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1 JOHDANTO 

 

 Eduskunta hyväksyi täysistunnossaan 23. tammikuuta 2007 lain oikeuden-

käynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa (30.3.2007/381) (lyhenne: HPros-

JulkL). Samassa yhteydessä hyväksyttiin eräitä muita asiaan liittyviä lakeja, joilla 

tehtiin muuhun lainsäädäntöön hyväksytyn lain edellyttämät muutokset. Laki tuli 

voimaan 1. lokakuuta 2007. 

 

 Tämän pro gradu –työn tarkoituksena on selvittää julkisuuden ja salassapidon 

edellytyksiä hallintoprosessissa HProsJulkL:n ja sen pohjalta muodostuneen kor-

keimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännön valossa. Alkuperäinen tarkoitus oli 

keskittyä julkisuuden ja salassapidon kysymyksiin KHO:n oikeuskäytännössä sosi-

aali- ja terveystoimen asioiden osalta. Osoittautui, että HProsJulkL:n perusteella 

annettuja ennakkoratkaisuja on kertynyt suhteellisen vähän, kun ottaa huomioon 

lain suhteellisen pitkän voimassaoloajan, tätä kirjoitettaessa 13 vuotta. Ainoastaan 

yhdessä ennakkoratkaisussa käsitellään diaarin tunnistetietojen julkisuutta muuta-

missa sosiaalitoimeen kuuluvissa asiaryhmissä. 

 

 Aluksi on syytä valottaa ennen lain voimaantuloa vallinnutta oikeustilaa salas-

sapidon osalta. Ennen HProsJulkL:a ei ollut olemassa erillistä lakia, joka olisi sään-

nellyt oikeudenkäynnin ja oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuutta ja salassapitoa 

hallintoprosessissa. Salassapidon edellytykset hallintotuomioistuimissa perustuivat 

julkisuuslain (JulkL, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621) 

soveltamiseen hallintotuomioistuinten toiminnassa. Tätä peruslähtökohtaa ei uudel-

la lailla ollut tarkoitettu muuttaa. Hallintoprosessin julkisuuslaki on erityislaki ja 

silloin kuin siinä ei ole säännelty jotain asiaa, tulee julkisuuslaki yleislakina sovel-

lettavaksi. 

 

 Hallinnon oikeusperiaatteisiin kuuluu julkisuusperiaate. Sen mukaan kaikessa 

hallinto- ja viranomaistoiminnassa sekä julkisen vallan käytössä on lähtökohtana 
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mahdollisimman laajasti toteutettu julkisuus. Julkisuudesta poikkeaminen, toisin 

sanoen salassapito, edellyttää paitsi välttämättömiä syitä myös lain antamaa tukea. 

Lisäksi salassapitoon oikeuttavia säännöksiä on poikkeussäännöksinä tulkittava 

suppeasti. Viranomaisten ja hallintotehtävää hoitavien on tulkittava näitä poikkeus-

normeja julkisuusmyönteisesti. Tiedon saamista ei saa rajoittaa enempää kuin suo-

jattavan intressin vuoksi on tarpeellista. 

 

 Esittelen työssäni myös pääpiirteet oikeudenkäynnin julkisuutta hallintotuo-

mioistuimissa sääntelevän lain syntytaustasta ja -vaiheista. Nämä auttavat ymmär-

tämään tavoitteita, joihin lain säätämisellä on pyritty. Samassa yhteydessä otetaan 

esille lain soveltamisala: missä tuomioistuimissa ja lainkäyttöelimissä kyseistä lakia 

sovelletaan. Salassapidon osalta on myös merkitystä sillä, onko kyse yleisö- vai asi-

anosaisjulkisuudesta. Asianosaisen tiedonsaantioikeus on laajempi. 

 

 Salassapito hallintotuomioistuimissa voi ensinnäkin kohdistua asiakirjarekiste-

reihin ja niistä ilmeneviin tunnistetietoihin. Tätä voisi nimittää diaarijulkisuuden 

rajoittamiseksi. Toiseksi hallintotuomioistuimissa käsitellyn jutun asiakirjat tai jo-

kin osa näistä asiakirjoista saattaa olla salassa pidettäviä. Kolmanneksi käsittelyn 

julkisuutta voidaan rajoittaa. Käytännössä tämä koskee hallintotuomioistuimissa 

nimenomaan suullista käsittelyä ja mahdollista katselmusta. 

 

 Kokoavassa luvussa johtopäätökset ja yhteenveto kootaan vielä yhteen lain 

keskeiset vaikutukset, joiden merkitystä pyrin arvioimaan. Tosin hallintoprosessin 

julkisuuslakiin perustuva oikeuskäytäntö on vähäistä, kuten jo edellä mainitsin. 

Näistä merkittävin on ensimmäinen ennakkoratkaisu, jossa silloin vielä uutta lakia 

sovellettiin.1 

 

 

 

 

                                                 
1  KHO 2008:34 
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2 JULKISUUSPERIAATE 

 

2.1. Julkisuusperiaate lähtökohtana 

 

 Kaiken viranomaistoiminnan lähtökohtana on julkisuusperiaate. Julkisuusperi-

aate on luonteeltaan perusoikeus. Suomen perustuslain (1999/731) 12 §:n 2 mo-

mentti määrittelee julkisuuden perusoikeutena kirjoitetun lain tasolla. Perustuslain 

määrittelemä julkisuus-perusoikeus koskee niin hallintoviranomaisten kuin myös 

hallintotuomioistuinten toimintaa. Perustuslain säännöksen lähtökohtana on kaiken 

hallinnon avoimuus, viranomaisten asiakirjojen julkisuus ja jokaisen oikeus saada 

tieto viranomaisen asiakirjoista. Viranomaisen asiakirjat ja asian käsittely ovat läh-

tökohtaisesti julkisia, ellei välttämättömistä syistä ole lain tasoisesti toisin säädetty. 

Mikäli nämä edellytykset täyttyvät, asiaan kohdistuu salassapitovelvollisuus. 

 Julkisuuden rajoittaminen viranomaistoiminnassa tai salassapitovelvollisuus 

edellyttää siis sekä välttämättömiä syitä esimerkiksi jonkin toisen perusoikeuden, 

kuten yksityisyyden suojan, turvaamiseksi että samalla myös sitä, että salassapito 

perustuu lakiin. Salassapitoon velvoittavaa sääntelyä löytyy julkisuuslain 24 §:ssä 

(Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1999/621, jatkossa JulkL) olevien sa-

lassapitoperusteiden ohella myös erityislaeista. Hallintotuomioistuinten osalta mää-

räykset oikeudenkäynnin ja oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuudesta sisältyvät la-

kiin oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa (2007/381, jatkossa 

HProsJulkL). Hallintoprosessin julkisuuslain sääntelyä ei ole kuitenkaan tarkoitettu 

tyhjentäväksi. Mainitun lain 3 § määrittelee lain suhdetta muihin säännöksiin ja sen 

mukaisesti hallintotuomioistuimissa sovelletaan julkisuuslakia tai erityislainsäädän-

töä siltä osin kuin asiasta ei HprosJulkL:ssa toisin säädetä. HProsJulkL on siis eri-

tyislaki suhteessa julkisuuslakiin.2 

 

 

 

 

                                                 
2  Mäenpää 2007, 89 ; Mäenpää 2020, 33-44, 38-42. 
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2.2. Julkisuuden tarkoitus 

 

 Hallinnon ja sen asiakirjojen julkisuudella on erilaisia tavoitteita. Seuraava 

jaottelu julkisuuden keskeisimmistä tehtävistä on laadittu Mäenpään teoksen poh-

jalta.3 

1.  Oikeusvarmuuden ja oikeusturvan takaaminen. Oikeusvarmuuden kannalta 

on tärkeätä, että viranomaisten päätökset ja tuomioistuinten ratkaisut ovat 

ennakoitavia. Tällainen oikeusvarmuutta vahvistava ennakoitavuus on mah-

dollista vain, mikäli päätöksistä on riittävästi tietoa saatavilla. Julkisuus kuu-

luu myös perustuslain 21.2 §:n turvaamiin oikeudenmukaisen oikeudenkäyn-

nin takeisiin. 

2.  Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollistaminen. Demokraattisessa oi-

keusvaltiossa tiedon julkinen saatavuus on edellytys julkiseen keskusteluun 

osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Demokratian toteutuminen ja toimivuus 

edellyttää julkisuutta ja avoimuutta. 

3.  Vaikuttaminen ja valvonta. Julkisuus ja tiedon avoin saatavuus mahdollistaa 

myös julkisen vallan ja julkisten varojen käytön valvonnan. Tähän julkisuu-

den valvontatehtävään kuuluu se, että julkisuus ja avoimuus osaltaan eh-

käisevät väärinkäytöksiä tai muuten epätarkoituksenmukaista julkisen vallan 

käyttöä. Avoimuus jo ennalta estää esimerkiksi virka-aseman väärinkäyttöä 

ja korruptiota. Medialla on tärkeä tehtävä avoimuuden edistäjänä ja eräänlai-

sena ’julkisena vahtikoirana’, kun se seuraa julkisyhteisöjen toimintaa ja pää-

töksentekoa sekä yleisemminkin julkisen vallan käyttöä. 

4.  Avoin ja hyvä hallinto. Avoimuus ja julkisuus ovat hyvän hallinnon osateki-

jöitä. Ne vahvistavat osaltaan luottamusta siihen, että julkista valtaa käyte-

tään asianmukaisella tavalla. Näin ollen avoimuus ja julkisuus ovat tärkeitä 

hallinnon ja lainkäytön uskottavuuden ja legitimiteetin vahvistajia. Ei riitä, 

että viranomaiset ja tuomioistuimet toimivat lainmukaisesti ja asianmukai-

sesti, vaan jokaisen on voitava todeta tämä saatavilla olevan tiedon avulla. 

                                                 
3  Mäenpää 2020, 11-13. 
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5.  Sananvapauden edellytys. Julkisuus antaa mahdollisuuden avoimelle kes-

kustelulle, mielipiteen muodostukselle ja kritiikin esittämiselle, mitä tulee 

hallintoviranomaisten ja tuomioistuinten toimintaan. Ilman julkista tietoa 

kansalaiskeskustelu olisi vaikeampaa, ellei peräti mahdotonta. Sananvapaus 

edellyttää toteutuakseen luotettavaa tietoa. 

6.  Luottamus ja legitimiteetti. Saatavilla oleva julkinen tieto viranomaisten 

päätöksistä ja tuomioistuinten ratkaisuista parantaa luottamusta hallintoon ja 

sen legitimiteettiä. 

7.  Julkisuuden hyödyntäminen ja avoin data. Julkisuus mahdollistaa julkisten 

tietovarantojen hyödyntämisen eri tavoin. Myös tietojen taloudellinen hyö-

dyntäminen on mahdollista. 

 

 Oikeudenkäynnin julkisuuden tehtävät jaottelee Kaarlo Tuori artikkelissaan 

valvontatehtävään, tukitehtävään, kaupalliseen tehtävään, diskursiiviseen tehtävään 

ja (mikro)poliittiseen tehtävään. Julkisuuden tehtävien kartoituksen avulla hän pyr-

kii samalla hahmottamaan julkisuuden rajoittamisen hyväksyttävyyttä näiden julki-

suudelle asetettujen tehtävien näkökulmasta. Valvonta-, tuki- ja kaupallisen tehtä-

vän merkitys kohdistuu lähinnä yksittäisiin oikeusjuttuihin. Diskursiivisen ja poliit-

tisen tehtävän merkitys ulottuu yksittäistä oikeustapausta laajemmalle.4 

 

 Julkisuuden diskursiivinen tehtävä merkitsee sitä, että yksittäisillä tuomiois-

tuinratkaisuilla on oikeusjärjestystä kehittävä ulottuvuus. Tämä toteutuu erityisesti 

niin sanotuissa kiperissä jutuissa, joissa ratkaisu joudutaan perustelemaan oikeuspe-

riaatteilla. Kulloinkin voimassa oleva oikeusjärjestys on vain väliaikainen tilinpää-

tös keskustelusta, johon osallistuvat ennen kaikkea suppean oikeusyhteisön edusta-

jat: lainsäätäjä, tuomioistuimet ja oikeusoppineet. Oikeuden legitimiteetin kannalta 

on oleellista, että tämä keskustelu säilyttää yhteytensä kansalaisyhteiskuntaan. Var-

sinkin kiperissä, oikeusperiaatteita ja niiden soveltamista kehittelevissä ratkaisuissa 

tulisi laajan oikeusyhteisön, kansalaisyhteiskunnan, voida osallistua keskusteluun. 

                                                 
4  Tuori 2002, 243-244. 



 6 

Kansalaiskeskustelu esimerkiksi joukkotiedotusvälineiden kautta on mahdollista 

vain, jos tuomioistuinten ratkaisut ovat julkisia.5 

  

 

 

2.3. Julkisuuden rajoittaminen perusoikeusnäkökulmasta 

 

 Julkisuus perusoikeutena saattaa yksittäistapausten tasolla joutua ristiriitaan 

salassapitoa edellyttävien intressien kanssa. Haasteellisia ovat tilanteet, joissa salas-

sapidon tarvetta voidaan perustella toisesta perusoikeudesta käsin. Yksityisyyden ja 

yksityiselämän suoja (PL 10 §) sekä liike- ja ammattisalaisuuksien suoja (PL 15 ja 

18.1 §:t) ovat myös perustuslain tasolla yhtä turvattuja perusoikeuksia kuin julki-

suusperiaatekin. Julkisuuslain 24 § määrittelee muun muassa yksityiselämää, sosi-

aalihuollon asiakasta (25 k), terveydentilaa koskevia tietoja (25 k), muita arkaluon-

teisia henkilötietoja, liike- ja ammattisalaisuuksia (20 k) sisältävät viranomaisen 

asiakirjat salassa pidettäviksi.6 

 

 Perusoikeusuudistus on tehnyt mahdolliseksi soveltaa perusoikeuksia myös 

hallintotuomioistuimissa. Tämä saattaa tulla eteen tilanteessa, jossa lainsäädäntö on 

jättänyt perusoikeuden toteutumisen joltain osin avoimeksi. Eli sääntely on niiltä 

osin puutteellista. Kun lakia sovelletaan hallintolainkäytössä, perusoikeussäännöstä 

voidaan käyttää tulkinta- tai soveltamisargumenttina.7 

 

 Julkisuuslain mukaan siis sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasta, tämän saa-

mia etuuksia ja palveluita sekä häneen kohdistettuja tukitoimia jne. koskevat tiedot 

ovat salassapidettäviä. Julkisuuslain sääntely on sellaisenaan hallintoviranomaisia 

velvoittavaa. Hallintotuomioistuimissa noudatetaan asiakirjojen julkisuuden osalta 

julkisuuslakia, ellei hallintoprosessin julkisuuslaissa joltain osin säädetä toisin 

(HProsJulkL 3 §). Saman lain 8 § antaa kuitenkin hallintotuomioistuimille oikeuden 

                                                 
5  Tuori 2002, 248-249. 
6  Mäenpää 2020, 33-35. 
7  Aer 2000, 268. 
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antaa tiedon oikeudenkäyntiasiakirjasta salassapitosäännösten estämättä oikeuden-

mukaisen oikeudenkäynnin taikka asiaan liittyvän tärkeän yleisen tai yksityisen 

edun turvaamiseksi. Samoin hallintotuomioistuin voi päättää, että sen ratkaisu on 

julkinen siinä laajuudessa kuin se on tarpeen tärkeän yleisen tai yksityisen edun 

vuoksi (HProsJulkL 16.3 §). Hallintoprosessissa tuomioistuin voi arvioida julkisuu-

den tarpeen itsenäisesti ja tällöin tarvittaessa myös poiketa julkisuuslain mukaisista 

salassapitoperusteista.8 

 Hallintotuomioistuin joutuu harkitessaan oikeudenkäyntiasiakirjojen tai teke-

mänsä päätöksen julkisuutta suorittamaan perusoikeuksien yhteensovittamista. So-

siaali- ja terveydenhuollon asioiden ollessa kyseessä, on ratkaistavana usein nimen-

omaan julkisuuden ja yksityiselämän suojan yhteensovittaminen yksittäistapauksen 

osalta. Hallintotuomioistuin joutuu harjoittamaan tapauskohtaista eri perusoikeuk-

sien suojaamien intressien punnintaa ja tasapainottamista. Perusoikeuskollision rat-

kaisussa on pyrittävä siihen, että kumpikin perusoikeus toteutuu täysimääräisesti tai 

ainakin mahdollisimman laajasti. Jos tämä ei ole mahdollista, on pyrittävä ratkai-

suun, joka turvaa molempien perusoikeuksien – julkisuuden ja yksityiselämän suo-

jan - ydinalueille kuuluvat oikeudet.9 

 

 Jos yksityiselämän suojaa ja julkisuutta perusoikeuksina ei voida täysimääräi-

sesti toteuttaa samanaikaisesti, muodostaa toisen perusoikeuden turvaaminen hy-

väksyttävän perusteen rajoittaa toista perusoikeutta. Tällöinkin on pyrittävä suojaa-

maan perusoikeuden ydintä. Ydinalueeseen puuttuvat rajoitukset ovat suhteellisuus-

vaatimuksen ja useimmiten myös ihmisoikeusvelvoitteiden vastaisia. Perustuslaki-

valiokunta on myös korostanut ydinalueen koskemattomuuden vaatimusta perusoi-

keusuudistuksen yhteydessä.10 

 

 

                                                 
8  Mäenpää 2007, 89-90 ; Tuori – Kotkas 2008, 602. 
9  PeVL 7/2000, 4-5. Sosiaalihuollon asiakaslain asiakirjasalaisuutta koskevasta 14 §:stä antamassaan lausun-

nossa perustuslakivaliokunta korosti yksityisyyden suojan merkitystä sosiaalihuollon asioissa. Jo pelkkä tieto 

siitä, että henkilö on sosiaalihuollon asiakas, saattaa paljastaa arkaluonteisen yksityiselämään liittyvän seikan. 
10  PeVM 25/1994 vp, s. 5 ; Viljanen 1999, 171, 174. 
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3 HALLINTOPROSESSIN JULKISUUSLAIN TAUSTA JA SYNTY 

 

3.1. Ennen lakia vallinnut oikeustila 

 

 Ennen nykyistä lakia oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa 

Suomessa ei ollut erillistä lakia, joka olisi säännellyt julkisuutta ja salassapidon 

edellytyksiä hallintotuomioistuimissa. Julkisuuden ala ja salassapitoperusteet ovat 

määräytyneet pääosin julkisuuslain mukaan. Julkisuuslaki tuli voimaan joulukuun 

alussa 1999. Sitä säädettäessä eduskunnan hallintovaliokunta ja lakivaliokunta edel-

lyttivät, että oikeudenkäynnin julkisuussäännökset otetaan selvitettäviksi. Samoin 

oikeusministeriö muistiossaan totesi, että myöhemmin on arvioitava erikseen, onko 

julkisuuslain säätämisen jälkeen aihetta tarkistaa oikeudenkäynnin ja oikeudenkäyn-

tiaineiston julkisuutta koskevia säännöksiä.11 

 

3.1.1. Asiakirjajulkisuuden rajoittaminen 

 

