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Perustuslakivaliokunta 
 
 
 
 

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

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi tilastolaki, jolla kumottaisiin voimassa 
oleva vuonna 1994 annettu tilastolaki (62/1994). Tilastolaki on valtion tilastotointa 
koskeva yleislaki. Valtion tilastotointa koskevat erityissäännökset ovat laki 
maaseutuelinkeinotilastoista (1197/1996), laki maaseu-tuelinkeinorekisteristä 
(1515/1994), laki sosiaali-ja terveysalan tutkimus-j a kehittämiskeskuksen 
tilastotoimesta (409/2001), väestönlaskentalaki (154/1938) sekä laki 
terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989). Viimeksi 
mainittua lakia täydentää asetus terveydenhuollon valtakunnallisista 
henkilörekistereistä (774/1989). 
 

Ehdotetun uuden lain valmistelun lähtökohtana ovat olleet perustuslaki ja muussa 
lainsäädännössä tapahtunut kehitys, erityisesti viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annettu laki (621/1999) ja henkilötietolaki (523/1999). Ehdotetussa 
laissa on tukeuduttu viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin ja 
henkilötietolakiin sekä niissä omaksuttuihin käsitteisiin. Vain silloin kun 
tilastotoimen ja erityisesti tietoja luovuttavien tahojen kannalta on 
tarkoituksenmukaista, ehdotettuun lakiin on otettu yksityiskohtaisia viittauksia 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin. Lisäksi lain valmistelussa 
on otettu huomioon tilastolain soveltamisesta saadut kokemukset sekä muut muutos-
ja kehittämistarpeet. 
 

Ehdotetun lain tietojen julkisuutta ja salassapitoa sekä yksityisyyden suojaa 
koskevien säännösten keskeinen perusta on perustuslain 2 luvun julkisuutta ja 
yksityisyyttä koskevat säännökset. Erityisesti merkittävä on perustuslain 10 §:n 1 
momentti, jonka mukaan jokaisen yksityiselämä on turvattu. Henkilötietolain 
mukaan myös kaikkia ammatinharjoittajia koskevat tiedot mukaan lukien heidän 
harjoittamaansa liiketoimintaa koskevat tiedot ovat henkilötietoja. Perustuslain 
mukaan henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Eduskunnan 
perustuslakivaliokunnan mukaan (PeVL 14/1998 vp) henkilötietojen suojaa 
koskevan perusoikeussäännöksen kannalta tärkeitä sääntelykohteita ovat ainakin 
rekisteröinnin tavoite, rekisteröitävien henkilötietojen sisältö, tietojen sallitut 
käyttötarkoitukset mukaan luettuna tietojen luovutettavuus ja tietojen säilytysaika 
henkilötietorekiste-rissä sekä rekisteröidyn oikeusturva samoin kuin näiden 
seikkojen sääntelemisen kattavuus ja yksityiskohtaisuus lain tasolla. 
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Tilastotointa koskevat yleiset periaatteet ja menettelytavat 
 

Ehdotettuun lakiin on otettu säännökset tilastotarkoituksiin kerättyjen tietojen 
luovuttamisesta ja käyttötarkoituksesta. Lähtökohtana on, että tilastotar-
koituksiin kerätyt perusaineistot ovat salassa pidettäviä eikä niitä saa luo-
vuttaa edelleen. Ehdotetun lain mukaan (12 §) tilastotarkoituksiin saatujen 
tietojen salassapito ja julkisuus määräytyvät laissa ehdotettuja poikkeuksia 
lukuun ottamatta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mu-
kaan. Tämän vuoksi ehdotetaan myös viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annettua lakia (24 § 1 momentti 16 kohta) muutettavaksi niin, että kaikki 
tilastojen perusaineistot ovat salassa pidettäviä, jollei laissa toisin säädetä. 
Myös tilastotietojen massaluonteisuudesta johtuen tämä periaate on tarkoi-
tuksenmukainen. Ehdotettu salassapitoperiaate vastaa voimassa olevan ti-
lastolain periaatteita. 
 

Tilastotarkoituksiin kerättyjä salassa pidettäviä tietoja voitaisiin luovuttaa (13 
§) ainoastaan ehdotetussa laissa tai muussa erityisesti valtion tilastotointa 
koskevassa laissa säädetyin perustein taikka sen nimenomaisella 
suostumuksella, joita tiedot koskevat. Tietoja ei kuitenkaan saa luovuttaa 
käytettäväksi tutkinnassa, valvonnassa, oikeudenkäynnissä, hallinnollisessa 
päätöksenteossa tai muussa vastaavassa henkilöä, yritystä, yhteisöä tai sää-
tiötä koskevan asian käsittelyssä. 
 

Ehdotetun lain mukaan tilastotarkoituksiin kerättyjä tietoja käsiteltäessä on 
huolehdittava siitä, ettei kenenkään yksityisyys tai liike- tai ammattisalaisuus 
vaarannu (10 § 1 momentti). Lisäksi tilastot tulee laatia niin, ettei niistä ole 
suoraan tai välillisesti tunnistettavissa ne, joita tilastot koskevat, ellei 
tunnistamista koskeva tieto ole tämän lain mukaan julkinen (11 § 2 mo-
mentti). 
 

