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Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten. 
 
Asiantuntijasuunnitetma hyväksytty 

Asiantuntijoiden kuuleminen 

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö (K) 

- hallitusneuvos Timo Turkki, puolustusministeriö (K) 

- hallitussihteeri Kati Koskinen, kauppa- ja teollisuusministeriö (K) 

- lakimies Virpi Kolhi, sosiaali- ja terveysministeriö (K) 
Asiantuntijoiden kuuleminen 

- apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia 
m 
- presidentti Pekka Orasmaa, työtuomioistuin (K) 

- markkinaoikeusneuvos Anne Ekblom-VVörlund, Markkinaoikeus (K) 
- asianajaja Mika Savola, Suomen Asianajajaliitto (K) 

Asiantuntijoiden kuuleminen 

- hallintoneuvos Esa Aalto, korkein hallinto-oikeus (K) 
- hallinto-oikeustuomari Marjatta Mäenpää, Helsingin hallinto-oikeus (K) 

- ylituomari Heikki Jukarainen, Oulun hallinto-oikeus (K) 

- vakuutusoikeustuomari Olli Olanterä, vakuutusoikeus 
Asiantuntijoiden kuuleminen 

- osastopäällikkö iikka Salmi, suojelupoliisi (K) 
- ylitarkastaja Helena Hynynen, Verohallitus (K) 

- professori Olli Mäenpää, (K) 

- professori Heikki Kulia, (K) 
Asiantuntijoiden kuuleminen 

- puheenjohtaja Jarkko Sipilä, Oikeustoimittajat ry (K) 

- varapuheenjohtaja Susanna Reinboth, Oikeustoimittajat ry (K) Merkitty 
saapuneeksi 

- oikeusministeriön lisäselvitys. 
Asiantuntijoiden kuuleminen 

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö (K) 
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HE 12/2006 vp (oikeudenkäynnin julkisuus hallintotuomioistuimissa) 

 
 

Asiantuntijasuunnitelma 
 
 

Torstai 4.5. klo 10.00 

• Oikeusministeriö 
• Sisäasiainministeriö 
• Puolustusministeriö 
• Kauppa-ja teoilisuusministeriö 
• Sosiaali-ja terveysministeriö 
 
 
 

Keskiviikko 17.5. klo 10.00 

• Eduskunnan oikeusasiamies 
• Markkinaoikeus 
• Työtuomioistuin 
• Suomen Asianajajaliitto (yhteiskuuleminen HE 13:n kanssa) 
 
 
 

Torstai 18.5. kb 10.00 

• Korkein hallinto oikeus 
• Helsingin hallinto-oikeus 
• Oulun hallinto-oikeus 
• Vakuutusoikeus 
 
 
 

Tiistai 13.6. klo 10.15 

• Verohallitus 
• Suojelupoliisi 
• Professori Olli Mäenpää 
• Professori Heikki Kutia 



 

 

OIKEUSMINISTERIÖ 
Lainsäädäntöneuvos Arja 
Manner 

Muistio 
4.5.2006 

 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 

Asia: HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI OIKEUDENKÄYNNIN JULKISUUDESTA 
HALLINTOTUOMIOISTUIMISSA SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 12/2006 
vp) 

 
 

Esityksessä ehdotetaan, että oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa 
annettaisiin uusi laki. Lisäksi muutettaisiin useita lakeja, joissa nykyisin säädetään oi-
keudenkäynnin julkisuudesta hallintolainkäytössä. 
 
Esitys liittyy hallitukseen esitykseen 13/2006 vp laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä 
tuomioistuimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Tarkoituksena on, että esityksissä ehdotetut 
lait tulevat voimaan samaan aikaan. Yleisiä tuomioistuimia ja hallintotuomioistuimia koskevien 
esitysten valmistelussa päädyttiin siihen, että lakiehdotusten ja niiden perustelujen selkeyden 
turvaamiseksi on tarkoituksenmukaista antaa nämä esitykset erillisinä hallituksen esityksinä, 
mutta samaan aikaan. Tämä johtuu siitä, että esitysten lähtökohdat eroavat toisistaan erityisesti 
suhteessa julkisuuslakiin. 

 
Esityksen tavoitteet 

 
Esityksen tavoitteena on lisätä oikeudenkäynnin avoimuutta sekä ratkaista julkisuuden ja 
yksityisyyden suojan välinen ristiriita asianosaisten oikeusturvan takaavalla tavalla. 
Tarkoituksena on turvata erityisesti hallintotuomioistuinten päätösten ja niiden perustelujen 
julkisuus mahdollisimman laajasti. Ehdotuksissa on otettu huomioon hallintolainkäytön 
erityispiirteet, joihin kuuluu se, että hallintolainkäytössä on tavallisesti kyse muutoksenhausta 
hallintoviranomaisen päätökseen. 
 
Tavoitteena on myös täsmentää hallintolainkäytön julkisuussääntelyä nykyisestä sekä 
selkeyttää sitä kokoamalla hallintolainkäytön julkisuuden keskeisiä perusteita koskevat 
säännökset yhteen lakiin. 

 
Esityksen keskeinen sisältö 
 
Julkisuusperiaate (! §) 

 
Esityksen lähtökohtana on julkisuusperiaate. Julkisuusperiaate on lähtökohtana myös 
perustuslain 12 §:n perusoikeussäännöksessä, jonka mukaan pääsääntönä on asiakirjajulkisuus. 
Salassapidosta voidaan säätää lailla, mutta sen tulee perustua välttämättömiin syihin. 
Esityksessä on pyritty ottamaan huomioon perusoikeusjärjestelmä kokonaisuudessaan. 
Julkisuusperiaatteen ohella merkitystä on esimerkiksi yksityiselämän ja henkilötietojen suojalla 
(perustuslain 10 §) ja oikeudella oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin (perustuslain 21 §). 
 
Julkisuusperiaate on lähtökohtana myös viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa 
laissa (julkisuuslaissa). 

 
Soveltamisala (2 §) 

 
Lakia oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sovellettaisiin korkeimmassa 
hallinto-oikeudessa, alueellisissa hallinto-oikeuksissa ja vakuutusoikeudessa. Sitä 
sovellettaisiin myös markkinaoikeudessa, työtuomioistuimessa sekä muutoksenhakuasioita 
käsittelemään perustetussa lautakunnassa silloin, kun asian käsittelyssä sovelletaan 
hallintolainkäyttölakia. 

 
Asiakirjajulkisuus (3 luku) 

 
Esityksen mukaan oikeudenkäyntiasiakirjan salassapitoperusteet määräytyisivät pääosin 
julkisuuslain perusteella. 
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Hallintotuomioistuin voisi kuitenkin salassapitosäännösten estämättä antaa oikeuden-
käyntiasiakirjasta tiedon siinä laajuudessa kuin se on tarpeen oikeudenmukaisen oi-
keudenkäynnin tai asiaan liittyvän tärkeän yleisen tai yksityisen edun turvaamiseksi. 
 
Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin laajenisi nykyisestä. Asianosaisella olisi eräissä tilanteissa 
oikeus saada tieto sellaisistakin oikeudenkäynnissä esitetyistä selvityksistä, joista hänellä ei ole 
ollut oikeutta saada tietoa hallintomenettelyssä (9 §). 

 
Diaaritietojen ja päätöksen julkisuus (2 ja 5 luku) 

 
Hallintotuomioistuimen diaaria ja päätöstä pidettäisiin oikeudenkäyntiasiakirjana, mutta niiden 
julkisuudesta ja salassapidosta olisi laissa myös nimenomaisia säännöksiä. 
 
Päätösten ja niiden perustelujen mahdollisimman laajan julkisuuden turvaamiseksi diaariin 
merkityt tiedot asianosaisen henkilöllisyydestä pidettäisiin salassa, jos ne yhdessä diaariin tai 
päätökseen merkittyjen muiden tietojen kanssa ilmaisevat 

- salassa pidettäväksi säädetyn verotustiedon, tai 
- henkilön yksityisyyden tai turvallisuuden taikka henkilön tai yrityksen liike- 
tai ammattisalaisuuden suojaamiseksi julkisuuslaissa tai muussa laissa salassa 
pidettäväksi säädetyn tiedon. 

Päätöksestä perusteluineen annettaisiin tällöin tieto ulkopuoliselle niin, että tiedot asianosaisen 
henkilöllisyydestä pidettäisiin salassa, mutta muiden tietojen salassapitoon ei olisi tarvetta. 
 
Päätöksen lopputulos ja sovelletut lainkohdat olisivat aina julkisia siinäkin tapauksessa, että 
päätökseen sisältyy salassa pidettäviä tietoja. Lisäksi hallintotuomioistuin voisi tärkeän yleisen 
tai yksityisen edun vuoksi päättää, että päätös on salassapitosäännösten estämättä muiltakin 
osin julkinen. 

Suullisen käsittelyn julkisuus (4 luku) 
 
Lähtökohtana olisi, että suullinen käsittely on julkinen. Suullinen käsittely voitaisiin toimittaa 
kokonaan tai tarpeellisin osin yleisön läsnä olematta, jos siinä esitetään tieto, joka on 
julkisuuslain tai muun lain mukaan salassa pidettävä. 
 
Suullinen käsittely voitaisiin toimittaa suljettuna myös yksityisen asianosaisen pyynnöstä, jollei 
tärkeä yleinen tai yksityinen etu edellytä julkista käsittelyä, jos julkisesta käsittelystä olisi 
asianosaiselle erityistä haittaa ja suljettu käsittely edistää hallintotuomioistuimen tiedonsaantia 
asiassa. 
 
Hallintotuomioistuin voisi päätöksellään laajentaa suullisen käsittelyn julkisuutta, jos tämä on 
tarpeen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamiseksi. 
 
Suullinen käsittely voitaisiin taltioida muun kuin hallintotuomioistuimen toimesta vain 
hallintotuomioistuimen luvalla ja sen antamien ohjeiden mukaisesti. Lupa voitaisiin myöntää, 
jollei 

- taltioinnista aiheudu merkittävää haittaa kuultavan tai asianosaisen yk-
sityisyyden suojalle eikä se vaaranna hänen turvallisuuttaan, 
- taltioinnista ole haittaa suullisen käsittelyn häiriöttömälle kululle, tai 
- luvan epäämisen ole muuta näihin verrattavaa painavaa syytä. 

 
Menettely (6 luku) 

 
Ehdotettuun lakiin sisältyisivät säännökset oikeudenkäynnin julkisuutta koskevia ratkaisuja 
tehtäessä noudatettavasta menettelystä ja muutoksenhausta. 
 
Tiedon saamista koskeva pyyntö käsiteltäisiin tuomioistuimessa yleensä ensin julkisuuslain 
mukaisessa menettelyssä hallintoasiana. Tiedon antamisesta päätettäisiin kuitenkin 
lainkäyttöasiana, jos kyse on tiedon tai asiakirjan antamisesta oikeudenkäynnissä osallisena 
olevalle asianosaiselle ja asia on tarpeen ratkaista vireillä olevassa oikeudenkäynnissä. 
Lainkäyttöasiana ratkaistaisiin myös suullisen käsittelyn julkisuutta koskevat seikat. 

 
Asian valmistelu 

 
Yleistä viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevaa lainsäädäntöä on uudistettu jul-
kisuuslailla ja siihen liittyvillä laeilla, jotka tulivat voimaan vuonna 1999. Lakeja säädettäessä 
eduskunnan hallintovaliokunta ja lakivaliokunta korostivat, että oikeudenkäynnin 
julkisuussäännökset tulee ottaa erikseen omana asianaan selvitettäviksi ja suoritettavan 
tutkimuksen perusteella kokonaan uudelleen kirjoitettaviksi (HaVM 31/1998 vp s. 7 ja s. 23 
sekä LaVL 13/1998 vp s. 4). 
 



 

 

Oikeudenkäynnin julkisuussääntelyn uudistamista valmisteltiin oikeudenkäynnin julkisuus -
toimikunnassa, jonka mietintö valmistui 2002. Toimikunta ehdotti, että säädetään uusi 
oikeudenkäynnin julkisuuslaki, jossa irtaudutaan julkisuuslain soveltamisesta ja joka koskee 
samalla tavoin sekä yleisiä tuomioistuimia että hallintotuomiois 
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tuimia (Oikeudenkäynnin julkisuus -toimikunnan mietintö. Oikeusministeriö. Komiteanmietintö 
2002:1). 
 

Oikeudenkäynnin julkisuus- toimikunnan mietinnöstä saatu lausuntopalaute oli riita-ja 
rikosasioiden oikeudenkäynnin osalta pääosin myönteistä. Hallintolainkäytön kannalta esitystä 
arvosteltiin useissa lausimnoissa erityisesti siitä, että ehdotuksessa irtauduttiin julkisuuslain 
soveltamisesta (Oikeusministeriö. Lausuntoja ja selvityksiä 2002:19). 
 
Lausuntopalautteen johdosta oikeusministeriö asetti työryhmän tarkastelemaan oikeudenkäynnin 
julkisuutta hallintolainkäytössä. Työryhmän ehdotukset lähtivät siitä, että asiakirjojen julkisuus ja 
salassapito määräytyisivät hallinnossa ja hallintolainkäytössä samoilla perusteilla. Työryhmä ei 
ottanut kantaa lainsäädäntöteknisiin ratkaisuihin (Oikeudenkäynnin julkisuus hallintolainkäytössä. 
Oikeusministeriö. Työryhmämietintö 2003:8). Työryhmän mietinnöstä saatu lausuntopalaute oli 
pääosin myönteistä (Oikeusministeriö. Lausuntoja ja selvityksiä 2004:2). 
 

Oikeusministeriö asetti vuonna 2004 kaksi työryhmää, joista toisen tuli valmistella ehdotus 
oikeudenkäynnin julkisuutta koskevaksi lainsäädännöksi yleisissä tuomioistuimissa ja toisen 
ehdotus oikeudenkäynnin julkisuutta koskevaksi lainsäädännöksi hallintolainkäytössä. Työryhmät 
laativat ehdotuksensa hallituksen esitysten muotoon (Oikeudenkäynnin julkisuus 
hallintotuomioistuimissa, Oikeusministeriö, Työryhmämietintö 2005:6 ja Oikeudenkäynnin 
julkisuus yleisissä tuomioistuimissa, Oikeusministeriö, Työryhmämietintö 2005:7). Mietinnöistä 
saadut lausunnot olivat pääosin myönteisiä (Oikeusministeriö, Lausuntoja ja selvityksiä 2005:23). 
 

Tämä esitys on valmisteltu oikeudenkäynnin julkisuutta hallintotuomioistuimissa selvittäneen 
työryhmän mietinnön 2005:6 ja siitä saadun lausuntopalautteen pohjalta. 

 
Esityksen vaikutukset 

 

Ehdotusten voidaan arvioida lisäävän oikeudenkäyntien avoimuutta hallintotuomioistuimissa ja 
selkeyttävän sovellettavaa lainsäädäntöä. 
 
Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia tai organisatorisia vaikutuksia. 

 
Voimaantulo 

 

Lakien ehdotetaan tulevan voimaan noin puolen vuoden kuluttua siitä, kun ne on hyväksyttyjä 
vahvistettu. 
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PUOLUSTUSMINISTERIÖ 
Hallitusneuvos 
Timo Turkki 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI OIKEUDENKÄYNNIN JULKISUUDESTA 
HALLINTOTUOMIOISTUIMISSA SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 

Puolustusministeriö pitää hallituksen esitystä laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta 
hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi tarpeellisena. Esitys on 
syntynyt pitkän ja perusteellisen valmistelun tuloksena. Puolustusministeriö on antanut 
oikeusministeriölle lausuntoja esitystä valmisteltaessa. 
 
Esityksen tavoitteena on muun muassa lisätä oikeudenkäynnin avoimuutta sekä ratkaista 
julkisuuden ja yksityisyyden välinen suhde asianosaisten oikeusturvan takaavalla tavalla. 
Tavoitteena on lisäksi selkeyttää sääntelyä. Ehdotettu laki oikeudenkäynnin 
julkisuudesta hallintotuomioistuimissa vastaa hyvin asetettuja tavoitteita. 
 



 

 

Seuraavassa eräitä kommentteja puolustusministeriön hallinnonalan näkökulmasta. 
 
Lakia sovellettaisiin myös muutoksenhakuasioita käsittelemään perustettuihin 
lautakuntiin silloin, kun asian käsittelyssä sovelletaan hallintolainkäyttölakia (586/1996). 
Lain soveltamispiiriin tulisi siten myös puolustusministeriön hallinnonalalla toimiva 
kutsunta-asiain keskuslautakunta, joka on ylin muutoksenhakuelin asevelvollisuutta 
koskevissa asioissa. Kutsunta-asiain keskuslautakunnasta säädetään asevelvollisuuslain 
(452/1950) 8 luvussa. Keskuslautakuntaan tehtävällä valituksella voi hakea muutosta 
pääesikunnan, sotilasläänin esikunnan tai kutsuntalautakunnan asevelvollisuusasiassa 
antamaan päätökseen. Keskuslautakunnan päätös on lopullinen. 
 
Oikeudenkäynnin julkisuuteen liittyvät oikeudelliset kysymykset eivät ole korostuneet 
kutsunta-asiain keskuslautakunnan lainkäytössä. Keskuslautakunnan aseman ja tehtävien 
kannalta on perusteltua, että ehdotettua lakia sovelletaan myös kutsunta-asiain 
keskuslautakuntaan. 
 

Esityksen mukaan oikeudenkäyntiasian salassapitoperusteet määräytyisivät pääosin 
julkisuuslaissa tai muussa laissa olevien säännösten mukaisesti. Näin ollen salassapidon 
määräytymisen keskeiset perusteet olisivat hallintolainkäytössä samat kuin hallinnossa. 
Puolustusministeriö pitää tätä selkeänä ratkaisuna, koska asian käsittelyn pohjana 
muutoksenhakuasteessa ovat ne asiakirjat, jotka kuuluvat saman asian aikaisempaan 
käsittelyvaiheeseen hallinnossa. 
 

Ehdotetut diaarin julkisuutta koskevat säännökset sekä menettelysäännökset 
julkisuutta koskevan päätöksen tekemisestä selkeyttävät edelleen säännöstöä. 
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HALLITUKSEN ESITYS HE 12/2006 EDUSKUNNALLE LAIKSI OIKEUDENKÄYNNIN 
JULKISUUDESTA HALLINTOTUOMIOISTUIMISSA SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI 
LAEIKSI 

 
Hallitus on antanut esityksen, jossa ehdotetaan, että oikeudenkäynnin julkisuutta 
hallintotuomioistuimissa koskeva lainsäädäntö uudistetaan kokonaisuudessaan. 
Esityksen tavoitteena on lisätä oikeudenkäynnin avoimuutta sekä ratkaista 
julkisuuden ja yksityisyyden suojan välinen ristiriita asianosaisten oikeusturvan 
takaavalla tavalla. Tarkoituksena on turvata erityisesti hallintotuomioistuinten 
päätösten ja niiden perustelujen julkisuus mahdollisimman laajasti. 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriö katsoo, että aiottu laki täsmentää ja selkeyttää 
hallintolainkäytön julkisuussääntelyä nykyisestä kokoamalla hallintolainkäytön 
julkisuuden keskeisiä perusteita koskevat säännökset samaan lakiin. Kauppa- ja 
teollisuusministeriö kannattaa asiaa koskevan lain säätämistä, mutta kiinnittää 
nykyisessä hallituksen esityksessä vielä huomiota seuraaviin kohtiin: 
 
Valtion tilintarkastuslautakuntaa koskevat ehdotukset 
 
Ministeriö katsoo, että esityksen tavoitteita etenkin muutoksenhakulautakuntien 
osalta on ehdotuksessa esitetty varsin suppeasti. Ministeriön mielestä esityksestä ei 



 

 

myöskään käy ilmi, miten ehdotetut säännökset eroavat viranomaistoiminnan 
julkisuudesta annetun lain säännöksistä. 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriö haluaa kiinnittää huomiota siihen, mitä mahdollisia 
vaikutuksia ehdotetun lain soveltamisalalla muutoksenhakulautakuntiin olisi 
tilintarkastusasioita käsittelevien valiokuntien ja lautakuntien toimintaan. 
 
Valtion tilintarkastuslautakunta on tilintarkastuslain (936/1994) 41 §:n mukaisesti 
ensimmäisen asteen muutoksenhakuelin Keskuskauppakamarin ti-
lintarkastuslautakunnan tekemiin päätöksiin ja jo toisen asteen muutoksenhakuelin 
alueellisten kauppakamarien tilintarkastusvaliokuntien tekemiin 

PL 32 
00023 Valtioneuvosto 

Ratakatu 3 00120 
Helsinki 

Vaihde (09) 160 01 
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päätöksiin. Vakion tilintarkastuslautakunnan päätökseen haetaan muutosta 
valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriö pitää ehdotettua soveltamisalasäännöstä epäselvänä 
siltä osin, kuin siinä viitataan "muutoksenhakuasioita käsittelemään perustettuun 
lautakuntaan, jossa sovelletaan hallintolainkäyttölakia". Hallintolainkäyttölain 
(586/1996) 1 §:n 2 momentin mukaan lakia sovelletaan myös, kun hallintoasiassa 
tehtyyn päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallintoviranomaiselta tai 
muutoksenhakuasioita käsittelemään perustetulta lautakunnalta tai muulta tähän 
rinnastettavalta erityiseltä viranomaiselta. Ministeriön käsityksen mukaan 
Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta, jolta haetaan muutosta 
kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan antamaan päätökseen, kuuluu siten 
hallintolainkäyttölain soveltamisalaan silloin, kun se käsittelee 
muutoksenhakuasioita. Ehdotuksen mukaan ei ole selvää, kuuluisiko 
Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta vastaavalla tavalla esitetyn 
oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annettavan lain 
soveltamisalaan. 
 