 JulkL 1.1 §:n mukaan hallintotuomioistuimen hallussa olevat asiakirjat ovat 

julkisia, ellei julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla rajoitettu. Hallin-

toprosessin vireillepanoon ja asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat tulevat julkisiksi, 

kun ne saapuvat hallintotuomioistuimen haltuun. Asiakirjan salassapidon on näin 

ollen perustuttava nimenomaiseen lain säännökseen. Tärkeimmät salassapitoperus-

teet on lueteltu julkisuuslain 24 §:ssä. Nämä julkisuuslain mukaiset salassapitope-

rusteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään sillä perusteella, millaista intressiä niillä 

suojataan. Yksityistä intressiä suojaavat salassapitoperusteet liittyvät esimerkiksi 

yksityisyyden ja yksityiselämän (kohdat 23-32) tai liike- ja ammattisalaisuuden 

(kohta 20) suojaamiseen. Yleiseen intressiin liittyvät salassapitoperusteet koskevat 

puolestaan Suomen kansainvälisiä suhteita, valtion talous-, raha- ja valuuttapolitiik-

kaa sekä viranomaisvalvonnan turvaamista (kohdat 1,2,6,11,15). Julkisyhteisön 

omaa intressiä suojaavat salassapitoperusteet (kohdat 17-19) koskevat esimerkiksi 

                                                 
11  HE 12/2006 vp, 12, 16. 



 9 

julkisyhteisön liike- ja ammattisalaisuutta sekä julkisyhteisön toimintaa työnantaja-

na, neuvotteluosapuolena tai oikeusriidan osapuolena.12 

 

 Julkisuuslain 24 §:n lisäksi salassapitoperusteita sisältyy myös erityislakeihin, 

kuten lakiin verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta (30.12.1999/1346), la-

kiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (22.9.2000/812) sekä lakiin 

potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992). Näiden erityislakien mukainen sääntely 

syrjäyttää julkisuuslain, joka on yleislaki, säännökset lukuun ottamatta tuomiois-

tuimen diaaria koskevaa säännöstä (JulkL  6.1 § kohta 1). Jos asia on käsitelty sulje-

tuin ovin, hallintotuomioistuin voi antaa salassapitomääräyksen. Salassapitomää-

räyksellä oikeudenkäyntiin liittyvä aineisto voidaan määrätä pidettäväksi salassa 

määräajan, kuitenkin enintään 40 vuotta päätöksen antamisesta (OikJulkL 9.2 §).13 

 

 Asianosaisjulkisuuden ala on laajempi kuin yleisöjulkisuuden. Perustuslain 

21.1 §:n vahvistama oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimus edellyttää hal-

lintoprosessilta tasapuolisuutta ja vastavuoroisuutta. Kummankin osapuolen on voi-

tava tutustua ja saatava esittää näkemyksensä kaikista asiakirjoista ja selvityksistä, 

joihin hallintotuomioistuimen ratkaisu saattaa perustua. Myös Euroopan ihmisoi-

keustuomioistuin on ratkaisuissaan korostanut asianosaisen oikeutta saada tieto kai-

kista päätöksenteon pohjana olevista viranomaisen asiakirjoista siitä riippumatta, 

millainen merkitys niillä etukäteen arvioidaan olevan päätöksenteossa. Tasapuoli-

suus edellyttää, että hallintolainkäyttöelin ei voi ratkaisussaan nojautua sellaiseen 

tietoon eikä asiakirjaan, jota asianosainen ei ole voinut saada tietoonsa asiakirjajul-

kisuutta rajoittavien salassapitoperusteiden vuoksi.14 

 

 Asianosaisjulkisuuden rajoituksia on sovellettava suppeasti. Vain ehdottoman 

välttämättömät JulkL 11.2 §:ssä määritellyt rajoitukset ovat mahdollisia. Perusteena 

                                                 
12  Mäenpää 2005, 453. 
13  Mäenpää 2005, 453; HE 12/2006 vp, 9. Julkisuuslain suhteesta potilaslakiin ja sosiaalihuollon asiakasla-

kiin, Tuori 2004, 558-560. 
14  Mäenpää 2005, 353-358. 
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voi tällöin olla toisen asianosaisen perusoikeuksien suojaaminen tai erittäin tärkeä 

yleinen intressi.15 

 

 Jos valittajan valitusoikeus perustuu ainoastaan kunnan tai muun yhteisön jä-

senyyteen, valittaja ei saa tällä perusteella asianosaiselle kuuluvaa laajempaa tie-

donsaantioikeutta. Asiassa annetusta ratkaisusta valittaja saa tiedon vain siltä osin 

kuin se on julkinen (JulkL 11.4 §). Esimerkiksi kunnallisvalituksen kunnan jäse-

nyyden perusteella tehnyt ei siis tule asianosaisjulkisuuden piiriin.16 

 

 

3.1.2. Käsittelyn julkisuuden rajoittaminen 

 

 Myös oikeudenkäynnin osalta julkisuus on pääsääntö. Käsittelyn julkisuus 

kuuluu perustuslain 21.2 §:n turvaamiin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takei-

siin. Suullinen käsittely, suullinen kuulustelu ja katselmus ovat lähtökohtaisesti jul-

kisia.17 

 

 Käytännössä hallintoprosessi on luonteeltaan kirjallista menettelyä. Suullista 

käsittelyä, joka voisi olla julkinen, ei useimmiten järjestetä. Toisaalta suullinen kä-

sittely, silloin kun sellainen järjestetään, on hallintotuomioistuimessa usein pidettä-

vä suljetuin ovin. Näin on meneteltävä sellaisissa asioissa, joissa on säädetty salas-

sapitovelvollisuus. Lisäksi hallintotuomioistuin voi määrätä asian käsittelyn tapah-

tuvaksi suljetuin ovin, mikäli julkisesta käsittelystä aiheutuisi asianosaiselle erityis-

tä haittaa.18 

 

 

 

 

                                                 
15  Mäenpää 2005, 406. 
16  Mäenpää 2005, 407. 
17  Mäenpää 2005, 450. 
18  Mäenpää 2005, 450-451. 
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3.1.3. Hallintotuomioistuinten diaarien julkisuus ongelmana 

 

 Hallintotuomioistuimen diaariin merkitään tiedot kyseissä lainkäyttöelimessä 

vireille tulleista asioista. Sieltä ilmenevät vireille tulon ajankohdan lisäksi esimer-

kiksi asianosaisten henkilöllisyys, yhteystiedot, asian laatu sekä käsittelyn ajankohta 

ja paikka. Nämä tiedot tulevat julkisiksi, kun niistä on tehty merkintä diaariin. Mer-

kinnän julkisuuteen eivät vaikuta julkisuuslaissa tai muussa laissa säädetyt vireille 

tullutta tai käsiteltyä asiaa koskevat salassapitosäännökset. Diaarimerkinnän julki-

suutta arvioidaan sen perusteella, mitä tietoja diaarimerkintä sisältää. Arviointiin ei 

vaikuta lainkaan se, ovatko merkinnän kohteena olevat asiakirjat julkisia vai salassa 

pidettäviä.19 

 

 Ennen HProsJulkL:n voimaantuloa asianosaista koskevat tiedot diaarissa olivat 

aina julkisia. Tästä aiheutui ongelmia asianosaisen yksityisyyden kannalta. Päätös, 

johon sisältyi salassa pidettäviä tietoja esimerkiksi asianosaisen taloudellisesta ase-

masta, voitiin antaa ulkopuoliselle, kun siitä oli ensin poistettu asianosaisen tunnis-

tetiedot. Diaarin avulla asianosaisen henkilöllisyys on kuitenkin mahdollista selvit-

tää. Korkein hallinto-oikeus pitäytyi ratkaisussaan diaaritietojen julkisuuteen ja to-

tesi, ettei ”… se seikka, että nykyisten säännösten keskinäinen yhteensopimatto-

muus voi antaa mahdollisuuden yhdistellä tietoja eri tietolähteistä ja näin saada sel-

ville verovelvollisten nimiä … ole riittävä peruste luopua ratkaisujen julkaisemises-

ta.”20 

 

 Hallintotuomioistuinten diaaritietojen laaja julkisuus saattoi vaikuttaa siihen, 

miten päätökset perusteltiin ja miten ne julkaistiin tai miten niistä annettiin tietoja. 

Mahdollisuus salassa pidettävien tietojen tulemisesta julkiseksi muutoksenhaun yh-

teydessä, on voinut käytännössä toimia tosiasiallisena muutoksenhaun esteenä ja 

heikentää asianosaisten oikeusturvaa.21 

                                                 
19  HE 12/2006 vp, 9; Wallin – Konstari 2000, 183. 
20  HE 12/2006 vp, 13; KHO 2002:52. 
21  HE 12/2006 vp, 13. Diaaritietojen julkisuudesta hallintotuomioistuimissa ja siihen liittyvistä ongelmista, 

Ikäläinen 2002, 11-13. 
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3.2. Julkisuusperiaate hallinto-oikeudessa 

 

 Julkisuusperiaate on hallinto-oikeudellinen oikeusperiaate, jonka mukaan jo-

kaisella on oikeus saada tietoa julkisesta vallankäytöstä ja viranomaisten toiminnas-

ta. Poikkeukset julkisuudesta edellyttävät erityisiä perusteita ja niiden edellytyksistä 

on säädettävä täsmällisesti lailla. Julkisuusperiaatteen toteutuminen edellyttää vi-

ranomaisilta avoimuutta ja tiedottamista.22 

 

 Toisaalta julkisuusperiaate kuuluu myös perustuslain turvaamiin perusoikeuk-

siin. PL 12.2 §:n mukaan viranomaisten asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, ja 

jokaisella on oikeus saada niistä tieto, ellei niiden julkisuutta ole välttämättömien 

syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Julkisuuslaki sekä muut julkisuutta ja salas-

sapitoa koskevat säädökset puolestaan konkretisoivat perusoikeuden sisältöä. Vi-

ranomaisten on tulkittava lakia ja siihen sisältyviä salassapitoperusteita perusoikeu-

den toteutumista edistävällä tavalla. Mahdollista harkintavaltaa on toisin sanoen 

käytettävä julkisuusmyönteisesti.23 

 

 Euroopan ihmisoikeussopimus määrittelee oikeudenmukaisen ja julkisen oi-

keudenkäynnin jokaiselle kuuluvaksi oikeudeksi. Päätös on aina annettava julkises-

ti, mutta yleisön ja lehdistön pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä voidaan 

kieltää, mikäli yleisen tai yksityisen edun suojaaminen sitä vaatii tai siinä määrin 

kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa 

julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.24 

 

 Hallintoprosessin kannalta keskeistä on julkisuusperiaatteeseen sisältyvä oi-

keus saada tieto asiakirjasta (asiakirjajulkisuus) ja käsittelyn julkisuus. Asiakirjajul-

kisuuden turvaavan perusoikeussäännöksen (PL 12.2 §) lisäksi on otettava huomi-

oon perustuslain 21.2  §, joka määrittelee oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja 

hyvän hallinnon takeet. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin yhtenä edellytyksenä 

                                                 
22  Mäenpää 2000, 1. 
23  Mäenpää 2000, 1, 13. 
24  EIS 6 artikla, kohta 1. 
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on oikeus tulla kuulluksi. Asianosaisella on oikeus saada tieto myös sellaisesta asia-

kirjasta, joka ei ole julkinen, jos se voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsitte-

lyyn. Tämä niin kutsuttu asianosaisjulkisuus ei ole täysin poikkeukseton, vaan sitä 

voidaan rajoittaa erittäin painavilla lakiin perustuvilla syillä.25 

 

 Käsittelyn julkisuus sisältyy myös PL 21.2 §:ssä mainittuihin oikeudenmukai-

sen oikeudenkäynnin takeisiin. Se tarkoittaa hallintoprosessiin sovellettuna yleisön 

oikeutta seurata asian käsittelyä hallintotuomioistuimessa. Hallintoprosessi on usein 

kuitenkin luonteeltaan kirjallista menettelyä, mutta mikäli sen yhteydessä järjeste-

tään suullinen käsittely, suullinen kuulustelu tai katselmus, ne ovat lähtökohtaisesti 

julkisia ja yleisöllä on oikeus seurata niitä, ellei salassapitoperusteista muuta joh-

du.26 

 

 Julkisuusperiaate perusoikeutena saattaa joutua ristiriitaan muiden perusoi-

keuksien kanssa tai niistä voi aiheutua rajoituksia julkisuusperiaatteen soveltamisel-

le. Julkisuuden ja muiden perusoikeuksien väliset ristiriitatilanteet on monelta osin 

pyritty ottamaan huomioon julkisuuslakia säädettäessä. JulkL 24 §:ään sisältyvillä 

salassapitoperusteilla suojataan mm. perusoikeuksiin kuuluvia yksityis- ja perhe-

elämää (PL 10 §) sekä henkilökohtaista turvallisuutta. Liike- ja ammattisalaisuuden 

salassapidolla turvataan omaisuuden suojaa (PL 15 §) ja jokaisen oikeutta hankkia 

toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla (PL 18 §).27 

 

 Julkisuus ja muut perusoikeudet voivat olla ristiriidassa konkreettisessa lainso-

veltamistilanteessa. Näiden oikeuksien yhteensovittaminen perustuu lainsäädän-

töön. Esimerkiksi julkisuuslaissa on otettu huomioon ja pyritty sovittamaan yhteen 

erilaisten perusoikeuksien välisiä konfliktitilanteita. Silti yksittäistapauksissa voi-

daan joutua tilanteeseen, joka edellyttää tapauskohtaista intressipunnintaa. Tähän ei 

ole olemassa täysin yleispätevää ja objektiivista mittapuuta. Tällöin merkitystä voi-

daan antaa sille, kuuluuko tapaus kyseessä olevan perusoikeuden ydin- vai reuna-

                                                 
25  Mäenpää 2000, 11. Asianosaisjulkisuuden rajoittamisperusteista on säädetty julkisuuslaissa, JulkL 11.2 §. 
26  Mäenpää 2000, 11; Mäenpää 2005, 450-451. 
27  Mäenpää 2000, 15-17. 
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alueille. Ristiriitatilanteessa on pyrittävä turvaamaan ainakin molempien kilpaile-

vien perusoikeuksien ydinalueelle sijoittuvat oikeudet.28 

 

 Perusoikeusnormit ovat mahdollisessa ristiriitatilanteessa pikemminkin oi-

keusperiaatteiden kuin oikeusnormien kaltaisia. Keskenään ristiriitaisista oikeus-

normeista vain toista voidaan soveltaa. Sen sijaan oikeusperiaatteiden kohdalla nii-

den keskinäistä painoarvoa on punnittava juuri kulloisessakin ratkaisutilanteessa. 

Häviävä periaate ei menetä täysin merkitystään, vaan sitä sovelletaan siinä määrin 

kuin voittanut periaate antaa siihen mahdollisuutta.29 Tällöin esimerkiksi hallinto-

tuomioistuimessa voitaisiin joissakin tapauksissa päätyä täydellisen salassapidon 

sijasta osajulkisuuteen tai siihen, että asiakirjasta poistetaan tietoja annettaessa yksi-

tyiselämän suojan vaarantavat tunnistetiedot ja/tai kohdat. 

 

 

3.3. Lakiehdotuksen valmistelu ja käsittely 

 

3.3.1. Lain valmisteluvaiheet 

 

 Vuonna 1999 toteutettiin julkisuuslainsäädännön kokonaisuudistus. Silloin 

säädettiin julkisuuslaki ja joukko siihen liittyviä lakeja, joilla tehtiin uuden lain 

edellyttämät korjaukset muuhun lainsäädäntöön. Kokonaisuudistusta valmisteltaes-

sa oli tarkoituksena arvioida myöhemmin uusien säännösten tultua voimaan, onko 

tarvetta tarkistaa myös oikeudenkäynnin ja oikeudenkäyntiaineistojen julkisuutta 

koskevia säännöksiä. Hallintoprosessin osalta ei aiemmin ole ollut erillistä lakia, 

vaan siinä on sovellettu julkisuuslain ohella lakia oikeudenkäynnin julkisuudesta 

(21.12.1984/945). Tämän lain säännökset on laadittu lähinnä silmällä pitäen yleisten 

tuomioistuinten käsittelytapoja. Hallituksen esityksen mukaan uudella lailla pyri-

tään selkiyttämään hallintotuomioistuimia koskevaa julkisuussääntelyä ja kokoa-

maan sääntelyn keskeiset perusteet yhteen lakiin.30 

                                                 
28  Mäenpää 2000, 18. 
29  Tuori 2003, 58-59. 
30  HE 12/2006 vp, 4, 13-14. 
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 Oikeusministeriö asetti 24.5.2000 toimikunnan, jonka tehtäväksi tuli laatia eh-

dotus hallituksen esityksen muodossa uudeksi lainsäädännöksi koskien oikeuden-

käynnin julkisuutta. Samalla toimikunnan tuli selvittää, voitaisiinko kaikki oikeu-

denkäynnin julkisuuteen liittyvät säännökset koota samaan lakiin vai tulisiko säätää 

erilliset lait yleisiä ja hallintotuomioistuimia varten. Toimikunta antoi mietintönsä 

tammikuussa 2002 (Komiteanmietintö 2002:1).31 

 

 Toimikunta laati ehdotuksen oikeudenkäynnin julkisuuslaiksi. Tämä laki oli 

tarkoitettu koskemaan sekä yleistä että hallintolainkäyttöä. Osaksi yleislakia ehdo-

tettiin otettavaksi eri tuomioistuin- ja prosessilajeja koskevia erityissäännöksiä. Sen 

lisäksi, että toimikunnan ehdotuksen mukaan tietyt oikeudenkäyntiasiakirjat säädet-

täisiin lailla salassa pidettäviksi, voisi tuomioistuin asianosaisen pyynnöstä tai 

omasta aloitteestaan määrätä muitakin oikeudenkäyntiasiakirjoja tapauskohtaisen 

harkinnan perusteella salassa pidettäviksi. Tuomioistuimilla ei kuitenkaan olisi 

mahdollisuutta määrätä mitä tahansa asiakirjaa pidettäväksi salassa, vaan salassapi-

tomääräyksen antamiselle tulisi aina löytyä oikeutus lain tasoisesta sääntelystä.32 

 

 Useissa toimikunnan mietinnöstä annetuissa lausunnoissa arvosteltiin sitä, että 

hallintolainkäytössä ehdotettiin irtautumista julkisuuslain soveltamisesta ja siirty-

mistä tapauskohtaisten salassapitomääräysten käyttöön. Lausuntopalautteen johdos-

ta oikeusministeriö asetti työryhmän, joka antoi mietintönsä kesäkuussa 2003 (Oi-

keusministeriön työryhmämietintöjä 2003:8). Työryhmän mietinnössä otettiin hal-

lintoprosessin julkisuus- ja salassapitosääntelyn lähtökohdaksi julkisuuslain sään-

nökset. Mietinnöstä annetuissa lausunnoissa palaute tästä ratkaisusta oli pääosin 

myönteistä.33 

 

 Marraskuussa 2004 oikeusministeriö asetti kaksi työryhmää, joista toisen teh-

tävänä oli laatia työryhmän mietinnön ja saadun palautteen pohjalta ehdotus oikeu-

denkäynnin julkisuutta koskevaksi lainsäädännöksi hallintotuomioistuimissa. Toi-

                                                 
31  HE 12/2006 vp, 16; KM 2002:1, 39. 
32  KM 2002:1, 39, 83-84, 155 (lakiehdotuksen 2 §), 157-158 (7 ja 8 §). 
33  HE 12/2006 vp, 16. 
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nen työryhmä laati vastaavan ehdotuksen yleisten tuomioistuinten osalta. Työryh-

mien ehdotukset (oikeusministeriön työryhmämietinnöt 2005:6 ja 2005:7) poikkesi-

vat toisistaan erityisesti suhteessa julkisuuslakiin. Työryhmät ehdottivat esitysten 

perustelujen selkeyden turvaamiseksi, että eduskunnalle annettaisiin samanaikaisesti 

kaksi eri hallituksen esitystä. Toinen koskisi oikeudenkäynnin julkisuutta yleisissä 

tuomioistuimissa ja toinen hallintotuomioistuimissa. Hallintolainkäytön osalta eh-

dotetun sääntelyn pohjana oli työryhmän mietinnössä julkisuuslaki, josta poikettai-

siin vain niiltä osin kuin uudessa laissa olisi tarkoitus säätää jostain asiasta julki-

suuslaista poikkeavalla tavalla.34 

 

 

3.3.2. Eduskuntakäsittely 

 

 Eduskunta lähetti 14.3.2006 sille annetun hallituksen esityksen laiksi oikeu-

denkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi 

laeiksi (HE 12/2006) lakivaliokunnan valmisteltavaksi. Lakivaliokunta kuuli asian-

tuntijoita hallituksen esitystä käsitellessään. Mietintönsä lakivaliokunta antoi 

16.1.2007 (Lakivaliokunnan mietintö 25/2006 vp). Valiokunta hyväksyi mallin, 

jossa säädetään erilliset lait oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisiä ja hallintotuo-

mioistuimia varten. Samoin valiokunta hyväksyi hallituksen esityksen pohjana ol-

leen perusratkaisun, jonka mukaan hallintolainkäytössä julkisuuden ala ja salassapi-

toperusteet määräytyisivät julkisuuslain mukaan, ellei säädettävänä olevassa laissa 

jostain asiasta määrättäisi toisin. Näiden peruslinjausten lisäksi mietinnössä ehdotet-

tiin eräitä muutoksia hallituksen esitykseen.35 

 

 Lakivaliokunta ehdotti lain soveltamisalaa koskevan 2 §:n osalta, että lakia ei 

sovellettaisi lainkaan työtuomioistuimessa. Valiokunnan näkemyksen mukaan vain 

yhden oikeudenkäynnin julkisuutta koskevan lain noudattaminen työtuomioistui-

men käsittelemissä asioissa selkeyttää sääntelyä ja helpottaa ratkaisutoimintaa. Tällä 

                                                 
34  HE 12/2006 vp, 17. 
35  LaVM 25/2006 vp. 
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perusteella valiokunta ehdotti, että työtuomioistuimessa sovellettaisiin vain lakia 

oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa.36 

 

 Valiokunta ehdotti tarkennettavaksi lakiehdotuksen 5 §:ää, joka koski salassa 

pidettäviä tunnistetietoja. Hallitus oli esittänyt, että tiedot asianosaisen tai muun 

asiaan osallisen henkilöllisyydestä olisivat salassa pidettäviä, jos ne yhdessä diaari-

tietojen tai päätökseen merkittyjen muiden tietojen kanssa ilmaisisivat pykälän 1 

momentin luettelossa mainitun salassapidettävän seikan. Hallituksen esityksessä 

tätä oli perusteltu yksityisyyden suojalla. Julkisuuden rajoituksista säädettäessä jou-

dutaan suhteuttamaan toisiinsa oikeudenkäynnin julkisuus ja yksityisyyden suoja. 