Yksityiselämän suojan toteutumiseksi sekä tiedonantajien ja tiedon kohteiden 
oikeuksien varmistamiseksi ehdotetussa laissa on täsmennetty tilastojen 
laatimisen eri vaiheita koskevia menettelysäännöksiä (2 luku - 4 luku). Eri-
tyisesti eri osapuolten välisellä yhteistyöllä ja tilastoviranomaisten tiedot-
tamisvelvollisuudella (6 §, 7 § ja 9 §) pyritään lisäämään tilastotoimen 
avoimuutta sekä eri osapuolten välistä luottamusta. Myös tietojen käsittelyssä 
noudatettavat kansainväliset suositukset ja tilastoeettiset periaatteet (10 § 2 
momentti) korostavat hyvän tilastotavan noudattamista. Tilastotarkoituksiin 
kerättyjen tietojen säilytysaika määritellään arkistolain (831/1994) mukaan. 
Ehdotetun lain keskeisiä tavoitteita onkin varmistaa niiden oikeuksien 
toteutuminen, jotka luovuttavat tietoja tilastointia varten tai joita tiedot 
koskevat. 
 

Tilastoviranomaisten oikeudesta kerätä tietoja tiedonantovelvollisuuden 
nojalla 
 

Ehdotetun lain kuten myös voimassa olevan lain mukaan tiedonantovelvol-
lisuudesta tulee säätää lailla. Ehdotetun lain mukaan (2 § 2 momentti 1 kohta) 
tilastokeskus tilastotoimen yleisviranomaisena sekä maa- ja metsätalo-
usministeriön tietopalvelukeskus, tullihallitus ja sosiaali- ja terveysalan tut-
kimus-ja kehittämiskeskus ovat tilastoviranomaisia niiden hoitaessa laissa 
säädettyjä tilastojen laadintaan liittyviä tehtäviä. Tilastoviranomaisten oi-
keudesta kerätä tietoja tiedonantovelvollisuuden nojalla säädetään tilasto-
keskuksen osalta ehdotetussa laissa (5 luku) ja muiden tilastoviranomaisten 
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osalta niiden tilastotointa koskevissa erityislaeissa. Muut viranomaiset laa-
tivat vain asianomaisen viraston toimialaa koskevia tilastoja hallussaan ole-
vista, muihin kuin tilastotarkoituksiin kerätyistä tiedoista taikka vapaaehtoi-
suuden perusteella tilastotarkoituksiin kerätyistä tiedoista (2 § 2 momentti 2 
kohta). 
 

Ehdotettuun lakiin on otettu tietojen käyttötarkoitusta koskevien säännösten 
lisäksi säännökset tilastokeskuksen keräämistä tiedoista mukaan lukien 
säännökset sen keräämistä henkilötiedoista. Ehdotetuilla säännöksillä ei ole 
lisätty tilastokeskuksen oikeutta kerätä tietoja tiedonantovelvollisuuden no-
jalla. Perustuslain näkökulmasta kerättävien tietojen sääntelyn kattavuus ja 
yksityiskohtaisuus lain tasolla on erittäin merkittävää. Ehdotetuissa laissa 
kerättävät henkilötiedot (15 §) ja muut kerättävät tiedot (14 §) on sijoitettu eri 
pykäliin. Voimassa olevassa laissa henkilötietoja ei ole erotettu omaksi 
kokonaisuudekseen. Tiedonantovelvollisuuden perusteella kerättävät henki-
lötiedot on ehdotetussa laissa määritelty selvästi voimassa olevaa lakia yk-
sityiskohtaisemmalla tasolla. Kaikki tiedonantovelvollisuuden perusteella 
kerättävät tiedot on ehdotetussa laissa määritelty käsitetasolla. Käsitteisiin 
sisältyviä yksittäisiä tietoja on tarkemmin kuvattu yksityiskohtaisissa perus-
teluissa. Tilastokeskus kerää noin 20.000 eri tietoa, joista valtaosa on henki-
lötietoja. Tämän vuoksi ei ole mahdollista ottaa lakiin jokaista yksittäistä 
tietoa. Lain valmistelussa on lähdetty siitä, että ehdotettu sääntelyn kattavuus 
ja yksityiskohtaisuus, jota avoimuus ja tilastoviranomaisten laaja neuvottelu-
ja tiedottamisvelvollisuus täydentävät, täyttää perustuslain asettamat 
vaatimukset. 



 

HE 157/2003 vp 
lausunnon antaja: professori Timo Konstari 
 
 
 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 
 
 

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

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

Samalla muutettaisiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 

§:n 1 momentin 16 kohtaa. Lakiuudistuksen tavoitteena on aiempaa yksityiskohtai-

semmin ja kattavammin säännellä lain tasolla tilastotarkoituksiin kerättäviä tietoja, 

niiden käyttötarkoitusta ja luovutettavuutta sekä samalla varmistaa tilastotoimen eri 

osapuolten oikeusturva. Tavoitteena on samalla tilastolain rakenteen yksinkertaistami-

nen ja selkeyttäminen. Valtiosääntöoikeudelliselta kannalta tarkastellen lakiehdotuksella 

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

suojasta säädetään lailla. Lakiehdotuksessa on myös säännöksiä, jotka liittyvät 

perustuslain 12 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat 

ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden 

vuoksi lailla erikseen rajoitettu. 
 