Ministeriö toteaa, että ehdotuksen soveltamisalasäännöksestä seuraisi, että 
ehdotettua lakia ei sovellettaisi, milloin lautakunta ratkaisee asian hallintoasiana, eli 
kun kyseessä ei ole muutoksenhaku. Ministeriön käsityksen mukaan tällöin 
julkisuusasioihin sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta 
(621/1999). Siten Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnassa vireillä oleviin 
asioihin sovellettaisiin eri julkisuussääntelyä riippuen siitä, onko kyseessä siellä ensi 
asteessa käsiteltävä vaiko jo muutoksenha-kuvaiheessa oleva asia, jolloin 
ehdotuksen mukaisesti asian käsittelyyn sovellettaisiin ehdotuksen 21 §:ää. Valtion 
tilintarkastuslautakunta ratkaisee muun muassa tilintarkastajan hyväksymisen 
peruuttamista koskevan asian ensiasteena, joten myös sen toimintaan tulisi soveltaa 
erilaisia julkisuussäännöksiä. Ministeriö katsoo, että erilaisten julkisuussäännösten 
soveltaminen saman lautakunnan eri asioihin saattaa olla ongelmallista. 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriö pitää ongelmallisena myös sitä, että jul-
kisuussääntely eroaisi asian eri käsittelyvaiheissa. Ministeriön käsityksen mukaan 
julkisuussääntely asian eri käsittelyvaiheissa eroaisi ehdotuksessa tilanteissa, joissa 
Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta päättää asian ensi asteena. Tällöin on 
toisin sanoen kyse asian ratkaisemisesta hallintoasiana, jolloin julkisuusasioihin 
sovellettaisiin lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Haettaessa päätökseen 
muutosta valtion tilintarkastuslautakunnalta samaan substanssikysymyksen 
julkisuusasioihin sovellettaisiinkin uutta ehdotettua lakia. Ongelmallista tilanteessa 
saattaa ministeriön käsityksen mukaan olla myös se, että ensimmäinen julkisuusasia 
käsiteltäisiin viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 33 §:n nojalla 
hallinto-oikeudessa ja jälkimmäinen ehdotetun lain 21 §:n nojalla korkeimmassa hal-
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linto-oikeudessa, jolta myös ensimmäisessä tapauksessa haettaisiin muutosta. Siten 
saattaisi syntyä tilanne, että samassa substanssiasiassa korkein hallinto-oikeus 
ratkaisee kaksi erillistä julkisuuskysymystä, joihin sovelletaan eri julkisuuslakia ja 
antaa siten mahdollisesti kaksi toisistaan poikkeavaa ratkaisua. 
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Ministeriö pitää tarkoituksenmukaisena sitä, että muutoksenhakutie julkisuusasiassa 
vastaa muutoksenhakua pääasiassa. 
 
Asiakirjojen julkisuus ja menettelysäännökset 
 
Ehdotetun lain 8 ja 9 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa ei ministeriön nä-
kemyksen mukaan riittävästi korostu viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain 6 luvun säännösten velvoittavuus asiakirjojen salassapidosta. 
Ministeriön käsityksen mukaan ehdotuksessa yksityisyyden suojaaminen 
ylikorostuu verrattuna muihin intresseihin, kuten liike- ja ammattisalaisuuksien 
suojaan. Hallintolainkäyttöön liittyy ongelmatilanteita asianosaisten liike- ja 
ammattisalaisuuksien ja niihin liittyvien tietojen paljastumiseen erityisesti julkisia 
hankintoja ja kilpailuasioita koskevissa asioissa. Tämä on osittain kuitenkin 
huomioitu hallituksen esityksen sivulla 30. 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön näkemyksen mukaan hallituksen esitykseen 
sisältyvän 18 §:n 3 momentin sisältöä tulisi harkita sen vuoksi, että viranomaisen 
hallussa voi olla asianosaisen kannalta tarpeellisia asiakirjoja muustakin syystä kuin 
"hallintotuomioistuimelle toimittamista tai lausunnon antamista varten". Myös 
sellaisessa tapauksessa tulisi soveltaa edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitettua 
menettelyä. Ehdotetun 3 momentin teksti tulisi kauppa- ja teollisuusministeriön 
näkemyksen mukaan muutenkin kirjoittaa selvästi positiivisen velvoittavaan 
muotoon, kuten on tehty muualla ehdotuksessa. Myöskin tutkimatta jättämisen 
suhde asiakirjapyynnön siirtämiseen tulisi ilmaista säännöksessä selvemmin. 
Kauppa- ja teollisuusministeriö pitää ehdotetun 18 §:n 3 momentin sisältöä 
muutenkin epäselvänä ja rakenteeltaan raskaana. 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriö pitää ehdotetun lain 20 ja 21 §:iä epäselvinä, koska 
ne sanamuotonsa perusteella viittaavat yleiseen hallintolainkäyttöä koskevaan 
menettelyyn. Ministeriö katsoo, että kyseisiin säännöksiin tulisi lisätä maininta siitä, 
että niissä säännellään muutoksenhausta nimenomaan julkisuusasiaa koskevaan 
päätökseen. 
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Asia ESITTELYLUPA 

Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto on pyytänyt 11.1.2006 päivätyllä kirjeellä lupaa 
sosiaali- ja terveysministeriöltä esitellä hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta 
hallintotuomioistuimissa sekä siihen liittyväksi lainsäädännöksi. Esittelyn on tarkoitus 
tapahtua helmikuussa 2006. Esityksessä esitetään muutoksia 13 lakiin, joista osa kuuluu 
sosiaali-ja terveysministeriön hallinnonalalle. Sosiaali- ja terveysministeriö esittää 
kunnioittavasti seuraavaa: 

 
Sosiaali -ja terveysministeriön vakuutusosastolla samanaikaisesti vireillä olevia 

lakihankkeita 
 
Eduskunnassa on vireillä hallituksen esitys Eduskunnalle yksityisten alojen 
eläkelainsäädännön selkeyttämistä koskevaksi laiksi(HE 45/2005 vp; TyEL). Esitys koskee 
työntekijäin eläkelain (TEL), lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (LEL) 
ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (TaEL) yhdistämistä 
yhdeksi työntekijän eläkelaiksi. Siihen liittyen vakuutusosastolla on vireillä myös yrittäjien 
eläkelain (YEL) ja maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) kodifiointi TyELlin johdosta. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriössä toimivassa toimeentuloturvan muutoksenhakujärjestelmän 
uudistamista koskevassa ns. IsoTomuprojektissa on käsiteltävänä luonnos hallituksen 
esitykseksi, jossa valtion eläkelautakunta ja kuntien eläkelautakunta yhdistettäisiin 
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kanssa yhdeksi ansioeläke- 
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järjestelmien muutoksenhakuasteeksi. Tarkoitus on, että muutos tulisi voimaan vuoden 2007 
alusta lukien. 
 
Isotomuprojektissa on valmisteilla myös hallituksen esitys sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunnaksi. Tarkoituksena on lakkauttaa nykyiset sosiaalivakuutuslautakunnat ja 
siirtää niissä käsiteltävinä olleet asiat tarkastuslautakuntaan, jonka nimi muutettaisiin 
tehtäväkokonaisuutta paremmin kuvaavaksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnaksi. 
Ehdotettavien muutosten olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2007 alusta lukien. 
 
Toimeentuloturvan muutoksenhakujärjestelmän kehittämistyön yhteydessä pohditaan lisäksi 
vakuutusoikeuden aloitteesta lainvoimaisten päätösten poistamisoikeuden siirtämistä 
vakuutusoikeudelta myös alemmalle muutoksenhakuasteelle. Vakuutusosastolla on vireillä 
myös työttömyysturvalautakuntaa koskevan uudistuksen ja organisaatiokin valmistelu. 
Lainmuutosten olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2007 alusta lukien. 

Esittelylupa 

Lausuntopyynnön kohteena oleva hallituksen esitys on valmisteltu oikeusministeriössä siten, 
että hallintotuomioistuimia koskevien julkisuuslainsäädännön muutoksien on tarkoitus tulla 
voimaan puolen vuoden kuluttua siitä, kun se on hyväksyttyjä vahvistettu. Oikeusministeriön 
mukaan julkisuuslainsäädännön uudistaminen liittyy monin tavoin perusoikeuksiin ja 
kansainvälisiin ihmisoikeuksiin. 
 
Useimmat sosiaali-ja terveysministeriön vakuutusosastolla vireillä olevat lainmuutokset on 
tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2007 alusta lukien, joten vireillä oleviin hallitusten esityksiin 
ei ole mahdollista sisällyttää ko. julkisuuslainsäädännön viittauksia. Sosiaali-ja 
terveysministeriön hallinnonalalle kuuluvissa laeissa on siten viittaukset nykyisiin julkisuus- ja 
salassapitosäännöksiin. Tämä merkitsee sitä, että oikeusministeriön ehdottamat säännökset 
joudutaan myöhemmin saattamaan osaksi sosiaalivakuutuslainsäädäntöä. 
 
Edellä olevan johdosta sosiaali- ja terveysministeriö katsoo, ettei ole estettä sille, että 
oikeusministeriö esittelee viitekohdassa mainittuun hallituksen esitykseen sisältyvät sosiaali-ja 
terveysministeriön toimivaltaan kuuluvat lakiehdotukset. 

Tuula Haatainen 

 



 

 

 
 
Viite Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta 

hallintotuomioistuimissa sekä siihen liittyväksi lainsäädännöksi (HE 12/2006 vp) 
 
 
 

Asia LAUSUNTO 
 
 
 
 

Pyydettynä lausuntona koskien hallituksen esitystä laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta 
hallintotuomioistuimissa sekä siihen liittyväksi lainsäädännöksi (HE ! 2/2006 vp) sosiaali-
ja terveysministeriön vakuutusosasto esittää kunnioittavasti seuraavaa. 
 
Sosiaali-ja terveysministeriön vakuutusosastolla on ollut mahdollisuus osallistua 
oikeusministeriön toimesta nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen valmisteluun. 
Valmistelu on otettu huomioon sosiaali-ja terveysministeriön vakuutusosastolla olevassa 
toimeentuloturvan muutoksenhakujärjestelmän uudistamista koskevassa projektissa 
(IsoTomuprojekti), jossa on vireillä kahden hallituksen esityksen valmistelu. Toisessa 
hallituksen esityksessä valmistellaan valtion eläkelautakunnan ja kuntien eläkelautakunnan 
yhdistämistä osaksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaa (laki työeläkeasioiden 
muutoksenhakulautakunnasta; 677/2005). Toisessa hallituksen esityksessä on kysymys 
Kansaneläkelaitoksen yhteydessä toimivien alueellisten sosiaalivakuutuslautakuntien 
lakkauttamisesta ja niissä käsiteltävinä olevien asioiden siirtämisestä nykyiseen 
tarkastuslautakuntaan. Lakivaliokunnassa käsiteltävänä oleva hallituksen esitys (HE 
12/2006 vp) vaikuttaa jatkossa näiden muutoksenhakuelimien valitusasioiden käsittelyyn. 
 
Sosiaali-ja terveysministeriön vakuutusosasto on Isotomuprojektin yhteydessä pyytänyt 
lausunnot oikeusministeriön oikeudenkäynnin julkisuutta koskevasta hallituksen 
esityksestä työttömyysturvalautakunnalta, tarkastuslautakunnalta, 
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HE 12/2006 vp Eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi 
 

eläkelautakunnalta (ny k. työeläkeasiöiden muutoksenhakulautakunta) ja 
tapaturmalautakunnalta (nyk. tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta). Lautakunnat 
ovat pitäneet lakiehdotusta pääpiirteissään onnistuneena. 
 
Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto on pyytänyt 11.1.2006 päivätyllä kirjeellä lupaa 
sosiaali-ja terveysministeriöltä esitellä hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin 
julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä siihen liittyväksi lainsäädännöksi. Sosiaali-ja 
terveysministeriön vakuutusosasto lisäksi oheistaa oikeusministeriölle 2.2,2006 annetun 
lausunnon. 

Tuulikki Haikarainen 



 

 

HE 13/2006 vp Eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi. 
 
 

LAUSUNTO Ehdotettujen lakien peruslähtökohdat poikkeavat merkittävästi toisis- 
taan. Oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa ehdotetun lain 
asialliset säännökset irtautuisivat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 
(JulkL) sääntelystä ja laki rakentuisi pitkälti yksittäistapaukselliseen harkintaan. Sen 
sijaan ehdotettu laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa 
rakentuisi ensisijaisesti JulkLn säännösten varaan. 
 
Pitkään valmistellun oikeudenkäynnin juikisuussäänteiyn kokonaisuudistuksen 
tarpeesta ja peruslinjauksista ei liene tässä vaiheessa enää erimielisyyttä, joten en 
puutu enempää niihin. Oikeusasiamiehen laillisuusvalvonnassa esiintyneet 
oikeudenkäynnin julkisuuteen liittyvät ongelmat ovat puolestaan koskeneet 
käytännössä yksinomaan yleisiä tuomioistuimia, joten keskityn tässä lausunnossani 
HE:een 13/2006 vp. Kun asian aiemmissa valmisteluvaiheissa antamissani lausun-
noissa esitetyt näkökohdat on havaintojeni mukaan jo otettu huomioon 
lakiesityksessä, jää tässä esille otetavaksi enää eräitä yksityiskohtia. 

 
Oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuus 

 
Oikeudenkäyntiasiakirjan salassa pitäminen voi perustua joko lakiehdotuksen 9 §:n 
mukaisiin salassapitoperusteisiin suoraan lain nojalla tai tuomioistuimen lain 10 §:n 
nojalla antamaan salassapitomääräykseen. 
 
Salassapitomääräyksellä tuomioistuin päättää tulevaisuuteen nähden sitovasti 
asiakirjan salassa pitämisestä määräyksessä tarkoitetun ajan. 
Salassapitomääräyksen kattamia asiakirjoja koskeva tietopyyntö evätään 
salassapitomääräyksen perusteella, eikä enää vetoamalla 
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määräyksen perusteena olleisiin laissa säädettyihin salassapitoperusteisiin. 
 
Käsitykseni mukaan 9 § puolestaan vastaa JuikLn mukaista sääntelyä sikäli, että 
ratkaisu salassa pitämisestä tehdään kussakin yksittäistapauksessa soveltamalla 
säädettyjä salassapitoperusteita. Toisin sanoen, vaikka tuomioistuin olisi jo 
aikaisemmin päättänyt pitää asiakirjan salassa 9 §:n nojalla, kielteinen ratkaisu 
uuteen asiakirjapyyntöön ei perustu aikaisempaan päätökseen, vaan 9 §:n salassapi-
toperusteiden soveltamiseen. 
 
Tällä erolla on merkitystä esimerkiksi niissä käytännössä tavallisissa tilanteissa, 
joissa oikeudenkäyntiasiakirjoja on myös muiden viranomaisten hallussa. Näiden 
viranomaisten on JuikLn 22 §:n perusteella pidettävä asiakirja salassa, jos se on 
laissa säädetty saiassa pidettäväksi tai jos viranomainen lain nojalla on määrännyt 
sen salassa pidettäväksi. 
 
Tuomioistuimen antama salassapitomääräys siis sitoo myös muuta viranomaista 
(tästä on tosin olemassa päinvastainen hallintotuomioistuimen ratkaisu). Jos sen 
sijaan tuomioistuin ei ole antanut salassapitomääräystä, viranomainen ratkaisee 
asiakirjapyynnön itse (jollei se JuikLn 15 §:n nojalla siirrä asiakirjapyyntöä 
tuomioistuimelle; tähän sillä ei ole velvollisuutta). Tämä viranomainen voi päätyä 
julkisuuskysymyksessä toisenlaiseen ratkaisuun kuin tuomioistuin olisi päätynyt, jos 
oikeudenkäyntiasiakirjaa olisi pyydetty siltä. Ongelmia voi liittyä siihenkin, mitä lakeja 
viranomainen asiassa soveltaa (JulkLa ja muita lakeja vai ehdotetun lain 9 §:ää; 
mainitun viranomaisen hallussa olevana asiakirja ei liene oikeudenkäyntiasiakirja). 
 
Tässä valossa näyttäisi siltä, että jos tuomioistuin tai asianosainen haluaa varmistaa 
oikeudenkäyntiasiakirjojen pysymisen salassa, tuomioistuimen tulisi antaa 10 §:n 
mukainen salassapitomääräys. Ehdotuksen 10 § on kuitenkin rajattu koskemaan 
muussa laissa salassa pidettäväksi säädettyjä tietoja ja lisäksi se edellyttää, että 
niiden "julkisiksi tuleminen todennäköisesti aiheuttaisi merkittävää haittaa tai 
vahinkoa niille eduille, joiden suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty". 
Tämän vuoksi tuomioistuin ei voi antaa salassapitomääräystä kaikissa tapauksissa, 
joissa se saattaisi olla tarpeen. 
 
Näistä syistä en ole aivan varma, onko salassapitomääräyksen antamisen 
edellytyksiä syytä rajata ehdotetulla tavalla. 

 
Tuomioistuimen ratkaisun julkisuus 

 
Lakiehdotuksen 22 §:n 2 momentissa on todettu kategorisesti, että asianosaisilla ja 
yleisöllä on oikeus olla iäsnä ratkaisua julistettaessa ja että ratkaisun sisältävä 
oikeudenkäyntiasiakirja on julkinen. Pykälän perusteluissa (s. 66) on kuitenkin 
todettu, että ratkaisu voidaan julistaa yleisön läsnä olematta. 
Momentissa olisi ilmeisesti tarpeen viitata 24 §:ään (kuten 22 §:n 1 momentissa). 

 
Menettelysäännökset 

 
Pidän erittäin tärkeinä lakiehdotukseen sisältyviä menettelysäännöksiä, jotka 
nykyisin puuttuvat lähes kokonaan. Erityisen ilahtunut olen siitä, että lain 28 §:n 4 
momenttiin on otettu säännös oikeudenkäynnin julkisuutta koskevan ratkaisun 
perustelemisesta, josta olen tehnyt aikanaan esityksen oikeusministeriölle. 
Käytännössä on ollut tavallista, että suljettua käsittelyä ja oikeudenkäyntiaineiston 
salassapitoa koskevia päätöksiä ei ole perusteltu muutoin kuin mainitsemalla Oik-
JulkLn asianomainen pykälä. 
 
Korostan vielä sitä, että perusteluiden tulisi aina olla julkisia, jotta ne voisivat täyttää 
tarkoittamani lainkäytön kontrolloitavuuden ja yleisen luottamuksen vaatimukset. 
Näin yleensä olisikin, koska ratkaisu ja sen perustelut voidaan määrätä salaisiksi 
vain 24 §:n edellytyksin. Toisaalta suljettua käsittelyä koskevan ratkaisun 
perusteluissa joudutaan nimenomaan käsittelemään seikkoja, jotka ovat syynä 
suljetulle käsittelylle ja jotka siten voivat olla salassa pidettäviä. Tuomioistuimen tulisi 
muotoilla perustelut siten, että salassa pidettäviä seikkoja ei paljastu, mutta 
ulkopuolinen voi kuitenkin ymmärtää, mihin oikeudenkäynnin salassapito on 
perustunut ja siten arvioida tuomioistuimen harkintavallan käyttöä. 
 
Jos tuomioistuimen virkamies kieltäytyy antamasta oikeudenkäyntiasiakirjaa, hänen 
tulisi käsitykseni mukaan menetellä JulkL 14 §:n 3 momentissa edellytetyllä tavalla, 
eikä vain "ilmoittaa asianlaitaa" (s. 72) 
 
Lakiehdotuksen 30 §:n mukaan tehtäessä ratkaisu oikeudenkäynnin vireilläolon 
päätyttyä asiaan osallisen kuuleminen ei olisi enää tarpeen, ellei siihen ole erityistä 
syytä. Pykälän perusteluissa mainittujen tapausten lisäksi erityinen syy kuulemiseen 
olisi ainakin niissä tilanteissa, joissa salassapitomääräys aiotaan poistaa. 
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Lakiehdotuksen 32 §:n mukaisesta uudelleen käsittelystä voisi 29 §:n nojalla päättää 
yhden tuomarin kokoonpanossa, vaikka aiempi ratkaisu olisi tehty laajemmassa, 
pääasian käsitelleessä kokoonpanossa. Pidän tätä periaatteessa ongelmallisena. 
Todettakoon, että nykyisin tuomioistuimen lainvoimaista salassapitomääräystä 
voidaan muuttaa vain ylimääräisen muutoksenhaun keinoin purkuteitse. 
 
Edellä 9 ja 10 §:stä todetun perusteella oikeudenkäyntiasiakirjaa koskevan 
julkisuusratkaisun uudelleen käsittelyn kohteena voinee olla vain 10 §:ssä tarkoitettu 
salassapitomääräys, koska vain siinä on kysymys sellaisesta pysyvästä ratkaisusta, 
jonka muuttamisesta voidaan puhua. 



 

 

4 

Uudessa käsittelyssä olisi huolehdittava paitsi asiaan osallisen kuulemisesta, myös 
siitä, että muutoksenhakuun oikeutetut saavat tiedon uudesta ratkaisusta. Koska 
muutoksenhaku edellyttää tyytymättömyyden ilmoittamista viikon kuluessa, ratkaisun 
antamisen ajankohdasta olisi ilmoitettava etukäteen. Sovellettavaksi tulisivat 
ilmeisesti OK 24 luvun 8 §:n 3 momentti verrattuna luvun 14 §:n 3 momenttiin. Tähän 
saattaisi olla aihetta kiinnittää huomiota lakivaliokunnan mietinnössä. 
 
Esityksessä ei ole käsitelty kysymystä siitä, mihin oikeudenkäynnin julkisuutta 
koskeva ratkaisu sijoitetaan. OK 24 luvun 14 §:n nojalla ratkaisu merkittäisiin 
ilmeisesti pöytäkirjaan. Nyt olisi vielä tilaisuus harkita, onko tämä järjestely sopiva ja 
kuinka esimerkiksi uudelleen käsittelyssä tehty ratkaisu kirjataan. 
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HE 12/2996 vp; hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnin 
julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 
Esityksen 2 §:n mukaan lakia sovellettaisiin hallintolainkäyttöasian käsittelyyn ja 
oikeudenkäyntiasiakirjoihin hallintotuomioistuimissa. Mitä laissa säädetään 
hallintotuomioistuimesta, koskisi myös työtuomioistuinta silloin, kun asian käsittelyssä sovelletaan 
hallintolainkäyttölakia. 
 
Hallintolainkäyttölakia sellaisenaan ei sovelleta missään työtuomioistuimessa käsiteltävässä 
lainkäyttöasiassa. Rajoitetusti sitä sovelletaan työtuomioistuimesta annetun lain 1 §:n 3 
momentissa mainituissa muutoksenhakuasioissa. 
 
Työtuomioistuin käsittelee ja ratkaisee viimeksi mainitun lainkohdan nojalla ensinnäkin 
työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 9 §:ssä tarkoitetun valituksen 
työehtosopimuksen yleissitovuudesta. Ensimmäisena asteena päätöksen työehtosopimuksen 
yleissitovuudesta tekee työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta, jonka 
päätöksestä on mahdollista hakea muutosta työtuomioistuimelta. Tämä järjestelmä luotiin vuoden 
2001 työsopimuslakiuudistuksen yhteydessä. Tällaisia valituksia on käsitelty tähän mennessä 
runsaat kaksikymmentä. Ne ajoittuivat pääosin vuosille 2002-2004 niin, että vuonna 2005 tehtiin 
enää vain yksi valitus. Vuonna 2006 valituksia ei ole toistaiseksi tehty. 
 
Toiseksi työtuomioistuin muutoksenhakutuomioistuimena käsittelee ja ratkaisee työneuvostosta ja 
eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 13 §:ssä tarkoitetun valituksen työneuvoston 
oikaisuvaatimukseen antamasta päätöksestä. Mainitun lain 9 §:n mukaan työsuojelupiirin 
työsuojelutoimisto voi myöntää poikkeusluvan vuosilomalain, työaikalain ja nuorista työntekijöistä 
annetun lain eräiden säännösten noudattamisesta. Työsuojelupiirin päätökseen voi vaatia kirjallista 
oikaisua työneuvostolta. Työneuvoston oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan 
muutosta työtuomioistuimelta. Muutoksenhakumahdollisuus tuli lakiin vuonna 2004. Toistaiseksi 
tämän lain mukaisia valituksia ei ole tehty. 
 