Valiokunnan mielestä säännöksen sanamuoto ehdotetussa muodossaan antoi salas-

sapitointressille aiheettoman suuren painoarvon. Lakivaliokunta ehdottikin sään-

nöksen täydentämistä niin, että tunnistetiedot voidaan pitää salassa vain, jos se on 

välttämätöntä kyseissä momentissa tarkoitettujen etujen suojelemiseksi. Valiokunta 

korosti, että välttämättömyysvaatimus ei täyty, jos mahdollisuus salassa pidettävän 

seikan paljastumiseen on vähäinen. Lisäksi lakivaliokunta muistutti, että 5 § on 

poikkeussäännös, jota on sovellettava suppeasti. Diaareilla ja niitä vastaavilla asia-

kirjahakemistoilla sekä niiden julkisuudella on keskeinen merkitys julkisuusperiaat-

teen käytännön toteutumisen kannalta.37 

 

 Salassa pidettävän tunnistetiedon antamista koskevaan 6 §:ään lakivaliokunta 

lisäsi uuden 2 momentin. Sen mukaan salassa pidettävä tunnistetieto voidaan antaa 

5 § 1 momentin estämättä asianosaisen lailliselle edustajalle, lähiomaiselle tai muul-

le läheiselle, jos tiedon antaminen on perustellusta syystä tarpeen asianosaisen oi-

keuksien ja etujen turvaamiseksi. Valiokunnan ehdottaman uuden 2 momentin tarve 

tulee esiin esimerkiksi tilanteissa, joissa henkilö on otettu mielenterveyslain perus-

teella tahdosta riippumattomaan hoitoon. Sellaisissa tapauksissa diaaritietojen salas-

sapito saattaa olla välttämätöntä heti, kun asia on tullut vireille. Toisaalta voi olla 

tarvetta myös ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin edunvalvojan määräämiseksi hoi-

                                                 
36  LaVM 24/2006 vp, LaVM 25/2006 vp. 
37  LaVM 25/2006 vp. 
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toon otetulle. Tietojen saantiin oikeutettu henkilöpiiri on määritelty samalla tavalla 

kuin potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa. Lisäksi edellytetään, että tie-

toja pyytävän on aina esitettävä tietojen saamiselle perusteltu syy. Jos asianosainen 

on ilmaissut tahtonaan, ettei häntä koskevia tietoja luovutettaisi edes lähiomaisille, 

on tämä seikka luonnollisesti otettava huomioon, kun harkitaan tietojen luovutta-

mista.38 

 

 Muut lakivaliokunnan ehdottamat muutokset hallituksen esitykseen laiksi oi-

keudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa olivat luonteeltaan lähinnä 

teknisiä ja kielellisiä. Osa teknisistä korjauksista johtui siitä, että lain soveltamisalaa 

muutettiin poistamalla työtuomioistuin lakia soveltavien lainkäyttöelinten joukos-

ta.39 

 

 Eduskunta käsitteli hallituksen esitystä täysistunnossa 18.1.2007. Käsittelyn 

pohjana oli lakivaliokunnan mietintö. Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen keskuste-

lutta valiokunnan mietinnön mukaisessa muodossa. Lopullisesti eduskunta hyväksyi 

lain ilman keskustelua toisessa käsittelyssä 23.1.2007. Laki tuli voimaan saman 

vuoden lokakuun alusta.40 

 

 

 

                                                 
38  LaVM 25/2006 vp. 
39  LaVM 25/2006 vp. 
40  Eduskunnan täysistunnon pöytäkirjat PTK 144/2006 vp ja 146/2006 vp. 
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4 HALLINTOPROSESSIN JULKISUUSLAIN KESKEINEN SISÄLTÖ 

 

 Tässä luvussa käsittelen eduskunnan hyväksymän lain oikeudenkäynnin julki-

suudesta hallintotuomioistuimissa sisältöä. En pyri systemaattiseen ja yksityiskoh-

taiseen lain kommentaariin, vaan keskityn lähinnä kohtiin joilla on merkitystä julki-

suutta ja salassapitoa koskevan problematiikan kannalta. 

 

4.1. Julkisuusperiaate lain lähtökohtana 

 

 Lain 1 §:n mukaan oikeudenkäynti ja oikeudenkäyntiasiakirjat ovat julkisia, 

jollei tässä laissa toisin säädetä. Lain lähtökohtana on siis julkisuusperiaate. Julki-

suudesta poikkeaminen vaatii lain säännöksiin perustuvan oikeuden salassapitoon. 

Pelkät välttämättömät syyt ilman lainkohtatukea eivät siis riitä. 

 

 Tältä osin laki on linjassa niin julkisuuslainsäädännön uudistamisen perustana 

olleen julkisuusperiaatteen kuin perustuslain perusoikeussäännöstenkin kanssa. Nii-

den mukaan oikeudenkäynnin julkisuutta voidaan rajoittaa vain laissa säädetyllä 

perusteella ja vain siltä osin kuin suojattavan edun vuoksi on välttämätöntä. Täl-

löinkin julkisuutta saa rajoittaa vain siinä määrin kuin oikeudenmukaisen oikeuden-

käynnin turvaaminen ei edellytä julkisuutta. Julkisuusperiaate edellyttää myös, että 

hallintotuomioistuimet soveltavat salassapidon oikeuttavia poikkeussäännöksiä 

mahdollisimman suppeasti. Tavoitteena on julkisuusmyönteinen lainsoveltaminen. 

Hallituksen esitys ilmaisee asian puhumalla julkisuuden maksimointiperiaatteesta.41 

 

 

4.2. Soveltamisala 

 

 Lakia sovelletaan sekä hallintolainkäyttöasian käsittelyyn että oikeudenkäynti-

asiakirjoihin hallintotuomioistuimissa. Soveltamisalaan kuuluu myös mahdollisesti 

asian käsittelyyn liittyvä suullinen käsittely tai katselmus. Lakia ei sen sijaan sovel-

                                                 
41  HE 12/2006 vp, 18. 
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lettaisi hallintoviranomaisen hallussa oleviin asiakirjoihin, oikaisuvaatimusvaiheen 

asiakirjoihin eikä asiakirjoihin, jotka on oikeudenkäynnin jälkeen palautettu hallin-

toviranomaiselle arkistointia varten. Niihin sovelletaan julkisuuslain tai asiaa kos-

kevan erityislain säännöksiä.42 

 

 Lakia sovelletaan hallintotuomioistuimissa, joilla tarkoitetaan korkeinta hallin-

to-oikeutta, hallinto-oikeutta ja vakuutusoikeutta. Lisäksi lakia sovelletaan markki-

naoikeudessa ja muutoksenhakuasioita käsittelevissä lautakunnissa silloin, kun asi-

an käsittelyssä sovelletaan hallintolainkäyttölakia. Jos hallintoviranomainen toimii 

poikkeuksellisesti valitusviranomaisena, se ei sovella asian käsittelyn ja asiakirjojen 

julkisuuteen tätä lakia, vaan julkisuuslakia tai kyseeseen tulevaa erityislakia. Edus-

kunta poisti lakia soveltavien tuomioistuinten joukosta työtuomioistuimen, joka si-

sältyi hallituksen esitykseen. Tämän ratkaisun perustelut sisältyvät lakivaliokunnan 

mietintöön ja niitä on käsitelty tarkemmin edellä.43 

 

 

4.3. Lain suhde muihin säännöksiin 

 

 Lain 3 §:ssä on kirjoitettu näkyviin periaate, jonka mukaan julkisuuslaki on 

yleislaki, jota sovelletaan silloin kun julkisuudesta ei ole tässä hallintotuomioistui-

mia koskevassa tai muussa erityislaissa säädetty. Tämän lain erot julkisuuslakiin 

voivat johtua siitä, että oikeudenmukaisen ja julkisen oikeudenkäynnin turvaaminen 

saattaa joissakin tapauksissa edellyttää hallintolainkäytössä laajempaa julkisuutta 

kuin asiaa käsiteltäessä hallintoviranomaisessa. Julkisuuslain säännöksiä sovellet-

taisiin täydentävinä säännöksinä silloin, kun tässä laissa ei jostain asiasta olisi eril-

listä säännöstä. Laissa oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa on 

myös viittauksia julkisuuslakiin ja muuhun lainsäädäntöön. Niitä sovelletaan hallin-

totuomioistuimessa viittaussäännösten mukaisessa laajuudessa. Viittaussäännöksis-

sä mainittu muu laki voi tarkoittaa esimerkiksi lakia verotustietojen julkisuudesta tai 

                                                 
42  HE 12/2006 vp, 18-19. 
43  HE 12/2006 vp, 19-20, 49; LaVM 25/2006 vp. 
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sosiaalihuollon asiakaslakia, joita siis sovelletaan viittauksen osoittamassa laajuu-

dessa.44 

 

 

4.4. Tunnistetiedot (4-6 §)  

 

 Tuomioistuimen diaariin merkittyihin tietoihin liittyneet ongelmat olivat tie-

dossa uutta lakia valmisteltaessa ja niihin pyrittiin hakemaan ratkaisua, joka toisaal-

ta turvaisi yksityisyyden suojaa, mutta ei kaventaisi perusteettomasti julkisuutta. 

Tähän aiheeseen liittyvää problematiikkaa olen käsitellyt edellä luvuissa 2.1.3 ja 

lakivaliokunnan mietinnön yhteydessä luvussa 3.2. Toiston välttämiseksi en tuo 

esille kaikkea aiemmin sanottua. 

 

 Yleinen periaate diaariin merkittyjen tunnistetietojen julkisuudesta on tuotu 

esille 4 §:ssä. Merkinnät tulevat julkisiksi heti, kun ne on tehty. Poikkeuksista sää-

detään seuraavassa pykälässä. Asianosaisen yhteystiedot eivät ole 4 §:ssä tarkoitet-

tuja tunnistetietoja. Niiden julkisuus ja salassapito määräytyy oikeudenkäyntiasia-

kirjaa koskevien säännösten mukaan. Näitä oikeudenkäyntiasiakirjaa koskevia 

säännöksiä sovelletaan myös muihin sellaisiin diaaritietoihin, joita ei nimenomai-

sesti mainita 4 § 1 momentissa. On huomattava myös, että hallintotuomioistuimen 

diaari muodostaa henkilörekisterin, johon merkittyjen henkilötietojen käsittelyssä 

on sovellettava henkilötietolain (22.4.1999/523) säännöksiä.45 

 

 Asiaan osallisen yksilöimiseksi tarpeelliset hallintotuomioistuimen diaariin 

merkityt tiedot on pidettävä salassa, jos ne yhdessä hallintotuomioistuimen asiakir-

jarekisteriin tai päätökseen merkittyjen tietojen kanssa ilmaisevat jonkin 5.1 §:ssä 

luetellun salassa pidettävän tiedon. Näin on tarkoitus estää salassa pidettävien tieto-

jen julkitulo ikään kuin kiertoteitse. Diaarimerkinnän salassapidon edellytykset on 

asetettu tiukoiksi. Tiedot, joiden paljastumisen estämiseksi diaarimerkintä saadaan 

                                                 
44  HE 12/2006 vp, 20. 
45  HE 12/2006 vp, 21. 
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salata, on lueteltu 1 momentissa tyhjentävästi. Lakivaliokunta lisäsi lakitekstiin jul-

kisuusperiaatteen mukaisen välttämättömyysvaatimuksen, joka oli mainittu myös 

hallituksen esityksen perusteluissa. Välttämättömyyden arvioinnissa joudutaan ta-

pauskohtaisesti punnitsemaan oikeudenkäynnin julkisuuden ja yksityiselämän suo-

jan suhdetta. Molemmissa on kysymys perustuslaissa turvatuista perusoikeuksista.46 

 

 Vaikka tunnistetiedot olisivat salassa pidettäviä, määräytyy muiden diaaritieto-

jen julkisuus 4 §:n ja oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuutta koskevien säännösten 

mukaan. Toisin sanoen ne ovat lähtökohtaisesti julkisia.47 Korkeimman hallinto-

oikeuden ratkaisu KHO:2008:34 vahvistaa, että tunnistetietojen julkisuudesta voi-

daan poiketa vain asiakohtaisesti harkinnan perusteella, jos salassapidolle on ole-

massa lain 5 §:n mukaiset edellytykset. Kokonaisten asiaryhmien tunnistetietoja ei 

voi määritellä pidettäviksi salassa.48 

 

 

4.5. Oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuus 

 

 HProsJulkL 7 § määrittelee, mitä oikeudenkäyntiasiakirjalla tarkoitetaan. Oi-

keudenkäyntiasiakirjoja ovat valitus, muu vireillepanoasiakirja, valituksen kohteena 

oleva päätös, muu tuomioistuimelle hallintolainkäyttöasiassa toimitettu asiakirja, 

hallintotuomioistuimen päätös sekä hallintotuomioistuimen diaari tai vastaava asia-

kirjarekisteri. Myös hallintoviranomaiselle kuulemista tai lausunnon antamista var-

ten hallintotuomioistuimen toimittama asiakirja on oikeudenkäyntiasiakirja. Tällais-

ta asiakirjaa koskeva tietopyyntö tulisi osoittaa hallintotuomioistuimelle eikä sille 

hallintoviranomaiselle, jonka hallussa se on kuulemista tai lausunnon antamista var-

ten. Tällöin hallintotuomioistuin tekee myös ratkaisun tiedon antamisesta.49 

 

                                                 
46  HE 12/2006 vp, 22; LaVM 25/2006 vp. 
47  HE 12/2006 vp, 22. 
48  KHO 2008:34. Kyseisessä tapauksessa yleisten hallintotuomioistuinten diaarityöryhmän seurantaryhmä 

oli merkinnyt yhteensä 83 asiaryhmään kuuluvat kaikki asiat tunnistetietoineen salaisiksi. Ratkaisua käsitel-

lään tarkemmin tämän tutkielman luvussa 5.1. 
49  HE 12/2006 vp, 24-25. 
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 Oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuudesta säädetään HProsJulkL:n 8 §:ssä. Läh-

tökohtana on asiakirjan julkisuus. Salassapitoperusteiden osalta pykälässä on viit-

taussäännös julkisuuslakiin ja muihin lakeihin. Erityissäännöksiä salassapidosta on 

esimerkiksi laissa verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta, potilaslaissa sekä 

sosiaalihuollon asiakaslaissa. Näiden lakien salassapitosäännökset tulevat hallinto-

prosessin julkisuuslain 8 §:ssä olevan viittaussäännöksen perusteella sovellettaviksi 

harkittaessa oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuutta. Koska oikeudenkäyntiasiakirjoi-

hin sovelletaan julkisuuslakia yleislakina ja mahdollisia asiaan liittyviä erityislake-

ja, asiakirjojen julkisuus määräytyy lähtökohtaisesti samalla tavoin sekä hallinnossa 

että hallintolainkäytössä.50 

 

 Salassapitosäännösten estämättä hallintotuomioistuin voi antaa oikeudenkäyn-

tiasiakirjasta tiedon siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä oikeudenmukaisen 

oikeudenkäynnin, tärkeän yleisen tai yksityisen edun turvaamiseksi. Oikeuden-

käynnin yleisöjulkisuus turvaa sekä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutu-

mista että luottamusta tuomioistuinten toimintaan. Näissä tapauksissa salassa pidet-

tävän tiedon antaminen olisi tuomioistuimen harkinnassa. Hallituksen esitys mainit-

see mahdollisina tahoina, joille tieto voitaisiin antaa, ne joiden valitusoikeus perus-

tuu kunnan tai muun yhteisön jäsenyyteen ilman asianosaisen asemaa, tai sellaisen 

oikeudenkäynnissä kuultavan, joka ei ole asianosainen. Tuomioistuimen päätös an-

taa tieto salassa pidettävästä asiakirjasta ei tekisi asiakirjasta julkista. Tiedon saa-

neella olisi vaitiolovelvollisuus (JulkL 23 §).51 

 

 Hallintotuomioistuimelle hallintoprosessin julkisuuslain 8 §:ssä annettu oikeus 

poiketa julkisuuslain tai erityislainsäädännön mukaisesta salapitovelvoitteesta mer-

kitsee poikkeussäännöstä, jota on tulkittava suppeasti. Ensimmäisenä perusteena 

mainittu oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaaminen korostaa laadullisesti 

korkeatasoisen oikeudenkäynnin ja oikeusturvan toteutumista. Perustuslain 21.2 § 

määrittelee julkisuuden oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin keskeiseksi takeeksi, 

                                                 
50  HE 12/2006 vp, 25. 
51  HE 12/2006 vp, 26 ; Mäenpää 2007, 116-118. 
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joka on turvattava lailla. Tämän perustuslaillisen toimeksiannon toteuttamiseksi 

hallintoprosessin julkisuuslakiin on otettu säädös, jonka mukaan julkisuus voi hal-

lintoprosessissa olla laajempaa kuin hallintoviranomaisissa.52 

 