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

ja tehostaa tietojen keruussa, käsittelyssä, käytössä, luovuttamisessa ja säilyttämisessä 

sovellettavia periaatteita ja menettelytapoja. Henkilötietolaissa omaksutussa 

henkilötietodirektiivin mukaisessa käsitteistössä käsittelyn käsite viittaa yhtä hyvin 

tietojen keruuseen, tallettamiseen, käyttöön, luovutukseen, arkistointiin kuin tietojen 

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

lain tarkoituksena on yhtenäistää ja tehostaa tietojen keruussa, käytössä, 

luovuttamisessa, säilyttämisessä ja muussa käsittelyssä sovellettavia periaatteita ja 

menettelytapoja. Lakiehdotuksen 3 §:n mukaan lain tarkoituksena on myös edistää 

hyvän tilastotavan noudattamista. Tarkoituksena pitäisi olla hyvän tilastotavan 

noudattamisen ohella sen kehittäminen vastaavalla tavalla kuin on todettu hyvän 

tietojenkäsittelytavan osalta henkilötietolain 1 §:ssä. Lakiehdotuksen perusteluissa olisi 



 

ollut syytä seikkaperäisemmin kuvata hyvän tilastotavan käsitettä. Ehdotuksen 10 §:n 

perustelutkin jäävät tässä suhteessa niukoiksi (ks. HE s. 23) 
 

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

donantovelvoitteista. Tilastoviranomaisen on ehdotuksen mukaan ennen tiedonanto-

velvollisuuden perusteella kerättävistä tiedoista päättämistä neuvoteltava tiedonantajien 

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

harhaanjohtavakin. Parempi olisi puhua tiedonantajia edustavista järjestöistä ja muista 

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

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

nituin edellytyksin vapautettava tiedonantovelvollinen tiedonantovelvollisuudesta. 

Tällaisena syynä saattaa olla se, että tietojen antamisesta on tiedonantovelvolliselle 

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

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

tarkoittaa tiedonantajan poikkeavaa asemaa suhteessa muihin tiedonantajiin. 
 

Lakiehdotuksen 9 §:ssä säädetään tiedottamisvelvollisuudesta tietoja kerättäessä. 

Pykälän 2 momentin mukaan tiedonantovelvollisille olisi toimitettava palautetietona 

tilastotietoja. Palautetietoja ei kuitenkaan sanotun lainkohdan mukaan tarvitse antaa 

valtion viranomaisille, koska ne luovuttavat lähinnä muita kuin omaa toimintaansa 

koskevia tietoja hallussaan olevista tietoaineistoista. Hallituksen esityksen perustelujen 

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

voitaisiin toimittaa palautetietoja. Suoranaista velvollisuutta ei laissa kuitenkaan 

ehdoteta säädettäväksi. Ehkä olisi paikallaan, että palautetietojen antamisvelvollisuus 

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

koskevia tietoja hallussaan olevista tietoaineistoista. 

 

Lakiehdotuksen 12 §:ssä säädetään tietojen salassapidosta ja julkisuudesta. Pykälän 2 

momentin mukaan tilastoja laativan viranomaisen hallussa olevaan tilastotarkoituksia 

varten saatuun asiakirjaan ei sovelleta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun 

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

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

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



 

tietojen luovuttaminenkin on mahdollista vain laissa erikseen säädetyissä tilanteissa. 

Asianosaisjulkisuutta ja itseä koskevien tietojen saantia koskeviin 

rajoittamispyrkimyksiin on kuitenkin syytä suhtautua erittäin kriittisesti. Lakiehdotuksen 

perustelut eivät tässä suhteessa vaikuta riittäviltä. Missään tapauksessa ei 

asianosaisjulkisuutta tule rajoittaa tilastolaissa, vaan oikea sääntely-yhteys olisi 

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

2 momentti tulisi uudelleen muotoiltuna sisällyttää, mikäli rajoitussäännös ylipäätään 

katsotaan välttämättömäksi. 
 

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

Pykälän 1 momentin mukaan tilastoviranomaisen tilastotarkoituksiin saamia tietoja 

voidaan luovuttaa ulkopuolisille vain tilastolaissa tai muussa erityisesti valtion tilasto-

tointa koskevassa laissa säädetyin perustein taikka sen nimenomaisella suostumuksella, 

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

kuitenkaan saa luovuttaa käytettäväksi tutkinnassa, valvonnassa, oikeudenkäynnissä, 

hallinnollisessa päätöksenteossa tai muussa vastaavassa henkilöä, yritystä, yhteisöä tai 

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

luovuttaa lainkohdassa lueteltuihin tarkoituksiin sen nimenomaisella suostumuksella, 

jota ne koskevat. 
 
 
 

Lakiehdotuksen 16 §:ään otettu luettelo tiedonantovelvollisuutta koskevista rajoitus-

perusteista ei riittävän täsmällisesti spesifioi tiedonantovelvollisuuden ulkopuolelle 

jääviä tietoja. 

 

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

momentin mukaan toimeksiannon antanut viranomainen voi luovuttaa tilastokeskukselle 

toimeksiannon suorittamista varten hallussaan olevaa aineistoa siten kuin viranomaisten 

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

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

suostumuksella kerättyjä tietoja saa käyttää ja luovuttaa tieteellistä tutkimusta varten 

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

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

tämisestä ja luovuttamisesta ainoastaan tieteellistä tutkimusta varten. 
 



 

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

suudesta. Ehdotuksen mukaan tilastokeskus ylläpitää tilastojen laadintaa varten hal-

lussaan olevien tietojen pohjalta yritys- ja toimipaikkarekisteriä. Pykälän 5 momentin 

mukaan jokaisella on oikeus saada rekisteristä tietoja kopiona tai sähköisessä muodossa 

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

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

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

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

estämättä. 
 

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

Ehdotuksen mukaan toimeksiantojen käyttöä ja ehtoja harkittaessa ja valvontaa järjes-

tettäessä on erityisesti otettava huomioon tietosuojanäkökohdat. Säännöksen muotoilu 

vaikuttaa epämääräiseltä. 
 
