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UUDEN JULKISUUSLAINSÄÄDÄNNÖN TOIMIVUUS
VALTIONHALLINNOSSA

Viranomaisten toiminnan ja asiakirjojen julkisuutta koskeva lainsäädäntö
uudistettiin 1.12.1999 voimaan tulleella lailla viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta (621/1999, jäljempänä julkisuuslaki). Eduskunta edellytti, että hallitus
seuraa tarkkaan uudistuksen tavoitteiden toteutumista, lainsäädännön soveltamis-
ta ja sen toimivuutta. Hallitus antaa eduskunnalle uudistuskokonaisuutta koske-
van selonteon vuoden 2003 aikana . 

Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa on valmistunut tutkimus uuden
julkisuuslainsäädännön soveltamisesta valtionhallinnossa (Salovaara Christa &
Tala Jyrki. Uuden julkisuuslainsäädännön toimivuus valtionhallinnossa. Oikeus-
poliittisen tutkimuslaitoksen julkaisu 199). Tutkimus palvelee osaltaan mainittua
selontekoa.

Hallintokäytäntöä ja viranomaisten julkisuuslakia koskevia soveltamisko-
kemuksia lain ensimmäisiltä voimassaolovuosilta on kartoitettu viranomais-
kyselyillä vuonna 2002. Laajin kysely lähetettiin yli 150:lle valtion viranomaisille
eri hallinnonaloilla keskus-, alue- ja paikallishallinnossa. Kyselyyn vastattiin
hyvin ja vastausprosentti oli yli 90.

Kyselyllä selvitettiin seuraavia julkisuuslain osa-alueita:

• asiakirjapyynnöt
• valmistelun julkisuus
• salassapitosääntely
• henkilötietojen suojaa koskevat järjestelyt ja henkilörekisterit
• hyvää tiedonhallintatapaa koskevat järjestelyt

Sen ohella selvitettiin eri viranomaisten yleisiä arvioita ja käsityksiä julkisuus-
lainsäädännöstä.

Uuden julkisuuslainsäädännön voimaantulo ei näytä synnyttäneen
valtionhallinnossa tähän mennessä mullistavia muutoksia. Viranomaisten oma
kokemus viittaa pääasiassa siihen suuntaan, että kyse on ollut aiempien ”hyvien
käytäntöjen” vakiintumisesta ja vain osaksi kokonaan uudenlaisten toimintatapo-
jen omaksumisesta. 

Uuden lainsäädännön toteuttaminen ei ole synnyttänyt valtion viranomai-
sille mittavia soveltamisongelmia. Viranomaiset ovat tosin raportoineet erityyppi-
sistä ongelmista, muun muassa sovittaessaan yhteen eri lakien säännöksiä ja
soveltaessaan salassapitosäännöksiä. On kuitenkin huomattava, että julkisuuslain
eri kohdissa ongelmista on raportoinut aina vähemmistö kyselyyn vastanneista
viranomaisista. 
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Uuden julkisuuslain merkitys ilmenee eri vahvuudella hallinnon eri
tasoilla ja viranomaisissa. Monissa kohdin uudet säännökset näyttävät
vaikuttaneen laajimmin ja selvimmin ministeriöiden toimintaan. Seuraavak-
si vahvinta vaikutus tuntuu olleen muissa keskushallintoviranomaisissa ja
aluetasolla. Ohuimmin uusi lainsäädäntö taas näyttää vaikuttaneen paikal-
listen viranomaisten toimintatapoihin. Useat uuden lainsäädännön tuomat
muutokset, kuten valmistelun julkisuuden laajentaminen sekä hyvän
tiedonhallintatavan ja aktiivisen tiedotuksen kehittäminen, kohdistuvat
suorimmin juuri ministeriöiden ja keskushallinnon viranomaisten toimin-
taan.

Vaikka uuden julkisuuslainsäädännön tavoite avoimuuden ja julki-
suuden laajentamiseksi on kunnianhimoinen, ei lain toteuttamista varten ole
julkisessa organisaatiossa osoitettu juurikaan lisää taloudellisia voimavaro-
ja. Valtion viranomaiset näyttävät pyrkineen suoriutumaan uuden lainsää-
dännön asettamista vaatimuksista ja toimintatapojen muutoksista pääosin
entisin resurssein eikä tältä osin tuotu esiin laajaa tai kärjekästä kritiikkiä.
Usea viranomainen totesi kuitenkin, että myös lisävoimavaroja tarvittaisiin.
Viranomaisten antamien tietojen perusteella etenkin asianmukainen huolen-
pito hyvästä tiedonhallintavasta sekä lain uutuutena asettamien aktiivisten
tiedottamisvelvoitteiden hoitaminen tulevat vastaisuudessa vaatimaan lisää
voimavaroja.

Kansalaisten tai yleisön kiinnostus pyytää viranomaisilta asiakirjoja
tai muuta tietoa ei uuden lain voimassaolon alkuvaiheessa ole ollut juuri-
kaan suurempaa kuin ennen. Myöskään erilaiset oikeudelliset kiistatilanteet
tiedon pyytäjän ja viranomaisen kesken informaation saannista eivät ole
ratkaisevasti lisääntyneet.

Tutkimusaineistoon sisältyi merkkejä viranomaisten asenteiden
muutoksista julkisuusmyönteisemmiksi ja viitteitä jopa uudenlaisesta
julkisuuskulttuurista. Uusi laki on nostanut julkisuuskysymysten tiedosta-
mistasoa ja tuonut ne entistä paremmin osaksi virastojen ja yksittäisten
virkamiesten arkipäivää.

Lisätietoja antavat Christa Salovaara (09) 160 67877 ja 
Jyrki Tala (02) 333 5518

Julkaisun voi tilata Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta puh. 09-1606 7855