 Tärkeän yleisen tai yksityisen edun turvaaminen voi myös oikeuttaa hallinto-

tuomioistuimen poikkeamaan julkisuuslain mukaisesta salassapitosääntelystä. Tär-

keä yleinen etu voi liittyä esimerkiksi tilanteisiin, joissa on kysymys ympäristön 

suojelemisesta, yleisen turvallisuuden takaamisesta tai väestön terveyden suojaami-

sesta. Tällöin yleinen etu voidaan yksittäistapauksessa katsoa painavammaksi kuin 

lain mukaan suojattava liike- tai ammattisalaisuus. Tärkeä yksityinen etu saattaa 

olla kyseessä silloin, kun hallintotuomioistuin käsittelee yksilön perusoikeuksiin tai 

painaviin taloudellisiin intresseihin liittyvää  

asiaa.53 

 

 Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin on laajempi kuin yleisöjulkisuus. Oikeu-

denkäynnin osapuolena olevalla asianosaisella on 9 §:n mukaan oikeus saada tieto 

muustakin kuin julkisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta, jos kyseinen asiakirja voi tai 

on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Tämä ratkaisu on yhdenmukainen 

hallintoprosessin tasapuolisuuden ja vastavuoroisuuden periaatteiden kanssa. Pää-

sääntönä on, ettei hallintolainkäyttö-asiaa voida ratkaista sellaisen selvityksen pe-

rusteella, jota ei ole annettu asianosaiselle tiedoksi. Täysin ehdoton asianosaisen 

tiedonsaantioikeus ei ole. Poikkeuksista on säädetty 9 § 2 ja 3 momentissa. Keskei-

sin peruste, jolla hallintotuomioistuin voi harkinnan perusteella rajoittaa asianosai-

sen tiedonsaantioikeutta, on se, että tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää 

yleistä tai yksityistä etua tai lapsen etua. Lisäedellytyksinä on, että tiedon antamatta 

jättäminen on välttämätöntä salassapitosäännöksessä tarkoitetun edun suojaamiseksi 

eikä tiedon antamatta jättäminen vaaranna oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuutta.54 

 

                                                 
52  Mäenpää 2007, 115-117, 132-134. 
53  Mäenpää 2007, 117. 
54  HE 12/2006 vp, 27. Tasapuolisuuden ja vastavuoroisuuden periaatteista ja niiden merkityksestä hallinto-

prosessissa, Mäenpää 2005, 353-358. 
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 Myöskään kunnan tai muun yhteisön jäsenyyteen perustuva valitusoikeus ei 

tuo asianosaisasemaa tiedonsaantioikeuden suhteen (9.4 §). Jos esimerkiksi on ky-

symys kunnallisvalituksesta, jossa kunnan jäsenyys on ainoa valitusoikeuden perus-

te, ei valittajalla ole oikeutta saada asianosaisen tavoin tietoa ei-julkisista asiakir-

joista. Oikeudenkäynnin tasapuolisuus ja vastavuoroisuus voivat sen sijaan tällai-

sessa tilanteessa edellyttää valituksen tekijän tiedonsaantioikeuden laajentamista. 

Tällöin hallintotuomioistuin voi harkintansa mukaan HProsJulkL 8 §:n perusteella 

antaa valittajalle tiedon asiakirjoista, joista hänellä ei muutoin asianosaisaseman 

puuttumisen vuoksi olisi oikeutta saada tietoa.55 

 

 

4.6. Käsittelyn julkisuus ja suljettu käsittely 

 

 Lähtökohtana on suullisen käsittelyn yleisöjulkisuus (10 §), ellei tässä tai 

muussa laissa toisin säädetä. Sama koskee myös hallintotuomioistuimen toimitta-

maa katselmusta (3 mom.). Oikeudenkäynnin julkisuus toteutuu hallintoprosessissa 

nimenomaan silloin, kun järjestetään suullinen käsittely. Valtaosa hallintotuomiois-

tuinten käsittelemistä asioista ratkaistaan edelleen pelkästään kirjallisessa menette-

lyssä, jossa yleisöjulkisuus ei voi toteutua.56 Hallituksen esityksen perustelujen mu-

kaan säännös vastasi aiemmin voimassa ollutta sääntelyä. Joten oikeustilaa ei tältä 

osin ollut tarkoitettu muutettavaksi.57 

 

 Niitä edellytyksiä, joiden vallitessa suullinen käsittely toimitetaan suljettuna, 

käsitellään 11 §:ssä. Suullinen käsittely toimitetaan kokonaan tai tarpeellisilta osil-

taan suljettuna, jos siinä esitetään tieto, joka on julkisuuslain tai muun lain mukaan 

salassa pidettävä. Salassapidon tarvetta voidaan arvioida ennakolta. Jos suullisen 

käsittelyn tarkoituksena on saada selvitystä salassa pidettävistä seikoista, käsittely 

pidetään suljettuna. Tarvittaessa julkisena alkanut käsittely voidaan muuttaa sulje-

                                                 
55  Mäenpää 2007, 129-130. 
56  HE 12/2006 vp, 32; Mäenpää 2005, 429, 450 ; Mäenpää 2007, 151. Hallinto-oikeudet käsittelevät vuosit-

tain lähes 23.000 asiaa, joista esimerkiksi v. 2006 järjestettiin suullinen käsittely vain 477 jutussa. 
57  HE 12/2006 vp, 32; Mäenpää 2005, 429, 450. 
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tuksi, jos asian käsittelyn jatkaminen edellyttää salassa pidettävien seikkojen esiin 

tuomista. Yksittäinen salassa pidettävää seikkaa koskeva tieto ei vielä vaadi käsitte-

lyn muuttamista suljetuksi. Hallintotuomioistuin voi 1 momentin jälkimmäisen 

virkkeen perusteella päättää, että suullinen käsittely on julkinen, vaikka siellä käsi-

teltäisiin salassa pidettäviä seikkoja. Tämä on mahdollista, jos suljettu käsittely voi-

si vaarantaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen.58 

 

 Lisäksi hallintotuomioistuin voi oikeudenkäynnin osapuolena olevan yksityi-

sen asianosaisen pyynnöstä järjestää suullisen käsittelyn suljettuna. Näin voidaan 

menetellä, jos tärkeä yleinen tai yksityinen etu ei edellytä julkista käsittelyä. Lisäksi 

vaaditaan, että julkisesta käsittelystä koituu asianosaiselle erityistä haittaa ja suljettu 

käsittely parantaa tuomioistuimen tiedonsaantimahdollisuuksia asiassa. Aiemmin 

suljetun käsittelyn edellytykseksi riitti pelkästään erityisen haitan aiheutuminen asi-

anosaiselle. Laki vaatii lisäksi, että suljetun käsittelyn järjestäminen edistää tuomio-

istuimen tiedonsaantia.59 

 

 

4.7. Neuvottelusalaisuus 

 

 Hallintotuomioistuimen neuvottelu toimitetaan ilman asianosaisten ja yleisön 

läsnäoloa. Myös neuvottelun sisältö on pidettävä salassa (15 §). Neuvottelusalai-

suudella turvataan tuomioistuimen riippumattomuutta ja ratkaisujen perusteellista 

harkintaa. Julkisuus saattaisi estää tuomioistuimen jäsenten vapaata mielipiteiden 

vaihtoa ja ratkaisuvaihtoehtojen avointa punnintaa ja vaikuttaa myös päätöksen si-

sältöön. Tämän vuoksi neuvottelusalaisuus osaltaan turvaa myös tuomioistuimen 

riippumattomuutta. Salassapidolla suojataan myös yksittäisen tuomarin päätöshar-

kintaa. Päätösharkinta, jota ei ole otettu mukaan päätöksen perusteluihin, on pidet-

tävä salassa.60 

 

                                                 
58  HE 12/2006 vp, 32-33. 
59  HE 12/2006 vp, 33. 
60  HE 12/2006 vp. 35. 
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 Neuvottelusalaisuutta turvataan myös HProsJulkL 9.2 §:n 4 kohdan säännök-

sellä, jonka mukaan asianosaisella ei ole tiedonsaantioikeutta oikeudenkäynnin 

asiakirjoista siltä osin kuin niihin sisältyy tietoja hallintotuomioistuimen neuvotte-

lusta. Neuvottelusalaisuus koskee myös esittelijän laatimaa esittelymuistiota pää-

tösharkintaan liittyvän oikeudellisen arvioinnin osalta. Vaikka oikeudenmukaisen 

oikeudenkäynnin edellytyksiin kuuluu hallintoprosessin vastavuoroisuus, jonka 

mukaan osapuolilla on oikeus saada tieto kaikista asiakirjoista, jotka ovat saattaneet 

vaikuttaa tuomioistuimen ratkaisuun, ei tämä vastavuoroisuus koske hallintotuomio-

istuimen sisäistä päätösharkintaa ja siihen liittyviä neuvotteluja. Sen sijaan esimer-

kiksi esittelymuistioon sisältyvät tiedot asian aikaisemmista käsittelyvaiheista ja 

saadusta selvityksestä eivät kuulu neuvottelusalaisuuden piiriin.61 

 

 

4.8. Ratkaisun julkisuus 

 

 Hallintotuomioistuimen varsinainen ratkaisu asiassa on 16 §:n 1 momentin 

mukaan julkinen, jollei 2 momentista muuta johdu. Pääsääntönä on ratkaisunkin 

osalta julkisuusperiaate. Tuomioistuinten päätöksiin sovelletaan perustuslain 12.2 

§:n säännöstä viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta perusoikeutena. Päätösten 

julkisuutta voidaan rajoittaa vain välttämättömistä syistä. Hallintotuomioistuimen 

päätös on lain 16 § 2 momentin mukaan pidettävä salassa siltä osin kuin siihen si-

sältyy salassa pidettäviä tietoja. Julkisuuden maksimointiperiaatteen mukaan pää-

töksestä on peitettävä tai poistettava vain ne kohdat, joista salassa pidettäviä tietoja 

ilmenee. Asiassa, jossa diaariin merkityt tunnistetiedot pidetään salassa lain 5 §:n 

nojalla, on tieto päätöksestä annettava siten, ettei siitä ilmene asianosaisen salassa 

pidettäviä tunnistetietoja. Tämä tarkoittaa käytännössä nimien, osoitteiden ja mui-

den vastaavien asianosaista yksilöivien tietojen peittämistä tai korvaamista symbo-

leilla.62 

 

                                                 
61  HE 12/2006 vp. 35 ; Mäenpää 2007, 138-139, 226. 
62  HE 12/2006 vp, 37. 
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 Päätöksen lopputulos ja sovelletut lainkohdat ovat aina julkisia (16.3 §). Niitä 

ei voida pitää salassa, vaikka päätös olisi muilta osiltaan välttämätöntä pitää salassa. 

Hallintotuomioistuimella on myös oikeus päättää, että ratkaisu on salassapitosään-

nösten estämättä muiltakin osin julkinen. Tämä on mahdollista, mikäli asiaan liitty-

vä tärkeä yleinen tai yksityinen etu sitä vaatii. Ratkaisua tehdessään hallintotuomio-

istuin joutuu punnitsemaan yksityisyyden suojan tai muiden salassapidon intressien 

painoarvoa verrattuna tapaukseen liittyvään julkisuuden tarpeeseen. Lisäksi päätök-

sen julkisuutta koskevia säännöksiä täydentää oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuutta 

koskeva 8 §, jonka perusteella hallintotuomioistuin voi antaa salassapitosäännösten 

estämättä oikeudenkäyntiasiakirjasta tiedon, jos tiedon antaminen on tarpeen oikeu-

denmukaisen oikeudenkäynnin turvaamiseksi taikka asiaan liittyvän tärkeän yleisen 

tai yksityisen edun vuoksi.63 

 

 Päätöksen salassapidon tarpeen arviointi tapahtuu hallintotuomioistuimissa 

kaksiportaista mallia käyttäen. Ensimmäisessä vaiheessa on arvioitava, sisältääkö 

päätös salassa pidettäviä tietoja. Julkisuuslain 24 §:ssä ovat keskeisimmät salassapi-

toperusteet, joilla suojataan yleistä, yksityistä tai julkisyhteisön etua. Lisäksi otetaan 

huomioon erityislainsäädäntöön, kuten sosiaali- ja verolainsäädäntöön, ja EU-

oikeuteen sisältyvät salassapitoperusteet. Asian käsittely suljetuin ovin ei merkitse 

automaattisesti päätöksen salassapitoa, vaan salassapidon tarvetta on arvioitava pää-

tökseen sisältyvien tietojen perusteella.64 

 

 Mikäli ensimmäisessä vaiheessa päätöksen on todettu sisältävän salassapitope-

rusteiden suojaamia tietoja, toisessa vaiheessa hallintotuomioistuimen on tehtävä 

välttämättömyysarvio. Salassapitoperustetta on aina sovellettava päätöksessä ole-

vaan tietoon, jos se on välttämätöntä salassapidolla suojattavan edun turvaamiseksi. 

Jos salassapitoperusteeseen liittyy niin sanottu vahinkoedellytyslauseke, on tuomio-

istuimen arvioitava tiedon julkistamisesta mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa. Asi-

anosaisen suostumus tiedon julkistamiseen merkitsee käytännössä sitä, ettei kysees-

                                                 
63  HE 12/2006 vp, 38. 
64  Mäenpää 2007, 211. 
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sä olevan salassapitoperusteilla suojatun edun suojaaminen ole välttämätöntä. Asi-

anosaisen suostumus voi poistaa salassapidon välttämättömyyden esimerkiksi ter-

veydentilaa, sosiaalihuollon tukitoimia tai liikesalaisuutta koskevan tiedon osalta.65 

 

 

 

                                                 
65  Mäenpää 2007, 211-212. 
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5 HALLINTOPROSESSIN JULKISUUSLAKI KHO:N RATKAISUKÄYTÄN-

NÖSSÄ 

 

 Tätä pro gradu -työtä varten olen käynyt läpi Korkeimman hallinto-oikeuden 

ratkaisut HProsJulkL:n voimaantulosta 1.10.2007 marraskuun alkupuolelle 2020 

asti www.finlex.fi -sivustolta. Tuona aikana Korkein hallinto-oikeus on julkaissut 

2.037 vuosikirjaratkaisua, 692 lyhyttä ratkaisuselostetta ja 1.378 muuta päätöstä. 

 Asiakirjajulkisuutta on käsitelty 2,0 % vuosikirjaratkaisuista, 2,7 % lyhyistä 

ratkaisuselosteista ja 3,5 % muista päätöksistä. Asiakirjajulkisuutta koskevien rat-

kaisujen osuus on vaihdellut runsaasti eri vuosina. 

 Suurin osa asiakirjajulkisuutta käsittelevistä ratkaisuista on tehty yleislain eli 

julkisuuslain perusteella. Vain pienessä osassa on ratkaisu perustettu hallintoproses-

sin julkisuuslakiin. Tällaisia tapauksia on neljä vuosikirjaratkaisua, neljä lyhyttä 

ratkaisuselostetta ja kaksi muuta päätöstä. Niistä erityisen mielenkiintoisia ovat tut-

kimusaiheen kannalta vuosikirjaratkaisut, joissa julkaistu argumentointi on laajinta. 

Tässä pääluvussa keskitytään vuosikirjaratkaisuihin (alaluvut 5.1.–5.4.). Niiden li-

säksi tutustutaan myös kaikkiin neljään lyhyeen ratkaisuselosteeseen (alaluku 5.5.) 

ja kahteen muuhun päätökseen (alaluku 5.6.), joissa ratkaisu perustui hallintopro-

sessin julkisuuslakiin. 

 Seuraavassa taulukossa on esitetty kootusti julkaistut ratkaisut ja asiakirjajulki-

suutta käsittelevien ratkaisujen osuudet vuosittain. 

 

 

 

 

Vuosi Vuosikirjaratkaisut Lyhyet ratkai-
suselosteet 

Muut päätökset 66 

 Kpl Asiak.j. % Kpl Asiak.j. % Kpl Asiak.j. % 

2007 67 32 3  16 2     
2008 92 2  69 -     

2009 106 2  71 2     
2010 88 5  61 -     

                                                 
66  Muita päätöksiä on julkaistu finlexissä vasta vuodesta 2013 alkaen. 
67  Vuoden 2007 osalta ratkaisut HProsJulkL:n voimaantulosta 1.10.2007 alkaen. 

http://www.finlex.fi/
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2011 120 2  52 1     

2012 135 9  48 1     
2013 202 6  43 1  10 -  

2014 200 2  34 -  137 4  
2015 189 2  32 4  254 10  

2016 223 -  63 3  310 15  
2017 204 5  66 2  319 14  

2018 178 1  67 -  208 4  

2019 172 1  29 -  92 1  
2020 68 116 2  41 3  48 -  

Yhteensä 2.057 42 2,0 692 19 2,7 1.378 48 3,5 
 

Taulukko 1. Asiakirjajulkisuutta käsittelevien ratkaisujen osuus.69 

 

 

5.1. Asianosaisten tunnistetiedot KHO:2008:34 

 

5.1.1. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu tunnistetiedoista 

 

 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO:2008:34 on ensimmäinen vuosi-

kirjaratkaisuna julkaistu ennakkopäätös, jossa hallintoprosessin julkisuuslakia on 

sovellettu. 

 

Tapauksessa A oli pyytänyt saada tiedon korkeimman hallinto-oikeuden asiakirjare-

kisteriin merkityistä asianosaisten tunnistetiedoista. Pyyntö oli koskenut 83 asiaryh-

mässä 1.-21.11.2007 vireille tulleita asioita. Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallinto-

tuomioistuimissa annetun lain 4 §:n 1 momentin perusteella tunnistetiedot olivat sa-

lassapitosäännösten estämättä lähtökohtaisesti aina julkisia. Se, oliko tunnistetietojen 

julkisuudesta poikettava mainitun lain 5 §:ssä tarkemmin säädetyin edellytyksin, rat-

kaistiin asiakohtaisesti. (kursivointi tässä) A oikeutettiin ratkaisuosassa tarkemmin 

eritellyin tavoin saamaan tieto asianosaisten tunnistetiedoista muiden kuin niiden 

asioiden osalta, joissa tunnistetietojen salassa pitäminen oli välttämätöntä sen johdos-

ta, että tunnistetiedot yhdessä korkeimman hallinto-oikeuden asiakirjarekisteriin tai 

korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen merkittävän muun tiedon kanssa ilmaisi-

vat lain 5 §:ssä mainituin tavoin henkilön yksityisyyden ja turvallisuuden tai henki-

                                                 
68  Vuonna 2020 annettuja ratkaisuja seurattu 10.11.2020 finlexiin tehtyihin päivityksiin asti. 
69  Ratkaisut löytyvät www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/. 

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/
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lön tai yrityksen liike- ja ammattisalaisuuden suojaamiseksi laissa salassa pidettäväk-

si säädetyn tiedon. (Ään. 4 -1)70 

 

 A oli pyytänyt 22.11.2007 asianosaisten nimiä ja muita tunnistetietoja, jotka 

on merkitty korkeimman hallinto-oikeuden diaariin eli asiakirjarekisteriin. Kysely 

on tehty laajalla otannalla tietyltä ajanjaksolta kaikkiaan 83 asiaryhmässä. Pyyntö 

oli koskenut kaikkia näihin asiaryhmiin kuuluneita asianosaisia. 