 
 
 
 

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

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

salassa pidettäviä viranomaiset asiakirjoja olisivat tilastoviranomaiselle tilastojen 

laatimista varten annetut asiakirjat samoin kuin asiakirjat, jotka on vapaaehtoisesti 

annettu viranomaiselle tutkimusta tai tilastointia varten. Perustuslain 12 §:n 2 momentti 

edellyttää, että asiakirjajulkisuutta rajoittavia säännöksiä laissa annetaan ainoastaan 

välttämättömistä syistä. Käsillä olevan lakiehdotuksen perustelujen (s. 34) mukaan 

tietojen salassapito on tilastotuotannossa välttämätön edellytys luottamuksellisille 

suhteille tietojen antajiin ja sitä kautta luotettavien tietojen saamiselle. Käsitys pitänee 

paikkansa myös muiden kuin vapaaehtoisuuden pohjalta hankittujen tietojen osalta. 

Ehdotettu säännös on siten sopusoinnussa perustuslain 12 §:n 2 momentissa asetettujen 

vaatimusten kanssa. 
 
 
 
 
 

hallinto-oikeuden professori 

Helsingin yliopisto Timo Konstan 



 

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2004 



 

 
 

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

Yksityiselämän ja henkilötietojen suoja 
 

Ehdotuksella on merkitystä perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvatun 
yksityiselämän ja henkilötietojen suojan kannalta sikäli, kuin tilastoviranomaiset 
voivat saada, käsitellä ja luovuttaa yksityiselämää koskevia tietoja tai 
henkilötietoja. Ehdotetuissa säännöksissä on asianmukaisesti otettu huomioon 
nämä suojan kohteet. 
 

Yleisesti voidaan todeta, että tiedot on yleensä kerättävä ja talletettava ilman 
tunnistetietoja (5.2 §) ja tunnistettavuutta pitää muutenkin välttää (11.2 §). Lisäksi 
tietoja käsiteltäessä on huolehdittava, että kenenkään yksityisyys ei vaarannu (10.1 
§). Tunnistetietojen luovuttaminen on 19 §:n 1 momentissa määritelty riittävän 
suppeasti ja sääntelyllä on hyväksyttävä tarkoitus. 
 

Arkaluonteisten henkilötietojen keräämistä koskee 15 §:n 5 momentin 
erityissäännös, jota voidaan pitää riittävän suppea-alaisena, täsmällisenä ja 
tarkkarajaisena. Sille on hyväksyttävät perusteet tilastoinnin toteuttamisessa. 

 

Julkisuus ja salassapito 
 

Julkisuuteen ja salassapitoon sovelletaan 12 §:n 1 momentin mukaan yleensä 
julkisuuslain säännöksiä, joiden perustuslainmukaisuutta on arvioitu 
perustuslakivaliokunnan lausunnossa 43/1998 vp). Erikseen on kuitenkin säännelty 
salassa pidettävien tietojen luovuttamista lakiehdotuksen 13 §:ssä. 
Säännösehdotus on huomattavasti tiukempi ja rajoitetumpi kuin vastaava 
julkisuuslain säännös. Tällaiselle sääntelyn lähtökohdalle on kuitenkin vahvat 
perusteet. Koska tilastoviranomaisilla on tavanomaista huomattavasti laajempi 
oikeus saada myös salassa pidettäviä tietoja, on aiheellista, että näiden tietojen 
luovutus ulkopuolisille 
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on tiukasti säännelty. Sääntely sopeutuu siten perustuslain 12 §:n 2 momentin 
vaatimuksiin ja sillä turvataan osaltaan myös yksityiselämän suojaa sekä liike-ja 
ammattisalaisuuksien suojaa. 
 



 

Erikseen muutettaisiin julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan nykyistä 
salassapitosääntelyä laajentaen, että kaikki tilastoviranomaiselle annetun asiakirjat 
olisivat salassa pidettäviä. Voimassaolevan lain mukaan salassapito koskee tältä 
osin vain vapaaehtoisesti tilastoviranomaiselle annettuja tietoja. Tällaiselle 
salassapidon laajentamiselle on sellaisia välttämättömiä syitä, joita perustuslain 12 
§:n 2 momentissa tarkoitetaan. Ne liittyvät lähinnä tilastoinnissa välttämättömään 
luottamuksellisuuteen että tilastoviranomaisten lakisääteisen 
tietojensaantioikeuden laajuuteen. 
 

Ehdotettuun sääntelyyn sisältyy kuitenkin salassapidon laajennus, jota ei liene 
tarkoitettu. Voimassaolevan lain mukaan tutkimuksen perusaineistot ovat salassa 
pidettäviä, kun ne on annettu vapaaehtoisesti viranomaiselle, esimerkiksi 
yliopistolle tai tutkimuslaitokselle, tutkimusta varten. Ehdotuksen mukaan sen 
sijaan kaikki viranomaiselle tutkimusta varten vapaaehtoisesti annetut asiakirjat 
olisivat salassa pidettäviä. Laajennusta ei ole mitenkään perusteltu eikä tällainen 
laajennus myöskään ole sopusoinnussa tutkimuksen vapauden ja julkisuuden 
kannalta. Sille ei siten ole sellaisia välttämättömiä syitä, joita perustuslain 12 §:n 2 
momentissa edellytetään. Tutkimuksen osalta sääntely olisikin syytä säilyttää 
nykyisellään, jolloin vain vapaaehtoisesti viranomaiselle annetut tutkimuksen 
perusaineistot olisivat salassa pidettäviä. 

