Voimassa olevan lain 11 §:n 1 momentin mukaan tiedonantovelvollisuus ei 
koske valtakunnan turvallisuuden ja maanpuolustuksen edun takia salassa 
pidettäviä tietoja. Kansallisen ja kansainvälisen käytännön mukaan ehdotetun 
lain 16 §:ssä tarkoitetuista aihealueista ei laadita julkisia tilastoja. Lisäksi 
tällaisten tietojen salassa pysymisen varmistamiseksi ehdotettu säännös on 
siinä määrin lavea, että siihen vedoten tietoja ei luovuteta. 
 
Säädösten muutostarpeet 
 
Edellä esitetyin perustein valtiovarainniinisteriö katsoo, ettei ole tarvetta 
muuttaa hallituksen esitystä. 
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reilletulo 

Eduskunta on 9 päivänä joulukuuta 2004 lähettänyt hallintovaliokuntaan valrnistelevas- 

I       ti käsiteltäväksi hallituksen esityksen tilastolaiksi ja laiksi viranomaisten toiminnan jul-

kisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta (HE 157/2004 vp). 
 

Lausunto 

f*.      Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon 

(PeVL 3/2004 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi. 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- neuvotteleva virkamies Miliza Vasiljeff, valtiovarainministeriö _J      

- lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, oikeusministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö 

- ylitarkastaja Matias Lintula, Tullihallitus 

- tulosaluejohtaja Olli Nylander, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 

- hallintojohtaja Anna-Leena Reinikainen, Tilastokeskus 

- tietohuoltopäällikkö Leena Meisalo, Suomen Kuntaliitto 
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vp 

Versio 
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— professori Olli Mäenpää. 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

— opetusministeriö 

— Kansaneläkelaitos 

— Eläketurvakeskus 

— professori Timo Konstari. 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi tilastolaki, jolla kumottaisiin voimassa oleva 

tilastolaki. Ehdotetussa uudessa laissa otettaisiin huomioon muun lainsäädännön kehitys, 

tilastolain soveltamisesta saadut kokemukset sekä muut muutos- ja kehittämistarpeet. 

Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi valtion viranomaisten tietojen keräämistä, 

tietojen käsittelyä ja laatimista sekä tilastotarkoituksiin kerättyjen tietojen luovuttamista 

koskevia säännöksiä. Tilastotietojen keräämiseen, luovuttamiseen, suojaamiseen ja 

muuhun käsittelyyn tilastoja laadittaessa noudatettaisiin lisäksi viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta annettua lakia ja henkilötietolakia, jollei ehdotetussa laissa säädettäisi 

toisin. 

Ehdotetun lain mukaan tilastotarkoituksiin saatujen tietojen salassapito ja julki-

suus määräytyisivät ehdotettuja poikkeuksia lukuun ottamatta viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta annetun lain mukaan. Tämän vuoksi ehdotetaan myös viranomaisten toi-

minnan julkisuudesta annettua lakia muutettavaksi niin, että kaikki tilastojen perusai-

neistot ovat salassa pidettäviä, jollei laissa toisin säädetä. 

Ehdotetun lain mukaan julkisia tietoja olisivat edelleen valtion ja kunnallisten vi-

ranomaisten toimintaa ja julkisten palvelujen tuottamista kuvaavat, muun lainsäädännön 

mukaan julkiset tiedot sekä ehdotetussa laissa luetellut tilastokeskuksen yritys- ja 

toimipaikkarekisteriin merkityt tiedot. Salassa pidettävien tilastotietojen luovuttamista 

koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkennettavaksi. 

Tilastokeskuksen oikeutta kerätä tietoja tiedonantovelvollisuuden perusteella eh-

dotetaan täsmennettäväksi. Tämä koskee erityisesti henkilötietoja. Lisäksi ehdotetaan, 

että tilastokeskuksella olisi oikeus laatia toimeksiannon perusteella tilastoja. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun ne on 

hyväksyttyjä vahvistettu. 
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VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Hallituksen esityksen tarkoituksena on korvata voimassa oleva tilastolaki (62/1994) ko-

konaan uudistetulla lailla. Ehdotettu uusi tilastolaki koskee yleisesti valtion tilastotointa, 

mutta siihen sisältyy myös nimenomaisesti tilastokeskuksen tilastotointa koskevia 

säännöksiä. Lisäksi hallituksen esitykseen sisältyy ehdotus viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta annetun lain (621/1999^24 §:n muuttamisesta. 