 

 Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa (30.3.2007/381) 

oli tullut voimaan 1.10.2007. A:n kysely kohdistui kolmen viikon mittaiseen ajan-

jaksoon (1.-21.11.2007) melko pian lain voimaantulon jälkeen. Tällä kyselyllä on 

mitä ilmeisimmin ollut tarkoitus testata lain 4 § 1 momentin soveltamista. Hannele 

Klemettisen mukaan A on toimittaja.71 

 

 Toimittajat toisinaan testaavat lain soveltamisen rajoja aina ylimpään tuomio-

istuimeen saakka. Tässä tapauksessa, kun kysymyksessä olevia asiaryhmiä oli näin 

paljon, kyseessä ei näytä olevan tiedon hakeminen käsillä olevaa juttua varten tie-

tystä asiasta, vaan yleisempi rajojen kartoittaminen diaariin kirjattujen tunnistetieto-

jen osalta. 

 

 Kun hallintoprosessin julkisuuslaki oli tullut 1.10.2007 voimaan, yleisten hal-

lintotuomioistuinten diaarityöryhmän seurantaryhmä oli lokakuussa pitänyt kokouk-

sen, jossa oli päätetty merkitä kaikki tietopyynnössä mainittujen 83 asiaryhmän tun-

nistetiedot salassa pidettäviksi (S-merkintä). A:lle oli vastattu 20.11.2007 puheli-

messa korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamosta, että jos asiaryhmä on merkitty S-

merkinällä, tämä estää ko. asiaryhmään kuuluvien tapausten osalta diaaritietojen 

luovuttamisen. Asia merkitään salaiseksi heti, kun valitus on saapunut korkeimman 

hallinto-oikeuden kirjaamoon. 

 

                                                 
70  KHO:2008:34 Lainaus tiivistelmästä. 
71  Klemettinen 2008, 1225. 
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 Korkeimman hallinto-oikeuden virkamies vastasi 23.11.2007 A:n esittämään 

tietopyyntöön. Hän kieltäytyi antamasta pyydettyjä tietoja. Perusteluna kieltäytymi-

selle oli muun muassa se, että pyydetyt asianosaisen tiedot yhdessä hallintotuomio-

istuimen asiakirjarekisterin tai päätökseen merkittyjen tietojen kanssa ilmaisisivat 

HProsJulkL:n 5 §:n 1 momentin 1-3 kohtien mukaan salassa pidettäviksi tarkoitettu-

ja tietoja. 

 

 Saatuaan virkamiehen ratkaisun, A esitti 26.11.2007 pyynnön, että korkein 

hallinto-oikeus ratkaisisi asian. 

 

 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi asian 13.5.2008 antamallaan päätöksellä. 

KHO:n ratkaisussa lähtökohtana on perustuslain mukaisuus. Suomen perustuslain 

12 § 2 momentin mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja tallenteet ovat 

lähtökohtaisesti julkisia. Julkisesta tallenteesta ja asiakirjasta jokaisella on oikeus 

saada tieto. Julkisuuden rajoittaminen on mahdollista vain välttämättömien syiden 

vuoksi ja lain perusteella. 

 

 HProsJulkL saa materiaalisen sisältönsä muista laeista. Tällaisia lakeja ovat (1) 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki (21.5.1999/621), erityisesti lain 

24 § 1 momentissa mainitut salassapitoperusteet. Samoin tiedot on pidettävä salassa 

(2) verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetussa lain (1346/1999) sää-

tämissä tapauksissa tai jos (3) muun lain perusteella tieto on säädetty salassa pidet-

täväksi henkilön yksityisyyden tai turvallisuuden taikka henkilön tai yrityksen liike- 

tai ammattisalaisuuden suojaamiseksi. 

 

 Ratkaisussaan KHO on käsitellyt A:n pyytämiin asiaryhmiin kuuluvien tapaus-

ten tunnistetietojen osalta, ovatko ne julkisia vai salassapidettäviä, jos pyynnön koh-

teena olevana aikana oli tullut vireille kyseessä olevaan asiaryhmään kuuluvia asioi-

ta. Läheskään kaikissa asiaryhmissä ei ollut vireille tulleita valituksia. Näihin ei rat-

kaisussa oteta kantaa. Mikä on luonnollista, koska mitään konkreettista ratkaistavaa 
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niissä ei ollut. Ylimmät tuomioistuimet antavat Suomessa ennakkopäätöksiä vain 

todellisiin – ei teoreettisiin oikeuskysymyksiin. 

 

 Huomattavassa osassa niistä asiaryhmistä, joissa oli 1.-21.11.2007 vireille tul-

leita asioita katsottiin diaariin merkityt tunnistetiedot asian käsittelyn sen hetkisessä 

vaiheessa julkisiksi. 

 

 Salassa pidettäviä tunnistetiedot ovat heti merkinnän tekemisestä lähtien seu-

raavissa asiaryhmissä oleskeluluvat perheiden yhdistämisen perusteella (asiaryhmä 

3101), turvapaikka-asiat (3105), turvapaikka-asiat/nopeutettu käsittely (3106). Pe-

rusteena on se, että tunnistetiedot yhdessä diaariin merkityn asian laatua koskevan 

tiedon kanssa ilmaisevat JulkL 24 §:n 1 momentin 24 kohdassa salassa pidettäväksi 

säädetyn tiedon. 

 

 Tunnistetiedot ja diaariin merkitty asian laatua koskeva tieto ilmaisevat yhdes-

sä ehdottomasti salassa pidettäväksi säädetyn tiedon JulkL 24 § 1 momentin 25 

ja/tai 32 kohdan perusteella myös toimeentulotuen myöntämistä (6101) ja takaisin-

perintää (6102), huostaanottoa (6103), yhteydenpidon rajoittamista lastensuojelu-

asiassa (6104), vammaispalvelua (6108), muuta sosiaaliasiaa (6199) ja hoitoon mää-

räämistä mielenterveysasiassa (6202) koskevissa asioissa. Joten tunnistetiedot on 

näissä asioissa pidettävä salassa heti merkinnän tekemisestä lähtien. 

 

 Verotustietolaissa on säädetty verotietojen julkisuudesta. Joissakin verotusasi-

oita sisältävissä asiaryhmissä KHO katsoi, että tunnistetietojen julkisuutta rajoite-

taan. Monissa näihin asiaryhmiin kuuluvissa asioissa diaarin tunnistetiedot katsot-

tiin julkisiksi, kun otettiin huomioon JulkL 10 §:ssä säädetty mahdollisuus asiakir-

jan antamiseen salassa pidettävät tiedot peitettynä. Silloin kun annettavasta asiakir-

jasta peitetään salassa pidettävät osat, ei asianosaisten tunnistetietojen salaamiseen 

ole välttämättömiä lakiin perustuvia syitä. Silloin tiedot ovat julkisia ja ne pitää an-

taa. 
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 On huomattava, että KHO ratkaisussaan erottelee tilanteet, joissa diaariin mer-

kityt tunnistetiedot ja asian laatua koskeva tieto jo sellaisenaan ilmaisevat salassa 

pidettäväksi säädetyn tiedon, sellaisista tapauksista, joissa vasta tunnistetietojen yh-

distäminen asiassa annettavan ratkaisun tietoihin aiheuttaisi sen, että salassa pidet-

tävä tieto paljastuu. Diaaritietojen julkisuutta arvioitaessa on otettava huomioon 

oikeudenkäynnin vaihe. Oikeus tai velvollisuus tunnistetietojen salaamiseen saattaa 

syntyä vasta myöhemmässä vaiheessa, kun asiassa annetaan ratkaisu. Lakivaliokun-

ta kiinnitti eduskuntakäsittely aikana huomiota mietinnössään siihen, että on ’erik-

seen harkittava, missä oikeudenkäynnin vaiheessa tunnistetietojen salassapitoon 

oikeuttava seuraus syntyy’.72 

 

 KHO:n ennakkopäätös 2008:34 tehtiin viiden tuomarin kokoonpanossa presi-

dentti Pekka Hallbergin johdolla. Päätös syntyi äänestysratkaisuna 4-1. Eri mieltä 

ollut oikeusneuvos Esa Aalto esitti äänestyslausunnossaan, että hän hylkäisi A:n 

tietopyynnön eräissä kohdissa, joissa enemmistö hyväksyi A:n pyytämien tietojen 

saamisen. Tällaisia asiakohtia oli 11 kpl, jotka olivat kaikki vero- tai tulliasioita. 

Muilta osin sekä päätöksen perustelujen että päätöksen lopputuloksen osalta hän oli 

samaa mieltä kuin enemmistö. 

 

 

5.1.2. Tunnistetietojen julkisuus ja salassapito sosiaalitoimeen liittyvissä asioissa 

 

 Merkittävä osa niistä asiaryhmistä, joissa KHO:2008:34 perusteella korkeim-

man hallinto-oikeuden diaariin merkityt tunnistetiedot on pidettävä salassa, oli sosi-

aalitoimeen liittyviä. Monissa muissa ratkaisun kohteina olleisiin asiaryhmiin kuu-

luvien tapausten asianosaisten tunnistetiedot katsottiin sen sijaan julkisiksi. 

 

 Sosiaali- ja terveystoimen asiat muodostavat hallinto-oikeuksissa merkittävän 

jutturyhmän. Poiminnat vuoden 2019 sähköisistä vuosikertomuksista ja tilastoista 

osoittavat, että sosiaali- ja terveysasiat muodostavat määrällisesti merkittävän ryh-

                                                 
72  Klemettinen 2008, 1226 ; LaVM 25/2006 vp, 4. 
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män kaikista hallintotuomioistuinten käsittelemistä asioista. Esimerkiksi Helsingin 

hallinto-oikeuteen, joka on vireille tulevien ja ratkaistujen tapausten määrällä mitat-

tuna suurin hallinto-oikeus, saapui vuonna 2019 yhteensä 8.024 asiaa. Näistä sosi-

aali- ja terveydenhuollon asioita oli 23,9 % eli kaikkiaan 1.915 kappaletta. Samana 

vuonna korkein hallinto-oikeus ratkaisi kaikkiaan 976 sosiaali- ja terveydenhuol-

toon liittyvää asiaa. Näistä 845 oli sosiaaliasiaa, 124 liittyi terveydenhuoltoon tai 

sairaanhoitoon. Lääke- ja apteekkiasioita oli 7 kappaletta. Sosiaali- ja terveysasioi-

den osuus KHO:n ratkaisemista 6.138 asiasta oli 15,9 %.73 

 

 Huomattava osa sosiaalitoimen asioista tulee hallinto-oikeuksiin muutoksen-

hakuasioina kunnallisten toimielinten päätöksiin. Sosiaalihuoltolain 

(30.12.2014/1301) 6 luku sääntelee muutoksenhakua kunnallisten elinten päätöksiin 

lakisääteisessä sosiaalihuollossa. Erityislaeissa, kuten varhaiskasvatuslain 

(13.7.2018/540) 12 luvussa, lastensuojelulain (13.4.2007/417) 15 luvussa, kehitys-

vammalaissa (23.6.1977/519), on sosiaalihuoltolaista poikkeavia säännöksiä oikeus-

turvakeinoista ja muutoksenhausta. Sosiaalitoimen asiat tulevat hallinto-oikeuksissa 

yleensä vireille hallintovalituksina. Kunnallisen viranhaltijan päätöksestä tehdään 

ennen valitusta hallinto-oikeuteen oikaisuvaatimus kunnan sosiaalitoimen asioista 

vastaavalle monijäseniselle toimielimelle, yleensä kunnan sosiaalilautakunnalle. 

Hallintovalituksen voi tehdä ainoastaan asianosainen, jonka etuun, oikeuteen tai 

velvollisuuteen päätös välittömästi vaikuttaa. Laillisuusperusteen lisäksi hallintova-

lituksen voi tehdä myös tarkoituksenmukaisuusperusteella. Kunnallisvalituksen voi 

tehdä asianosainen lisäksi myös jokainen kunnan jäsen, mutta valitusperusteena voi 

kunnallisvalituksessa olla ainoastaan laillisuusperuste. Valitusviranomaisena toimi-

van hallinto-oikeuden tutkimisvalta on hallintovalituksen osalta laajempi kuin kun-

nallisvalituksen. Hallintovalituksessa valitusviranomainen voi myös korvata pää-

töksen uudella päätöksellä. Kunnallisvalituksen perusteella päätös voidaan vain 

kumota ja palauttaa uudelleen käsiteltäväksi. Kunnallisvalituksen käyttöala sosiaa-

lihuollon asioissa on suppea. Kun yksilöllisiin etuuspäätöksiin haetaan muutosta 

                                                 
73  Sähköiset vuosikertomukset löytyvät osoitteista www.kho.fi ; www.oikeus.fi. 

http://www.kho.fi/
http://www.oikeus.fi/
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hallintovalituksella, kunnallisvalituksen voi tehdä yleisluonteisista normeja ja kun-

nan toimintapolitiikkaa koskevista päätöksistä.74 

 

 Vaikka sosiaali- ja terveystoimen asioita koskevia asioita on käsitelty runsaasti 

hallinto-oikeuksissa ja myös KHO:ssa, ei niistä löydy muita ennakkoratkaisuja kuin 

KHO:2008:34. Tässäkin tapauksessa oli kyse yleisluonteisesta diaariin merkittyjen 

tunnistetietojen julkisuuden testaamisesta ja joukkoon oli valikoitunut myös sosiaa-

litoimeen liittyviä asiaryhmiä. Julkisuutta ja salassapitoa koskevien säädösten tul-

kinta ja soveltaminen on sosiaali- ja terveystoimen kysymyksissä ilmeisesti vakiin-

tunut eikä hallintoprosessin julkisuuslakia soveltaville ennakkopäätöksille ole ollut 

tarvetta. Osaltaan tähän vaikuttanee myös se, että kysymyksessä on pääasiassa yksi-

löä koskevat asiat, joissa jo julkisuuslain perusteella yksityisyyden suojaaminen 

ehdoton ja vahva pääsääntö. 

 

 Sosiaalioikeudellista näkökulmaa kysymykseen julkisuuden ja salassapidon 

merkityksestä sosiaalihuollon ja terveystoimen asioissa on saatavilla Kaarlo Tuorin 

ja Toomas Kotkaan kirjasta Sosiaalioikeus, jonka 7. uudistettu painos on ilmestynyt 

vuonna 2007. Tässä teoksessa on selvitetty sosiaalioikeuden ja hoitosuhteen oikeus-

periaatteita, kuten luottamuksellisuuden periaatetta. Lisäksi on huomattava kaksi 

alalta julkaistua merkittävää väitöskirjaa: Lasse Lehtosen Potilaan yksityisyyden 

suoja (2001) ja Sirpa Posion Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa (2008). Jälkim-

mäisessä teoksessa on huomioitu myös laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallinto-

tuomioistuimissa ja sen merkitystä on arvioitu omassa alajaksossaan.75 

 

 Hallintoprosessin julkisuuslain osalta Posio tuo esille, että sosiaalihuollon asi-

akkaan yksityisyyden suoja poikkeaa hallintoprosessissa siitä, mitä se on viran-

omaistoiminnassa. Oikeudenkäynnin julkisuus on ollut perinteisesti laajempaa ver-

rattuna viranomaistoiminnan julkisuuteen. Asianosaista koskevien diaarin tietojen 

julkisuus saattaa johtaa siihen, että muutoksen hakeminen viranomaisen päätökseen 

                                                 
74  Harjula – Prättälä 2007, 896-898 ; Tuori – Kotkas 2008, 342-345, 350-351. 
75  Lehtonen 2001 ; Posio 2008, erityisesti s. 314-327 koskee hallintoprosessin julkisuuslakia ; Tuori – Kotkas 

2008. 



 38 

hallintotuomioistuimessa voi heikentää sosiaalihuollon asiakkaan yksityisyyden 

suojaa.76 Tämä saattaisi olla joissain tapauksissa tosiasiallinen este hakea muutosta. 

 

 Diaaritietojen salassapito on mahdollista HProsJulkL 5 § 1 momentissa maini-

tuissa tapauksissa. Mutta hallintotuomioistuinten ratkaisuihin saattaa sisältyä muita-

kin salassa pidettäviä ja arkaluonteisia tietoja kuin ne, mitkä on mainittu 5 § 1 mo-

mentissa. Näissä muissa tapauksissa diaarin tunnistetietoja ei voisi kuitenkaan sala-

ta.77 

 

 

5.2. Neuvottelusalaisuus ja esittelijän muistio KHO:2011:73 

 

 Julkaistussa vuosikirjaratkaisussa KHO:2011:73 korkein hallinto-oikeus linjaa 

asianosaisen tiedonsaantioikeuden, esittelijän muistion ja sinänsä ehdottoman luot-

tamukselliseksi säädetyn neuvottelusalaisuuden muodostamaa ongelmakenttää. 

 

Oikeudenkäynnin osapuolena olleen henkilön oikeus saada tieto korkeimman hallin-

to-oikeuden esittelijän muistion neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluvista osista mää-

räytyi asianosaisen oikeutta tiedonsaantiin koskevan oikeudenkäynnin julkisuudesta 

hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:n perusteella. 

 

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 15 §:ssä tar-

koitetun hallintotuomioistuimen neuvottelusalaisuuden piiriin kuului paitsi esittelijän 

muistioon sisältyvä tosiseikkoja ja ratkaistavia oikeudellisia kysymyksiä koskeva ar-

viointi ja tämän arvioinnin perustaksi tarpeellisen aineiston ja seikkojen selostus, 

myös muistioon kuuluva taltioluonnos kokonaisuudessaan, sekä kertoelmaosaltaan 

että varsinaisen ratkaisuehdotuksen ja sen perustelut käsittävältä osaltaan. 

Äänestys neuvottelusalaisuuden laajuuden osalta 4-1.78 

 

 Hallintoprosessin julkisuuslain 15 § käsittelee neuvottelusalaisuutta hallinto-

tuomioistuimen ratkaisutoiminnassa. Pykälän mukaan ’hallintotuomioistuimen neu-

vottelu toimitetaan asianosaisten ja yleisön läsnä olematta. Neuvottelun sisältö on 

                                                 
76  Posio 2008, 314, 322-323. 
77  Posio 2008, 325. 
78  KHO:2011:73 Lainaus tiivistelmästä. 
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pidettävä salassa. Salassapitoaika on 80 vuotta asian vireilletulosta tuomioistuimes-

sa.’ Esittelijän laatima ratkaisumuistio on osa tuomioistuimen päätösharkintaa. 

 

 Toisaalta asianosaisella on oikeus saada tieto muustakin kuin julkisesta asia-

kirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.79 Rajoitteena 

ovat kuitenkin hallintoprosessin julkisuuslain 9 § 2 ja 3 momentissa mainitut seikat. 

Näistä toisen momentin 4 kohta rajaa ulkopuolella sellaiset oikeudenkäyntiasiakir-

jat, joihin sisältyy tietoja hallintotuomioistuimen neuvotteluista. 

 

 Lisäksi on huomattava, että HProsJulkL 8 § mukaan hallintotuomioistuin voi 

antaa salassa pidettävästä oikeudenkäyntiasiakirjasta tiedon siinä laajuudessa kuin 

se on tarpeen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin taikka asiaan liittyvän tärkeän 

yleisen tai yksityisen edun turvaamiseksi. Tämä on mahdollista, vaikka salassapi-

tosäädökset edellyttäisivät tiedon salaamista. 

 

 A:n tietopyyntö kohdistui toisen KHO:n ratkaisun oikeudenkäyntiasiakirjoihin. 