 

Elinkeinovapaus 
 

Perustuslain 18 §:ssä turvattuun elinkeinovapauteen voidaan katsoa liitännäisenä 
kuuluvan oikeus saada asianmukaista suojaa liike- ja ammattisalaisuudelle. Tältä 
kannalta ja myös perustuslain 22 §:n turvaamisvelvollisuuden näkökulmasta 
voidaan yleisesti kiinnittää huomiota lakiesityksen 10 §:n 1 momentissa säädettyyn 
velvoitteeseen. Sen mukaan tietojen käsittelyssä on noudatettava periaatetta, jonka 
mukaan kenenkään liike- tai ammattisalaisuus ei saa vaarantua tilastoinnissa. 
 

Elinkeinon- ja ammatinharjoittajien osalta ovat julkisia 18 §:n määrittelemät tiedot. 
Sääntelyyn ei ole huomauttamista elinkeinovapauden kannalta. 

 

Hallinnon lainalaisuus 
 

Tilastoviranomaisille määritellään laissa laajoja tiedonsaantivaltuuksia, joiden 
kohteena ovat muun muassa yksityiselämän ja elinkeinovapauden piiriin kuuluvia 
tietoja. Tällaisten toimivaltuuksien on perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan 
perustuttava lakiin. Yksilön tiedonantovelvollisuuksien perusteista on myös 
perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan säädettävä lailla. 

 

Näitä toimivaltuuksia määrittelevät lähinnä lakiehdotuksen 14 ja 15 §. Säännökset on 
muotoiltu riittävän täsmällisesti ja niissä sovelletaan hyväksyttävää erottelua valtion 
viranomaisten ja muiden tiedonanto-velvollisten välillä. Valtion viranomaiset olisivat 
velvollisia antamaan yleensä tilastoinnin kannalta välttämättömät tiedot ja tämän lisäksi 
myös erikseen luetellut tiedot (14 §:n 1 mom.). Muut julkisyhteisöt, laitokset ja 
elinkeinonharjoittajat olisivat sen sijaan velvollisia luovuttamaan vain tilastoinnin kannalta 
välttämättömät tiedot erikseen luetelluista seikoista (14 §:n 2-5 mom.). Henkilötietoja 
koskeva tietojenantovelvollisuus on niin ikään 15 §:n mukaan laajempi valtion 
viranomaisten kuin muiden osalta. Tähänkin on asialliset perusteet ja sääntely on riittävän 
täsmällistä lainalaisuuden kannalta. 
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Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä Eduskunnalle 
tilastolaiksi ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta 
(KE 157/2003 vp) 
 
 
 
 

Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona otsikossa mainitusta asiasta esitän kunnioittavasti 
seuraavan: 
 
 

1. Yleistä 
 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tilastolaki, jonka tarkoituksena on täsmentää valtion 

viranomaisten tietojen käsittelyä ja laatimista sekä tilastotarkoituksiin kerättyjen tietojen 

luovuttamista koskevia säännöksiä. 
 

Samassa yhteydessä esitetään muutettavaksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia 

siten, että kaikki tilastojen perusaineistot ovat salassa pidettäviä, jollei laissa toisin säädetä. 

Muutos merkitsee julkisuuslain kannalta salassapidon laajenemista, mutta voimassaolevaan 

tilastolakiin verrattuna sääntelyä ei ole tarkoitus muuttaa. 
 

Lakiehdotukset liittyvät läheisesti yhtäältä perustuslain 12,2 §:ssä turvattuun julkisuuteen ja 

toisaalta perustuslain 10 §:ssä säädettyyn yksityisyyden suojaan. Ehdotetulla sääntelyllä on 

kytkentä myös tieteen vapautta koskevaan perustuslain 16,3 §:ään. 
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Käsittelen seuraavassa lakiehdotusta erityisesti suhteessa näihin perusoikeussäännöksiin. 
 
 



 

2. Lakiehdotukset ja julkisuusperiaate 
 

Hallituksen esityksen kannalta keskeisin valtiosääntöoikeudellinen säännös on perustuslain 12 §:n 

2 momentti. Sen mukaan "viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, 

jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on 

oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta." Merkityksellisiä ovat myös perustuslain 

10 §:n 1 momentin yksityiselämää suojaavat säännökset. Etäisemmin tilastoaineiston julkisuuteen 

liittyvät perustuslain 21 §:n 2 momentin säännökset oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän 

hallinnon takeista ja perustuslain 14 §:n 3 momentti, jonka mukaan "julkisen vallan tehtävänä on 

edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään 

koskevaan päätöksentekoon". 
 

Perusoikeusuudistuksen esitöissä (HE 309/1993 vp, s. 58/1) korostettiin julkisuusperiaatteen 

liittymistä historiallisesti ja toiminnallisesti poliittisiin vapausoikeuksiin, erityisesti 

sananvapauteen. "Riittävän julkisuuden takaaminen on edellytys yksilöiden mahdollisuudelle 

vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Julkisuus on myös vallankäytön ja 

viranomaistoiminnan kritiikin ja valvonnan edellytys." Toisaalta tällöin todettiin, että 

julkisuudesta ilmeisesti joudutaan poikkeamaan erilaisten tärkeiden intressien vuoksi. 

Esimerkkeinä mainittiin yksityisyyden suoja, liikesalaisuudet, valtakunnan turvallisuuteen 

liittyvät intressit, suhteiden säilyttäminen toiseen valtioon sekä talous-, raha- ja valuuttapolitiikan 

hoidon vaatimukset. Tästä syystä perusoikeus-esitykseen sisältyi lakivaraus, jonka mukaan 

tietojensaantioikeudesta säädetään tarkemmin lailla. Perustuslakivaliokunta kuitenkin tiukensi 

ehdotusta tältä osin niin, että lähtökohtana olevaa julkisuutta voidaan rajoittaa pelkästään lailla ja 

vain välttämättömistä syistä (PeVM 25/1994 vp, s. 9). Valiokunnan mukaan "lailla erikseen 

säädettävät rajoitukset voivat merkitä nykyiseen tapaan asiakirjojen ja muiden tallenteiden 

salaisuutta tai luvanvaraista julkisuutta". 
 