Työtuomioistuimesta annetun lain 37a §:n mukaan käsiteltäessä 1 §:n 3 momentin mukaisia 
valitusasioita noudatetaan hallintolainkäyttölain valituskirjelmää, valitusasian käsittelyä ja 
selvittämistä samoin kuin oikeudenkäyntikuluja koskevia säännöksiä. Muilta osin noudatetaan 
työtuomioisminlain ja oikeudenkäymiskaaren säännöksiä. 
 
Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annettavan lain soveltamisalan 
ulottamiseen työtuomioistuimeen ei tunnu olevan todellista tarvetta. On hyvin epätodennäköistä, 
että työtuomioistuimen käsittelemien muutoksenhakuasioiden 

yhteydessä ylimalkaan käsiteltäisiin salassapidettäviä tietoja. Jos sellainen tilanne tulisi ajankohtaiseksi, asia 
tuntuisi olevan hyvin hoidettavissa soveltaen työtuomioistuimessa muutoinkin sovellettavaa lakia 
oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa. 
 
Esityksen 20 §:ssä säädettäisiin muutoksenhausta hallintoasiana tehtyyn päätökseen. Säännöksen mukaan 
kyseisessä laissa tarkoitettuun työtuomioistuimen hallintopäätökseen saisi hakea muutosta valittamalla 
korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Edelleen esityksen 21 §:n mukaan hallintolainkäyttölain mukaisessa 
menettelyssä tehtyyn päätökseen saa hakea muutosta samassa järjestyksessä kuin pääasiaan. 21 §:ää vastaava 
säännös sisältyy myös esitykseen laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa (33.1 §). 
 
Työtuomioistuin on toimivaltaansa kuuluvissa asioissa ylin tuomioistuin, joten sen ratkaisuihin ei ole oikeutta 
hakea muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin. Esitetty sääntely tarkoittaisi sitä, että muutoksenhaku tulisi 
mahdolliseksi työtuomioistuimen valitusasioihin liittyvissä asioissa tekemissä hallintopäätöksissä. Sen sijaan 
työtuomioistuimen muihin julkisuutta koskeviin ratkaisuihin, kuten muihinkaan ratkaisuihin, ei edelleenkään olisi 
mahdollista hakea muutosta. Ehdotettu sääntely tuntuu perusteettomalta, epätarkoituksenmukaiselta ja 
epäloogiselta ja näyttäisi asettavan työtuomioistuimen asiakkaat aiheettomasti erilaiseen asemaan. 
 



 

 

Erilaisen säännöstön säätäminen vain marginaalisen pientä asiaryhmää varten lähinnä teoreettisia tapauksia varten 
ei ole järkevää. Esitän lakiehdotuksen muuttamista niin, että työtuomioistuin voisi jäädä oikeudenkäynnin 
julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annettavan lain soveltamispiirin ulkopuolelle. Tämä edellyttäisi lain 2.2 §:n 
ja 20.1 §:n muuttamista seuraavasti: 
 
2.2 §. 

 
Hallintotuomioistuimella tarkoitetaan tässä laissa korkeinta hallinto-oikeutta. Mitä tässä laissa 
säädetään hallintotuomioistuimesta, koskee myös markkinaoikeutta (poistaja 
muutoksenhakuasioita käsittelemään perustettua lautakuntaa silloin, kun asian käsittelyssä 
sovelletaan hallintolainkäyttölakia (586/1996). 

 
20.1 §. 

 
Tässä laissa tarkoitettuun hallinto-oikeuden, vakuutusoikeuden ja markkinaoikeuden (poist .)  
hallintopäätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

 
 

HE 13/2006 vp; hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä 
tuomioistuimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 
 
Edellä oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annettuun lakiin esitetyt muutokset heijastuisivat 
oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 2.2 §:ään, jota esitän muutettavaksi 
seuraavasti: 
 
 

2.2 § 
 
Tätä lakia sovelletaan myös niihin (poist.) markkinaoikeudessa käsiteltäviin asioihin, joihin ei 
sovelleta hallintolainkäyttölakia (586/1999). 



 

 

Muutoin esityksen suhteen ei oie huomautettavaa. 
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MARKKINAOIKEUS 
16.5.2006 

Anne Ekblom-VVörlund 
markkinaoikeustuomari HE 12/2006 vp ja HE 13/2006 vp 

 
Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 

Asia:       Kuuleminen 17.5.2006 hallituksen esityksestä laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi sekä laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 

Yleistä 
Markkinaoikeudessa sovellettaisiin sekä ehdotettua lakia oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa kuten myös lakia 
oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimessa. Tämä on luontevaa, koska markkinaoikeudessa sovelletaan ratkaistavana olevan asian 
laadusta riippuen joko oikeudenkäymiskaaren riita-asiaa koskevia säännöksiä tai hallintolainkäyttölakia. Ehdotetut lakien soveltamisalaa 
koskevat säännökset kuten myös markkinaoikeuslakiin ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annettuun lakiin esitetyt 
muutokset ovat asianmukaiset. 
 
Tässä kirjallisessa lausumassa käsitellään ainoastaan eräitä markkinaoikeuden kannalta keskeisiä esitysten ehdotuksia. 
 

Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 12/2006 vp) 

Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin hallintolainkäyttöasiassa 

Ehdotetussa oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:ssä säädettäisiin asianosaisen oikeudesta tiedonsaantiin. 
Esityksen lähtökohtana on periaate, jonka mukaan asianosaisella on oikeus saada asiaa tieto muustakin kuin julkisesta 
oikeudenkäyntiasiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn (ehdotetun 9 §:n 1 momentti). Tämä vastaa voimassa 
olevasta viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laista (julkisuuslaki) ilmenevää periaatetta. 

Ehdotetun säännöksen perusteluissa on todettu, että oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kuuluvasta menettelyn vastavuoroisuudesta seuraa, 
että asianosaisella on mahdollisuus lausua oma käsityksenä muiden esittämistä vaatimuksista ja sellaisista selvityksistä, jotka voivat vaikuttaa 
häntä koskevan asian ratkaisuun. Perusteluissa on tässä yhteydessä viitattu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön, jossa on 
katsottu että on valittajan asiana arvioida, vaativatko muiden tahojen esittämät selvitykset hänen taholtaan huomautuksia. Edelleen on esityksen 
mukaan asianosaisella oltava mahdollisuus esittää käsityksensä muiden esittämistä selvityksistä, joilla on tarkoitettu vaikuttaa valitusta 
käsittelevän tuomioistuimen päätökseen, vaikka näillä selvityksillä ei tosiasiallisesti olisi tällaista vaikutusta. Esitetyn valossa kysymystä siitä 
voiko asiakirja vaikuttaa tai onko se voinut vaikuttanut asian käsittelyyn ei tule arvioida yksipuolisesti tuomioistuimen näkökulmasta. 

Ehdotetun 9 §:n 2 ja 3 momenteissa säädettäisiin poikkeuksista edellä mainittuun asianosaisen tiedonsaantioikeuteen. Voimassa olevan 
julkisuuslain 11 §:n 2 momentin mukaan asianosaisella ei ole muun ohella oikeutta a) asiakirjaan, josta tiedon antaminen olisi vastoin erittäin 
tärkeää yleistä etua taikka erittäin tärkeätä yksityistyä etua ja b) viranomaisen järjestämässä tarjouskilpailussa toisen tarjouksen tekijän liike- 
tai ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin tarjouksen hintaa lukuun ottamatta. Ehdotetun 9 §:n 3 momentin mukaan hallintotuomioistuin voisi 
jättää edellä julkisuuslaissa tarkoitetun salassa pidettäväksi säädetyn tiedon antamatta, jos tiedon antamatta jättäminen on välttämätöntä 
salassapitosäännöksessä tarkoitetun edun suojaamiseksi eikä tiedon antamatta jättäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 
toteutumista. Tieto voitaisiin siten jättää antamatta vain silloin, kun molemmat edellytykset täyttyvät. Ehdotetusta sääntelystä seuraisi, että 
asianosaisen tiedonsaantioikeus olisi hallintolainkäytössä laajempi kuin hallinnossa ja se merkitsisi muutosta nykyiseen sääntelyyn. Ehdotetun 
säännöksen perusteluissa on kuvattu niitä seikkoja, joita voitaisiin ottaa huomioon punnittaessa yhtäältä salassapidon puolesta olevia 
näkökohtia ja toisaalta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia. 
 
Markkinaoikeuden määrältään suurimman jutturyhmän muodostaa tällä hetkellä julkisia hankintoja koskevat asiat. 
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Tällaisen asian tultua vireille markkinaoikeudessa tuomioistuin säännönmukaisesti hankkii hakemuksen kohteena olevan tarjouskilpailun 
järjestäneen ja hankintapäätöksen tehneen hankintayksikön vastineen. Vastineensa liitteenä hankintayksikkö toimittaa markkinaoikeuteen 
kaikkien tarjouskilpailuun osallistuneiden tarjoajien tarjoukset, jotka usein sisältävät tarjouksen tehneen tarjoajan liike- tai 
ammattisalaisuuksia. Hankintayksikön vastineen johdosta kuullaan hakijaa. Tässä yhteydessä markkinaoikeus joutuu ottamaan kantaa 
ensiksikin siihen, ovatko hankintayksikön ja tarjoajien iiike- tai ammattisalaisuuksiksi ilmoittamia tietoja pidettävä tällaisina. Käsittelyn tässä 
vaiheessa lähtökohtana on yleensä ollut, ettei hakijalle häneltä vastaselitystä pyydettäessä toimiteta sellaisia vastineeseen tai sen liitteisiin 
sisältyviä tietoja, joiden on ilmoitettu sisältävän liike- tai ammattisalaisuuksia. Hakijalle toimitetaan siten hankintayksikön vastine ja sen liitteet 
sellaisessa muodossa, että niiden sisältämät liike- tai ammattisalaisuudet on peitetty tai poistettu. Jos hakija vaatii saada tietoa myös ammatti- tai 
liikesalaisuuden piiriin kuuluvasta tiedosta, tällainen pyyntö on voimassa olevan lain nojalla evättävä siltä osin kuin kysymyksessä oleva tieto on 
todella luonnehdittavissa liike- tai ammattisalaisuuden piiriin kuuluvaksi. 

Tältä osin ehdotettu sääntely merkitsee muutosta nykytilaan ja antaa tuomioistuimelle harkintavaltaa. Ehdotetun säännöksen mukaan ratkaisu 
tiedon antamisesta perustuisi säännöksen perusteluissa kuvattuun varsin monitahoiseen punnintaan. Esityksen jaksossa 3.1. esitetyt sääntelyn 
tavoitteet huomioon ottaen, ehdotettua säännöstä ei ole aihetta kyseenalaistaa. 

Hallituksen esityksessä on sen taloudellisia vaikutuksia koskevassa jaksossa 4.1. arvioitu tietopyyntöjen määrän pysyvän suunnilleen samana 
kuin nykyisin. Se seikka, että tuomioistuimelle annetaan ehdotetussa 9 §:n 3 momentissa tarkoitettu harkintavalta voidaan kuitenkin yhtä 
perustellusti arvioida johtavan siihen, että pyyntöjen määrä lisääntyy. Kuten esityksessäkin on mainittu, on ratkaisusta annettava erillinen 
välipäätös silloin, kun asianosainen on nimenomaan vaatinut saada tiedon asiakirjasta. 

Kun lähtökohtana on perusteluissa mainitulla tavalla, että hallintolainkäyttöasiaa ei voida ratkaista sellaisen selvityksen perusteella, jota ci ole 
annettu asianosaiselle tiedoksi, tästä voitaneen katsoa seuraavan, että tuomioistuimen on myös viran puolesta valvottava asianosaisen tarvetta 
saada tieto salassa pidettäväksi säädetystä tiedosta. Nimenomaisesta vaatimuksesta riippumatta tuomioistuimen on siten aina tehtävä mainittuun 
punnintaan perustuva ratkaisu tiedon antamisesta. Ehdotetun säännöksen perustelujen mukaan, tuomioistuimen olisi perusteltava ratkaisunsa, 
jolla se päättää olla antamatta asiakirjan tiedoksi asianosaiselle. 

Edelleen on säännöksen perustelujen mukaan lopullisessa päätöksessä mainittava ratkaisu siitä, että asianosaiselle on annettu tiedoksi sellainen 
asiakirja, josta hallintoviranomainen ei ole kuullut asianosaista. Tarpeen mukaan tällainen ratkaisu olisi myös perusteltava. Esityksen 
perustelujen valossa jää kuitenkin epäselväksi, onko tällä perustelulausumalla tarkoitettu myös julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdassa 
tarkoitettuja toisen tarjoajan tarjouksen liike- tai ammattisalaisuutta koskevia tietoja, joista hankintayksikkö ei hankintamenettelyssä kuule 
toista tarjoajaa. 

Lakivaliokunnan huomiota kiinnitetään siihen, että edellä mainituista seikoista on pääteltävissä, että ehdotettu sääntely väistämättä tulee 
kuormittamaan markkinaoikeutta muun muassa siten, että tiedon antamista koskevien välipäätösten määrä mitä todennäköisimmin tulee 
lisääntymään. 
 
Lakivaliokunnan huomiota kiinnitetään lisäksi seuraavaan ehdotetun 9 § 3 momentin yksityiskohtaan. 

Ehdotetussa 9 §:n 3 momentissa on viitattu julkisuuslain 11 §:n 2:momentin 6 kohtaan. Viimeksi mainitun lain 6 kohta kuuluu: "viranomaisen 
(kursivointi tässä) järjestämässä tarjouskilpailussa toisen tarjouksen tekijän liike- tai ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin tarjouksen hintaa 
lukuun ottamatta;". Viranomaisen käsite on määritelty julkisuuslain 4 §:ssä. Tältä osin on todettava, että julkisista hankinnoista annetun lain 2 
§:ssä on hankintayksikkö määritelty siten, että hankintayksikköjä ovat paitsi valtion, kuntien ja kuntainliittojen viranomaiset muun ohella myös 
oikeushenkilöt, joiden katsotaan kuuluvan julkishallintoon, yksiköt, joiden toimialaan kuuluu muun muassa vesi- ja energiahuolto sekä valtion 
liikelaitokset kuten myös mikä tahansa hankinnan tekijä silloin kuin esimerkiksi valtion hankinnan tekemistä varten myöntämän tuen määrä on 
yli puolet hankinnan arvosta. Julkisuuslain esitöistä (HE 30/1998 vp) ei ilmene, onko nimenomainen tarkoitus ollut, että lain 11 §:n 2 momentin 6 
kohtaa tulisi soveltaa ainoastaan kun hankintayksikkönä on julkisuuslain 4 §:n viranomaiskäsitteen piirissä oleva taho. Jollei säännöksen 
soveltamisalaa ole tarkoitettu tällä tavoin rajoittaa, olisi syytä harkita säännöksen täsmentämistä vastamaan julkisista hankinnoista annetun lain 
hankintayksikön määritelmää. 
 
Menettelysäännökset 

Ehdotettu oikeudenkäynnin julkisuutta koskevaa ratkaisua sääntelevä 18 § on omiaan selkeyttämään oikeudenkäynnin julkisuutta ratkaistaessa 
noudatettavaa menettelyä. Ehdotetun säännöksen 2 momentin mukaan tiedon tai oikeudenkäyntiasiakirjan antamisesta päätetään 
hallintolainkäyttölain mukaisessa menettelyssä, jos kyse on tiedon tai asiakirjan antamisesta oikeudenkäynnin osapuolena olevalle asianosaiselle 
vireillä olevassa oikeudenkäynnissä. Ehdotettu sääntely vastaa tältäkin osin markkinaoikeudessa noudatettua. 
Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 13/2006 vp) 
 
Oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuus 

Markkinaoikeuden kannalta esitetyistä säännöksistä liittyen oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuuteen on merkittävin ehdotettu 10 §. Säännöksen 
mukaan tuomioistuimella on mahdollisuus määrätä myös muita kuin ehdotetun 9 §:n mukaan suoraan lain nojalla salassa pidettäviä 
oikeudenkäyntiasiakirjoja salassa pidettäviksi tarpeellisin osin säännöksessä mainitun vahinkoedellytyksen täyttyessä. 

Säännöksen perusteluissa on esimerkkeinä pykälän soveltamisesta mainittu markkinaoikeudessakin käsiteltävien asioiden kannalta relevantit 
liike- ja ammattisalaisuuksia sisältävät asiakirjat. Perusteluissa on todettu, että nykyisen oikeuskäytännön mukaan liike- ja ammattisalaisuutta 
on oikeudenkäynneissä pääsäännön mukaisesti suojattu asianosaisten tahdon mukaisesti, eikä ehdotetulla lailla ole tarkoitus muuttaa käytäntöä. 
Lisäksi on todettu, että tiedon kuuluminen lokeja ammattisalaisuuden käsitteen piiriin on yleensä jo sellaisenaan indisio siitä, että tiedon 
tuleminen julkiseksi aiheuttaisi ehdotetussa säännöksessä edellytettyä merkittävää, yleensä taloudellista, haittaa tai vahinkoa liikkeen- tai 
ammatinharjoittajalle. 

Mainittuun 10 §:ään liittyy ehdotettu 31 §, jonka mukaan tuomioistuin voi vireillä olevassa oikeudenkäynnissä väliaikaisesti päättää 
oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuuden rajoittamisesta asiaan osallista kuulematta, takaa sen, ettei asianosaisen kuulemiseen jälkeen 
mahdollisesti annettava salassapitomääräys käy merkityksettömäksi siitä syystä, että esimerkiksi hakemukseen liitetty liike- tai 
ammattisalaisuuksia käsittävä asiakirja on jo tullut välittömästi julkiseksi kun tuomioistuin on sen saanut. Ehdotettu säännös selkeyttää 
sääntelyä ja sitä voidaan pitää parannuksena nykytilaan. 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
Asia: Suomen Asianajajaliiton edustajan puheenvuoro lakivaliokunnan kuulemistilaisuu- 

dessa 17.5.2006 koskien hallituksen esityksiä 12/2006 ja 13/2006 laeiksi oikeudenkäynnin 
julkisuudesta halUntotuomioistuimissa ja yleisissä tuomioistuimissa 

1. Aluksi 
 
Otsikossa mainittujen hallituksen esitysten sisältämät lakiehdotukset vastaavat pääosin Asianajajaliiton 
näkemystä ja liitto kannattaa lakiehdotusten hyväksymistä jäljempänä mainituin huomautuksin. 

2. Hallituksen esitys 12/2006 laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hanlntotuomioistuimissa 
 
Asianajajaliitto kannattaa lakiehdotuksen lähtökohtaa, jonka mukaan oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuutta 
hallintolainkäytössä lisätään. Lakiuudistuksen yhteydessä tulee kuitenkin huolehtia siitä, että 
oikeudenkäynnin julkisuusperiaate sovitetaan asianmukaisesti yhteen muiden hallintolainkäytössä 
noudatettavien perus- ja ihmisoikeuksien kanssa. Oikeudenkäynnin julkisuus voi joissakin tapauksissa 
loukata esimerkiksi asianosaisen yksityisyyden tai liikesalaisuuksien suojaa. 
 
Hallintoaiomioistuimissa käsitellään enenevässä määrin asioita, joissa tuomioistuimen ratkaisu perustuu 
sellaisiin henkilön yksityiselämää tai yrityksen liiketoimintaa koskeviin tietoihin, jotka ovat julkisuuslain 
(621/1999) tai muun lain nojalla salassa pidettäviä. Oikeushenkilöiden osalta esimerkkinä voidaan mainita 
markkinaoikeudessa käsiteltävät kiellettyjä kilpailunrajoituksia, yrityskauppavalvontaa ja julkisia 
hankintoja koskevat oikeudenkäynnit, joissa oikeudenkäyntiasiakirjat sisältävät usein asianosaisen liike-, 
ammatti- tai yrityssalaisuuksia. Erityisesti tilanteessa, jossa asianosaisina ovat keskenään kilpailevat 
yritykset, syntyy jännite yhtäältä oikeudenkäynnin julkisuusvaatimuksen ja toisaalta liike- ja 
ammattisalaisuuksien suojaa koskevan salassapitointressin välillä. 
 
Asianajajaliitto pitää tärkeänä, että asianosaiset voivat ennakoida mahdollisimman hyvin, kuinka laajasti 
heidän yksityiselämäänsä tai liiketoimintaansa koskevat tiedot tulevat oikeudenkäynnissä julkisiksi. Jotta 
tämä tavoite toteutuisi, salassapitosääntelyn tulee perustua riittävän yksiselitteisiin ja soveltamisalaltaan 
ennakoitaviin lainsäännöksiin. Asianajajaliiton käsityksen mukaan tämä tavoite ei toteudu kaikilta osin 
lakiehdotuksessa. 
 
Lakiehdotuksen mukaan haUintotuomioistuin voi salassapitosäännösten estämättä antaa oi-
keudenkäyntiasiakirjasta tiedon siinä laajuudessa kuin se on tarpeen "oikeudenmukaisen oi-keudenkäyrinin 
turvaamiseksi" (8 §). Lisäksi halUntotaomioistuin voi päättää, että suullinen käsittely järjestetään 
julkisuuslain tai muun lain salassapitosäännöksistä huolimatta julkisena, "jos tämä on tarpeen 
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamiseksi" (11.1 §). Toisaalta hallintotuomioistuimella on oikeus 
jättää antamatta asianosaiselle julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 1 tai 6 kohdassa mainittu, salassa 
pidettäväksi säädetty' tieto, jos tiedon antamatta jät2 
 
 

täminen on välttämätöntä salassapitosäännöksessä tarkoitetun edun suojaamiseksi eikä tiedon antamatta 
jättäminen "vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista" (9.3 §). 
 
Edellä mainitut lainkohdat (8, 9.3 ja 11.1 §) jättävät sanamuotonsa perusteella hallintotuo-mioistuimelie 
laajan harkintavallan poiketa salassapitosäännösten edellyttämästä asiakirjan salassapidosta. Erityisesti 
käsite "oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaaminen" jää tässä yhteydessä epäselväksi. Sitä ei ole 
myöskään yksilöity riittävässä määrin hallituksen esityksen perusteluissa, joissa viitataan vain 
yleisluontoisesti perustuslain 21 §:stä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklasta ilmenevään 
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukseen. Hallituksen esityksen perusteella jää epäselväksi, miten 
kyseisen vaatimuksen merkitystä tulisi arvioida suhteessa asianosaisen oikeuteen vaatia salassa pidettäväksi 
sellaisia oikeudenkäyntiasiakirjoja, jotka sisältävät julkisuuslain tai muun lain perusteella salassa pidettäviä 
tietoja. Asianajajaliitto huomauttaa, että myös asianosaisen suojaksi laissa säädetyt salassapitovelvoitteet 
ovat osa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeita. 
 