Tässä aiemmin käsittelyssä asiassa A oli valittanut valtioneuvoston päätöksestä, 

jossa toinen hakija oli nimitetty ympäristöneuvoksen virkaan. Korkein hallinto-

oikeus oli jättänyt valituksen tutkimatta, koska kyseiseen valtioneuvoston nimitys-

päätökseen liittyi virkamieslain 59 § mukainen valituskielto.80 

 

 A oli kirjelmillään 14.4.2011 ja 18.4.2011 pyytänyt jäljennöstä edellä mainit-

tuun tutkimatta jättämispäätökseen liittyvästä esittelijän muistiosta. Korkeimman 

hallinto-oikeuden virkamiehen päätöksellä hänelle oli annettu jäljennös esittelijän 

muistiosta kuitenkin ilman niitä osia, joiden tietopyyntöön vastannut virkamies kat-

soi sisältävän neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja. 

 A oli saattanut tietopyyntöasian KHO:n ratkaistavaksi 2.5.2011. Pyyntönsä 

perusteluissa hän katsoi tarvitsevansa jäljennöstä oikeuksiensa ajamiseksi. A ilmoit-

ti aikovansa hakea KHO:n päätöksen 2011:73 purkua. Tarvittaessa, jos päätöstä ei 

                                                 
79  HProsJulkL 9 § 1 momentti. 
80  KHO:2011:73. 
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pureta, hän aikoi saattaa asian vireille Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Pää-

töksen purkamiseen tulee olla merkittäviä perusteita. Tämän vuoksi A:lla oli vält-

tämätön tarve saada selville mahdollisimman tarkasti, mikä on ollut esittelijän nä-

kemys asiassa ja mitä esittelijä on alun perin esittänyt. A:n tarkoitus oli myös tutkia, 

mitä virheitä esittelymuistiossa on. A ei siis pyytänyt tietoa korkeimman hallinto-

oikeuden istunto- tai muista keskusteluista. 

 

 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi asian. Päätöksen ohessa A:lle annettiin jäljen-

nös 1.3.2011 päivätystä korkeimman hallinto-oikeuden esittelijän muistiosta lukuun 

ottamatta niitä osia, joihin sisältyi neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja. 

A:n esittämä tietopyyntö siis hylättiin näiden neuvottelusalaisuuden piiriin kuulu-

vien tietojen osalta. 

 

 Päätöstään KHO perusteli muun muassa sillä, että kun vain osa asiakirjasta on 

salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollis-

ta niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon. Tämän vuoksi esittelijän muistio voi-

tiin antaa A:lle, kun siitä oli poistettu salassa pidettävät neuvottelusalaisuuden pii-

riin kuuluvat osat. 

 

 

5.3. Asianosaisen tiedoksisaantioikeus KHO:2012:3 

 

 Korkeimman hallinto-oikeuden julkaisema vuosikirjaratkaisu KHO:2012:3 on 

oikeastaan välipäätös, jolla ratkaistiin asianosaisen ja hänen avustajansa oikeus tie-

donsaantiin oikeudenkäynnin kohteena olevaan asiakirjaan. Pääasiana oli valitus-

asia, jossa oli kysymys henkilörekisteriä koskevan tarkastusoikeuden käyttämisestä 

ja tietojen poistamisesta. 

 

Korkein hallinto-oikeus oli henkilörekisteriä koskevan tarkastusoikeuden käyttämis-

tä ja tietojen poistamista koskevassa valitusasiassa pyytänyt Poliisihallitukselta lau-

sunnon. Korkeimman hallinto-oikeuden käyttöön oli pyydetty myös asianomaisesta 
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rekisteristä poistettavaksi vaaditut merkinnät tulosteena tai sähköisesti. Poliisihalli-

tus antoi pyydetyn lausunnon ja toimitti sen liitteenä valittajaa koskevia tietojen-

vaihto- ja toimenpidetietoja, jotka sisältyivät SIRENE-asiankäsittelyjärjestelmän 

arkistotietokantaan. Valittajan asiamies pyysi Poliisihallituksen toimittamat asiakir-

jat nähdäkseen vastaselityksen antamista varten. 

 

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi valittajan pyynnön oikeudenkäynnin julkisuudesta 

hallintotuomioistuimissa annetun lain 18 §:n 2 momentin perusteella ja 19 §:n 2 

momentin mukaisesti säännönmukaisessa lainkäyttökokoonpanossa. Asiassa annet-

tiin sen laadun vuoksi perusteltu välipäätös, vaikka mainitun lain 18 §:n 2 momentis-

sa tarkoitetun ratkaisun antamisen ei välttämättä tarvinnut tapahtua siten, että asiassa 

annetaan päätöstaltioksi muotoiltu ratkaisu. 

 

Poliisihallituksen toimittamat asiakirjat olivat salassa pidettäviä viranomaisten toi-

minnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 4, 5 ja 24 kohtien perusteella. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, viitaten myös oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 

toteutumisen vaatimukseen, että tiedon antamatta jättämiselle pyydetyistä asiakirjois-

ta asianosaiselle ei ollut oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa an-

netun lain 9 §:n 3 momentissa tarkoitettua perustetta. Kun valitusasiassa ei liioin ol-

lut kysymys oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 

§:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta asiakirjan julkisuutta koskevasta oikeuden-

käynnistä, mainittu lainkohtakaan ei ollut esteenä tiedon antamiselle. Valittajan 

asiamiehelle varattiin tilaisuus vastaselityksen antamista varten tutustua Poliisihalli-

tuksen toimittamiin asiakirjoihin.81 

 

 Asianosainen A oli tietosuojavaltuutettua tarkistamaan hänen tietojensa lain-

mukaisuuden ja pyytämään keskusrikospoliisia poistamaan rekistereistä häntä kos-

kevat virheelliset tiedot. Pyyntö koski A:ta koskevia tietoja Schengenin tietojärjes-

telmässä ja kansallisessa Schengen-tietojärjestelmässä sekä keskusrikospoliisin 

SIRENE- asiankäsittelyjärjestelmän arkistossa. 

 

 Tietosuojavaltuutettu on päätöksessään 4.7.2008 todennut, että henkilötietojen 

käsittelyn lainmukaisuuden tarkistaminen on toteutunut A:n pyytämällä tavalla. Tie-

tosuojavaltuutettu on selvittänyt ja hoitanut asiaa poliisin ylijohdon ja Ranskan tie-

tosuojaviranomaisten kanssa. Häntä koskevat tiedot on poistettu Schengenin tieto-

                                                 
81  KHO:2012:3 Lainaus tiivistelmästä. 
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järjestelmästä ja kansallisesta Schengen-tietojärjestelmästä. Sen sijaan keskusrikos-

poliisin SIRENE asiankäsittelyjärjestelmän arkistosta tietoja ei ole voitu poistaa. 

 

 A teki valituksen tietosuojavaltuutetun päätöksestä. Hän vaati, että hänestä 

keskusrikospoliisin SIRENE järjestelmän arkistotiedoissa olevat virheelliset mer-

kinnät on poistettava. Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 25.9.2009 hylän-

nyt A:n valituksen. Kyse ei ole enää henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa an-

netun lain 31 §:ssä tarkoitetuista kansallisen Schengen-tietojärjestelmän tiedoista, 

vaan SIRENE asiankäsittelyjärjestelmän arkistotiedoista. 

 

 A valitti Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä KHO:lle. Hän vaati asianaja-

ja avustajanaan, että Helsingin HaO:n päätös kumotaan ja A:ta koskevat virheelliset 

merkinnän poistetaan SIRENE asiankäsittelyjärjestelmän arkistotiedoista. 

 

 Ratkaisuaan varten KHO pyysi selvitykset Tietosuojavaltuutetulta ja Poliisi-

hallitukselta. Samoin KHO pyysi Poliisihallitukselta käyttöönsä tulosteena tai säh-

köisenä jäljennöksenä A:n poistettavaksi vaatimat merkinnät. 

 

 Korkein hallinto-oikeus antoi 23.1.2012 välipäätöksen, joka koski asianosais-

julkisuutta poistettavaksi vaadittujen tietoihin ja tapaukseen liittyviin asiakirjoihin. 

KHO varasi A:n asiamiehenä toimivalle asianajajalle tilaisuuden tutustua asiakirjoi-

hin KHO:n kirjaamossa, koska A:lla oikeudenkäynnin osapuolena on oikeus saada 

tieto muustakin kuin julkisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta, joka voi tai on voinut 

vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.82 A:n ja hänen asiamiehensä on noudatettava 

saamiensa tietojen osalta niitä määräyksiä, joista säädetään asiakirjajulkisuuden, 

vaitiolovelvollisuuden ja hyväksikäyttökiellon osalta JulkL 22 ja 23 §:ssä. 

 Tällä välipäätöksellä ei ratkaistu pääasiaa eli vaatimusta A:ta koskevien mer-

kintöjen poistamisesta SIRENE asiankäsittelyjärjestelmän arkistotiedoista. Anta-

malla tämän vuosikirjaratkaisuna julkaistun välipäätöksen KHO turvasi oikeuden-

mukaisen oikeudenkäynnin edellytyksiä. Asianosainen ja hänen avustajansa saivat 

                                                 
82  HProsJulkL 9 § 1 mom, rajoitukset em pykälän 2 momentin kohdissa 2. ja 3. 
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tutustua aineistoon, joka oli voinut tai voi vaikuttaa A:n asian käsittelyyn vireillä 

olevassa oikeudenkäynnissä. 

 

 

5.4. Salassapitomääräyksen merkitys hallintotuomioistuimessa KHO:2017:82 

 

 Lakiin oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa 

(30.3.2007/370) sisältyy tuomioistuimelle mahdollisuus antaa salassapitomääräys. 

Määräys voidaan antaa, jos oikeudenkäyntiasiakirjaan sisältyy muussa laissa salassa 

pidettäviksi säädettyjä tietoja, joiden julkisiksi tuleminen todennäköisesti aiheuttaisi 

merkittävää haittaa tai vahinkoa.83 

 Vuosikirjaratkaisussa KHO:2017:82 on kysymys yleisen tuomioistuimen an-

taman salassapitomääräyksen merkityksestä hallintoviranomaisessa ja hallintotuo-

mioistuimessa. 

 

Viranomaiselle esitetty asiakirjapyyntö kohdistui asiakirjoihin, joista osa oli määrätty 

riita-asiaa koskevan oikeudenkäynnin yhteydessä liikesalaisuuksia sisältävinä salassa 

pidettäviksi. Salassapitomääräykset oli annettu oikeudenkäynnin julkisuudesta ylei-

sissä tuomioistuimissa annetun lain 10 §:n perusteella. Mainitussa säännöksessä tar-

koitettu salassapitomääräys voi kohdistua ja olla sitova ainoastaan oikeudenkäynti-

asiakirjan suhteen. Lain esitöistä ilmeni muun ohella, että liikesalaisuuksien osalta 

salassapitomääräystä pyytäneen näkemykselle ja esittämälle oli ollut tarkoitus antaa 

käytännössä ratkaiseva merkitys. Liikesalaisuutta oli oikeudenkäynneissä pääsään-

nön mukaisesti suojattu asianosaisten tahdon mukaisesti, eikä lailla ollut tarkoitettu 

muuttaa tuota käytäntöä. Edelleen esitöistä ilmeni, että salassapitomääräyksen anta-

mista koskevan asian käsittelystä ei ollut tarkoitus muodostaa suhteettoman raskasta 

prosessia. 

 

Hallintoviranomaisen asiakirjapyynnön johdosta tekemässä julkisuuslain säännöksiin 

perustuvassa julkisuusarvioinnissa oli puolestaan lähtökohtana arvioinnin asiakirja- 

ja tietokohtaisuus sekä se, että julkisuuden rajoituksia ei julkisuusperiaatteen tarkoi-

tus huomioon ottaen tullut tulkita laventavasti. Yrityksen salassapitotahdolla ja esit-

tämällä selvityksellä ei ollut ratkaisevaa asemaa arvioitaessa sitä, sisältääkö pyydetty 

asiakirja liikesalaisuuksia, vaan salassapidon perusteita oli arvioitava objektiivisesti. 

 

                                                 
83  YlProsJulkL 10 §. 
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Oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain nojalla anne-

tut salassapitomääräykset eivät olleet sitovia ratkaistaessa julkisuuslain nojalla samo-

ja asiakirjoja koskevaa asiakirjapyyntöä hallintoviranomaisessa ja käsiteltäessä asia-

kirjapyyntöasiaa koskevia valituksia hallintotuomioistuimissa. Asiakirjojen julkisuut-

ta ja salassa pidettävyyttä koskeva arviointi oli tullut tehdä ja tuli tehtäväksi itsenäi-

sesti, yleisissä tuomioistuimissa annettujen salassapitomääräysten ja niiden perustana 

olevien arvioiden sitomatta tuota harkintaa.84 

 

 Tapauksessa toimittaja Pohjola oli pyytänyt saada sähköpostitse Helsingin 

kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) ja Siemens Osakeyhtiön välisen 

metron automatisointiprojektiin liittyviä reklamaatioita koskevan kirjeenvaihdon 

ajalta 1.5.2011 - 31.5.2012. HKL:n toimitusjohtaja oli hylännyt tietopyynnön suu-

rimman osan pyydetyistä asiakirjoista osalta. 

 

 Toimittaja oli valittanut toimitusjohtajan päätöksestä Helsingin hallinto-

oikeuteen, joka siirsi asian HKL:n johtokunnan päätettäväksi. Toimitusjohtajan pää-

tös ei ollut julkisuuslain tarkoittama viranhaltijapäätös eikä viranomaisen päätös, 

johon olisi voinut hakea muutosta valittamalla. 

 

 Helsingin kaupungin liikennelaitoksen johtokunta hylkäsi päätöksellään 

23.10.2014 toimittajan asiakirjapyynnön. Päätöksessään HKL:n johtokunta ilmoitti, 

että kyseinen kirjeenvaihto sisältää tietoja yksityisistä liike- ja ammattisalaisuuksia. 

HKL oli myös tiedustellut Siemensin kantaa, sisältääkö kirjeenvaihto sen mielestä 

liike- ja ammattisalaisuuksia ja miten Siemens suhtautuu tietojen luovuttamiseen. 

HKL katsoi, ettei se voinut poiketa Siemensin tekemästä arviosta, joka koski kir-

jeenvaihtoon sisältyviä liike- ja ammattisalaisuuksia. Tämä koskee varsinkin teknis-

luonteisia kysymyksiä. 

 

 Helsingin hallinto-oikeus oli ratkaissut 13.5.2015 toimittajan tekemän valituk-

sen ja kumonnut johtokunnan päätöksen muutamia asiakirjoja lukuun ottamatta. 

Hallinto-oikeus oikeutti toimittajan saamaan valtaosan pyytämistään kirjeenvaih-

dosta. 

                                                 
84  KHO:2017:82 Lainaus tiivistelmästä. 
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 Siemens valitti tästä Helsingin HaO:n päätöksestä korkeimpaan hallinto-

oikeuteen. Siemens vaati ensisijaisesti hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista 

siltä osin kuin sillä on kumottu HKL:n johtokunnan päätös ja velvoitettu luovutta-

maan asiakirjat toimittajalle. vaihtoehtoisesti asian palauttamista uudelleen käsitel-

täväksi HKL:n johtokuntaan tai hallinto-oikeuteen. 

 

 Valituksensa perusteluissa Siemens vetosi muun muassa siihen, että Siemensil-

la on HKL:n kanssa riita-asia vireillä yleisissä tuomioistuimissa. Helsingin hovioi-

keus on kahdella eri päätöksellä määrännyt Siemensin ja HKL:n välisiä kirjeitä sa-

lassa pidettäviksi YlProsJulkL:n 10 § perusteella, kun Siemens oli katsonut perus-

tellusti kirjeiden sisällön sisältävän liikesalaisuuksia. 

 

 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi asian 15.5.2017 antamallaan vuosikirjapäätök-

sellä. Helsingin HaO:n päätöksen lopputulosta ei muutettu. Toimittaja Pohjola oi-

keutettiin saamaan asiakirjat hallinto-oikeuden päättämällä tavalla. 

 

 Tämän tutkielman kannalta on erityisen mielenkiintoista, miten KHO tulkitsee 

hovioikeuden antaman salassapitomääräyksen merkitystä hallintolainkäytön kannal-

ta. KHO:n mukaan salassapitomääräys kohdistuu asiakirjaan, joka on tuomioistui-

men hallussa oikeudenkäyntiin liittyen. Jos asiakirjasta on muita kappaleita muiden 

viranomaisten hallussa, ei salassapitomääräys koske niitä. Jokainen viranomainen 

on velvollinen tekemään oman harkintansa asiakirjan julkisuudesta. 

 

 Salassapitomääräystä ei voi antaa mille tahansa asiakirjalle. Salassapitomää-

räyksen antamiselle tulee aina löytyä oikeutus voimassa olevasta lain tasoisesta 

sääntelystä. Salassapitosäännöksistä käytännössä merkittävin on julkisuuslain 24 §, 

mutta niitä sisältyy moniin muihinkin lakeihin. Jos salassapitomääräykseen oikeut-

tava lainkohta sisältää vahinkoedellytyslausekkeen, YlProsJulkL:n 10 §:n mukaisen 
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salassapitomääräyksen antamisen edellytyksenä on vahinkoedellytyslausekkeen 

täyttyminen kulloinkin käsiteltävässä tapauksessa.85 

 

 

5.5. Lyhyet ratkaisuselosteet 

 

 Korkein hallinto-oikeus on julkaissut verkossa ennakkopäätöksinä pidettävien 

vuosikirjaratkaisujen lisäksi myös lyhyitä ratkaisuselosteita 

(www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/lyhyet/). 

 Lyhyet ratkaisuselosteet poikkeavat vuosikirjaratkaisuista siten, että niissä on 

esitetty vain päätöksen keskeinen sisältö, eräänlainen ingressi, kuten lehtiartikkelien 

osalta sanottaisiin. Oikeuskäsittelyn vaiheet sekä osapuolten ja korkeimman hallin-

to-oikeuden esittämä oikeudellinen argumentaatio on lyhyistä ratkaisuselosteista 

jätetty pois. 

 

5.5.1. Vakuutusoikeuden diaaritiedot (20.11.2009/3300) 

 

 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisema tapaus liittyy tuomioistuimen diaa-

rin tietojen julkisuuteen ja salassapitoon (HProsJulk L 5 §). 

 

Vakuutusoikeus oli oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun 

lain 5 §:n nojalla antanut kielteisen päätöksen tietopyyntöön, joka oli koskenut yli 

400 asiaa, jotka kuuluivat yli 20 eri vakuutusoikeuden diaarissa olevaan asiaryh-

mään. Vakuutusoikeus ei kuitenkaan ollut perustellut tunnistetietojen julkisuudesta 

poikkeamista koskevaa päätöstään asia- tai asiaryhmäkohtaisesti. Päätöksen peruste-

luista ei käynyt ilmi, miksi tunnistetietoja ei ollut voitu antaa ja minkä päätöksessä 

viitatun salassapitointressin turvaamiseksi tunnistetietojen salassa pitäminen kulloin-

kin oli ollut välttämätöntä. Korkein hallinto-oikeus kumosi vakuutusoikeuden pää-

töksen ja palautti asian vakuutusoikeudelle uudelleen käsiteltäväksi.86 

 

 Vakuutusoikeus oli antanut kielteisen päätöksen tietopyyntöön, jossa oli tie-

dusteltu diaarin tunnistetietoja. Tietopyyntö oli laaja: se kohdistui yli 400 asiaan, 

                                                 
85  Salassapitomääräyksen edellytyksistä HE 13/2006 vp, 44. 
86  KHO: lyhyt ratkaisuseloste 20.11.2009/3300. Lainaus tiivistelmästä. 

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/lyhyet/
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jotka kuuluivat yli 20 asiaryhmään. Vakuutusoikeus oli antanut kielteisen päätöksen 

HProsJulkL:n 5 §:n nojalla, mutta päätöksessä ei yksityiskohtaisemmin perusteltu, 

miten ja miksi tietopyyntöön sisältyneiden tapausten osalta täyttyivät 5 §:ssä maini-

tut edellytykset diaaritietojen salassapidolle. 