Perustuslain 12 §:n 2 momentin sanamuoto ja perusoikeusuudistuksen säätämisasia-kirjat 

osoittavat selvästi, että perustuslain sisältämänä oikeusnormina on voimassa viranomaisten 

asiakirjojen julkisuus. Julkisuutta voidaan rajoittaa välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen. 

Erityisesti salassapitovelvoitteen on näin ollen täytettävä kolme edellytystä: (1) salassapito 

perustuu välttämättömiin syihin ja (2) sen perusteet määritellään laintasoisella säännöksellä, 

jolla (3) julkisuutta rajoitetaan erikseen. 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että voimassa olevaa sääntelyä muutetaan siten, että nyt 

tilastolaissa oleva tilastotarkoituksia varten annettujen tietojen julkisuutta koskevan sääntelyn 



 

(pääsääntönä ehdoton salassapito) sijaan sovellettaisiin lakia viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta, jossa olevaa salassapitosäännöstä samalla esitetään lavennettavaksi (voimassa 

olevassa julkisuuslaissa salassapitovelvollisuus on kytketty vapaaehtoisesti luovutettuun 

aineistoon, ei lakisääteisesti luovutettavaan). Kokonaisuutena katsoen sääntelyn sisältö ei muutu, 

mutta lakisystematiikka kylläkin. Hallituksen esityksen mukaan muutettavaan julkisuuslakiin 

sisällytettäväksi ehdotettua tilastoaineiston ehdottomaan salassapitoon velvoittavaa säännöstä 

lievennettäisiin kuitenkin tilastolakiin ehdotetulla säännöksellä (ehdotuksen 12 §), jonka mukaan 

julkisuuslain ehdotonta salassapitokieltoa ei sovelleta valtion ja kunnallisten viranomaisten 

toimintaa ja julkisten palvelujen tuottamista kuvaavien eikä erikseen julkiseksi säädettyjen 

(ehdotuksen 18 §) yritysten ja yhteisöjen tietoja koskeviin tilastoaineistoihin. Sääntelytekniikka 

on peräisin voimassa olevasta tilastolaista (17 §), jonka perussäännös (17,1 §) on säädetty ennen 

perusoikeusuudistusta, eikä asiaa ole käsitelty perustuslakivaliokunnassa. 
 

Ehdotuksen mukaan (12,2 §) tilastotarkoituksia varten saatuun asiakirjaan ei sovelleta 

julkisuuslain asianosaisjulkisuutta koskevaa säännöstä. Asiakirjat ovat siten edellä mainittuja 

poikkeuksia lukuun ottamatta täyden salassapidon piirissä. 
 

Ehdotettu sääntely täyttää edellä mainituista salassapitovelvoitteen edellytyksistä sen, että 

perusteet määritellään laintasoisella säännöksellä, jolla julkisuutta rajoitetaan erikseen. Sen sijaan 

voidaan pohtia sitä, perustuuko tällä tavalla asetettu salassapito välttämättömiin syihin. 
 

Tilastoaineiston salassapitoa on perusteltu yleensä luottamuksen suojalla, siis sillä, että 

varmistutaan aineiston saatavuudesta ja oikeellisuudesta. Tällä on tärkeä merkitys 

yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, joka monessa tapauksessa osaltaan nojaa olemassa olevaan 

tilastolliseen informaatioon. Tämä tavoite on ollut lähtökohtana myös esillä olevassa esityksessä. 

Tilastotietojen luotettavuutta voidaankin pitää sellaisena tärkeänä yhteiskuntapoliittisena tekijänä, 

jonka perusteella aineistojen julkisuuden rajoittamisen voidaan katsoa perustuva välttämättömiin 

syihin. 
 

Julkisuuden rajoittamisen näkökulmasta voidaan katsoa, että vaikka tilastolaissa ja julkisuuslaissa 

tilastoaineisto - suurelta osin aineiston sisällöstä riippumatta - määritellään kategorisesti salassa 

pidettäväksi, aineiston julkisuus niiden lähtöpisteessä -tietojen luovuttajien piirissä — määräytyy 

julkisuuslain yleisten säännösten mukaan, jolloin julkisuus riippuu mm. asiakirjan sisällöstä. 

Tilastolaki ei siten suoranaisesti muuta asiakirjojen julkisuutta ja saatavuutta sinänsä. 
 
 
 



 

3. Tilastolaki ja henkilötietojen suoja 
 

Perustuslakivaliokunta on useassa yhteydessä arvioinut perustuslain turvaamaa henkilötietojen 

suojaa, viimeksi lausunnossaan PeVL 6/2003 vp. Perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan 

jokaisen yksityiselämä on turvattu. Lisäksi tämän perustuslainkohdan mukaan henkilötietojen 

suojasta säädetään tarkemmin lailla. Perustuslain laki viittaus henkilötietojen suojasta edellyttää 

perusoikeusuudistuksen tarkoituksen mukaisesti (PeVM 25/1994 vp , s. 6/1) lainsäätäjän säätävän 

tästä oikeudesta, mutta perustuslaki jättää sääntelyn yksityiskohdat lainsäätäjän harkintaan. 

Valiokunnan tulkinnan mukaan tällainen perusoikeussäännös sitoo lainsäätäjän sisällöllistä 

harkintaa vähemmän kuin sen tapaisen sääntelyvarauksen sisältävä säännös, jossa perusoikeuden 

todetaan olevan olemassa sen mukaan kuin lailla säädetään. 
 