Koska ilmaus "oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaaminen" on sisällöltään epämääräinen ja 
tulkinnanvarainen, se voi johtaa epäyhtenäiseen soveltamiskäytäntöön ja asianosaisten kannalta vaikeasti 
ennakoitaviin tuomioistuinratkaisuihin. Tämän vuoksi Asianajajaliitto ehdottaa, että edellä mainittujen 
säännösten (8, 9.3 ja 11.1 §) sanamuotoa muutettaisiin siten kuin liitto on esittänyt lausunnossaan 
oikeusministeriön työryhmämietinnön 2005:6 johdosta. 

 
3. Hallituksen esitys 13/2006 laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa 

 
Asianajajaliitto kannattaa lakiehdotuksen tavoitetta, jonka mukaan oikeudenkäyntien julkisuutta lisätään 
erityisesti yhteiskunnallisesti merkittävissä ja yleisön kiinnostusta herättävissä asioissa. Liiton käsityksen 
mukaan tällaisia ovat lähinnä tietyt rikosasiat. 



 

 

 
Yleisissä tuomioistuimissa tulee toisaalta ratkaistavaksi suuri määrä myös sellaisia riita-asioita, joiden 
osalta ei esiinny vastaavaa tarvetta julkisuuden lisäämiseen. Tällaisia ovat erityisesti yritysten väliset riita-
asiat, jotka koskevat liike-, ammatti- tai yrityssalaisuuksien suojaan liittyviä intressejä. Asianajajaliitto pitää 
tärkeänä, että oikeudenkäynnin julkisuusperiaate sovitetaan asianmukaisesti yhteen näiden 
salassapitointressien kanssa. 
 
Lakiehdotuksen mukaan liike- ja ammattisalaisuudet eivät kuuluisi suoraan lain nojalla salassa pidettävien 
asiakirjojen piiriin (9 §). Tuomioistuin ei myöskään voisi määrätä liike- ja ammattisalaisuuksia salassa 
pidettäviksi pelkän asianosaisen pyynnön perusteella, vaan salassapitomääräyksen edellytyksenä olisi se, 
että salattavan tiedon julkiseksi tuleminen todennäköisesti aiheuttaisi "merkittävää haittaa tai vahinkoa" 
niille eduille, joiden suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty (10 §). Hallituksen esityksen 
perustelujen mukaan (s. 44) "salassapitomääräyksen pyytäjän olisi esitettävä uskottava selvitys haitan 
aiheutumisesta". 
 
Hallituksen esitys ei vastaa tältä osin Asianajajaliiton näkemystä. Vallitsevan oikeuskäytännön mukaan 
liike- ja ammattisalaisuuksia on suojattu oikeudenkäynneissä pääsääntöisesti asianosaisten tahdon 
mukaisesti. Tätä lähtökohtaa ei ole aihetta muuttaa siten, että liike- ja ammattisalaisuuksien salassapidon 
edellytykseksi asetettaisiin käytännössä hankalaksi osoittautuva näyttövelvollisuus suojan rikkomisen 
aiheuttamasta "merkittävästä" haitasta tai vahingosta. 
 
Asianajajaliitto katsoo, että liike- ja ammattisalaisuuksien tulisi nauttia korostettua suojaa uudessa laissa 
oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä momioistuimissa. Liike- ja ammattisalaisuuksien suoja on yritysten 
tärkeimpiä oikeudellisia ja taloudellisia intressejä, joka on verrattavissa merkitykseltään yksityishenkilön 
yksityiselämän suojaamiseen. Liike- ja ammattisalaisuuksien paljastuminen sivulliselle - erityisesti 
yrityksen kilpailijalle — voi aiheuttaa yritykselle merkittävää haittaa ja vahinkoa. Tämä on huomioitu 
muussa lainsäädännössämme muun ohella siten, että yrityssalaisuuden rikkominen ja väärinkäyttö on 
kriminalisoitu rikoslaissa (RL 30:5 ja 30:6). Oikeudenkäymiskaaressa puolestaan säädetään, että todistaja 
saa pääsääntöisesti kieltäytyä antamasta lausumaa, jolla liike- tai ammattisalaisuus tulisi ilmaistuksi (OK 
17:24,1). Oikeudenkäymiskaaren perusteella liike- ja ammattisalaisuudet jäävät myös asiakirjojen esittämis- 
eli editiovelvolJisuuden ulkopuolelle (OK 17:12,2). 
 
Lakiehdotuksen 9 §:n mukaan suoraan lain nojalla salassa pidettäviä oikeudenkäyntiasiakirjoja ovat muun 
muassa asiakirjat, jotka sisältävät henkilön yksityiselämää koskevia arkaluonteisia tietoja. Asianajajaliitto 
katsoo, että liike- ja ammattisalaisuuksien korostunut suojantarve ja vallitseva oikeuskäytäntö tulisi ottaa 
lakiuudistuksessa huomioon täydentämällä ehdotettua 9 §:ää siten, että myös liike- ja ammattisalaisuuksia 
sisältävät asiakirjat kuuluisivat suoraan lain nojalla salassa pidettävien oikeudenkäyntiasiakirjojen piiriin. 
 
 
Helsingissä 16. päivänä toukokuuta 2006 
 
 
Mika Savola 
asianajaja, Helsinki 
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MUISTIO TYÖRYHMÄMIETINNÖSTÄ OIKEUDENKÄYNNIN JULKISUUS HALLINTO-

TUOMIOISTUIMISSA (2005:6) JA TYÖRYHMÄMIETINNÖSTÄ OIKEUDENKÄYNNIN 

JULKISUUS YLEISISSÄ TUOMIOISTUIMISSA (2005:7) 
 
 
 
 
 
 
 

Taustaa 
 

Oikeudenkäynneissä esille tulevien tietojen julkisuudesta ja salassapidosta on säädetty laissa oikeuden-

käynnin julkisuudesta (945/1984). Lisäksi sovelletaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

(621/1999), lakia verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta (1346/1999), lakia sosiaalihuollon asiakkaan 

asemasta ja oikeuksista (812/2000) sekä muissa laeissa olevia salassapitosäännöksiä. 
 

Oikeudenkäynnin julkisuutta koskevien säännösten uudistaminen otettiin selvitettäväksi pian viranomaisten 

toiminnan julkisuudesta annetun lain voimaantulon jälkeen. Oikeudenkäynnin julkisuus -toimikunta 

luovutti mietintönsä (KM 2002:1) 7.2.2002. Korkein hallinto-oikeus antoi tästä mietinnöstä lausunnon 

oikeusministeriölle 14.5.2002. Hallintolainkäytön julkisuussääntelyn valmistelua jatkanut Oikeudenkäynnin 

julkisuus hallintolainkäytössä -työryhmä luovutti mietintönsä (työryhmämietintö 2003:8) 3.7.2003. Korkein 

hallinto-oikeus antoi tästä mietinnöstä lausunnon oikeusministeriölle 3.10.2003. Vuonna 2004 asetetut 

Oikeudenkäynnin julkisuus hallintotuomioistuimissa -työryhmä ja Oikeudenkäynnin julkisuus yleisissä 

tuomioistuimissa -työryhmä luovuttivat mietintönsä (työryhmämietinnöt 2005:6 ja 2005:7) 13.6.2005. 
 
 

Yleistä 
 

Oikeudenkäynnin julkisuus hallintolainkäytössä -työryhmän mietintö (2005:6) sisältää ehdotuksen 

oikeudenkäynnin julkisuutta koskevaksi lainsäädännöksi hallintotuomioistuimissa. Esityksen mukaan 
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oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuus ja salassapito määräytyisivät pääosin viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta annetun lain ja muissa laeissa olevien salassapitosäännösten mukaisesti. Tämä merkitsee sitä, 

että hallintomenettelyvaiheessa salassa pidettäväksi säädetyt asiakirjat eivät yleensä tulisi yleisö-julkisiksi 

oikeudenkäyntivaiheessakaan. Hallintotuomioistuin voisi kuitenkin päätöksellään laajentaa 

oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuutta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin varmistamiseksi. 
 

Oikeudenkäynnin julkisuus yleisissä tuomioistuimissa -työryhmän mietintö (2005:7) sisältää ehdotuksen 

oikeudenkäynnin julkisuutta koskevaksi lainsäädännöksi yleisissä tuomioistuimissa. Ehdotuksessa on 

osittain irtauduttu viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain salassapitosäännöksistä. 
 

Korkein hallinto-oikeus on Oikeudenkäynnin julkisuus hallintolainkäytössä -työryhmän mietinnöstä 

(2003:8) antamassaan lausunnossa oikeusministeriölle 3.10.2003 arvioinut tarkoituksenmukaiseksi sisällyttää 

oikeudenkäynnin julkisuutta hallintotuomioistuimissa ja yleisissä tuomioistuimissa koskevat säännökset 

samaan lakiin. Nyt tarkasteltavat ehdotukset oikeudenkäynnin julkisuutta koskeviksi laeiksi poikkeavat 

lähtökohdiltaan kuitenkin huomattavasti toisistaan erityisesti suhteessa viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta annettuun lakiin. Tämän takia on selkeyssyistä perusteltua, että oikeudenkäynnin 

julkisuudesta hallintotuomioistuimissa ja yleisissä tuomioistuimissa säädetään eri laeissa. Hallituksen 

esitykset eduskunnalle on kuitenkin syytä antaa samaan aikaan. 
 

Oikeudenkäynnin julkisuutta hallintotuomioistuimissa koskevan lakiehdotuksen yksi keskeinen lähtökohta 

on se, että asiakirjojenjulkisuus ja salassapito määräytyisivät hallintotuomioistuimissa pääsääntöisesti 

samoilla perusteilla kuin hallintoviranomaisissakin. Työryhmän esittämät perustelut tälle sääntelyratkaisulle 

ovat asianmukaiset. Lakiehdotus ei merkitse perustavanlaatuista muutosta nykytilaan nähden. 

Yleisöjulkisuus toteutuu jo nykyään laajasti useissa hallintotuomioistuinten käsittelemissä yhteiskunnallisesti 

tärkeissä asiaryhmissä, kuten ympäristö-, kaava- ja kunnallisasioissa. Oikeudenkäyntiaineistoihin ja 

päätöksiin sisältyy kuitenkin säännönmukaisesti muilta kuin asianosaisilta salassa pidettäviä tietoja 

esimerkiksi verotukseen, sosiaaliturvaan ja terveydenhoitoon liittyvissä asioissa. Arkaluonteisia tietoja voi 

liittyä sekä luonnollisten henkilöiden että oikeushenkilöiden toimintaan. Oikeutettuja salassapitointressejä 

on myös eräillä julkisen vallan käyttäjillä, kuten ulkoasiain-, poliisi- ja puolustushallinnolla. 
 

Hallintolainkäytössä on kysymys siitä, että asianosainen hakee hallintotuomioistuimelta muutosta 

lainvastaisena pitämäänsä hallintoviranomaisen päätökseen. Asianosainen käyttää perustuslaissa 

turvattua muutoksenhakuoikeuttaan. Mikäli haUintoviranomaisvaiheessa muilta kuin asianosaisilta salassa 

pidetyt tiedot muuttuisivat yleisöjulkisiksi hallintotuomioistuimessa, asianosainen saattaisi luopua 

muutoksenhausta. Asianosainen siis voisi joutua luopumaan oikeudestaan hakea muutosta lainvastaiseksi 

katsomaansa hallintopäätökseen voidakseen säilyttää oikeutensa yksityisyyteen tai liiketoimintansa 

luottamuksellisuuteen. Tämän vuoksi on perusteltua, että asiakirjojenjulkisuus ja salassapito määräytyvät 

hallintotuomioistuimissa pääosin samoilla perusteilla kuin hallintoviranomaisissa. 
 

Tuomioistuimilla ei ole omaa tarvetta pitää yleisöltä salassa tietoja, joita ne käsittelevät oikeudenkäynneissä. 

Käytännössä niiden ainoa salassapitointressi liittyy neuvottelusalaisuuden säilyttämiseen. Tuomioistuinten 



31 

 

velvollisuutena on kuitenkin lainvalmistelun yhteydessä kiinnittää lainsäätäjän huomiota oikeusturvan 

saatavuuteen. 
 

Yksi lakiehdotuksen keskeisistä tavoitteista on turvata hallintotuomioistuinten päätösten ja niiden 

perustelujen julkisuus mahdollisimman laajasti. Tuomioistuinten päätösten mahdollisimman laaja 

yleisöjulkisuus on tärkeää siksi, että tuomiovallan käyttöä voitaisiin riittävästi arvioida ja että yksilöt ja 

yhteisöt saisivat tehokkaasti tiedon oikeuksiinsa ja velvollisuuksiinsa vaikuttavista ratkaisuista. Tavoitteen 

turvaamiseksi oikeusministeriön työryhmä esittää järjestelmää, jossa hallintotuomioistuinten diaarien eräät 

voimassa olevan lainsäädännön mukaan julkiset asianosaistiedot pidettäisiin salassa. Tämä mahdollistaisi 

sen, että muut kuin asianosaiset voisivat saada myös sellaisia tuomioistuinten päätöksiin sisältyviä tietoja, 

jotka ilman asianosaisten nimien salaamista olisi pidettävä salassa. Työryhmän ehdottama ratkaisu on 

varauksin hyväksyttävissä, kun otetaan huomioon, että se turvaa samalla sekä yksityisyyden suojaa että 

julkisuusperiaatteen toteutumista. Kysymys on valinnasta yleisöjulkisuuden eri toteuttamismuotojen välillä. 
 

Seuraavassa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin Oikeudenkäynnin julkisuus hallintotuomioistuimissa -

työryhmän mietintöä ja siihen liittyviä lakiehdotuksia. Oikeudenkäynnin julkisuus yleisissä tuomioistuimissa 

-työryhmän mietintöä käsitellään vain eräiden yksittäisten seikkojen osalta. 

 
Oikeudenkäynnin julkisuus hallintotuomioistuimissa -työryhmän ehdotukset 
 
 

Yleiset säännökset 
 

Työryhmän mietintöön liittyvän lakiehdotuksen laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomio-

istuimissa 1 §:ssä määritellään, mikä on julkisuusperiaatteen sisältö hallintolainkäytössä. Julkisuuspe-

riaatteen nimenomainen sisällyttäminen lakiin on perusteltua ja määrittely on asianmukainen. Toisin kuin 

lakiehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa lausutaan, julkisuusperiaatteen määrittely yleisiä 

tuomioistuimia koskevassa julkisuussääntelyssä ei ole ainakaan sanonnallisesti yhdenmukainen hallin-

totuomioistuimia koskevan julkisuussääntelyn kanssa. Julkisuusperiaatteen sisältö ei voi erota toisistaan eri 

tuomioistuinlohkoilla. 
 

Lakiehdotuksen 2 §:n mukaan lakia sovelletaan ainoastaan hallintolainkäyttöasian käsittelyyn ja vain 

hallintotuomioistuimissa, jotka myös lähemmin määritellään pykälässä. Soveltamisalamäärittely on 

asianmukainen ja säännöksen yksityiskohtaisista perusteluista ilmenee selventävästi, että lakia ei sovelleta 

hallintotuomioistuimelle annettuihin tai sen laatimiin asiakirjoihin siinä varsin tavanomaisessa tilanteessa, 

että asiakirjat on asian käsittelyn hallintotuomioistuimessa päätyttyä palautettu hallintoviranomaiselle joko 

säilytettäväksi tai asian uudelleen käsittelyä varten. Materiaalisesti tällä seikalla ei ole suurta merkitystä, 

kun työryhmän ehdotukset merkitsevät sitä, että asiakirjojen julkisuus ja salassapito määräytyisivät 

hallintolainkäytössä ja hallinnossa pitkälti samoilla perusteilla. 
 

Oikeusministeriön työryhmän kanta on, että lakia sovellettaisiin paitsi hallintotuomioistuimissa myös niissä 

muutoksenhakuasioita käsittelemään perustetuissa lautakunnissa, joissa sovelletaan hallintolainkäyttölakia. 
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Kanta on perusteltu, mutta tulisi vielä harkita, tulisiko lakia soveltaa myös virkamieslautakunnassa, vaikka 

sen toiminnassa ei hallintolainkäyttölakia sovelletakaan. Käsittelyn julkisuuden määräytymisen perusteet 

eivät virkamieslautakunnassa voi olla toiset kuin muissa vastaavan kaltaisissa lautakunnissa. 
 

Lakiehdotuksen 2 §:ssä todetaan vielä, että siltä osin kuin oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuo-

mioistuimissa annetussa laissa ei toisin säädetä, hallintotuomioistuimessa sovelletaan, mitä viranomaisten 

toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään. Viittaus on sinänsä tarpeellinen, mutta toisaalta 

riittämätön, kun hallintotuomioistuimissa on oikeusministeriön työryhmän ehdotuksen mukaan tarkoitettu 

sovellettavan edelleen myös lakia verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta, 

lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä muissa laeissa olevia salassapitosäännöksiä, 

kuten ilmenee esimerkiksi lakiehdotuksen 5 §:stä. Säännösten välistä suhdetta olisi ainakin perusteluissa 

syytä selventää. 
 
 

Tiedot oikeudenkäynnistä 
 

Lakiehdotuksen 3 §:n 1 momentin pääsäännön mukaan hallintotuomioistuimen diaariin ja vastaavaan 

asiakirjarekisteriin merkittävät hallintolainkäyttöasiaa koskevat tiedot asianosaisesta, käsiteltävästä asiasta 

ja asian käsittelystä sekä ratkaisusta ovat julkisia. Ratkaisu korostaa asianmukaisesti diaarin julkisuutta. 

Lakiehdotuksen perusteluista ei ilmene, tarkoitetaanko lainkohdassa oikeastaan sitä, että kaikki diaariin tai 

sen yhteyteen hallintoiainkäyttöasiassa merkittävät tiedot, kuten tuomioistuimen toiminnan apuvälineiksi 

tarkoitetut asia-ja hakusanat, ovat pääsäännön mukaan julkisia. 
 

Oikeusministeriön työryhmän kannan mukaan diaarin julkisuus on kuitenkin ongelmallista sikäli, että 

diaariin sisältyvien henkilön tunnistetietojen yhdistämismahdollisuus hallintotuomioistuinten päätösten 

sisältämiin tietoihin johtaa henkilöä koskevan salassa pidettävän tiedon paljastumiseen, vaikka henkilön 

tunnistetiedot salassa pidettäviä tietoja sisältävästä päätöksestä peitettäisiinkin. Tästä syystä pykälän 2 

momenttiin on otettu säännös, joka edellyttää diaariin merkittyjen henkilön tunnistetietojen salassa 

pitämistä eräissä tilanteissa. Tässä yhteydessä voidaan myös todeta, että oikeudenkäynnin julkisuudesta 

annetun lain 2 §:n mukaisesti nykyään määräytyvä diaaritietojen julkisuus merkitsee eräissä 

hallintotuomioistuinten käsittelemissä asiaryhmissä sitä, että tuomioistuinten diaareissa eräät hallinto-

viranomaisten diaareissa salassa pidettävät tiedot ovat julkisia. 
 

Diaarin julkisuutta ja veroasioita koskevien päätösten julkaisemista koskevien säännösten ristiriitaisuuteen 

ja yhteensopimattomuuteen on kiinnitetty huomiota luonnollisten henkilöiden tuloverotusta koskevan 

korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen julkisuutta koskevassa vuosikirjaratkaisussa KHO 2002:52. 

Toisaalta päätöksessä todetaan, että tuomioistuimen diaariin ja muuhun asiakirjahakemistoon tehtyjen 

merkintöjen julkisuudesta ei voida suoraan johtaa lisärajoituksia päätösten julkaisemiselle. Jäljennös 

veroasiassa annetusta korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä annettiin verovelvollisen nimi ja muut 

tunnistetiedot peitettyinä, vaikka julkisista diaaritiedoista voitiinkin saada selville, ketä tuo päätös koski. 

Ei ole aivan itsestään selvää, muodostuisiko tietojen yhdistämismahdollisuus niin vakavaksi ongelmaksi, että 

diaaritietojen julkisuutta on kavennettava, jotta salassa pidettäviä tietoja sisältävistä hallintotuomioistuimen 

päätöksistä voitaisiin yhä antaa jäljennöksiä ja niitä julkistaa pelkästään henkilön tunnistetiedot peittäen. 



33 

 

Kun voimassa olevan lainsäädännön perusteella kuitenkin on edelleenkin eräissä hallintotuomioistuinten 

käsittelemissä keskeisissä asiaryhmissä tulkinnanvaraista, voidaanko salassa pidettäviä tietoja sisältävistä 

päätöksistä yhä antaa tietoja edellä kuvatulla tavalla menetellen, voidaan oikeusministeriön työryhmän 

esittämää ratkaisua eräiden diaaritietojen salassa pitämisestä pitää varauksellisesti hyväksyttävänä. 

Ehdotettu sääntely kuitenkin edellyttää, että selvästi säädetään myös siitä, että tuomioistuimen päätöksistä ei 

saa henkilön tunnistetietojen lisäksi salata muita tähän henkilöön liittyviä tietoja, jos henkilön tunnistetiedot 

diaarissa ovat salassa pidettäviä. 
 

Työryhmän ehdotuksen keskeisenä ja perusteltuna tavoitteena on turvata hallintotuomioistuinten päätösten 

ja niiden perustelujen julkisuus mahdollisimman laajasti. Menettelytapana henkilön tunnistetietojen 

peittäminen on huomattavasti käytännöllisempi ja tiedonsaannin selvästi laajemmin turvaava kuin 

menettely, jossa tunnistetietojen peittämisen sijasta päätöksestä peitetään sen sisältämät salassa pidettävät 

tiedot. Oikeudenkäynnin asiakirjajulkisuuden toteutumisen kannalta tärkeintä on päätösten 

mahdollisimman suuri julkisuus, ja oikeusministeriön työryhmän ehdottamaa ratkaisua voidaan puoltaa 

siitäkin huolimatta, että tiettyä henkilöä koskevan oikeudenkäynnin olemassaolon julkisuuden 

varmistamiseksi diaarin julkisuus on keskeinen seikka. 
 

Tuomioistuinten diaarit ovat nykyään yleisön selattavissa tietokonepäätteiden avulla, minkä vuoksi julkisista 

diaaritiedoista on helppoa selvittää asianosaiset niissäkin asioissa, joissa päätökset sisältävät salassa 

pidettäviä tietoja. Tietojen yhdistämismahdollisuutta vaikeuttaisi jossain määrin jo se, että diaari tietoja ei 

nykytilanteesta poiketen voitaisi enää selata diaarinumeron tai päätöksen antopäivän perusteella tai että 

salassa pidettäviä tietoja sisältäviä päätöksiä julkaistaessa tai niistä kopioita annettaessa päätöksistä 

poistettaisiin asianosaistietojen lisäksi diaarinumerot ja antopäivätiedot. Diaarinumero- ja antopäivätietojen 

poistaminen päätösjäljennöksistä on muista syistä kuitenkin hyvin ongelmallista. 
 