 

 Asia oli tullut korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, kun tietopyynnön 

esittäjä on valittanut vakuutusoikeuden kielteisestä päätöksestä ja hakenut muutosta 

KHO:lta. 

 

 Ratkaisun lopputulos on vastaa sisällöltään vuosikirjaratkaisua KHO:2008:34. 

Tuomioistuimen asiakirjat – mukaan lukien diaareihin merkityt tiedot – ovat julki-

suusperiaatteen ja hallintoprosessin julkisuuslain 1 §:n mukaisesti lähtökohtaisesti 

julkisia. Aivan kuten tapauksessa KHO:2008:34 tunnistetietojen salaaminen on 

HProsJulkL 5 §:n perusteella mahdollista, mutta salaamisen edellytysten on täytyt-

tävä asiakohtaisesti. Asioita ei lain mukaan voi määrätä isona ’könttänä’ salattavik-

si. Kunkin salattavan asian kohdalla pitää täyttyä em. 5 § 1 momentin kohtiin 1.-3. 

tai muuhun lainsäädäntöön sisältyvä syy, joka oikeuttaa tai jopa velvoittaa tunniste-

tietojen salaamiseen. 

 KHO kumosi vakuutusoikeuden päätöksen ja palautti tietopyynnön vakuutus-

oikeudelle uudelleen ratkaistavaksi. Tapauksessa KHO:2008:34, jossa muutoksen-

haku koski korkeimman hallinto-oikeuden virkamiehen viranomaisena antamaa 

päätöstä tietopyynnön eväämisestä, KHO kävi läpi kaikki tietopyynnössä kysytyt 

tapaukset ja antoi ratkaisun jokaiseen tapaukseen. Tässä tapauksessa vakuutusoi-

keus joutui käymään tietopyyntöön sisältyvät asiat läpi ja tekemään jokaisen osalta 

perustellun ratkaisun. 

 

 

5.5.2. Muutoksenhakutie tutkimuslupa-asiassa (23.3.2015/826) 

 

 Tässä ratkaisussa oli kysymys siitä, mistä oikeusasteesta haetaan muutosta tut-

kimuslupaa koskevaan päätökseen, jonka vakuutusoikeus on tehnyt. 
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Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain ja julkisuus-

lain säännösten perusteella ei ollut yksiselitteisesti pääteltävissä, oliko vakuutusoi-

keuden tutkimuslupahakemuksen johdosta julkisuuslain 28 §:ää soveltaen tekemä oi-

keudenkäyntiasiakirjoja koskeva päätös oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuo-

mioistuimissa annetun lain 20 §:n 1 momentissa tarkoitettu hallintopäätös, johon hae-

taan muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, vai oliko siihen julkisuuslain 33 §:n 

1 momentin nojalla haettava muutosta hallinto-oikeudelta. 

 

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annettu laki koskee kaikkia 

oikeudenkäyntiasiakirjoja. Tähän nähden ei ollut perusteltua, että muutoksenhaku 

tiedon antamista oikeudenkäyntiasiakirjoista koskevista eri tilanteissa tehdyistä hal-

lintopäätöksistä olisi määräytynyt kahden eri lain muutoksenhakusäännösten perus-

teella. Tämän vuoksi ja kun otettiin huomioon oikeusastejärjestykseen liittyvät näkö-

kohdat, oli katsottava, että muutoksenhaku käsillä olevassa asiassa määräytyi oikeu-

denkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain nojalla. Vakuutusoi-

keuden oikeudenkäyntiasiakirjoja koskevasta tutkimuslupapäätöksestä valitettiin si-

ten korkeimmalle hallinto-oikeudelle.87 

 

 Lyhyt ratkaisuseloste ei tarkemmin kerro, millaisesta tutkimusluvasta tapauk-

sessa on kysymys. Mitä tietoja tutkimuksen tekijä on halunnut vakuutusoikeudelta 

saada tutkimustaan varten? Millaisen päätöksen vakuutusoikeus on tehnyt tutkimus-

lupa-asiassa? 

 

 Tutkimusluvan pyytäjä on muutoksenhaussaan käsitellyt varmasti myös näitä 

kysymyksiä ja korkein hallinto-oikeus on – päätettyään, että se on oikea muutok-

senhakuinstanssi – ottanut nämä asiat ratkaistavakseen. 

 

 Lyhyessä ratkaisuselosteessa on käsitelty ainoastaan sitä, minkä lain mukaan 

muutoksenhaku tapauksessa määräytyi ja mikä oikeusaste antaa asiassa ratkaisun. 

Tämä julkaistu lyhyt ratkaisuseloste kuvaa eräänlaista välipäätöstä muutoksenhaku-

tiestä valitettaessa vakuutusoikeuden tutkimuslupapäätöksestä. 

 

 Tarjolla asiassa olisi ollut kaksi muutoksenhakutietä. Ensiksi julkisuuslain 28 § 

käsittelee tutkimusluvan myöntämistä salassa pidettäviin asiakirjoihin sisältyvistä 

                                                 
87  KHO: lyhyt ratkaisuseloste 23.3.2015/826. Lainaus tiivistelmästä. 
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tiedoista. Tällöin vakuutusoikeuden päätös on katsottava HProsJulkL 20 § 1 mo-

mentissa tarkoitettu vakuutusoikeuden hallintopäätös, josta on haettava muutosta 

korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Toisena vaihtoehtona olisi hallinto-oikeus julki-

suuslain 33 § 2 momentin perusteella. 

 

 Päätöksellään, jonka sisältö on lyhyessä ratkaisuselosteessa, korkein hallinto-

oikeus ratkaisi, että muutosta käsillä olevassa tutkimuslupa-asiassa oli haettava hal-

lintoprosessin julkisuuslain säädösten mukaan (HPros JulkL 20 § 1 momentti). Täl-

löin oikea muutoksenhakuinstanssi on KHO. 

 

 

5.5.3. Liikesalaisuus osana oikeudenkäyntiasiakirjaa (7.12.2015/3536) 

 

 Lyhyt ratkaisuseloste sisältää korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen siitä, 

miltä osin tapaukseen kuuluvan oikeudenkäyntiasiakirjan sisältö voidaan katsoa 

salassa pidettäväksi liikesalaisuudeksi. 

 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) oli liittänyt korkeimmalle hallin-

to-oikeudelle lainkäyttöasiassa toimittamaansa lausuntoon markkinoilla olevia ravin-

tolisiä koskevan taulukon, joka sisälsi seuraavat tiedot: valmistaja, valmisteen nimi 

sekä valmisteen koostumus ja ainesosien määrä milligrammoina ilmoitettuna. Fimea 

ilmoitti kyseisen taulukon olevan kokonaisuudessaan salassa pidettävä ravintolisien 

valmistajien liikesalaisuuksia sisältävänä. Fimea lisäksi ilmoitti, että se on saanut tie-

dot viranomaistiedonvaihtona ja sitoutunut pitämään ne salassa. 

 

Valmisteen ainesosien tarkkoja määriä milligrammoina ilmaistuina pidettiin valmis-

teen valmistajan julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitettuna salassa 

pidettävänä liikesalaisuutena lukuun ottamatta ravintolisälle ominaisen aineen mää-

rää. Muilta osin tiedot katsottiin julkisiksi.88 

 

 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea oli toimittanut KHO:lle 

oikeudenkäyntiin liittyvänä asiakirjana taulukon, jossa on yksityiskohtaisia tietoja 

                                                 
88  KHO: lyhyt ratkaisuseloste 7.12.2015/3536. Lainaus tiivistelmästä. 
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ravintolisistä, niiden valmistajista ja koostumuksesta. Kysymys on tämän taulukon 

sisältämien tietojen julkisuudesta. 

 

 Lyhyestä ratkaisuselosteesta ei ilmene, mikä on se pääasiallinen oikeuskysy-

mys, jonka ratkaisemisesta on kysymys korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja jonka 

yhteydessä Fimea on toimittanut taulukon KHO:lle. Tässäkin lyhyessä ratkai-

suselosteessa on esitetty KHO:n ratkaisu vain yhteen oikeuskysymykseen: ravintoli-

sätaulukon julkisuuteen. 

 

 Fimea on omasta puolestaan katsonut, että koko taulukko salassa pidettävä, 

koska sen sisältämät tiedot ovat ravintolisien valmistajien liikesalaisuuksia. Lisäksi 

Fimea ilmoitti, että se on saadessaan tiedot sitoutunut pitämään ne salassa. 

 

 Liikesalaisuutta89 suojataan julkisuuslain 24 § 1 momentin kohdassa 20. Asi-

anosaisilla on helposti intressiä pyrkiä laajentamaan liikesalaisuuksien piiriä yrittä-

mällä vedota liikesalaisuuteen ’varmuuden vuoksi’ tai kun he haluavat pitää jonkin 

seikan poissa julkisuudesta. 

 

 Julkisuuslain säätämisen yhteydessä on hallituksen esityksessä arvioitu liikesa-

laisuutta salassapitoperusteena. Liikesalaisuus voi olla taloudellisluonteinen, kau-

pankäyntiin liittyvä salaisuus, tekninen salaisuus ja niin kutsutun ’know-how:n’ 

suojaaminen. Lakiehdotuksen mukaan toiminnan harjoittajan salassapitotahto ei ole 

yksistään ratkaiseva, vaan viranomaisen on arvioitava asiaan liittyvät salassapi-

tointressit kokonaisuutena.90 

 

 Hallintotuomioistuin joutuu siis yksittäistapauksessa arvioimaan, mikä paino-

arvo asianosaisen ilmoituksella liikesalaisuudesta ja sen laajuudesta on annettava. 

                                                 
89  Tätä asiaa KHO:ssa käsiteltäessä JulkL 24 § 1 mom kohta 20. oli muodossa ’liike- ja ammattisalaisuus’. 

Kohta muuttui pelkäksi ’liikesalaisuudeksi’ lakimuutoksella, joka astui voimaan 15.8.2018. Lakiehdotuksen 

vertailu tekstimuutoksesta HE 49/2018 vp, 235. 
90  HE 30/1998 vp, 95-96. 
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Tässä tapauksessa KHO katsoi liikesalaisuuksiksi Fimean taulukon sisällöstä aino-

astaan ravintolisävalmisteen ainesosien tarkat määrät milligrammoina. 

 

 

5.5.4. Tietopyynnön vaikutus turvallisuuteen (6.3.2020/1068) 

 

 Korkein hallinto-oikeus lyhyessä ratkaisuselosteessa arvioinut, miten tietojen 

antaminen tietopyynnön perusteella vaikuttaa asianosaisen läheisten turvallisuuteen. 

 

Hallinto-oikeudelta oli pyydetty sen eräässä turvapaikka-asiassa antama päätös siten, 

että tietopyyntö oli yksilöity turvapaikanhakijan nimellä ja päätöksen antopäivällä. 

Tietopyyntöön liitetyistä asiakirjoista ilmeni, että kysymyksessä oleva turvapaikan-

hakija oli kuollut. Hallinto-oikeus hylkäsi tietopyynnön. 

 

Päätöksen asiasisältö sekä asiakirjoista saatava muu selvitys huomioon ottaen asiassa 

ei voitu varmistua siitä, että tiedon antaminen päätöksestä ei olisi vaarantanut turva-

paikanhakijan läheisten turvallisuutta. Päätökseen sisältyi siten julkisuuslain 24 §:n 1 

momentin 24 kohdan perusteella salassa pidettäviä tietoja. 

 

Koska tietopyyntö oli yksilöity turvapaikanhakijan nimellä, hallinto-oikeuden pää-

töstä ei voitu antaa tietopyynnön esittäjälle hallintoprosessin julkisuuslain 16 §:n 2 

momentin 2. virkkeessä tarkoitetulla tavalla poistamalla annettavasta päätöksestä ai-

noastaan henkilön tunnistetiedot, sillä päätöksen antaminen tällä tavalla olisi tosiasi-

allisesti merkinnyt turvapaikanhakijan läheisten turvallisuuden takaamisen vuoksi sa-

lassa pidettävien tietojen luovuttamista. 

 

Tietopyyntöä olikin arvioitava hallintoprosessin julkisuuslain 16 §:n 2 momentin 1. 

virkkeessä ja sanotun pykälän 3 momentissa säädetyn perusteella. Myös tässä arvi-

oinnissa oli otettava huomioon, että tietopyyntö oli yksilöity nimenomaan turvapai-

kanhakijan nimellä. 

 

Tähän seikkaan sekä asiasisältöönsä nähden päätös oli pidettävä salassa eräiltä kes-

keisiltä osiltaan, kuten valittajan nimen, valituksen sisältöä koskevan kohdan sekä 

perustelujen osalta, koska se oli välttämätöntä turvapaikanhakijan läheisten turvalli-

suuden takaamiseen liittyvän edun suojaamiseksi. 

 

Oikeudenkäynnin julkisuuden turvaamista koskeva vaatimus huomioon ottaen pää-

töstä ei kuitenkaan voitu jättää kokonaan luovuttamatta. Hallintoprosessin julkisuus-

lain 16 §:n 3 momentin perusteella hallinto-oikeuden ratkaisu oli julkinen päätöksen 

lopputuloksen sekä sovellettuja lainkohtia koskevien tietojen osalta. Salassa pidettä-
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viä eivät myöskään olleet hallinto-oikeuden päätöksen ja valituksen kohteena hallin-

to-oikeudessa olleen päätöksen yksilöintitiedot eikä tieto hallinto-oikeuden kokoon-

panosta. Asia palautettiin hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi päätöksen luo-

vuttamiseksi tietopyynnön esittäjälle näiden tietojen osalta.91 

 

 Hallinto-oikeus oli hylännyt sille esitetyn tietopyynnön, joka koski sen turva-

paikka-asiassa tekemää päätöstä. Tietopyynnössä oli haluttu päätös yksilöity turva-

paikanhakijan nimellä ja päätöksen antopäivällä. Asiakirjoista selvisi, että turvapai-

kan hakija oli kuollut. 

 

 Hallinto-oikeuden kielteisestä ratkaisusta valitettiin KHO:een. Korkein hallin-

to-oikeus tutki asian. Tietopyyntöä koskevassa asiassa ei voitu varmistua siitä, ettei 

tiedon antaminen päätöksestä vaarantaisi kuolleen turvapaikanhakijan läheisten tur-

vallisuutta. Heidän turvallisuutensa saattoi olla vaarassa, kun otettiin huomioon pää-

töksen asiasisältö ja muu tapauksen asiakirjoihin sisältyvä selvitys. 

 

 Julkisuuslain 24 § 1 momentin kohdan 24 mukaan salassa pidettäviä viran-

omaisen asiakirjoja ovat ’asiakirjat, jotka koskevat kansainvälisen suojelun tarvetta, 

ulkomaalaisen maahantulon edellytyksiä ja maassa oleskeluoikeutta tai niiden pe-

rustetta taikka Suomen kansalaisuuden saamista tai menettämistä taikka kansalai-

suusaseman määrittämistä, jos ei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vaa-

ranna asianosaisen tai hänen läheisensä turvallisuutta’. Päätöstä ei voitu antaa, kos-

ka sen antaminen voisi vaarantaa päätöksen kohteena olleen turvapaikan hakijan 

läheisten turvallisuuden. 

 

 Päätöstä ei voitu antaa tietopyynnön esittäjälle myöskään poistamalla päätök-

sestä tunnistetiedot, jotka yksilöivät päätöksen kohteena olevan henkilön. Tieto-

pyynnön esittäjä oli jo pyynnössään osoittanut, että hänellä on tieto, ketä päätös 

koskee. 

 

                                                 
91  KHO: lyhyt ratkaisuseloste 6.3.2020/1068. Lainaus tiivistelmästä. 
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 HProsJulkL 16 § 3 momentin mukaan tietopyyntöä ei kuitenkaan voinut täysin 

torjua. Päätöksen lopputulos ja sovelletut lainkohdat ovat aina julkisia. Oikeuden-

käynnin julkisuus edellyttää, että päätös on annettava niiltä osin kuin sitä ei ole vält-

tämätöntä pitää salassa. Myöskään ratkaisun tehneen tuomioistuimen kokoonpano 

ei ole salassa pidettävä tieto 

 

 Korkein hallinto-oikeus palautti asian hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltä-

väksi niiden tietojen luovuttamiseksi, jotka voidaan antaa tietopyynnön esittäjälle. 

 

 Tässä tapauksessa ei ollut ongelmana se, että diaaritiedot ja päätös yhdessä 

paljastaisivat seikan, joka on pidettävä lain mukaan salassa. Tällä kertaa ongelmana 

oli tietopyynnön ja päätöksen yhteisvaikutuksesta. Tietojen salassapitoon oli velvol-

lisuus turvapaikan hakijan läheisten turvallisuuden varmistamiseksi. 

 

 Toisaalta tämä KHO:n lyhyen ratkaisuselosteen sisältämä päätös osoitti, että 

kielteisen päätöksen sijasta on annettava tietopyynnön esittäjälle se osa päätöksestä, 

joka on mahdollista antaa salassapitointressien vaarantumatta. Tapauksessa, jossa 

kaikki tiedot eivät ole salassa pidettäviä, osajulkisuus on oikea ratkaisu. Osajulki-

suus sovittaa yhteen julkisuusperiaatteen ja oikeutetut salassapitointressit. 

 

 

5.6. Muut päätökset 

 

 Korkein hallinto-oikeus on julkaissut verkossa vuosikirjaratkaisujen ja lyhyi-

den ratkaisuselosteiden lisäksi myös muita ratkaisuja nimellä muut päätökset. Näillä 

päätöksillä ei ole ennakkoratkaisun luonnetta, mutta ne valaisevat KHO:n laintul-

kintaa ja niillä on ilman muuta neuvoa antava vaikutus hallinto-oikeuksien ja hallin-

toviranomaisten lainkäyttötoiminnassa. Muissa ratkaisuissa on julkaistu kaksi tut-

kimusaiheen kannalta mielenkiintoista ratkaisua 
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5.6.1. Tietopyyntö vireillä olevista turvapaikka-asioista (6.7.2017/3384) 

 

 A oli pyytänyt 20.5.2016 Helsingin hallinto-oikeudelta listauksen kaikista vi-

reillä olevista turvapaikkavalituksista, valituksen tehneistä asiamiehistä sekä laki- ja 

asianajotoimistoista. 

 

 Samana päivänä hallinto-oikeuden tiedottaja oli sähköpostilla ilmoittanut 

A:lle, että turvapaikan hakijoiden tiedot ovat julkisuuslain 24 § 1 mom 24 kohdan 

perusteella salassa pidettäviä. Pyydettyä listausta ei siis voida antaa. 

 

 Tämän tietopyyntöönsä annetun vastauksen A oli saattanut Helsingin HO:n 

ratkaistavaksi. Hallinto-oikeus hylkäsi tietopyynnön päätöksellään. HO perusteli 

ratkaisuaan HProsJulkL 5 § 1 momentin 1 kohdalla. Tämän kohdan mukaan hallin-

totuomioistuimen diaariin tai vastaavaan asiakirjarekisteriin merkityt asianosaisen 

tai muun asiaan osallisen yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot on pidettävä salassa, jos 

se on välttämätöntä sen vuoksi, että ne yhdessä hallintotuomioistuimen asiakirjare-

kisteriin tai päätökseen merkittyjen muiden tietojen kanssa ilmaisevat julkisuuslain 

24 §:n 1 momentin 20 tai 23-32 kohdassa salassa pidettäväksi säädetyn tiedon. 