Perustuslakivaliokunnan käytännön mukaan (esim. PevL 6/2003 vp, PeVL 14/2002 vp, PeVL 

51/2002 vp) lainsäätäjän liikkuma-alaa rajoittaa kuitenkin se, että henkilötietojen suoja osittain 

sisältyy samassa momentissa turvatun yksityiselämän piiriin. Kysymys on kaiken kaikkiaan siitä, 

että lainsäätäjän tulee turvata tämä oikeus tavalla, jota voidaan pitää hyväksyttävänä 

perusoikeusjärjestelmän kokonaisuudessa. Lainsäätäjän harkintaa sitoo se, että henkilötietojen 

suojan kannalta tärkeitä sääntelykohteita rekisteröinnissä ovat ainakin rekisteröinnin tavoite, 

rekisteröitävien henkilötietojen sisältö, niiden sallitut käyttötarkoitukset tietojen luovutettavuus 

mukaan luettuna sekä tietojen säilytysaika henkilörekistereissä ja rekisteröidyn oikeusturva, 

minkä lisäksi näiden seikkojen sääntelyn lain tasolla tulee olla kattavaa ja yksityiskohtaista. Lailla 

säätämisen vaatimus ulottuu myös mahdollisuuteen luovuttaa henkilötietoja teknisen 

käyttöyhteyden avulla. Nämä näkökohdat soveltuvat henkilötietojen käytön sääntelyyn 

laajemminkin. 
 

Lakiehdotuksen säännökset henkilötietojen käsittelystä ja edellä käsitelty rajattu julkisuus 

vastaavat nähdäkseni perustuslain 10 §:n 1 momentin vaatimuksia henkilötietojen suojasta ja 

valiokunnan vakiintunutta tulkintakäytäntöä. 
 
 
 
 
4. Tilastolaki ja tieteen vapaus 
 

Tilastotoimella on läheinen yhteys tieteen harjoittamiseen. Tieteellisen tutkimuksen kannalta on 

äärettömän tärkeää, että tutkimusta varten on saatavissa yhteiskunnasta relevanttia 

tutkimusaineistoa. Perustuslain 16,3 §:n turvaamaan tieteen vapauteen onkin luettava paitsi 

tieteellisen tutkimuksen vapaus, myös takuu siitä, että tieteellistä tutkimusta ei estetä estämällä 



 

tutkimuksen perusaineiston saantia. Yhteiskunnallinen tilastoaineisto on juuri tällaista 

tutkimuksen perusaineistoa. Voimassa olevan lainsäädännön aikana - mikä sääntely on ollut 

saman sisältöistä kuin nyt ehdotettu - on monessa tapauksessa ollut käytännössä vaikeaa saada 

tilastoaineistoja tieteellisen tutkimuksen käyttöön. Tätä käytäntöä ei voida pitää tieteen vapauden 

kannalta tyydyttävänä. 
 

Oikeus tietoon - osana tieteen vapautta - oli esillä perusoikeusuudistuksen valmisteluvaiheessa, 

mutta ajatusta ei lopulta sisällytetty perusoikeuskomitean mietintöön, eikä eksplisiittisenä 

mainintana perustuslakiin. Periaate on nähtävissä vahvana kuitenkin sekä lainsäädännössä 

Qulkisuuslaki) että oikeuskäytännössä (esim. KHO 1992 A29jaKH01992A7). 
 

Hallituksen esityksen 1. lakiehdotuksessa (13 §) ehdotetaan säädettäväksi, että tilasto-

viranomainen "voi luovuttaa tilastotarkoituksiin keräämiään salassa pidettäviä tietoja 

yhteiskuntaoloja koskevia tieteellisiä tutkimuksia ... varten". Edelleen ehdotuksen mukaan 

"henkilötietoja ja muiden tilastoyksiköiden tunnistetietoja ei kuitenkaan saa luovuttaa". (Vrt. 

kuitenkin ehdotettu 19 §). Henkilötietojen luovuttamista koskeva kielto on esitetty säädettäväksi 

suoraan tilastolaissa, vaikka luovuttaminen voitaisiin säännellä henkilötietolain mukaisesti ilman 

tilastolain tiukennettuja säännöksiä. Viimeksi mainittu sääntelytekniikka vastaisi sitä, mitä 

esityksessä on tavoiteltu tilastolain ja julkisuuslain suhteessa. 
 

Edellä sanottu on kuitenkin lähinnä lakitekninen kysymys. Tieteen vapautta koskevan 

perustuslakisäännöksen kannalta ehdotettu sääntely on kuitenkin huolestuttavampi. Ehdotuksessa 

perusteettomasti rajoitetaan tilastoaineistoihin oikeutetun tieteellisen tutkimuksen ala 

"yhteiskuntaoloja koskeviin" tieteellisiin tutkimuksiin. Millaista tieteellistä tutkimusta pidetään 

yhteiskuntaoloja koskevina, ei käy ilmi esityksen perusteluista. Tieteen vapauden näkökulmasta 

ehdotettu rajoite tulisi poistaa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN 
LAUSUNTO */2004 vp 
 

Hallituksen esitys tilastolaiksi ja laiksi viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 
muuttamisesta 

 

Hallintovaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 9 päivänä joulukuuta 2003 lähettäessään hallituksen esityksen tilastolaiksi ja laiksi 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta (HE 157/2003 vp) 

valmistelevasti käsiteltäväksi hallintovaliokuntaan samalla määrännyt, että 

perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto hallintovaliokunnalle. 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- neuvotteleva virkamies Miliza Vasiljeff, valtiovarainministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, oikeusministeriö 

- professori Timo Konstari 

- professori Olli Mäenpää 

- professori Teuvo Pohjolainen. 