Diaariin sisältyvien henkilön tunnistetietojen osittainen salassapito merkitsee periaatteellisesti ja 

tosiasiallisesti huomattavaa muutosta nykytilaan, jossa diaarin asianosaistiedot ja asian laatu lähes kaikissa 

asiaryhmissä ovat oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 2 §:n nojalla aina julkisia. Henkilöiden 

yksityisyyden suoja eräissä asiaryhmissä paranisi, mutta vastaavasti tiettyä henkilöä 

koskevan oikeudenkäynnin olemassaolo ei ilmenisi yleisön saatavilla olevista diaaritiedoista. Tässä suhteessa 

oikeusministeriön työryhmä ei ole asiaa juuri problematisoinut eikä muutosta perustellut, mutta asiaa on 

tarkasteltu työryhmämietinnössä 2003:8 (Oikeudenkäynnin julkisuus hallintolainkäytössä). 
 

Diaaritietojen salassapitoaika määräytyisi oikeusministeriön työryhmän ehdotuksen mukaan viranomaisten 

toiminnan julkisuudesta annetun lain 31 §:n säännösten mukaisesti. Salassapitoaikaa ei kuitenkaan ole syytä 

ulottaa niin pitkäksi kuin se yksityiselämän suojaan liittyvien salassapitoperusteiden kohdalla mainitun 

pykälän mukaan on. Diaaritietojen perusteltu salassapitoaika olisi 25 vuotta asian vireille tulosta. 
 

Oikeusministeriön työryhmän ehdotus ei ole aukoton. Hallintotuomioistuinten päätöksiin voi sisältyä salassa 

pidettäviä tietoja sellaisissakin asioissa, joissa henkilön tunnistetietoja diaarissa ei lakiehdotuksen 3 §:n 2 

momentin perusteella voida pitää salassa pidettävinä. Tällöin jää yhä tapauskohtaisen harkinnan varaan, 

mitkä tiedot peitettyinä tietoja päätöksistä voidaan antaa ja niitä julkistaa. Yhden tällaisen ryhmän 

muodostavat päätökset, joihin sisältyy yksityisiä liikesalaisuuksia. Kun diaaritiedot olisivat julkiset, tietoja 
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voitaisiin uuden lain voimaan tultua mahdollisesti antaa vain siten, että salassa pidettävät tiedot päätöksestä 

peitetään mutta ei asianosaistietoja. Näin täytyisi mahdollisesti menetellä myös silloin, kun salassapitotarve 

ei liity asianosaista koskevaan tietoon. Tämä merkitsisi sitä hankalaa ja kyseenalaista kahtiajakoa, että 

eräistä salassapidettäviä tietoja sisältävistä päätöksistä voitaisiin antaa jäljennöksiä pelkästään 

asianosaistiedot peittäen, kun taas eräistä päätöksistä tulisi peittää salassa pidettävät tiedot, mutta ei 

asianosaistietoja. Ennakkopäätösten julkaisemisenkin kannalta olisi ongelmallista, jos perusteluja ei voitaisi 

kokonaisuudessaan sisällyttää julkaistavaan ratkaisuselosteeseen. 
 

Tulkinnanvaraiseksi saattaa jäädä myös se varsin olennainen seikka, missä muodossa veroasioita koskevista 

päätöksistä voidaan antaa jäljennöksiä. Lakiehdotuksen 3 §:n 2 momentissa kyllä mainitaan verotustietojen 

julkisuudesta ja salassapidosta annettu laki, mutta on kyseenalaista, voidaanko mainitusta laista johtaa 

verovelvollisen tunnistetiedon salassapito tuomioistuimen diaarissa, toisin kuin oikeusministeriön työryhmä 

on arvioinut (työryhmän käsitys ilmenee esimerkiksi lakiehdotuksen 4 §:n yksityiskohtaisista perusteluista). 

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 22 §:n mukaan korkein hallinto-oikeus ja 

hallinto-oikeus voivat julkaista veroasiassa antamansa päätöksen sanamuodon mukaisena tai lyhennettynä 

siten, ettei siitä ilmene verovelvollisen nimeä taikka sellaista yksityistä luonnollista henkilöä koskevia tietoja, 

joista verovelvollinen olisi tunnistettavissa. Tässä 
yhteydessä ei ole mahdollista lähemmin pohtia sitä, olisiko verotustietojen julkisuutta lisättävä. 
 

Lakiehdotuksen 3 §:n 2 momentin mukaan henkilön tunnistetiedot diaarissa pidetään salassa perusteilla, 

jotka liittyvät yksityisyyden suojaan tai henkilön turvallisuuteen. Säännös jättää tulkinnanvaraiseksi, mitkä 

nämä salassapitosäännökset täsmällisesti ottaen ovat. Salassapidon ulottuvuus tulee määritellä 

mahdollisimman tarkkarajaisesti, kun pääsääntö kuitenkin on diaarin julkisuus. Muutoin ei myöskään voida 

varmistua säännöksen yhdenmukaisesta soveltamisesta eri hallintotuomioistuimissa. Järjestelmän toimivuus 

edellyttää myös, että hallintotuomioistuimen diaarin salassa pidettävät tunnistetiedot eivät ole julkisia 

myöskään hallintoviranomaisen diaarissa. 
 

Ratkaisu diaariin sisältyvien henkilön tunnistetietojen julkisuudesta ja salassapidosta on käytännön syistä 

tehtävä jo siinä vaiheessa, kun asian diariointi ensimmäisen kerran suoritetaan. Koska tuomioistuinten 

diaarit ovat yleisön selattavissa tietokonepäätteen avulla, ratkaisun tekemistä ei voida viivyttää siihen 

saakka, kun tietoa nimenomaisesti pyydetään tuomioistuimelta. Täysin selvää on oltava sen, missä 

menettelyssä ratkaisu diaaritietojen julkisuudesta ja salassapidosta tehdään. 
 

Jos lakiehdotuksen on tarkoitettu koskevan myös ennen lain voimaantuloa tehtyjä diaarimerkintöjä, 

joudutaan tehtyjen merkintöjen julkisuusasema ratkaisemaan erikseen ainakin niiltä osin kuin kysymys on 

niistä diaarimerkinnöistä, joita yleisön on ollut mahdollista selata tuomioistuimissa olevilla tietoko-

nepäätteillä. Tämä vaatinee merkittävän työpanoksen, ellei sitten selaamismahdollisuudesta yleisöpäätteillä 

luovuta vanhojen diaaritietojen osalta. Toisaalta saattaisi olla perusteltua katsoa, että diaaritietoja, jotka 

aikanaan ovat tulleet julkisiksi, ei uuden lain voimaan tultuakaan voida pitää salassa pidettävinä. Lain 

voimaantuloon liittyviä kysymyksiä oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuusaseman määräytymisen kannalta 

tarkastellaan tässä muistiossa myös voimaantulosäännöksen kohdalla. 
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Lakiehdotuksen 3 §:n 2 momentin 2. virkkeen mukaan asianosaisen (asianosaisella tarkoitettaneen myös 

niitä muita oikeudenkäyntiin liittyviä henkilöitä, joita momentin 1. virkkeessä tarkoitetaan) pyynnöstä 

hänen tunnistetietonsa diaarissa ovat julkisia, vaikka ne mainitun momentin perusteella olisivatkin salassa 

pidettäviä. Säännös on perusteltuja periaatteellisesti merkittävä. Epäselväksi jää, voiko pyynnön peruuttaa 

tehokkaasti. 
 

Lakiehdotuksen 4 §:ssä säädetään, millä edellytyksillä 3 §:n 2 momentin perusteella salassa pidettävä 

henkilön tunnistetieto voidaan antaa muulle kuin henkilölle itselleen. Säännös on tarpeellinen, mutta 

jättää sanonnoiltaan yleisluonteisena lain soveltajalle laajan harkintavallan, mikä voi sinänsä olla 

perusteltua. Säännöksen perusteluissa on asianmukaisesti erikseen korostettu, että salassa pidettävä 

tunnistetieto voidaan antaa asianosaisen suostumuksen perusteella. Pykälän otsikossa täytyisi puhua 

diaaritiedon sijasta tunnistetiedosta. 
 
 

Oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuus 
 

Lakiehdotuksen 5 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuudesta ja salassapidosta on 

voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tai muussa laissa säädetään, jollei 

oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetussa laissa toisin säädetä. Tämä tarkoittaa 

sitä, että oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuuteen ja salassapitoon sovelletaan hallintotuomioistuimissa 

pääsääntöisesti samoja säännöksiä kuin hallintoviranomaisissakin. Ehdotus on niistä syistä, jotka 

työryhmämietinnössä on esitetty, perusteltu. Ehdotettu ratkaisu merkitsee myös sitä, että 

oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuuden määräytymisen keskeinen perusta hallintolainkäytössä säilyy 

nykytilan mukaisena. 
 

Lakiehdotuksen mukaan hallintotuomioistuin voisi eräin edellytyksin antaa tietoja myös salassa pidettävistä 

oikeudenkäyntiasiakirjoista. Tämä olisi mahdollista silloin, kun se on tarpeen oikeudenmukaisen 

oikeudenkäynnin varmistamiseksi tai asiaan liittyvän painavan yleisen edun vuoksi. Säännöksessä lienee 

tarkoitettu tiedon antamista muulle kuin asianosaiselle, kun asianosaisen tiedonsaantioikeutta koskee 

lakiehdotuksen 6 §. Tiedonantomahdollisuus on sinänsä perusteltu, mutta lakiehdotuksen perusteluista ei 

lähemmin ilmene, mitä on tarkoitettu asiaan liittyvällä painavalla yleisellä edulla, eikä näin ollen ole 

arvioitavissa myöskään se, miksi yleisen edun pitää olla painavan. Lakiehdotuksen 12 §:n yksityiskohtaisista 

perusteluista ilmenee, että edellä mainitulla perusteella annettu tieto olisi salassapitovelvollisuuden piirissä, 

mikä tarkoittanee sitä, että tietoa ei voitaisi antaa julkaistavaksi. Tämä vaikeuttaa entisestään sen 

ymmärtämistä, mitä yleisellä edulla lainkohdassa tarkoitetaan. 
 

Tässä yhteydessä on syytä todeta, että tuomioistuimilla tulee olla oikeus omasta aloitteestaan toimittaa 

muulle kuin valituksenalaisen hallintopäätöksen tehneelle viranomaiselle oikeudenkäyntiin liittyen salassa 

pidettäviä oikeudenkäyntiasiakirjoja esimerkiksi lausunto- ja selvityspyyntöjen yhteydessä. Tuomioistuimen 

päätöksiä on edelleenkin voitava toimittaa salassapitosäännösten estämättä soveltamiskäytännön 

yhdenmukaistamiseksi asianomaisille viranomaisille. 

Tiedon antaminen tullee kysymykseen paitsi pyynnöstä myös tuomioistuimen oman harkinnan perusteella. 

Lakiehdotuksesta ei selkeästi ilmene, missä menettelyssä tiedon antamisesta hallintotuomioistuimessa 
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lakiehdotuksen 5 §:ssä tarkoitetussa tilanteessa päätetään. Lakiehdotuksen 14 §:ssä tarkoitettu menettely ei 

kovin hyvin sovellu tilanteisiin, joissa tuomioistuin toimii omasta aloitteestaan. 
 

Lakiehdotuksen 5 §:n 2 momentissa oleva täsmennys siitä, että oikeudenkäyntiasiakirjalla tarkoitetaan 

myös hallintotuomioistuimen diaaria ja tuomioistuimen ratkaisun sisältävää asiakirjaa, on paikallaan, kun 

laki kuitenkin sisältää mainittuja asiakirjoja koskevat erityissäännökset. Olisi kuitenkin perustellumpaa 

yleisesti määritellä, mitä oikeudenkäyntiasiakirjalla laissa tarkoitetaan. Selkeyssyistä lakiin olisi 

sisällytettävä säännös, jossa määritellään lain keskeiset käsitteet. Tämä ratkaisu on omaksuttu 

lakiehdotuksessa laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa. 
 

Lakiehdotuksen 6 §:ssä säädetään asianosaisen oikeudesta tiedonsaantiin. Ehdotuksessa asianosaisen 

tiedonsaantioikeutta tarkastellaan kuulemisperiaatteen kannalta, mitä ilmentää pykälän 1 momentin 

sanamuotokin, joka vastaa pitkälle hallintolainkäyttölain 34 §:n 1 momenttia. Vaikka lakiehdotuksessa 

puhutaan esitetyistä vaatimuksista ja selvityksistä, sillä tarkoitettaneen kaikkia oikeudenkäyntiasiakirjoja, 

jotka voivat tai ovat voineet vaikuttaa asian käsittelyyn, riippumatta siitä, voidaanko niitä nimenomaisesti 

pitää selvityksinä tai ei. Jos kuitenkin on tarkoitettu, että muiden oikeudenkäyntiasiakirjojen kuin 

vaatimusten ja selvitysten osalta asianosaisen tiedonsaantioikeus määräytyy viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta annetun lain 11 §:n perusteella, on asian käytävä selvästi ilmi perusteluista. 
 

Lakiehdotuksen perusteluista saa sen käsityksen, että ehdotuksessa asianosaisella ei tarkoiteta niitä tahoja, 

joiden muutoksenhakuoikeus perustuu kunnan tai muun yhteisön jäsenyyteen. Tämä on asianmukaista, 

mutta asiasta olisi syytä säätää selvästi. 
 

Lakiehdotuksen 6 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään asianosaisen tiedonsaantioikeuden rajoituksista. Pykälän 

2 momentin mukaan asianosaisella ei ole oikeutta saada tietoa sen asiakirjan salassa pidettävistä osista, 

jonka julkisuuden määräytymisestä oikeudenkäynnissä on kyse. Säännös on välttämätön, sillä muutoin 

salassapitosäännökset menettäisivät merkityksensä, kun pelkästään valituksen tekemällä saisi tiedon siitä 

asiakirjasta, josta valituksenalaisella päätöksellä ei ole annettu tietoa. Säännöksen sanamuoto "asiakirjan 

salassa pidettävistä osista" on kuitenkin ongelmallinen. Pitäisi ehkä puhua "asiakirjan salassa pidetyistä 

osista" tai perusteluissa käytetyn ilmaisun mukaisesti "asiakirjasta, jonka salassapidosta oikeudenkäynnissä 

on kyse". Lakiehdotuksen sanavalinta saattaa johtua siitä, että sen on 

ilmeisesti tarkoitettu kattavan sekä tilanteen, jossa asianosainen pyytää tietoa asiakirjasta valituksen vireillä 

ollessa, että tilanteen, jossa asianosainen pyytää tietoa vireilläolon päätyttyä. Ilman nimenomaista 

säännöstäkin on kuitenkin selvää, että jos tuomioistuin on julkisuusasiassa antamassaan päätöksessä 

katsonut asiakirjan tai sen osan salassa pidettäväksi, ei valittaja voi sitä asianosaisase-mansa perusteella 

oikeudenkäynnin jälkeenkään saada. 
 

Asianosaisella ei edelleenkään olisi oikeutta saada tietoa oikeudenkäyntiasiakirjoista niiltä osin kuin ne 

sisältävät oikeuden neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja (lakiehdotuksessa ei käytetä käsitettä 

neuvottelusalaisuus vaan puhutaan päätösharkinnasta ja ratkaisuehdotuksesta). Tämä on neuvotte-

lusalaisuuden perustana olevien seikkojen vuoksi asianmukaista. Lakiehdotuksen 6 §:n 2 momentin sanonta 

on kuitenkin harhaanjohtava, kun siitä voi saada sen käsityksen, että esittelymuistio olisi 
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neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluviltakin osiltaan asianosaiselle annettavissa asian käsittelyn tuomio-

istuimessa päätyttyä. Säännös tulee muotoilla niin, että virheellistä käsitystä ei voi syntyä. Selvää pitää olla 

myös sen, että asianosaisella ei ole oikeutta saada tietoa tuomioistuimen ratkaisun sisältävästä asiakirjasta 

ennen kuin päätös on annettu. Tämä seikka ei lakiehdotuksen 6 §:n 2 momentista ilmene. 
 

Lakiehdotus sisältää sen muutoksen nykyiseen sääntelyyn, että neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluvista 

asiakirjoista ei voitaisi antaa tietoa asianosaiselle enää edes tuomioistuimen luvalla. Muutosehdotus vastaa 

tuomioistuimissa vakiintuneesti noudatettua menettelyä, koska tällaisia lupia ei ole annettu. 
 

Lakiehdotuksen 6 §:n 1 ja 3 momentti merkitsevät sitä, että asianosaisen tiedonsaantioikeus laajenisi 

verrattuna viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n mukaisesti nykyään määräytyvään 

tiedonsaantioikeuteen. Viimeksi mainitun pykälän 2 momentin mukaiset tiedonsaantirajoitukset eivät enää 

tulisi sellaisinaan sovellettavaksi, vaan mainittujen tietojen antamista tulisi harkita lisäksi lakiehdotuksen 6 

§:n 3 momentissa mainittujen kriteerien pohjalta. Lakiehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa 

muutosehdotusta on tarkasteltu perusteellisesti ja ehdotusta voidaan lähtökohtaisesti pitää asianmukaisena, 

joskin säännöksen tulkinta voi käytännön soveltamistilanteissa olla hankalaa. Asianosaisen 

tiedonsaantioikeus olisi huomattavan laaja, kun asianosainen voisi nykykäytäntöä useammin saada tietoonsa 

esimerkiksi erittäin tärkeitä yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia salassa pidettäviä tietoja ja 

liikesalaisuuksia sekä valtion turvallisuuteen liittyviä asiakirjoja. Tämä voi olla erityisen ongelmallista 

oikeudenkäynneissä, joissa oikeudenkäynnin kohteena oleva intressi on vähäinen salas-sapitointressiin 

verrattuna. 

Lakiehdotuksen 6 § on rakenteeltaan vaikeasti avautuva. Siitä voi saada sen virheellisen käsityksen, että 

pykälän 3 momentin perusteella asianosaisella kuitenkin olisi mahdollisuus saada myös pykälän 2 

momentissa tarkoitettuja tietoja ja asiakirjoja. Tätä lakiehdotuksessa ei kuitenkaan ole tarkoitettu. 
 

Tässä muistiossa ei ole aihetta tarkastella perusteellisesti lakiehdotuksen yksityiskohtaisten perustelujen 

sivulla 28 esitettyjä kannanottoja siitä, kuinka tuomioistuimen tulisi tietyissä asianosaisen tiedonsaantiin 

liittyvissä tilanteissa menetellä. On kuitenkin syytä todeta, että tähän mennessä tuomioistuimet eivät 

päätöksissään yleensä ole perustelleet ratkaisuaan olla antamatta asianosaiselle tiettyä asiakirjaa, jota tämä 

ei edes ole pyytänyt. Uutta olisi myös vaatimus informoida asianosaista siitä, että hänelle on annettu tiedoksi 

asiakirja, josta hallintoviranomainen ei häntä ole kuullut. Asianosainen osannee yleensä päätellä tämän 

seikan muutoinkin. Oikeudenkäynnin pitkittymiseen saattaisi puolestaan johtaa se, että asianosaiselle 

varattaisiin kesken prosessin tilaisuus lausua siitä, että tuomioistuin ilmoittaa, ettei tiettyä asiakirjaa voida 

antaa. 
 
 

Suullisen käsittelyn julkisuus 
 

Suullisen käsittelyn julkisuutta koskevasta lakiehdotuksen 7 §:stä ei ole erityistä huomautettavaa kuten ei 

myöskään läsnäoloa suljetussa käsittelyssä koskevasta 8 §:stä eikä yleisön läsnäolon rajoittamista koskevasta 

9 §:stä. Lakiehdotuksen 7 §:n 2 momentissa pitää kuitenkin mainita salassa pidettävän tiedon lisäksi salassa 

pidettävä asiakirja. Lakiehdotuksen 8 §:n yksityiskohtaisista perusteluista ilmenee selventävästi, että 
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suljetussa käsittelyssä läsnä olevien vaitiolovelvollisuuteen sovelletaan viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta annetun lain 23 §:n säännöstä. 
 

Suullisen käsittelyn taltiointia koskevassa lakiehdotuksen 10 §:ssä edellytetään, että taltioimiselle saadaan 

oikeudenkäynnin osallisten, joita voi olla useitakin, suostumus. Tämä ei ole tarpeellista, kun pykälän 2 

momentin 1 kohdan perusteella yksityisyyden suojaaja turvallisuutta koskevat seikat on otettava huomioon 

harkittaessa taltioinnin sallimista. Taltioinnin sallimisen tulee olla tuomioistuimen omassa harkinnassa. 
 

Lakiehdotuksessa on ilmeisesti tarkoitettu, että suullisen käsittelyn julkisuutta koskevia säännöksiä 

sovelletaan myös toimitettaessa katselmus. Tästä on syytä nimenomaisesti säätää, kuten oikeudenkäynnin 

julkisuudesta annetun lain 3 §:n 2 momentissa on menetelty. Yleisön läsnäolon rajoittamista ja 

käsittelyn taltiointia rajoittavat säännökset sopivat huonosti yleisellä paikalla toimitettavaan katselmukseen. 
 
 

Ratkaisun julkisuus 
 

Lakiehdotuksen 11 §:ssä säädetään tuomioistuimen sisäisen päätösharkinnan ja ratkaisuehdotuksen 

salassapidosta. Tuomioistuimen neuvottelusalaisuuden on katsottu perustuvan tuomarinvalan sisältävään 

oikeudenkäymiskaaren 1 luvun 7 §:n säännökseen. Kun lainsäädännössä ei ole nimenomaista 

salassapitosäännöstä, neuvottelusalaisuutta koskevan säännöksen sisällyttäminen lakiehdotukseen on 

perusteltua. 
 

Säännösehdotuksen yksityiskohtaisista perusteluista voidaan päätellä, että neuvottelusalaisuuden on 

tarkoitettu säilyvän materiaaliselta sisällöltään entisellään, mikä on perusteltua. Neuvottelusalaisuuden 

piiriin on näin ollen tarkoitettu edelleen sisältyvän paitsi tuomioistuimen jäsenten päätösharkinta, myös 

esittelijän ratkaisuehdotus ja esittelijän muistion niin sanottu esittelijän osa, joka sisältää muun muassa 

selonteon ratkaistavista oikeudellisista ja tosiasiakysymyksistä sekä esittelijän pohdinnat ja kannanotot 

niiden osalta. Lakiehdotuksen sanonta on muotoiltu kuitenkin tässä suhteessa tulkinnanvaraisella tavalla, 

kun siitä voi saada käsityksen, että esittelijän harkinta ainoastaan ratkaisuehdotuksen osalta kuuluisi 

neuvottelusalaisuuden piiriin. Tämä virheellinen käsitys voi muodostua myös lakiehdotuksen 6 §:n 2 

momentin sanonnan perusteella. 
 