JulkL 24 §:n 1 momentin 24 kohdan mukaan turvapaikan hakijaa koskevat asiakir-

jat on pidettävä salassa. 

 

 Asiamiehiä koskevan tietopyynnön Helsingin HO myös hylkäsi, vaikka halli-

tuksen esityksen hallintoprosessin julkisuuslaiksi yksityiskohtaisissa perusteluissa 

tuodaan esiin, että asiamiestä koskevat tiedot eivät ole salassa pidettäviä.92 Tietoa 

asiamiehistä ei ole tallennettu diaariin erillisenä tietona, joten tiedonhakua ja lis-

tauksen tulostamista ei voida tehdä erillisenä hakuna. Tämä vuoksi A:n hakemus 

hylättiin myös asiamiesten tietojen osalta. 

 

                                                 
92  HE 12/2006 vp, 22. 
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 A valitti Helsingin HO:n päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hän 

vaati, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja pyydetyt tiedot annetaan hänelle 

vähintään osajulkisina. Lisäksi A vaati oikeudenkäyntikulujensa korvaamista. 

 

 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi asian. Koska turvapaikanhakijoiden tiedot 

ovat julkisuuslain 24 § 1 momentin 24 kohdan mukaan salassa pidettäviä, ei tieto-

pyynnön johdosta ollut tarpeen tapauskohtaisesti arvioida, vaarantaako tietojen an-

taminen turvapaikanhakijoiden tai heidän läheistensä turvallisuutta. Tietopyynnön 

johdosta ei myöskään ole ollut tarvetta arvioida, onko turvapaikka-asioiden asiakir-

joissa mahdollisesti sellaisia julkisia osia, joista tieto olisi annettava julkisuuslain 10 

§:n perusteella (osajulkisuus). 

 

 KHO päätti, että alitus ja vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hy-

lättiin. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ollut perusteita. 

Kun otetaan huomioon edellä esitetyt hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja sii-

nä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimuk-

set ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätös jäi voimaan. 

 

 Tietoja ei voinut antaa diaarista listauksena, koska JulkL:n 24 § 1 momentin 

24 kohdan perusteella turvapaikan hakijan tiedot ovat salassa pidettäviä. Vahin-

koedellytyslause on muodossa ’jos ei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei 

vaaranna asianosaisen tai hänen läheisensä turvallisuutta’. Silloin listauksena annet-

tava tietojen massaluovutus ei ole mahdollista. Tiedot voisi antaa vain siinä tapauk-

sessa, jos kaikkien yksittäisten turvapaikan hakijoiden osalta olisi ilmeistä, ettei tie-

don antaminen vaarantaisi heidän tai heidän läheistensä turvallisuutta. 

 

 

5.6.2. Neuvottelusalaisuus (11.2.2019/409) 

 

 Malmin lentoaseman ystävät ry on 10.11.2018 pyytänyt saada jäljennökset 

Helsingin yleiskaavaa koskevaan korkeimman hallinto-oikeuden 8.11.2018 anta-
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maan päätökseen taltionumero 5179 (KHO 2018:151) liittyvistä Malmin lentokent-

täasiaa koskevista esittelymuistioista ja muista asiakirjoista. 

 

 KHO:n tietopalvelupäällikkö on antanut 12.11.2018 kirjallisen vastauksen yh-

distyksen edellä mainittuun tietopyyntöön. Vastauksen yhteydessä on yhdistyksellä 

toimitettu kopiot KHO:n esittelijän 16.5.2018 ja 25.9.2018 lukuun ottamatta niitä 

osia, joiden tietopalvelupäällikkö on katsonut sisältävän korkeimman hallinto-

oikeuden neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja. Perusteluna on esitetty, että 

HProsJulkL:n 15 §:n mukaan hallintotuomioistuimen neuvottelun sisältö on pidet-

tävä salassa. Oikeudenkäynnin osapuolena olevalla asianosaisellakaan ei ole HPros-

JulkL:n 9 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan oikeutta saada tietoa oikeudenkäynti-

asiakirjoista siltä osin kuin niihin sisältyy tietoja tuomioistuimen neuvottelusta. 

 

 Malmin lentoaseman ystävät ry saattoi asian 11.12.2018 saapuneella kirjelmäl-

lä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. 

 

 Yhdistys on vaatinut esittelymuistioita luovutettavaksi oman asiansa osalta 

ensisijaisesti kokonaisuudessaan ja toissijaisesti niiltä osin kuin niissä on hallituk-

sen esityksessä HE 12/2006 vp tarkoitettuja julkisia, muuksi kuin oikeuden neuvot-

teluksi tulkittavia osia. Yhdistys piti itseään asianosaisena ratkaisussa 

KHO:2018:151. 

 

 Perusteluina Malmin lentoaseman ystävät lausui, ett korkeimman hallinto-

oikeuden muita viranomaisia koskevissa julkisuuslainsäädäntöä koskevissa ennak-

kopäätöksissä asiakirjat on määrätty oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomio-

istuimissa annetun lain 9 §:n 2 momentin 3 kohdan nojalla lähes poikkeuksetta luo-

vutettaviksi niiltä osin kuin salaaminen ei ole ollut ehdottoman välttämätöntä. Julki-

suusperiaatteen mukaan tiedon saamista ei saa rajoittaa enempää kuin suojattavan 

edun vuoksi on tarpeellista. Se, että asiakirjaan sisältyy joitakin salassa pidettäviä 

tietoja tai osia, ei oikeuta pitämään koko asiakirjaa salassa. Yleisöjulkisuudella on 

merkitystä erityisesti silloin, kun kysymys on yhteiskunnallisesti merkittävistä ja 
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laaja-alaisista päätöksistä, jollaisesta nyt käsillä olevassa asiassa on nimenomaan 

kysymys. 

 

 Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa äänestyksen jälkeen ja 

vastoin esittelijän esitystä. Yleisesti tällaista menettelyä sovelletaan silloin, kun asia 

ratkaistaan poliittisin perustein. Tämän vuoksi on keskeistä luovuttaa asiakirja mah-

dollisimman laajasti, jotta kansalaisten luottamus viranomaistoimintaan säilyy. Esit-

telymuistioiden salaamiselle ei ole perusteltua tarvetta siinä tapauksessa, jos asia on 

ratkaistu tasapuolisesti. Asiakirjojen salaamiselle ei ole välttämätöntä tarvetta, jos 

kulttuuriympäristöarvojen säilymistä on käsitelty tasapuolisesti esittelyssä. 

 

 Korkein hallinto-oikeus päätti hylätä tietopyynnön. HProsJulkL:n 9 §:n 1 mo-

mentin mukaan oikeudenkäynnin osapuolena olevalla asianosaisella on oikeus saa-

da tieto muustakin kuin julkisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta, joka voi tai on voinut 

vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn, jollei 2 tai 3 momentista muuta johdu. Em py-

kälän 2 momentin 4 kohdan mukaan asianosaisella ei ole kuitenkaan oikeutta oi-

keudenkäyntiasiakirjoihin siltä osin kuin niihin sisältyy tietoja 15 §:ssä tarkoitetusta 

hallintotuomioistuimen neuvottelusta. 

 

 Edellä mainitun hallintoprosessin julkisuuslain 9 §:n 4 momentin mukaan, mi-

tä tässä pykälässä säädetään asianosaisesta, ei koske sitä, jonka muutoksenhakuoi-

keus perustuu yksinomaan kunnan tai muun yhteisön jäsenyyteen. 

 

 HProsJulkL:n lain 15 §:n mukaan hallintotuomioistuimen neuvottelu toimite-

taan asianosaisten ja yleisön läsnä olematta. Neuvottelun sisältö on pidettävä salas-

sa. Salassapitoaika on 80 vuotta asian vireilletulosta tuomioistuimessa. 

 

 Malmin lentoaseman ystävät ry on pyytänyt saada jäljennökset Helsingin 

yleiskaavaa koskevaan korkeimman hallinto-oikeuden 8.11.2018 antamaan päätök-

seen KHO 2018:151 liittyvistä esittelijän muistioista oman asiansa osalta ensisijai-
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sesti kokonaisuudessaan ja toissijaisesti niiltä osin kuin muistioissa on muuksi kuin 

oikeuden neuvotteluksi tulkittavia osia (osajulkisuus). 

 

 Yhdistyksen mainitseman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen ja sitä 

edeltävän 30.5.2018 annetun valituslupahakemuksia koskevan päätöksen ja välipää-

töksen taltionumero 2582 valmistelun ja esittelyn yhteydessä on laadittu yhteensä 

kolme esittelijän muistiota, joista yksi on päivätty 16.5.2018 ja kaksi 25.9.2018. 

 

 Esittelijän muistio on keskeinen osa hänen ehdotustaan korkeimman hallinto-

oikeuden päätökseksi tai muuksi ratkaisuksi kulloinkin käsillä olevassa asiassa ja 

näin ollen osa tuomioistuimen päätösharkintaa. Oikeudenkäynnin julkisuudesta hal-

lintotuomioistuimissa annetun lain 15 §:ssä tarkoitetun neuvottelusalaisuuden piiriin 

kuuluu muistioon sisältyvä tosiseikkoja ja ratkaistavia oikeudellisia kysymyksiä 

koskeva arviointi ja tämän arvioinnin perustaksi tarpeellisen aineiston ja seikkojen 

selostus sekä muistioon kuuluva taltioluonnos kokonaisuudessaan. Nyt kysymyk-

sessä olevien muistioiden sisältö koostuu kokonaisuudessaan neuvottelusalaisuuden 

piiriin kuuluvasta aineistosta lukuun ottamatta niitä osia, jotka tietopalvelupäällikön 

vastauksen ohessa on jo toimitettu yhdistykselle. Yhdistyksen nyt vaatimat muisti-

oiden osat ovat siten edellä mainitun lainkohdan perusteella salassa pidettäviä. 

 

 Yhdistys on todennut, että se on asianosainen päätöksellä KHO 2018:151 rat-

kaistussa asiassa. Yhdistyksen muutoksenhakuoikeus kysymyksessä olevassa yleis-

kaava-asiassa on kuitenkin perustunut yksinomaan kunnan jäsenyyteen. Tämän 

vuoksi ja kun otetaan huomioon oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomiois-

tuimissa annetun lain 9 §:n 4 momentti, yhdistyksen oikeus saada tieto pyytämis-

tään muistioista ei määräydy mainitun lain 9 §:n perusteella. 

 

 Yhdistyksellä ei oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa an-

netun lain 8 §:n tai muullakaan perusteella ole oikeutta saada tietoa pyytämistään 

muistioista niiltä osin kuin niihin sisältyy tietoja mainitun lain 15 §:ssä tarkoitetusta 
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hallintotuomioistuimen salassa pidettävästä neuvottelusta. Tämän vuoksi korkein 

hallinto-oikeus hylkäsi yhdistyksen tietopyynnön. 

 

 Hallintoprosessin julkisuuslain mukaan tietojen saantiin oikeudenkäyntiasia-

kirjoista kohdistuu kahden tasoista julkisuutta. Ensinnä on ’normaali’ julkisuus. Jo-

kaisella on oikeus saada tieto oikeudenkäyntiasiakirjasta (HProsJulkL 1 §), ellei 

samassa laissa muuta säädetä. Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin on laajempi ja sitä 

linjaa lain 9 §. Joihinkin tietoihin, kuten tuomioistuimen neuvottelusalaisuuden pii-

riin kuuluviin, ei ole pääsyä edes asianosaisjulkisuuden perusteella. 

 

 



 60 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

 Tämän pro gradu -työn tarkoituksena oli selvittää lokakuun alussa 2007 voi-

maan tulleen lain oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa antamia 

edellytyksiä salassapitoon hallintoprosessissa. 

 

 Hallintoprosessin julkisuuslaki ankkuroituu vahvasti julkisuusperiaatteeseen. 

Lähtökohtaisesti kaikki viranomais- ja hallintotoiminta on julkista. Julkisuudesta 

poikkeaminen edellyttää aina sekä välttämättömiä syitä että lakiin perustuvaa oikeu-

tusta salassapidolle. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa 

rakentuu julkisuuslain pohjalle, jota sovelletaan yleislakina aina silloin, kun HPros-

JulkL:ssa erityislakina ei ole toisin säädetty. Esimerkiksi salassapitoperusteet tule-

vat suoraan julkisuuslaista. Hallintolainkäytössä sovelletaan joissain tapauksissa 

julkisuuslain 24 §:n salassapitoperusteiden ohella tai sijasta muissa erityislaeissa 

olevia salassapitoperusteita. Näin tapahtuu esimerkiksi verotietojen ja sosiaalihuol-

lon asioiden kohdalla. 

 

 Hallintoprosessin julkisuuslain tavoitteena oli sääntelyn täsmentäminen ja sel-

kiyttäminen. Tällä hetkellä HProsJulkL on ollut voimassa jo 13 vuotta. Korkein hal-

linto-oikeus on suhteellisen harvoissa ennakkopäätöksissään perustanut ratkaisunsa 

tähän lakiin. HProsJulkL on ennen kaikkea prosessimenettelyjä sääntelevä erityisla-

ki. Julkisuutta ja salassapitoa koskevat ratkaisut saavat useimmiten materiaalisen 

sisältönsä yleislakina olevasta julkisuuslaista tai muussa lainsäädännössä olevista 

säädöksistä (kuten esimerkiksi Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 

30.12.1999/1346). 

 

 Hallituksen esityksessä laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomiois-

tuimissa oli lain säätämisen tavoitteiksi asetettu muun muassa lisätä hallintolainkäy-

tön avoimuutta, ratkaista julkisuuden ja yksityisyyden suojan välinen ristiriita asi-

anosaisten oikeusturvan takaavalla tavalla sekä täsmentää ja selkeyttää hallintolain-

käytön julkisuussääntelyä. KHO:n ennakkoratkaisujen valossa näyttäisi siltä, että 
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tässä on onnistuttu. Hallintoprosessin julkisuus- ja salassapitosääntely on koottu 

omaan erityislakiinsa, joka on soveltamisalaltaan selkeä.93 

 

 Käsittelyn julkisuuden ja oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuuden osalta uuden 

lain merkitys on lähinnä selkiyttävä ja täsmentävä. Suullisen käsittelyn asianosaisen 

pyynnöstä suljettuna järjestämisen edellytyksiä on hieman tiukennettu. Nyt vaadi-

taan aiemmin vaadittujen edellytysten lisäksi, että suljettu käsittely parantaa tuo-

mioistuimen tiedonsaantimahdollisuuksia. 

 

 Ennen lain säätämistä ongelmia aiheutti diaari- ja vastaavien asiakirjarekisteri-

tietojen julkisuuden poikkeuksettomuus, joka teki mahdolliseksi tietoja yhdistele-

mällä kiertää välttämättömiin syihin – esimerkiksi yksityiselämän suojaamiseen – 

perustuvan salassapidon. HProsJulkL:n säätämisellä pyrittiin korjaamaan tämä epä-

kohta. Eduskunta lakivaliokunnan esityksestä tarkensi tunnistetietojen salaamiseen 

oikeuttavan 5 § sanamuotoa, joka tarkennuksen jälkeen on selkeämmin julkisuuspe-

riaatteen mukainen kuin hallituksen esityksessä. Tunnistetietojen salaamiseen voi 

ryhtyä vain, jos se on välttämätöntä suojelun tavoitteen saavuttamiseksi. KHO on 

vahvistanut ratkaisussaan KHO 2008:34, että salaaminen vaatii aina tapauskohtaista 

harkintaa. Pelkästään tiettyyn asiaryhmään kuuluminen ei riitä tietojen salaamisen 

perusteeksi. 

 

 Joissakin tapauksissa julkisuutta ja salassapitoa koskevat ratkaisut edellyttävät 

hallintotuomioistuimelta perusoikeuksien välisen painoarvon punnintaa yksittäista-

pauksessa. Usein vastakkain ovat silloin julkisuus ja yksityisyyden suoja, jotka mo-

lemmat ovat perustuslain turvaamia perusoikeuksia. Tähän laki tarjoaa hyvät puit-

teet, vaikka vuosikirjaratkaisuihin ei sisältynytkään tapauksia, joissa HProsJulkL:a 

olisi sovellettu punnintatilanteissa. Vuosikirjaratkaisuihin ei sisältynyt myöskään 

tapauksia, joissa lakia olisi sovellettu ratkaistaessa suullisen käsittelyn tai katsel-

muksen julkisuutta. 

 

                                                 
93  HE 12/2006 vp, 14. 
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TIIVISTELMÄ 

 

Pro gradu –tutkielman aihe: Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomiois-

tuimissa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännössä. 

 

 Tämän pro gradu –työn tarkoituksena on selvittää julkisuuden ja salassapidon 

edellytyksiä hallintoprosessissa HProsJulkL:n ja sen pohjalta muodostuneen kor-

keimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännön valossa. 

 

 HProsJulkL:n perusteella annettuja ennakkoratkaisuja on kertynyt suhteellisen 

vähän, kun ottaa huomioon lain suhteellisen pitkän voimassaoloajan, tätä kirjoitet-

taessa 13 vuotta. Varsinaisia vuosikirjassa julkaistuja ennakkoratkaisuja, joissa on 

sovellettu hallintoprosessin julkisuuslakia, on koko ajalta vain neljä kappaletta. Tä-

män lisäksi KHO on julkaissut neljä lyhyttä ratkaisuselostetta ja kaksi muuta pää-

töstä, joissa ratkaisu on perustunut hallintoprosessin julkisuuslakiin. 

 

 Hallintoprosessin julkisuuslain tavoitteena oli sääntelyn täsmentäminen ja sel-

kiyttäminen. HProsJulkL on ennen kaikkea prosessimenettelyjä sääntelevä erityis-

laki. Julkisuutta ja salassapitoa koskevat ratkaisut saavat useimmiten materiaalisen 

sisältönsä yleislakina olevasta julkisuuslaista tai muussa lainsäädännössä olevista 

säädöksistä (kuten esimerkiksi Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta). 

 

 Ennen lain säätämistä ongelmia aiheutti diaari- ja vastaavien asiakirjarekisteri-

tietojen julkisuuden poikkeuksettomuus, joka teki mahdolliseksi tietoja yhdistele-

mällä kiertää välttämättömiin syihin – esimerkiksi yksityiselämän suojaamiseen – 

perustuvan salassapidon. HProsJulkL:n säätämisellä pyrittiin – ja onnistuttiinkin – 

korjaamaan tätä epäkohtaa. Tunnistetietojen salaamiseen voi ryhtyä vain, jos se on 

välttämätöntä suojelun tavoitteen saavuttamiseksi. KHO on vahvistanut ratkaisus-

saan KHO 2008:34, että salaaminen vaatii aina tapauskohtaista harkintaa. Pelkäs-

tään tiettyyn asiaryhmään kuuluminen ei riitä tietojen salaamisen perusteeksi. 

 

 Joissakin tapauksissa julkisuutta ja salassapitoa koskevat ratkaisut edellyttävät 

hallintotuomioistuimelta perusoikeuksien välisen painoarvon punnintaa yksittäista-

pauksessa. Usein vastakkain ovat silloin julkisuus ja yksityisyyden suoja, jotka mo-

lemmat ovat perustuslain turvaamia perusoikeuksia. Tähän laki tarjoaa hyvät puit-

teet, vaikka vuosikirjaratkaisuihin ei sisältynytkään tapauksia, joissa HProsJulkL:a 

olisi sovellettu punnintatilanteissa. Vuosikirjaratkaisuihin ei sisältynyt myöskään 

tapauksia, joissa lakia olisi sovellettu ratkaistaessa suullisen käsittelyn tai katsel-

muksen julkisuutta. 