HE 157/2003 vp Versio 0.1 

 
2 

 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS 
 



PeVL */2004 vp — HE 157/2003 vp 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tilastolaki, jolla korvataan voimassaoleva ti-

lastolaki. Tarkoitus on täsmentää sääntelyä tietojen keräämisestä, käsittelystä ja tilasto-

tarkoituksiin kerättyjen tietojen luovuttamisesta. Esitykseen sisältyy ehdotus laiksi vi-

ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen 

kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 10 §:n 1 

momentin ja 12 §:n 2 momentin säännösten kannalta henkilötietojen suojasta ja viran-

omaisten asiakirjojen julkisuudesta. Perustelujen mukaan lakiehdotukset voidaan käsitellä 

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin pitänyt aiheellisena esityksen 

saattamista perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Tilastoviranomaiselle tilastojen laatimista varten annetut asiakirjat ovat 2. lakiehdotuksen 

perusteella salassa pidettäviä, jollei erikseen toisin säädetä. Poikkeuksen muodostavat 1. 

lakiehdotuksen 12 §:n 1 momentin mukaan tiedot valtion ja kunnallisten viranomaisten 

toiminnasta ja julkisten palvelujen tuottamisesta sekä 1. lakiehdotuksen 18 §:ssä 

tarkoitetut tiedot yrityksistä ja yhteisöistä. Säännökset tilastoviranomaisen tilasto-

tarkoituksiin saamien tietojen luovuttamisesta sisältyvät 1. lakiehdotuksen 13 §:ään. 

Sääntely on merkityksellistä perustuslain 12 §:n 2 momentin kannalta. Sen mukaan 

viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden 

julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on 

oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta. 

Tilastoviranomaisen hallussa olevien tilastotarkoituksessa saatujen tietojen salas-

sapitoa voidaan pitää välttämättömänä edellytyksenä viranomaisen ja tietojen antajien 

välisille luottamuksellisille suhteille ja siten tilastoviranomaisen mahdollisuudelle saada 

luotettavia tietoja. Tilastoviranomaisella on tavanomaista laajempi oikeus saada myös 

salassa pidettäviä tietoja, mikä puoltaa rajoituksia tämän viranomaisen hallussa olevien 

tietojen julkisuuteen ja luovuttamiseen. Tämä on perusteltua myös yksityiselämän suojan 



PeVL */2004 vp — HE 157/2003 vp 

samoin kuin liike- ja ammattisalaisuuksien suojan kannalta. Tilastoviranomaista ei 

tehtävänsä takia voida rinnastaa sellaisiin muihin viranomaisiin, joiden hallussa olevien 

asiakirjojenjulkisuuden tulee olla pääsääntönä niiden julkisen vallan käyttöön 

kohdistuvan julkisen kritiikin ja valvonnan mahdollistamiseksi. Kun otetaan huomioon, 

ettei ehdotettu sääntely merkitse muutosta muiden viranomaisten hallussa olevien 

asiakirjojenjulkisuuteen, vaan jokaisella on oikeus saada julkisesta asiakirjasta tieto 

asianomaiselta viranomaiselta, ei ehdotettu sääntely muodostu perustuslain kannalta on-

gelmalliseksi. 

Salassa pidettäviä ovat 2. lakiehdotuksen mukaan myös sellaiset asiakirjat, jotka on 

vapaaehtoisesti annettu viranomaiselle tutkimusta tai tilastointia varten. Voimassa olevan 

lain mukaan kyseinen salassapitosäännös koskee vain tutkimuksen tai tilaston 

perusaineistoa. Säännöksen sanamuodon tarkistusta ei ole esityksessä perusteltu. Tar-

kistukselle ei valiokunnan mielestä ole tarvetta. Säännös on tältä osin syytä säilyttää 

voimassa olevan lain mukaisena. 

Tilastoviranomainen voi 1. lakiehdotuksen 13 §:n 2 momentin nojalla luovuttaa ti-

lastotarkoituksiin keräämiään salassa pidettäviä tietoja yhteiskuntaoloja koskevia tie-

teellisiä tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä varten. Perustuslain 16 §:n 3 momentissa 

turvatun tieteen vapauden näkökulmasta ei ole aivan asianmukaista ulottaa sääntelyä tie-

teellisen tutkimuksen osalta vain "yhteiskuntaoloja" koskevaan tutkimukseen. Ehdotuksen 

tarkistamista tältä osin on valiokunnan mielestä aiheellista vielä harkita. 

Valiokunnalla ei ole ehdotetusta sääntelystä huomautettavaa perustuslain 10 §:n 1 

momentissa turvattujen yksityiselämän ja henkilötietojen suojan kannalta. 
 

Lausunto 
 

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 
 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen 

lain säätämisjärjestyksessä. 
 
 
 

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2004 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.   Kimmo Sasi /kok 



PeVL */2004 vp — HE 157/2003 vp 

vpj.  Arja Alho /sd 
jäs.   Leena Harkimo /kok 

Hannu Hoskonen /kesk 
Roger Jansson I x  
Irina Krohn /vihr 
Miapetra Kumpula /sd 
Annika Lapintie /vas 
Henrik Lax I x  
Markus Mustajärvi /vas 
Reino Ojala /sd 
Klaus Pentti /kesk 
Markku Rossi /kesk 
Simo Rundgren /kesk 
Arto Satonen /kok 
Seppo Särkiniemi /kesk 
Ilkka Taipale /sd. 

 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Sami Manninen. 