Vakiintunut ilmaus neuvottelusalaisuus ei kovin hyvin kuvaa yksittäisen tuomarin päätösharkintaa 

tilanteessa, jossa vain hän yksin ratkaisee asian. Tässä mielessä päätösharkinta on kuvaavampi ilmaus. Joka 

tapauksessa esittelijän harkinnan salassapitovelvollisuuden ulottuvuuden osalta olisi syytä täsmentää 

lakiehdotuksen sanontoja. 
 

Myös päätösluonnosten on katsottava sisältyvän neuvottelusalaisuuden piiriin, on ne laadittu ennen tai 

jälkeen tuomioistuimen istunnon. 
 

Neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluvan tiedon ilmaiseminen on lakiehdotuksen mukaan mahdollista saman 

tuomioistuimen palveluksessa lainkäyttötehtävissä toimiville, mutta ei muissa tehtävissä toimiville. 

Tuomioistuinten kansliahenkilökunta joutuu kuitenkin käsittelemään asiakirjoja, jotka sisältävät 
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neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja. Tämän tulee käytännön syistä olla mahdollista 

edelleenkin. 
 

Lakiehdotuksessa viitataan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain säännöksiin, jotka koskevat 

salassapidosta poikkeamista. Ne sisältävät muun muassa säännökset siitä, millä edellytyksillä salassa 

pidettäviä tietoja voidaan antaa toiselle viranomaiselle tai arkistoon siirretyistä asiakirjoista. Viranomaisten 

toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 luvun säännökset ovat kuitenkin melko yleisluonteiset. Olisi ollut 

tarpeen yksityiskohtaisesti arvioida, miltä osin ne soveltuvat neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja 

sisältäviin asiakirjoihin. Neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja on ainakin korkeimmasta hallinto-

oikeudesta annettu vain valtioneuvoston oikeuskanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle, joilla on 

katsottu olleen oikeus laillisuusvalvontaa varten saada halutessaan nämä tiedot. 
 

Lakiehdotuksessa esitetty tuomioistuinten neuvottelutietojen 60 vuoden salassapitoaika asian vireille tulosta 

on hyväksyttävissä, jos lähdetään siitä, että ajallisesti rajaton salassapito ei ole yhteensovitetta-vissa 

julkisuusperiaatteen kanssa. 
 

Lakiehdotuksen 12 §:ssä säädetään oikeudenkäynnin asiakirjajulkisuuden kannalta tärkeimmästä seikasta 

eli tuomioistuimen päätöksen julkisuudesta. Päätösten julkisuudella on keskeinen merkitys sekä 

tuomioistuinten toiminnan valvonnan kannalta että oikeuskäytäntöä koskevan tiedon välittämisessä. 
 

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että tuomioistuimen päätökseen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnin 

julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetussa laissa säädetään oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuudesta. 

Tämä merkitsee sitä, että päätöksen julkisuus ja salassapito määräytyvät mainitun lain sekä viranomaisten 

toiminnan julkisuudesta annetun lain ja erityislakien perusteella. Ehdotettu sääntely on johdonmukaista ja 

sopii hyvin yhteen sen lähtökohdan kanssa, että asiakirjojen julkisuus ja salassapito määräytyvät samoin 

perustein hallintomenettelyssä ja hallintolainkäyttömenettelyssä. 
 

Kuten säännösehdotuksen yksityiskohtaisista perusteluista ilmenee,),tuomioistuinten päätösten ja diaarin 

julkisuusaseman määräytyminen liittyvät kiinteästi yhteen. Tässä muistiossa on edellä lakiehdotuksen 3 §:n 

2 momentin yhteydessä tarkasteltu asiaan liittyvää problematiikkaa. Diaariin sisältyvien henkilön 

tunnistetietojen ja päätöksiin sisältyvien salassa pidettävien tietojen yhdistämismahdollisuus 

on ongelma, joka tulee pyrkiä lainsäädännössä ratkaisemaan sekä yleisön tiedonsaantitarpeet että 

yksityisyyden suoja huomioon ottaen. Oikeusministeriön työryhmän ehdotus, jolla pyritään siihen, että 

salassa pidettäviä tietoja sisältävistä päätöksistä voitaisiin antaa tietoja pelkästään asianosaistiedot peittäen, 

ei ole aivan aukoton, kuten edeltä ilmenee. Työryhmän ehdotuksen perusideaa voidaan kuitenkin pitää 

perusteltuna ottaen huomioon, että useimmiten lienee tärkeämpää saada tieto tuomioistuimen päätöksen 

sisällöstä kaikkine perusteluineen kuin tieto siitä, ketä päätös koskee. Erityisesti ylimpien tuomioistuinten 

kohdalla on tärkeää turvata päätösten mahdollisimman suuri julkisuus. 
 

Lakiehdotuksen 12 §:n 1 momentin mukaan päätöksen lopputulos ja sovelletut lainkohdat ovat salassa-

pitosäännösten estämättä aina julkisia. Periaatteessa ehdotus on asianmukainen, mutta vaatii sen, että 

tuomioistuimen päätökset muotoillaan siten, että päätöksen lopputulos ja sovelletut lainkohdat ovat selvästi 
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erotettavissa perusteluista. Jos päätöksen lopputulososassa on pakko käyttää diaarissa salassa pidettäviä 

henkilön tunnistetietoja, lopputulos ei tältä osin voi olla julkinen. Ilmaisu "sovelletut lainkohdat" ei 

sananmukaisesti kata asetuksenkohtia tai alemmanasteisia määräyksiä, minkä vuoksi olisi harkittava 

sanonnan laventamista niin, että puhuttaisiin sovelletuista oikeusohjeista. 
 

Lakiehdotuksen 12 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuin voi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 

turvaamiseksi tai muun erittäin tärkeän yleisen tai yksityisen edun vuoksi päättää, että päätös on salas-

sapitosäännösten estämättä julkinen. Tämän mahdollisuuden antaminen tuomioistuimelle on perusteltua, 

mutta epäselväksi jää, mikä on säännöksen soveltamistilanteiden suhde lakiehdotuksen 5 §:n 1 momentin 2. 

virkkeen soveltamistilanteisiin. Viimeksi mainittu säännös, toisin kuin 12 §:n 2 momentti, ei ilmeisesti 

tarkoita sitä, että oikeudenkäyntiasiakirja muuttuisi tiedon antamisen myötä julkiseksi. Lakiehdotuksen 12 

§:n perusteluista ei myöskään ilmene, miksi lainkohdassa tarkoitetun yleisen tai yksityisen edun tulisi olla 

tärkeän sijasta erittäin tärkeä. 
 

Lakiehdotuksesta ei selkeästi ilmene, missä menettelyssä hallintotuomioistuimessa tehdään päätös tiedon 

antamisesta 12 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tilanteessa. 
 

Lakiehdotuksen 13 § sisältää säännöksen, joka koskee tuomioistuimen ratkaisusta tiedottamista asian-

osaiselle. Hyvään hallintolainkäyttöön kuuluu se, että asianosaisella on mahdollisuus saada tieto 

tuomioistuimen päätöksestä suoraan tuomioistuimelta ennen kuin tieto saapuu esimerkiksi tiedotusvä-

lineiden kautta. Aina ei kuitenkaan ole mahdollista tavoittaa asianosaisia, joita voi olla useitakin, ja jo tämän 

vuoksi on kyseenalaista, voidaanko asiasta säätää edes niinkään väljässä muodossa kuin 

lakiehdotuksen 13 §:ssä on ehdotettu. Toisaalta on todettava, että viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

annetun lain 6 §:n 3 momentti soveltuu vielä huonommin tuomioistuimen päätöksistä tiedottamiseen. 
 
 

Ehdotettu säännös ei sovellu julkipanon jälkeen annettaviin päätöksiin. 
 

Lakiehdotuksen 13 § edellyttää ratkaisun sisällöstä tiedottamista. Koska tuomioistuimen päätöksen sisällöstä 

voidaan antaa asianosaisellekin tieto vasta päätöksen antopäivänä, lainkohdassa tarkoitettu menettely 

voidaan suorittaa vasta päätöksen antopäivänä. Ehdotettu säännös merkitsisi sitä, että se korkeimmassa 

hallinto-oikeudessa vuosikirjaratkaisujen kohdalla ja eräissä muissa asioissa noudatettu ja hyväksi havaittu 

menettely, että päätöksen antopäivää edellisenä päivänä asianosaisille kerrotaan antopäivästä - mutta ei 

vielä päätöksen sisällöstä - ei täyttäisi 13 §:n vaatimuksia. Ehdotettu säännös saattaisi johtaa myös siihen, 

että päätösten julkaisemista tuomioistuimen kotisivulla tai niistä tiedottamista tiedotusvälineille jouduttaisiin 

myöhäistämään, vaikkakaan säännös ei tarkoita sitä, että tietoa julkisesta päätöksestä ei voitaisi 

tietopyynnön johdosta antaa yleisölle heti päätöksen tultua julkiseksi. 
 
 

Menettelysäännöksiä 
 

Lakiehdotuksen 14 §:n 1 momenttiin sisältyvä pääsääntö, jonka mukaan tietojen antamista asiakirjasta 

koskevat pyynnöt ratkaistaan hallintoasioina viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 

mukaisessa menettelyssä, on monista eri syistä perusteltu. Asiakirja-ja tietopyyntöjen ratkaiseminen 
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lainkäyttöasioina olisi menettelyltään raskas ja sitoisi tarpeettomasti resursseja varsinkin niissä hallin-

totuomioistuimissa, joille tehdään päivittäin lukuisia asiakirjapyyntöjä, joista useimmat ovat muiden kuin 

asianosaisten tekemiä. Aivan yhtä perusteltua on ratkaista asianosaisten oikeudenkäynnin vireilläolon 

jälkeen tekemät asiakirjapyynnöt hallintoasioina. 
 

Sitä vastoin asiakirja- ja tietopyynnön ratkaiseminen lainkäyttöasiana voi olla perusteltua silloin, kun 

pyynnön esittää vireillä olevan asian asianosainen ja se kohdistuu asian oikeudenkäyntiaineistoon. 

Näissäkään tilanteissa ei ainakaan silloin, kun myönteinen ratkaisu tietopyyntöön on selvä, ole tarvetta 

lainkäyttöratkaisuun. Tämä ilmenee myös lakiehdotuksen 14 §:n 2 momentista. Tiedon tai asiakirjan 

antamisesta voi tällöin päättää hallintoasiana esimerkiksi asian esittelijä. Asian ratkaisemiseen 

lainkäyttöasiana on tarvetta vain tulkintatilanteissa, kuten lakiehdotuksen 14 §:n 2 momentissa on 

säännösehdotuksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan tarkoitettukin. 

Lakiehdotuksen 14 §:n 2 momentissa puhutaan tiedon pyytämisestä vireillä olevaan oikeudenkäyntiin 

liittyen. Säännösehdotuksen yksityiskohtaisista perusteluista ei ilmene, tarkoitetaanko säännöstä sovel-

lettavaksi vain siinä tapauksessa, että asianosainen pyytää juuri omaan asiaansa liittyviä asiakirjoja, vai 

myös tilannetta, jossa hän pyytää johonkin muuhun asiaan liittyviä asiakirjoja, joilla hän näkee olevan 

liittymän omaan asiaansa. Ainakin perusteluissa olisi syytä lausua asiasta. 
 

Epäselväksi jää, mitä lakiehdotuksen 14 §:n 2 momentin 1. virkkeessä tarkoitetaan käsittelyllä, kun 

momentin 2. virkkeessä on suullista käsittelyä koskeva erityissäännös. 
 

Lakiehdotuksen 15 § sisältää säännökset päätösvaltaisesta kokoonpanosta. Pykälän 1 momentissa on esitetty, 

missä vähimmäiskokoonpanossa ja missä menettelyssä kukin hallintotuomioistuin on toimivaltainen 

käsittelemään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n mukaisen "oikaisupyynnön". 

Työryhmä ehdottaa, että korkein hallinto-oikeus käsittelee "oikaisupyynnön" lainkäyttöasi-ana vähintään 

kolmen lainoppineen jäsenen kokoonpanossa. Ehdotus on asianmukainen. Mikäli edelleen halutaan jatkaa 

menettelyä, että "oikaisupyynnöt" käsitellään korkeimman hallinto-oikeuden kansliaistunnossa, ehdotus 

edellyttänee korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettujen säännösten muuttamista. 
 

Lakiehdotuksen 15 §:n 2 momentin 2. virkkeen säännös merkitsee sitä, että korkein hallinto-oikeus voisi 

ratkaista lain 14 §:n 2 momentissa tarkoitetun lainkäyttöasian, kun se ratkaistaan ennen pääasian 

ratkaisemista, yhden jäsenen kokoonpanossa. Tämä on ylimmässä tuomioistuinasteessa poikkeuksellista. 
 

Menettelysäännöksiä koskevista yksityiskohtaisista perusteluista ei lähemmin ilmene, mihin päätök-

sentekomenettelyihin on tarkoitus soveltaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n 4 

momentissa tarkoitettuja määräaikoja. Kun mainittu laki tulee sovellettavaksi täydentävänä säädöksenä, 

sovelletaan hallintoasioina ratkaistaviin asioihin määräaikasäännöksiä. Lainkäyttöasioina ratkaistavissa 

asioissa määräaikasäännösten soveltaminen ei sitä vastoin olisi lainkäyttöasioiden luonne huomioon ottaen 

perusteltua, mutta asiakirja-ja tietopyyntöasiat on niiden luonteesta johtuen pyrittävä käsittelemään 

kiireellisinä. 
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Lakiehdotuksen 16 §:n säännös muutoksenhausta hallintoasiana tehtyyn päätökseen on muutoin asian-

mukainen, mutta jatkomuutoksenhaun hallinto-oikeuden ja vakuutusoikeuden pykälän 2 momentin 

viimeisessä virkkeessä tarkoitetuista päätöksistä tulisi olla valitusluvan varaista. 
 

Lakiehdotuksen 17 §:n mukaan hallintolainkäyttölain mukaisessa menettelyssä tehtyyn päätökseen haetaan 

muutosta samassa järjestyksessä kuin pääasiaan. Päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla. 

Tämä sääntely merkitsisi sitä, että jos pääasiassa annetusta ratkaisusta valittaminen olisi kielletty tai 

valittamiseen tarvittaisiin valituslupa, vastaava rajoitus koskisi myös valittamista pääasiaan liittyvästä 

oikeudenkäynnin julkisuusratkaisusta. Ehdotettu ratkaisu poikkeaa työryhmämietinnössä 2003:8 

(Oikeudenkäynnin julkisuus hallintolainkäytössä) ehdotetusta. 
 
 

Erinäiset säännökset 
 
% 

Lakiehdotuksen 18 §:n 1 momentin säännös oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa 

annetussa laissa tarkoitetun ratkaisun tekemisen maksuttomuudesta on asianmukainen. Pykälän 2 momentin 

tarkoitus ei selkeästi ilmene edes yksityiskohtaisista perusteluista. Lainkohdassa tarkoitettaneen viitata 

esimerkiksi niihin säännöksiin, jotka koskevat asiakirjajäljennöksistä perittäviä maksuja. 
 

Lakiehdotuksen 19 §:n voimaantulosäännös on eräältä keskeiseltä osalta tulkinnanvarainen. Yksityis-

kohtaisista perusteluistakaan ei ilmene, että oikeusministeriön työryhmä olisi pohtinut sitä olennaista 

kysymystä, sovellettaisiinko ehdotettua lakia oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuuden ja salassapidettä-

vyyden määräytymistä koskevien säännösten osalta asiakirjojen laatimis- tai saapumisajankohdasta 

riippumatta vai sovellettaisiinko ehdotettua lakia vain niihin asiakirjoihin, jotka liittyvät lain voimaantulon 

jälkeen vireille tulleisiin asioihin. Ehdotus kuitenkin sisältää eräitä merkittäviä muutoksia oikeu-

denkäyntiasiakirjojen nykyiseen julkisuusasemaan, erityisesti diaarin julkisuuden osalta. 
 

Laista tulee yksiselitteisesti ilmetä, minkä asiakirjojen julkisuusaseman määräytymiseen ehdotettua lakia 

sovelletaan. Käytännössä saattaisi olla hankalaa, että tuomioistuinten oikeudenkäyntiasiakirjojen 

julkisuusasema määräytyisi sen mukaan, milloin asiakirja on laadittu tai saapunut tuomioistuimeen. Tästä 

huolimatta perustelluinta kuitenkin on, että lakia sovelletaan vain sen voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin 

asioihin liittyviin asiakirjoihin, koska ongelmallista olisi, jos jo julkisiksi tulleet diaaritiedot muuttuisivat lain 

voimaantulon myötä salassa pidettäviksi. 
Muutettavaksi ehdotetut säännökset 
 

Hallinto-oikeuslakia, korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettua lakia ja vakuutusoikeuslakia koskevista 

muutosehdotuksista ei ole sinänsä huomautettavaa. Tässä yhteydessä voidaan kuitenkin todeta, että olisi 

johdonmukaista, että alueellisista hallinto-oikeuksista ja vakuutusoikeudesta säädettyyn tapaan säädettäisiin 

nimenomaisesti myös korkeimman hallinto-oikeuden oikeudesta saada lainkäyttötoiminnassaan 

tarvitsemansa salassa pidettävät tiedot muilta viranomaisilta ja julkista tehtävää hoitavilta. 
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Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muutosehdotuksen osalta voidaan ensinnäkin todeta, 

että lain nimi on kirjoitettu väärin ja että muutettavaksi lainkohdaksi on merkitty 15 §:n 2 momentti, vaikka 

sitä ei ehdoteta muutettavaksi. Muutettavista lainkohdista puuttuu 11 §:n 2 momentti. 
 

Mitä muutosehdotuksen sisältöön tulee, 11 §:n 2 momentin 8 kohdan ja 24 §:n 1 momentin 3 a kohdan 

sanontojen osalta viitataan edellä oikeudenkäynnin julkisuutta hallintotuomioistuimissa koskevan 

lakiehdotuksen 11 §:n ja 6 §:n kohdalla esitettyyn ja 11 §:n 2 momentin 9 kohdan sanonnan osalta 6 §:n 

kohdalla esitettyyn. 
 

Muutosehdotuksen 11 §:n 3 momentin 2. virkkeen tekstistä puuttuu ilmeisesti sana "kuin" (po. muissa kuin 

2 momentin 7-9 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa). Virke jättää myös tulkinnanvaraiseksi sen, tulisiko 

esittelymuistioista niiltä osin kuin kyse ei ole tuomioistuimen neuvottelusta kuitenkin antaa asianosaiselle 

tieto ennen kuin asian käsittely tuomioistuimessa on päättynyt. Tätä ei ehdotuksessa ole tarkoitettu. 
 

Perusteluista ei ilmene, miksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 2 momentin 2. 

virkkeen sanontaa ehdotetaan muutettavaksi. Voimassa oleva lainkohta koskee tietojen antamista (muusta 

kuin 1. virkkeessä tarkoitetusta) asiakirjasta teknisenä tallenteena tai muutoin sähköisessä muodossa, mutta 

muutettuna lainkohta koskisi kopion antamista teknisestä tallenteesta. 
 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 33 §:n 2"momentin muutos merkitsee ennen kaikkea 

sitä, että yleisten tuomioistuinten asiakirjajulkisuusasioissa tekemistä päätöksistä ei enää missään 

tilanteissa valitettaisi hallintotuomioistuimiin. Tämä on johdonmukaista, kun ehdotetun lain 

oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä momioisraimissa mukaan oikeudenkäynnin julkisuutta koskevan 

ratkaisun tekeminen on lainkäyttöratkaisu. 
 

Yksityiskohtaisista perusteluista ei ilmene, miksi mainitun 2 momentin 1. virkkeen viittaussäännös 

oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain soveltamisesta on toisin kuin yleisiä 

tuomioistuimia koskeva 2. virkkeen viittaussäännös rajoitettu koskemaan vain muutoksenhakua, joka 

koskee vireillä olevaan oikeudenkäyntiin liittyvää tietopyyntöasiaa. Ehdotettu hallintotuomioistuimia 

koskeva laki sisältää myös muutoksenhakusäännökset, jotka koskevat muitakin kuin vireillä oleviin 

oikeudenkäynteihin liittyviä tieto- ja asiakirjapyyntöjä. 
 

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia koskevasta muutosehdotuksesta ei ole 

huomautettavaa. 
 
 

Oikeudenkäynnin julkisuus yleisissä tuomioistuimissa -työryhmän eräät ehdotukset 
 

Oikeudenkäynnin julkisuutta yleisissä tuomioistuimissa koskevia lakiehdotuksia ei ole käsitelty muutoin 

kuin niiden kohtien osalta, joilla on välittömiä yhtymäkohtia oikeudenkäynnin julkisuutta 

hallintotuomioistuimissa koskevaan lakiehdotukseen. 
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Kummankin lakiehdotuksen 2 §:n soveltamisalasäännökset ovat asianmukaiset. On perusteltua, että 

hallintotuomioistuimia koskevia säännöksiä sovelletaan markkinaoikeudessa ja työtuomioistuimessa niissä 

asioissa, joissa sovelletaan hallintolainkäyttölakia, ja yleisiä tuomioistuimia koskevia säännöksiä niissä 

asioissa, joissa hallintolainkäyttölakia ei sovelleta. 
 

Oikeudenkäynnin julkisuutta yleisissä tuomioistuimissa koskevan lakiehdotuksen 30 §:n muutoksen-

hakusäännös merkitsee sitä, että yleisten tuomioistuinten julkisuusasiassa tekemistä ratkaisuista ei enää 

missään tilanteessa valitettaisi hallintotuomioistuimiin. Tämä on johdonmukaista, kun lakiehdotuksen 

mukaan oikeudenkäynnin julkisuutta koskevan ratkaisun tekeminen yleisissä tuomioistuimissa olisi 

lainkäyttöratkaisu. 
 

Oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain kumoamista koskeva lakiehdotus on asianmukainen samoin 

kuin lakiehdotus markkinaoikeuslain 15 §:n muuttamisesta ja lakiehdotus tuomioistuinten ja 
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eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n 

muuttamisesta. 
 

Muutettavaksi ehdotetussa oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 34 §:n 3 momentissa puhutaan nykyisessä 

muodossaan todistajan lisäksi muusta henkilöstä, muutosehdotuksessa vain todistajasta. 



 

 

Vastaanottaja: 
Kopio: (Piilokopio: Esa Aalto/KHO/OIK/0_M) Aihe: KHO:n sisäinen tiedote 
3.4.2006 

KHO:n sisäinen tiedote 3.4.2006 ' 

Lakiehdotukset 

KHO:n ilmoitustaululta löytyvät täysistunnon tekemät lakiehdotukset laiksi korkeimmasta 
hallintooikeudesta ja laiksi korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä. Ks. KHO:n 
ilmoitustalu --> Lakiehdotukset. 