Hallituksen esityksen mukaan tilastolain uudistamisen lähtökohtana on uuden pe-

rustuslain määrittelemät tiedolliset perusoikeudet, erityisesti julkisuusperiaate sekä yk-

sityiselämän ja henkilötietojen suoja, ja yksityisen tiedonantovelvollisuuden lakisäätei-

syyden vaatimus. Lähtökohtana on myös muussa informaatio-oikeuden alaan kuuluvassa 

lainsäädännössä tapahtunut kehitys, varsinkin julkisuuslaki ja henkilötietolaki. Lisäksi 

tilastotoimeen vaikuttavat kansainvälinen kehitys ja Euroopan unionin jäsenyydestä 

aiheutuva tietotarpeiden ja säädösten lisääntyminen. Uusia vaatimuksia tilastotoimelle 

asettavat niinikään informaatiotekniikan kehitys, sähköinen asiointi ja verkottuneet pal-

velut, samoin kuin tietotarpeiden erilaistuminen. Nykytilanteessa on entistä tärkeämpää 
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myös lisätä tiedonantajien ja tilastoviranomaisten välistä vuorovaikutusta sekä turvata 

tiedonantajien ja tietojen kohteiden tietosuoja. Hallintovaliokunta katsoo, että esitys vastaa 

hyvin tilastotoimen oikeudellisessa ympäristössä tapahtunutta muutosta ja sen asettamia uusia 

laadullisia vaatimuksia. 

Uutta tilastolakia koskevan ehdotuksen (1. lakiehdotus) 13 §:n 2 momentin perusteella 

tilastoviranomainen voi luovuttaa tilastotarkoituksiin keräämiään salassa pidettäviä tietoja 

yhteiskuntaoloja koskevia tieteellisiä tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä varten. 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan (PeVL 3/2004 vp) katsonut, että perustuslain 16 §:n 

3 momentissa turvatun tieteen vapauden näkökulmasta ei ole aivan asianmukaista ulottaa 

sääntelyä tieteellisen tutkimuksen osalta vain yhteiskuntaoloja koskevaan tutkimukseen. 

Valiokunta on katsonut, että ehdotuksen tarkistamista tältä osin on aiheellista vielä harkita. 

Hallintovaliokunta toteaa, että ehdotettu säännös vastaa voimassa olevan tilastolain 

18 §:n 2 momenttia, jonka mukaan tilastoja laativa viranomainen voi luovuttaa ti-

lastotarkoituksiin keräämiään tietoja yhteiskuntaoloja koskevia tieteellisiä tutkimuksia ja 

tilastollisia selvityksiä varten. Tilastolaissa käsitteellä yhteiskuntaolot ei tarkoiteta vain 

jotain yhteiskuntatieteellistä tieteenhaaraa vaan yleensä valtion tilastotoimen koko 

toimialaa. Ehdotetun lain 2 §:n 1 momentissa määritellään valtion tilastotoimen tehtä-

väksi huolehtia yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta. 

Ehdotetun 3 §:n mukaan lain tarkoituksena on muun muassa yhteiskunnallista päätök-

sentekoa ja suunnittelua varten tarvittavan luotettavan tilastotiedon saannin varmistami-

nen. Valiokunta pitää tärkeänä, että tilastotarkoituksiin saatujen salassa pidettävien tie-

tojen käyttötarkoitussidonnaisuus säilyy ja ettei tietoja myöhemminkään voida käyttää 

alkuperäisestä tarkoituksesta poikkeavalla tavalla. Valiokunta katsoo, että hallituksen 

esityksessä ehdotetulla muotoilulla turvataan toisaalta tietojen käyttötarkoitussidonnai 
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suus ja toisaalta niiden riittävän laaja käyttömahdollisuus, ja valiokunta pitää muotoilua 

asianmukaisena. 

Hallituksen esitykseen sisältyy ehdotus julkisuuslain 24 §:n 16 kohdan muuttami-

seksi (2. lakiehdotus). Ehdotetun säännöksen mukaan salassa pidettäviä viranomaisen 

asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä, tilastoviranomaiselle tilastojen laatimista 

varten annetut asiakirjat samoin kuin asiakirjat, jotka on vapaaehtoisesti annettu viran-

omaiselle tutkimusta tai tilastointia varten. 

Perustuslakivaliokunta on edellä mainitussa lausunnossaan kiinnittänyt huomiota 

ehdotettuun säännökseen siltä osin, kuin salassa pidettäviksi ehdotetaan säädettäväksi 

myös sellaiset asiakirjat, jotka on vapaaehtoisesti annettu viranomaiselle tutkimusta tai 

tilastointia varten. Voimassa olevan lain mukaan kyseinen salassapitosäännös koskee 

vain tutkimuksen tai tilaston perusaineistoa. Perustuslakivaliokunta on todennut, että sa-

namuodon tarkistusta ei esityksessä ole perusteltu ja että tarkistukselle ei sen mielestä 

ole tarvetta. 

Hallintovaliokunta toteaa yleisesti, että julkisuuslakiin on pyritty keräämään kaik-

ki asiakirjajulkisuutta ja salassapitoa koskevat säännökset, minkä vuoksi tilastotarkoi-

tuksiin kerättyjen tietojen salassapitosäännöksen siirtäminen sinne on perusteltua. 

Säännöksen varsinainen aineellinen muutos koskee tiedonantovelvollisuuden no-

jalla kerättyjen tietojen salassapitovelvollisuutta. Hallituksen esityksessä ehdotetun 

säännöksen perusteella kaikki tilastojen perusaineistot ovat salassa pidettäviä, jollei 

laissa toisin säädetä. Sama periaate on jo voimassa olevassa tilastolaissa. Periaate on eh-

dotettu siirrettäväksi julkisuuslakiin ja samassa yhteydessä säännöksen terminologiaa on 

ehdotettu tarkennettavaksi vastaamaan julkisuuslaissa yleisesti käytettyä terminologiaa, 

eli sana perusaineisto ehdotettu korvattavaksi sanalla asiakirja. 

Hallintovaliokunta toteaa ensinnäkin, että tilastosalaisuus merkitsee tavanomaista 

tiukempaa kerättävien tietojen suojaa. Myös tilastotietojen massaluonteisuuden ja tieto-

jen massakäsittelystä johtuen tämä periaate on tarkoituksenmukainen. Ehdotettu salas-

sapitoperiaate vastaa myös voimassaolevan tilastolain periaatteita. Valiokunta toteaa, 

että julkisuuslain 5 §:n mukainen asiakirjan käsite kattaa käsitteen perusaineisto ja on 

sitä jonkin verran laajempi. Perusaineiston käsitteellä ei myöskään ole tilastoalalla va-

kiintunutta sisältöä. Perusaineiston käsite saatetaan ymmärtää vain esimerkiksi laajoja 

tietoaineistokokonaisuuksia, kuten massamuotoisena annettuja henkilötietoja koskevak-

si aineistoksi, ei sen sijaan tutkimusta varten annetuiksi kuvauksiksi esimerkiksi nouda-

tettavista menettelytavoista. Kun julkisuuslain 17 §:n mukaan salassapitosäännöksiä on 

tulkittava suppeasti, saattaisi se perusaineisto-käsitettä käytettäessä valiokunnan mie-
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lestä johtaa siihen, että osa tutkimusta varten vapaaehtoisesti annetuista aineistoista ja 

tiedoista tulisi julkisiksi, ja tämä puolestaan saattaisi haitata viranomaisia saamasta tut-

kimusta varten tarpeellisia tietoja. On myös tärkeää, että käsitteet ovat selkeitä ja joh-

donmukaisia. Näistä syistä hallintovaliokunta pitää hallituksen esityksessä ehdotettua 

muotoilua asianmukaisena. Valiokunta toteaa lisäksi, että tilastoviranomaisen hallussa 

olevien aineistojen julkisuuden rajoittaminen ei vaikuta hallinnollisten aineistojen jul-

kisuuteen niissä julkishallinnon yksiköissä, joissa ne ovat syntyneet. 

Voimassa olevaa tilastolakia muutettiin vuoden 2002 alusta voimaan tulleella lail-

la (1293/2001), jolloin tieto yritysten toimipaikkojen henkilökunnan määrän suuruus-

luokasta säädettiin julkiseksi. Säännös sisältyy nyt ehdotetun tilastolain 18 §:n 3 mo-

menttiin. Kyseinen tieto on merkityksellinen kuntien kannalta yhteisöveron jako-osuuk-

sien määrittämiseksi. Kun tieto on julkinen, kunta voi tarkistaa, että sille tuleva yhteisö-

vero perustuu oikeisiin tietoihin. Uutta tilastolakia valmistellut työryhmä sai tehtäväk-

seen arvioida säännöksen toimivuutta, mutta totesi seuranta-ajan riittämättömäksi pää-

telmien tekemiseen. Valiokunta korostaa säännöksen toimivuuden merkitystä ja pitää 

välttämättömänä, että säännöksen toimivuuden seurantaa jatketaan. 
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Säätäm isjärjestys 

Perustuslakivaliokunnan lausunnosta ilmenee, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. 
 

Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, 

 

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. 