Oheisena lähetekirje valtioneuvostolle: 

KORKEIN HALLINTO-OIKEUS 

H 72/06 

Valtioneuvosto 

ESITYS LAINSÄÄDÄNTÖTOIMEEN 
RYHTYMISESTÄ 
 
Korkein hallinto-oikeus esittää kunnioittavasti, että valtioneuvosto ryhtyisi toimenpiteisiin 
korkeinta hallinto-oikeutta koskevan lain uudistamiseksi. 
 
Perussäännökset korkeimman hallinto-oikeuden asemasta ja tehtävistä ovat Suomen 
perustuslaissa. Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta on annettu vuonna 1918, ja sitä on 
vuosien varrella muutettu useita kertoja. Lain rakenne ei ole enää selkeä. Lakiin on myös jäänyt 
vanhentuneita säännöksiä. Korkeinta hallinto-oikeutta koskevat säännökset on tarpeen saattaa 
ajan tasalle ja vastaamaan säädöstasoltaan nykyisiä lainsäädäntöperiaatteita. Tämän vuoksi 
ehdotetaan säädettäväksi uusi laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Lakiin otettaisiin 
keskeiset säännökset korkeimman hallinto-oikeuden tehtävistä, asioiden ratkaisemisesta, 
korkeimman hallinto-oikeuden henkilöstöstä, palvelussuhteen väliaikaisesta järjestämisestä 
sekä erinäisiä muita säännöksiä. Säännökset korkeimman hallinto-oikeuden 
asiantuntijajäsenistä ehdotetaan uuteen erillislakiin. 
 
Korkeinta oikeutta koskeva vastaavanlainen lainuudistus on toteutettu jo dkaisemrnin. 
 
Korkein hallinto-oikeus on käsitellyt asiaa 21.3.2006 täysistunnossaan ja päättänyt tällöin tehdä 
Suomen perustuslain 99 §:n 2 momentissa tarkoitetun esityksen valtioneuvostolle 
lainsäädäntötoimenpiteisiin ryhtymiseksi mainitussa asiassa. 

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2006 

Presidentti Pekka Hallberg 

Kansliapäällikk
ö 

Sakari 
Vanhala 

 
Marjatta Mäenpää hallinto-
oikeustuomari 
Helsingin hallinto-oikeus 18.5.2006 HE 12/2006 vp 
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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä 
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Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissas ja yleisissä 
tuomioistuimissa on annettu erilliset lakiesitykset. Tähän ratkaisuun on päädytty 
pitkäaikaisen valmistelutyön ja lausuntokierrosten seurauksena. 
Hallintotuomioistuinten oikeudenkäynnin julkisuutta koskeva lakiesitys on 
systematiikaltaan ja kieliasultaan selkeä, minkä lisäksi sen perustelut ovat 
yksityiskohtaiset ja perusteelliset. Lain soveltamiseskäytännössä ei näin ollen 
pitäisi ilmetä suurempia ongelmia. Joihinkin näkökohtiin lakiesitys kuitenkin antaa 
aihetta. 
 
Julkisuuslain salassapitosäännökset ja oikeudenkäynnin julkisuus 
 
Oikeusvaltion periaatteisiin kuuluu mm. oikeudenkäynnin mahdollisimman laaja 
julkisuus. Hallituksen lakiesityksen mukaan hallintotuomioistuinten 
oikeudenkäyntiasiakirjojen eli myös päätöksen ja diaarin julkisuuteen 
sovellettaisiin kuitenkin lähtökohtaisesti julkisuuslakia ja muita julkisuudesta tai 
salassapidosta annettuja erityislakeja. Tämä merkitsee sitä, että 
hallintomenettelyssä salassa pidettäviksi säädetyt tiedot eivät yleensä tulisi yleisölle 
julkisiksi myöskään hallintotuomioistuimissa. Hallintoviranomaisen päätöksen 
perusteena olevat asiakirjat sisältyvät pääsääntöisesti hallintotuomioistuinten 
oikeudenkäyntiaineistoon, joten mietinnössä omaksuttu kanta on selkeytensä vuoksi 
tässä mielessä tarkoituksenmukainen.. 
 
Hallintotuomioistuimissa käytävien oikeudenkäyntien julkisuuden toteutumisen 
kannalta olennaista kuitenkin on, että lakiesityksen lähtökohtana on sen 1 §:n 
perusteluista selvästi ilmenevä julkisuuden maksimointiperiaate. Sen mukaan 
hallintotuomioistuimen velvollisuus on huolimatta laajoista salassapitosäännöksistä 
etsiä tietojen antamisesessa sellainen ratkaisu joka parhaiten toteutttaa 
julkisuusperiaatteen tarkoitusta. Julkisuuden maksimointiperiaate käy 
lakiesityksestä ilmi myös siten, että hallintotuomioistuimella olisi 
hallintoviranomaista laajemmat oikeudet antaa tietoja salassa pidettävistä 
oikeudenkäyntiasiakirjoista (8 §), oikeus antaa salassa pidettävä diaarin 
tunnistetieto (6 §), laajentaa lähtökohtaisesti suljettuna järjestettävän suullisen 
käsittelyn julkisuutta (11 §) sekä päättää, että hallintotuomioistuimen päätös on 
salassapitosäännösten estämättä julkinen siinä laajuudessa kuin se on tarpeen asiaan 
liittyvän tärkeän yleisen tai yksityisen edun vuoksi (16 § 3 mom). Julkisuuden 
maksimointiperiaatteen toteuttamisen kannalta on tärkeää huolehtia siitä, että lain 
voimaan tultua näitä oikeudenkäynnin julkisuuden laajentamista 

koskevia tuomioistuimen harkintaan perustuvia säännöksiä sovellettaisiin 
mahdollisimman yhdenmukaisesti ja julkisuusmyönteisesti. 
 
Hallintotuomioistuimen ratkaisun julkisuus - diaarin julkisuus 
 
Hallintotuomioistuinten ratkaisujen julkisuus on erityisen tärkeää sen vuoksi, että 
ratkaisuilla on usein asianosaisvaikuttavuuden lisäksi myös laajasti yhteiskunnan 
toimintaan ja vastaiseen hallinnolliseen päätöksentekoon ulottuvia vaikutuksia. 
 
Nykysäännösten mukaan hallintotuomioistuimien käsittelemistä asioista suurin osa 
on kuitenkin salassa pidettäviä. Sen sijaan hallintotuomioistuimen diaariin merkityt 
tiedot esimerkiksi asianosaisen tai muun asiaan osallisen henkilöllisyydestä ovat 
aina julkisia. Ulkopuolisille on kuitenkin pyynnöstä annettu salassapidettäviä 
päätöksiä on siten, että vain asianosaista koskevat tunnistetiedot on poistettu 
("mustatut päätökset"), jolloin ratkaisutiedot ja perustelut ovat kokonaisuudessaan 
julkisia. Ongelmalliseksi on kuitenkin koettu se, että hallintotuomioistuimen 
diaarista on voinut päätöspäivän ja -numeron ja/tai diaarinumeron avulla selvittää, 
ketä päätös on koskenut. Jotta päätöksiä ilman asianosaisen tunnistetietoja voitaisiin 
entistä runsaammin antaa, ehdotetaan lakiesityksessä, että salassa pidettäviksi 
säädettyjä tietoja sisältävissä asioissa salassa onkin pidettävä diaariin merkityt tiedot 
asianosaisen tai muun asiaan osallisen henkilöllisyydestä (5 §). Tällä tavoin voidaan 
välttää salassa pidettävien tietojen paljastuminen ja toisaalta savuttaa 
hallintotuomioistuimien oikeuskäytännön mahdollisimman laaja julkisuus ja 
avoimuus. Ehdotettu säännös merkitsee kuitenkin sitä, että hallintotuomioistuinten 
ratkaisujen julkisuutta lisätään diaaritietojen julkisuutta rajoittamalla. 
 
Lakiesityksen 5 §:n toteuttaminen käytännössä ei myöskään ole ongelmatonta ja se 
jättää tulkitsemisen varaa. Säännösehdotuksen 1 momentin 1-3 kohdat sisältävät 
salassa pidettäviä tietoja niin laajasti, että seurauksena saattaa olla, että hallinto-
oikeuden diaariin tallennetut asianosaista koskevat tiedot on suurimmalta osin 
pidettävä salassa. Sitä paitsi säännösehdotuksen mukaan salassa pidettäviksi 



 

 

esitetään vain yksityisen asianosaisen henkilöllisyyttä koskevat diaaritiedot, vaikka 
esim. veroasioissa asianosainen on usein yritys tai yhteisö. 
 
Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin (lakiesityksen 9 § ) 
 
Oikeudenkäynnin asianosaisilla on lähtökohtaisesti oltava oikeus saada tieto 
muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen 
asiansa käsittelyyn. Nykysääntelyn mukaan hallintolainkäytössä on mahdollista 
rajoittaa asianosaisen tiedonsaantioikeutta. Rajoittamisperusteet on säännelty 
julkisuuslaissa ja niiden tulkinnanvaraisuus on aiheuttanut epäyhtenäistä ja ainakin 
osittain liian laveaa soveltamiskäytäntöä. Lakiesitys selkiyttää huomattavasti näitä 
rajoitustilanteita siirtämällä asiaa koskevan säännöksen julkisuuslaista 
oikeudenkäynnin julkisuutta koskevaan lakiin ja täsmentämällä niitä tilanteita, 
joissa asianosaisen tiedonsaantioikeutta voidaan perustellusti rajoittaa. Tiedon 
antamatta jättämisen pitäisi olla mahdollista vain poikkeustilanteissa ja sillä 
säännösehdotuksessa nimenomaisesti todetulla edellytyksellä, ettei tiedon antamatta 
jättäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista. 
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Viite: Lakivaliokunnan kirje 8.5.2006 

ASIANTUNTIJAN KUULEMINEN 18.5.2006 
 
 
Oulun hallinto-oikeus on työryhmämietinnöstä oikeudenkäynnin julkisuus hallintotuomioistuimissa (2005:6) 
1.9.2005 antamassaan lausunnossa pitänyt työryhmän ehdottaman uuden lainsäädännön tavoitteita ja keskeisiä 
ehdotuksia lähtökohdiltaan oikeasuuntaisina ja kannatettavina. 
 
Ottaessaan yksityiskohtaisemmin kantaa työryhmämietinnön ehdotuksiin hallinto-oikeus on katsonut, että 
ehdotetut sääntelyt joiltakin osin kaipasivat vielä lisäselvittelyä ja lakitekstin tai ainakin lain perustelujen 
selventämistä ja täydentämistä. Erityisen ongelmallisena pidettiin ehdotettua diaarin asianosaistietojen julkisuuden 
rajoittamista, sillä mietinnöstä ei ilmennyt, kuinka rajoittaminen olisi käytännössä tarkoitus toteuttaa. Epäselvää 
oli, oliko tarkoitettu, että asianosaistietojen julkisuutta rajoitetaan asiaryhmäkohtaisesti, jolloin kysymys 
asianosaisen tunnistetietojen julkisuudesta on mahdollista ratkaista rutiininomaisesti asian tullessa 
hallintotuomioistuimessa vireille. Vai edellyttikö rajoittaminen tapauskohtaista arviointia, mikä usein kuitenkin on 
mahdotonta vielä asian vireilletulovaiheessa, jolloin diaarimerkintä tehdään ja tulee julkiseksi. Tarve 
asianosaistietojen julkisuuden rajoittamiseen tulee yleensä esille vasta tuomioistuimen päätöksen 
antamisvaiheessa siihen sisältyvien salassa pidettävien tietojen vuoksi. 
 
Hallituksen esityksessä säännöstä (5 §) on selvennetty. Lainkohtaa koskevista yksityiskohtaisista perusteluista (s. 
23) tulee käsitys, että asianosaisen tai muun oikeudenkäyntiin osallisen henkilön tunnistetiedot ovat asian 
vireilletulovaiheessa lähes aina julkisia. Mikäli hallintotuomioistuimen päätös sisältää lainkohdassa tarkoitetun 
salassa pidettäväksi säädetyn tiedon, henkilön tunnistetieto olisi päätöksen antamisen jälkeen pidettävä salassa 
hallintotuomioistuimen diaarissa. Näin ollen tunnistetietojen salassapidosta päättäminen tapahtuisi 
tapauskohtaisesti ja yleensä vasta hallintotuomioistuimen ratkaistessa pääasian. Ehdotettu menettely vaikuttaa 
toteuttamiskelpoiselta eikä aiheuttane kovin suurta työmäärän lisäystä, sillä tunnistetietojen salassapidosta 
voidaan tehdä merkintä asiakirjoihin pääasian ratkaisun yhteydessä, jolloin vastaava muutos diaariin tulisi 
tehtäväksi päätöksen antamisen yhteydessä. 
 
Edellä sanotun lisäksi hallinto-oikeus on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota läsnäoloa suljetussa käsittelyssä 
koskevaan säännösehdotukseen ja pitänyt kannatettavana sitä, että vallitsevaa oikeustilaa täsmennetään sen 
suhteen, ketkä saavat olla läsnä suljetussa suullisessa käsittelyssä. Hallinto-oikeus on lisäksi pitänyt tarpeellisena, 
että tällöin laintasoisesti viitattaisiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 23 §:ään suljetussa 
käsittelyssä läsnäolevien vaitiolovelvollisuuden ja salassa pidettävien tietojen hyväksikäyttökiellon osalta. 
Hallituksen esityksen tätä koskevassa ehdotetussa 12 §:ssä tällaista viittausta ei ole, vaan asiasta on aiempaan 
tapaan maininta säännösehdotusta koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa. Edellä mainitun lainkohdan 
soveltaminen ilmenee sinänsä lakiehdotuksen lain suhdetta muihin säännöksiin koskevasta 3 §:n säännöksestä. 

 
Hallinto-oikeuden lausunnossaan ilmaisema näkemys perustui lähinnä siihen, että suljetussa käsittelyssä 
läsnäolevan vaitiolovelvollisuus ja salassa pidettävien tietojen hyväksikäyttökielto ovat läsnäolon sallimiseen siinä 
määrin läheisesti liittyviä keskeisiä periaatteita, ettei niitä tulisi piilottaa lain perusteluihin. Niiden näkyminen 
läsnäoloa suljetussa käsittelyä koskevassa säännöksessä olisi tärkeää niin selvyyden vuoksi kuin eräänlaisena 
muistutuksena periaatteiden olemassaolosta, vaikka asiasta tuleekin joka tapauksessa kertoa läsnäoleville myös 
suljetussa käsittelyssä. 
 
Hallinto-oikeus kiinnitti työryhmämietinnöstä antamassaan lausunnossa huomiota myös oikeudenkäynnin 
julkisuutta koskevan ratkaisun tekemistä koskevan säännösehdotuksen ja sen yksityiskohtaisten perustelujen 
vaikeaselkoisuuteen. Erityisesti epätietoisuutta aiheutti kysymys, missä järjestyksessä vireillä olevaan 
oikeudenkäyntiin liittyvä tieto- tai asiakirjapyyntö tulisi kulloinkin käsitellä. 
 
Hallituksen esityksessä ehdotettu säännös (18 §) on nyt kirjoitettu seikkaperäisesti ja sitä koskevissa 
yksityiskohtaisissa perusteluissa on perusteellinen selostus siitä, missä tilanteissa vireillä olevaan 
oikeudenkäyntiin liittyvä tieto- tai asiakirjapyyntö käsitellään hallintomenettelyssä ja milloin 
hallintolainkäyttölain mukaisessa menettelyssä. Hallinto-oikeudella ei ole huomautettavaa tältä osin. 
 
Yleisenä havaintona voidaan todeta, että hallituksen esityksessä on kiitettävästi otettu huomioon 
työryhmämietinnöstä annetuissa lausunnoissa esiintuotuja seikkoja. Lakitekstiä on selvennetty niin sisällöllisesti 
kuin kieliasultaankin. Myös perustelut on laadittu aiempaa yksityiskohtaisemmin ja niissä on otettu kantaa 
lausuntojen perusteella soveltamisongelmia mahdollisesti aiheuttaviin kysymyksiin.Tämä on myönteistä ja tulee 
helpottamaan tämän sinänsä vaativan lainsäädännön omaksumista ja soveltamista. 
 
 

Oulussa 15.5.2006 
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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI OIKEUDENKÄYNNIN JULKISUUDESTA 
HALLINTOTUOMIOISTUIMISSA SEKÄ ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 

 
 
Suojelupoliisi pitää esitystä ja sen tavoitteita yleisellä tasolla kannatettavina. 
 
Suojelupoliisin lakisääteisinä tehtävinä on torjua sellaisia hankkeita ja rikoksia, jotka voivat 
vaarantaa valtio-ja yhteiskuntajärjestystä tai valtion turvallisuutta. Lisäksi Suojelupoliisin tulee 
myös antaa muille viranomaisille tietoja, jotka ovat tarpeen valtion turvallisuuden ylläpitämiseksi 
tai siihen kohdistuvien loukkausten estämiseksi. Suojelupoliisi suorittaa näitä tehtäviä muun 
ohella siten, että se antaa ulkomaalaisasioissa lausuntoja ensisijaisesti ulkoasiainministeriölle ja 
Ulkomaalaisvirastolle. Lausunnonantajana ulkomaalaisasioihin liittyvissä lupahallintoasioissa 
Suojelupoliisi on velvollinen kiinnittämään huomiota seikkoihin, joilla voi olla merkitystä valtion 
turvallisuuden ja muiden kansallisten etujen kannalta. 
 
Esitykseen sisältyvän oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annettavan lain 9 
§:ssä säädettäisiin asianosaisen oikeudesta tiedonsaantiin. Pykälän mukaan lähtökohtana olisi, 
että oikeudenkäynnin osapuolena olevalla asianosaisella olisi oikeus saada tieto muustakin kuin 
julkisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta, joka voi on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. 
Pykälän 2 ja 3 momenteissa säädettäisiin poikkeuksista tähän pääsääntöön. 
 
Suojelupoliisi pitää erittäin perusteltuna 9 §:n 2 momentin 1 kohtaan esitettyä poikkeusta, jonka 
mukaan asianomaisella ei olisi oikeutta saada tietoa sen asiakirja salassa pidetystä osasta, jonka 
julkisuudesta oikeudenkäynnissä on kyse. 
 
Esitetyn 9 §:n pykälän 3 momentissa säädetään siitä, millä perusteilla hallintotuomioistuin voi 
harkintansa mukaan jättää antamatta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 § 2 
momentin 1 tai 6 kohdassa mainitun salassa pidettäväksi säädetyn tiedon. 
Hallintotuomioistuimen on esityksen mukaan punnittava vastakkain salassapitosäännöksen 
suojaamaa etua ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista. 

Postiosoite: Suojelupoliisi 
PL 151 
00121 HELSINKI 

Käyntiosoite: Suojelupoliisi Ratakatu 
12 00120 
HELSINKI 

Puhelin
: 

(09)    13 4471 

Hallituksen esityksessä 3 momenttia perustellaan laajasti sivuilla 28 - 31. Suojelupoliisi kiinnittää 
lakivaliokunnan huomiota ensinnä sivulla 28 esitettyyn perusteluun siitä, että tieto tulisi antaa 
silloin, kun se ei ole laadultaan sellainen, että sen antaminen aiheuttaisi välitöntä vaaraa 
salassapidon perusteena olevalle edulle. Valtion turvallisuus on suojattavana etuna luonteeltaan 
niin moniulotteinen, ettei ole perusteltua asettaa tiedon antamisen estämiseksi välittömän vaaran 
aiheutumista suojattavalle edulle. Suojelupoliisin halussa olevat tiedot henkilöistä ovat muiden 
ohella sellaisia tietoja, joita ei voida arvioida siten aiheutuuko, niistä välitön vaara suojattavalle 
edulle. 
 
Suojelupoliisi toteaa, että sen toimintaympäristö on sellainen, että yksittäisellä tiedolla voi aina 
olla ulkopuolisille tahoille suhteellisesti suurempi merkitys, kuin mitä yksittäisestä asiakirjasta 
voi päätellä. 
 
Suojelupoliisin näkemyksen mukaan esityksen sivulla 29 tulisi hallintolainkäyttöasioi-hin 
kuuluviin asiakirjoihin sisältyvien tietojen esimerkkinä mainita myös valtion turvallisuutta 
koskevat tiedot ja siten ainakin yksi tärkeä yleinen etu nyt mainittujen yksityisten etujen rinnalla. 
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Hallituksen esityksen sivulla 30 todetaan, että tehokkaan oikeussuojakeinon vaatimus edellyttää 
vähintään, että riippumattomalle valitusviranomaiselle ilmoitetaan päätöksen perusteena olevat 
seikat, vaikka tietoa niistä ei ole yleisesti saatavilla. Hallintotuomioistuimilla on oikeus saada 
käyttöönsä myös ne tiedot, joihin henkilöstä tehty turvallisuusarvio perustuu. Esityksessä 
todetaan lisäksi, että tällaisia tietoja käsitellessään tuomioistuimen tulee harkita, miten kussakin 
yksittäisessä tapauksessa tasapainotetaan valtion turvallisuusedut ja yksilön oikeuksien 
toteutuminen ja missä laajuudessa asianosaiselle voidaan antaa tieto häntä koskevasta 
turvallisuusarviosta ja sen perusteista. Hallituksen esityksen mukaan lähtökohtana on tällöinkin, 
että henkilöä koskeva päätös ei saisi syntyä sellaisen tietoaineiston perusteella, josta hänellä ei 
olisi mahdollisuutta saada tietoa. Tieto voitaisiin jättää antamatta asianosaiselle, mikäli sen 
antaminen johtaisi Suojelupoliisin tiedon hankinnan vaarantumiseen tai muutoin aiheuttaisi uhan 
kansalliselle turvallisuudelle. 
 
Suojelupoliisi toteaa, että henkilötietolainsäädännön mukaan henkilöllä ei ole pääsäännöstä 
poiketen tarkastusoikeutta Suojelupoliisin rekistereihin eikä hänelle voida antaa tietoa myöskään 
siitä on hänet rekisteröity vai ei. Valtion turvallisuuden kannalta muodostuisi kestämättömäksi 
tilanne, jossa asianosaiselle olisi luovutettava ne tiedot joiden perusteella Suojelupoliisi vastustaa 
esimerkiksi henkilön maahantuloa. Lisäksi ulkomaalaisasioiden asianosaiset tulisivat muita 
henkilöitä parempaan asemaan. Suojelupoliisi kiinnittää lakivaliokunnan huomiota esityksessä 
myös siihen, että riippumattoman tuomioistuimen arviointi korvaisi joissain tapauksissa täysin 
Suojelupoliisissa olevan osaamisen ja ammattitaidon arvioida tietojen merkitys valtion 
turvallisuuden kannalta. 
 
Lisäksi Suojelupoliisi toteaa, että sen tiedustelutiedot perustuvat usein kansainvälisiltä 
yhteistyökumppaneilta saatuihin tietoihin, jotka perustuvat heidän lähteisiinsä. Näiden 
paljastuminen vaarantaisi myös toisten maiden turvallisuusetuja. Tällöin menetetään 
kansainvälinen luottamus, jolloin tietojen saanti muiden maiden tiedustelu- ja turvalli-
suuspalveluilta vaikeutuu ja Suojelupoliisin toimintaedellytykset vaarantuvat. 
 
Hallituksen esityksen sivulla 31 todetaan, että 3 momentin säännös tulisi sovellettavaksi vain 
siinä tapauksessa, että hallintoviranomainen on tuomioistuimen käsityksen mukaan toiminut 
oikein, vaikka asianosaista ei ole kuultu tietystä asiakirjaselvityksestä. Tällöin tuomioistuin 
harkitsisi, edellyttääkö oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimus asianosaisjulkisuuden 
laajempaa toteuttamista tuomioistuinkäsittelyssä kuin hallintomenettelyssä. 
Suojelupoliisi kiinnittää lakivaliokunnan huomiota siihen, että hallituksen esityksen sivulla 29 
todetaan kuitenkin, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan määräyksiä oikeudesta 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ei tavallisesti sovelleta ulkomaalaisasioihin. Myös 
oikeuskirjallisuudessa on todettu, että ulkomaalaisasiat ja kansalaisuusasiat eivät kuulu 6 artiklan 
alaisuuteen. Näihin asioihin voi kuitenkin liittyä ihmisoikeussopimuksen materiaalisiin 
oikeuksiin liittyviä kysymyksiä, kuten yksityis-ja perhe-elämän suoja tai epäinhimillisen kohtelun 
kielto.1 Esimerkiksi oleskelulupaa tai turvapaikan myöntämistä koskevassa asiassa on kyse 
hakemusasiasta eikä varsinaisesta oikeudenkäyntiasiasta, jossa on selkeästi kaksi osapuolta. 
 
Suojelupoliisin näkemyksen mukaan ei ole perusteltua laajentaa kansallisessa lainsäädännössä 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen prosessuaalisten määräysten soveltamista sellaisiin 
asiaryhmiin, joihin sitä ei ole vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti sovellettu. Tämä 
poikkeaisi myös muissa ihmisoikeussopimuksen allekirjoittaneissa valtioissa voimassa olevasta 
sääntelystä. 
 
Edellä olevan perusteella suojelupoliisi esittää että, lakivaliokunta harkitsisi 9 §:n 3 momentin 
sanamuodon muuttamista siten, että momentti kuuluisi seuraavasti: 
 
"Sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään, hallintotuomioistuin voi jättää antamatta 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n 2 momentin 1 tai 6 kohdassa 
mainitun salassa pidettäväksi säädetyn tiedon, jos tiedon antamatta jättäminen on välttämätöntä 
salassapitosäännöksessä tarkoitetun edun suojaamiseksi, poist. " 
 
Suojelupoliisin käsityksen mukaan tämä muutos nostaisi salassapitokynnystä viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain säännöksestä ja lisäisi Suojelupoliisin lausuntojen osalta 
tapauskohtaista harkintaa. 

                                            
1 Hallberg ym. Oikeuden perusteokset - Perusoikeudet, s 659. WSOY Lakitieto 1999. 
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Hallituksen esityksen tavoitteena on lisätä oikeudenkäynnin avoimuutta sekä 
ratkaista julkisuuden ja yksityisyyden välinen ristiriita asianosaisen oikeusturvan 
takaavalla tavalla. Tavoitteena on myös selkeyttää sääntelyä. 
 
Verohallituksen näkemyksen mukaan esitys vastaa sille asetettuja tavoitteita. 
Ehdotuksen mukaan verotustiedot olisivat hallintolainkäytössä pääosin vastaavalla 
tavalla salassa pidettäviä kuin verohallinnossa. Tämä on perusteltua ja välttämätöntä 
verotustietoihin liittyvien yksityisten ja yleisten salas-sapitointressien sekä verotuksen 
oikeellisuuden näkökulmasta. 
 
Verotustietojen salassapitovelvoitteista 
 
Verotusasiakirjat ja tiedot ovat pääsääntöisesti salassa pidettäviä. Verotustietojen 
julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 4 §:n 1 momentin mukaan 
verotusasiakirjat, jotka koskevat verovelvollisen taloudellista asemaa, sekä muut 
sellaiset verotusasiakirjat, joista ilmene tunnistettavissa olevaa verovelvollista 
koskevia tietoja on pidettävä salassa. Julkisia ovat ainoastaan lain 5 - 9 ja 21 §:ssä 
määritellyt asiakirjat ja rekisterit. 
 
Verotustietojen salassapito on siten kattava. Se merkitsee muun muassa sitä, että 
tiedot ja asiakirjat, jotka muualla hallinnossa ovat julkisia, muuttuvat verotusta varten 
annettuina salassa pidettäviksi verotustiedoiksi ja asiakirjoiksi. Näin esimerkiksi 
henkilötunnus, osoitteet, kiinteistötiedot tai tuomioistuimissa annetut päätökset. 
 
Lain 1 §:n 1 momentin mukaan lakia sovelletaan verotusta varten verohallinnolle 
annettuihin ja verohallinnossa laadittuihin yksittäistä verovelvollista koskeviin 
asiakirjoihin (verotusasiakirjat) ja niihin sisältyviin tietoihin (verotustiedot). Mitä laissa 
säädetään verovelvollisesta, koskee myös muuta ilmoittamis- ja tiedonantovelvollista 
sekä yhtymää. 
 
Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 1 §:n 2 momentin 
mukaan lakia sovelletaan myös muutoksenhaku- ja muulle viranomaiselle 
annettuihin tai siellä laadittuihin asiakirjoihin, joihin sisältyy 1 momentissa 
tarkoitettuja verotustietoja. 
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Lain 22 §:n mukaan korkein hallinto-oikeus ja hallinto-oikeus voivat julkaista 
veroasiassa antamansa päätöksen sekä keskusverolautakunta antamansa 
ennakkoratkaisun sanamuodon mukaisena tai lyhennettynä siten, ettei siitä ilmene 
verovelvollisen nimeä taikka yksityistä luonnollista henkilöä koskevia tietoja, joista 
verovelvollinen on tunnistettavissa. 
 
Perustuslakivaliokunnan lausunto 40/2005 vp. 
 
Verotustietojen julkisuussääntelyyn liittyen voidaan todeta, että varallisuusveron 
kumoamista koskevan hallituksen esityksen käsittelyn yhteydessä 
perustuslakivaliokunta antoi asiasta lausunnon 40/2005 vp. Hallituksen esityksen 
(HE 144/2005 vp.) perusteluissa todettiin muun muassa, että valtioneuvoston piirissä 
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on tarkoitus käynnistää jatkovalmistelu ehdotettua seik-kaperäisemmän sääntelyn 
aikaan saamiseksi varallisuustietojen julkisuuteen liittyvistä kysymyksistä. 
 
Perustuslakivaliokunta katsoi lausunnossaan, että tällaisen selvityksen yhteydessä 
on syytä arvioida verotustietojen julkisuuslain rakennetta ja sen suhdetta 
perustuslain 12 §:n 2 momentin säännöksiin. Julkisuus on perustuslaista ilmenevä 
pääsääntö, johon lailla voidaan erikseen säätää rajoituksia. Valiokunnan mielestä 
salassapidon pääsääntöön perustuva verotustietojen julkisuuslaki ilmentää 
perustuslain näkökulmasta nurinkurista lähtökohtaa. Valiokunta totesi, että 
verotustietojen julkisuuslain rakennetta on syytä kehittää perustuslain lähtökohtia 
paremmin vastaavaksi. 
 
Lakiesityksen HE 12/2006 vp. yksityikohtia 
 
Lakiesityksestä voi yleisesti todeta, että ehdotetut säännökset laiksi oikeudenkäynnin 
julkisuudesta hallintotuomioistuimissa selkiyttävät ja korjaavat verotustietojen 
salassapitoon liittyneitä ongelmia. Verotuspäätösten osalta poistuisi mahdollisuus 
yhdistää päätös diaaritietojen avulla tunnistettavaan verovelvolliseen. Verotuksessa 
oikeuskäytäntö on yksi tärkeä oikeuslähde. Ehdotettu sääntely mahdollistaa 
hallintolainkäytön valvonnan ja antaa suojaa verovelvollisen taloudellista asemaa, 
liike- ja ammattisalaisuuksia samoin kuin yksityiselämän suojan piiriin kuuluville 
muille verotustiedoille. Verovelvollisten verotustietojen julkiseksi tulo 
hallintolainkäytössä voi olla esteenä valitusten vireillepanossa ja näin vaarantaa 
verovelvollisten oikeusturvaa. Ehdotus on siten verovelvollisen oikeusturvaa ja 
verotuksen oikeellisuutta lisäävä 
 
Lakiesityksen 5 §:n johdosta voidaan todeta se, että kaikki verovalituksia koskevat 
asiat olisivat verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain nojalla 
salassa pidettäviä. Diaaritiedoista tai muusta vastaavasta asiakirjarekisteristä 
voitaisiin kuitenkin antaa tietoja ehdotetun lain nojalla tai julkisuuslain 10.2 §:n 
mukaisesti anonymisoituina. 
 
Muutoksenhaun tarve korostuu verotuksessa monista syistä johtuen mm. verotuksen 
massamenettelyluonteesta, sivullistahoilta kerättävien tietojen määrästä samoin kuin 
verolainsäädännön tulkinnanvaraisuudesta ja vuosittaisista muutoksista. 
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Lakiehdotuksen 6 §:n ja 8 §:n nojalla annettavat salassa pidettävät tunnistetiedot ja 
oikeudenkäyntiasiakirjat säilyisivät salassapidon piirissä, vaikka salassa pidettävä 
tieto annettaisiin henkilön oikeuksien tai velvollisuuksien hoitamiseksi tai niihin 
verrattavasta hyväksyttävästä syystä (6 §) taikka oikeudenmukaisen 
oikeudenkäynnin taikka asiaan liittyvän tärkeän yleisen tai yksityisen edun 
turvaamiseksi (8 §). Esimerkiksi salassa pidettävien verotustietojen saajaa sitoisi 
julkisuuslain 23 §:n mukainen vaitiolovelvollisuus. 
 
Ehdotuksen 11 §:n mukaan suullinen käsittely voitaisiin toimittaa kokonaan tai 
osittain yleisön läsnä olematta muun muassa veroasioissa. Käsittely olisi julkinen, jos 
tämä olisi tarpeen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamiseksi. Myös 
yksityisen asianosaisen pyynnöstä suullinen käsittely voitaisiin toimittaa 
ehdotuksessa mainituin rajauksin yleisön läsnä olematta, jos julkisesta käsittelystä 
olisi asianosaiselle erityistä haittaa ja suljettu käsittely edistäisi tuomioistuimen 
tiedonsaantia. Tämä soveltuisi myös verovelvollisen pyyntöihin. Käsittelyssä läsnä 
olevia koskisi julkisuuslain 23 §:n mukainen vaitiolovelvollisuus. 
 
Hallintotuomioistuimen ratkaisut olisivat lakiesityksen 16.2 §:n nojalla salassa 
pidettäviä siltä osin kuin se olisi välttämätöntä salassa pidettävän edun 
suojaamiseksi. Asiassa, jossa henkilön tunnistetiedot pidetään salassa 5 §:n nojalla, 
annettaisiin päätös siten, ettei siitä ilmene henkilön tunnistetietoja. Tämä koskisi 
muun muassa verotusta koskevia ratkaisuja. Hallintotuomioistuin voisi kuitenkin 
päättää, että päätös olisi julkinen siinä laajuudessa kuin se on tarpeen asiaan 
liittyvän tärkeän yleisen tai yksityisen edun vuoksi. 
 
Verohallitus totesi oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa (20.9.2005 dnro 
870/09/2005) oikeusministeriön työryhmämietinnöstä 2005:6 muun muassa, että 
veroasiat tulisi rajata yksittäistapauksittain tehtävien julkisuusratkaisujen ulkopuolelle, 
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jotta tietojen mahdollinen julkisuus ei estäisi muutoksenhakua. Lausunnossa todettiin 
edelleen, että jos veroasioita ei kuitenkaan voitaisi rajata kokonaan säännösten 
soveltamisalan ulkopuolelle, tulisi säännöksiä oikeudenkäyntiasiakirjojen, suullisen 
käsittelyn ja päätöksen julkisuudesta soveltaa veroasioissa vain erittäin poikkeuk-
sellisissa asioissa. 
 
Lakiesityksen ehdotetut yksittäistapauksittain tehtävät päätökset päätöksen 
julkisuudesta vastannevat Verohallituksen lähtökohtaa siitä, että julkisuutta 
sovellettaisiin veroasioissa poikkeuksellisesti. 
 
Lopuksi 
 
Verohallitus ei esitä muutoksia käsiteltävänä olevaan esitykseen. 
 
Lisäksi voidaan todeta, että verotustietojen julkisuutta ja salassapitoa koskevaa 
lainsäädännön uudistamista selvitetään parhaillaan muun muassa Verohallituksen 
asettamassa työryhmässä. 
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Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi (HE 12/2006 vp) 
 
 
Yleiset lähtökohdat 
 
Oikeudenkäynnin julkisuus hallintotuomioistuimissa 

 
Hallintolainkäytössä ratkaistavien asioiden painoarvo, yhteiskunnallinen merkitys ja/tai taloudelliset 
vaikutukset ovat nykyään usein huomattavia. Tämä koskee esimerkiksi kilpailu-, elinkeino-, kaavoitus-, 
rakennus- ja ympäristöasioita sekä keskeistä osaa EU-oikeuden toimeenpanosta. Myös perus- ja 
ihmisoikeuksien toteuttamisen valvonnassa hallintotuomioistuimilla on keskeinen rooli. Varsinkin tämän 
luonteisissa yhteiskunnallisesti erittäin merkittävissä asioissa on tärkeää, että tuomiovaltaa 
hallintotuomioistuimissa käytetään avoimesti. 
 
Hallintolainkäyttö on nykyään käytännössä suurimmaksi osaksi kirjallista ja hallintotuomioistuimissa 
käsitellään runsaasti myös salassapidettäviä asiakirjoja. Oikeudenkäyntiin hallintotuomioistuimissa 
kohdistuu silti yleistä kiinnostusta ja legitiimejä tiedonsaantitarpeita. Hallinnossa sovellettavat 
salassapitoperusteet eivät näin ollen voi automaattisesti muodostua oikeudenkäynnin julkisuuden 
rajoituksiksi. 
 
Oikeudenkäynnin avoimuutta toteutettaessa on kuitenkin otettava huomioon myös aiheelliset ja 
perustellut salassapitointressit, joilla suojataan muun muassa yksityisyyttä esimerkiksi sosiaali- ja 
terveysasioissa ja taloudellisia etuja etenkin liike- ja ammattisalaisuuden osalta. Hallintolainkäyttöä 
koskevassa sääntelyssä etenkin yksityisyyden ja liikesalaisuuksien suoja on siis sovitettava yhteen 
oikeudenkäynnin julkisuuden vaatimusten kanssa. Huomioon on siten otettava sekä salassapitointressit 
että tuomioistuinmenettelyn julkisuus osana oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. 
 
Käytännössä on esimerkiksi ilmeistä, että yksityisen ihmisen sosiaalietuutta tai terveydenhoitoa 
koskevassa yksittäisessä asiassa yleisöjulkisuuteen ei ole tarvetta. Yhteiskunnallisesti merkittävässä ja 
yleistä kiinnostusta herättävässä asiassa yleisöjulkisuuden turvaamiselle on sen sijaan vankkoja 
perusteita, kun tällainen asia on hallintotuomioistuimen käsiteltävänä. Hallituksen esitys mahdollistaa 
asianmukaisen intressipunninnan, jossa oikeudenkäynnin julkisuus, lakisääteiset ja legitiimit 
salassapitointressit sekä oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuden vaatimukset voidaan asianmukaisesti 
sovittaa yhteen. 
 
Sekä hallintotuomioistuimet että yleiset tuomioistuimet käyttävät tuomiovaltaa, mikä sinänsä puoltaisi 
yhtenäisen oikeudenkäynnin julkisuutta sääntelevän lain säätämistä. Ratkaiseva kysymys ei kuitenkaan 
ole, säädetäänkö hallintolainkäyttöä koskeva erillinen julkisuuslaki vai ei, vaan se, miten ja millä 
perusteella hallintolainkäytön julkisuus määräytyy. Hallintolainkäytön julkisuutta koskeva erillinen laki on 
perusteltu, kun siinä otetaan asianmukaisesti huomioon avoimuus ja julkisuus tuomiovallan käytössä 
sekä hallintaprosessin erityispiirteet. Tältä osin lakiehdotusta voidaan pitää lähtökohdiltaan 
asianmukaisena ja riittävän selkeänä. 

 
Hallintotoiminnan ja oikeudenkäynnin peruserot 

 
Hallintolainkäyttö on tuomiovallan käyttöä ja korostetusti yksilön oikeusturvan toteuttamista. 
Hallintolainkäytössä on lisäksi olennaista oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimusten 
noudattaminen. Nämä funktionaaliset ja menettelylliset piirteet erottavat hallintolainkäytön 
toimeenpanosta huolehtivien hallintoviranomaisten tehtävistä ja hallintomenettelystä. 
Hallintoviranomaisen asiakirjan siirtyminen muutoksenhaun johdosta hallintotuomioistuimeen ei näin 
ollen välttämättä merkitse tai edellytä, että siihen edelleen tuomioistuimessa sovelletaan kaavamaisesti 
samoja julkisuussäännöksiä kuin hallintoviranomaisessa. Tältä kannalta onkin perusteltua, että 
hallituksen esityksessä korostetaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimusten huomioon 
ottamista hallintotuomioistuimen julkisuussääntelyn toteuttamisessa (erityisesti 8, 9.3 ja 11.1 §). Myös 
tärkeä yleisen tai yksityinen etu voidaan ottaa huomioon salassapitosäännöksiä sovellettaessa (16.3 §). 



 

 

 
Merkittävänä erona hallintotoiminnan ja oikeudenkäynnin välillä on myös se, että julkisuusintressi 
saattaa oikeudenkäynnissä olla vieläkin vahvempi kuin hallintoviranomaisten toiminnassa yleensä (ks. 
tältä osin myös Perustuslakivaliokunnan lausunto 43/1998 vp). Tämän tiedonsaanti-intressin ei voida 
nyky-yhteiskunnassa enää arvioida rajoittuvan ensisijaisesti rikosoikeudenkäynteihin. Koska 
hallintotuomioistuinten päätöksillä voi olla merkittävä yhteisöllinen, yhteiskunnallinen tai taloudellinen 
merkitys, hallintoasioita koskeviin oikeudenkäynteihin kohdistuu lisääntyvästi yleistä kiinnostusta. Tältä 
osin on myönteistä, että esityksessä on pyritty hallitusti laajentamaan oikeudenkäynnin julkisuutta 
hallintoasioissa. 
 
Kun hallintotuomioistuimet käsittelevät hallintopäätöksiin kohdistuvia muutoksenhakuja, ne ovat ja 
niiden tulee edelleen olla hallintokoneistosta riippumattomia toimielimiä myös menettelylliseltä kannalta. 
Sama lähtökohta soveltuu periaatteessa myös julkisuussääntelyyn: hallintoviranomaisia koskevat 
julkisuussäännökset voivat tulla sovellettavaksi myös hallintotuomioistuimissa, mutta hallintolainkäytön 
funktionaaliset ja menettelylliset erityispiirteet on lisäksi otettava huomioon säänneltäessä oikeuden-
käynnin julkisuutta. Hallituksen esityksessä nämä näkökohdat on otettu asianmukaisesti huomioon 
etenkin korostamalla oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimusten huomioon ottamista ja 
julkisuuden maksimointia myös hallintotuomioistuinten toiminnassa. 

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset 
 
Hallituksen esityksessä on toteutettu eräällä tavalla kaksijakoinen sääntelymalli julkisen ja 
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamiseksi. Lähtökohtana on, että oikeudenkäyntiasiakirjojen ja 
suullisen käsittelyn julkisuutta sekä asianosaisjulkisuutta voidaan hallintotuomioistuimissa edelleen lain 
nojalla rajoittaa suhteellisen laajasti turvautumatta erityisiin salassapitomääräyksiin. Julkisuuden 
rajoituksia ei lakiehdotuksen 9.3 ja 11.1 §:n mukaan saa kuitenkaan soveltaa niin, että 
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutuminen vaarantuisi. Tällainen sääntelymalli mahdollistaa 
sen, että hallintotuomioistuin pystyy yksittäisessä oikeudenkäynnissä ottamaan huomioon sekä 
hallintotoiminnassa sovellettavat lakiperustaiset salassapitosäännökset että yleisö- ja 
asianosaisjulkisuutta korostavat oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset, jotka voivat olla 
myös ristiriidassa keskenään. 
 
Sääntelymalli toimii ainakin kirjoitetun lain tasolla hyvin, koska siinä irrotetaan toisistaan 
hallintotoiminnan salassapitosääntely ja oikeudenkäynnin lähtökohtana oleva julkisuusperiaate siten, 
että julkisuuslaki ei enää nykyiseen tapaan automaattisesti ja mekaanisesti määrittele rajoittavasti 
oikeudenkäynnin julkisuutta hallintotuomioistuimessa. Tämän vuoksi ehdotettua perusratkaisua voidaan 
pitää myös perustuslain 21 §:n 1 ja 2 momentin vaatimukset täyttävänä. Sääntelymalli sopeutuu 
vastaavasta syystä myös ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklan vaatimuksiin. 
 
Ongelman saattaa kuitenkin muodostaa hallintotuomioistuimelle sälytetty laajahko harkintavalta, joka 
kohdistuu oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuden toteuttamiseen ja varmistamiseen oikeudenkäynnin 
julkisuussäännöksiä sovellettaessa. Hallintotuomioistuimen tulisi viime kädessä vastata siitä, että 
yksittäisessä oikeudenkäynnissä sovitetaan asianmukaisesti yhteen sekä hallintoa koskevat 
salassapitosäännökset että tuomioistuinmenettelyssä ratkaisevan tärkeät oikeudenmukaisen 
oikeudenkäynnin vaatimukset. Tämä ei käytännössä ole välttämättä helppoa. 
 
Todennäköisesti yhteensovittamiseen liittyvät ongelmat eivät kuitenkaan muodostu ylipääsemättömiksi, 
sillä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteuttaminen kuuluu joka tapauksessa muutenkin 
hallintotuomioistuimen perustehtäviin. Mainittujen säännösten asianmukainen soveltaminen edellyttää 
kuitenkin käytännössä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin peruskriteerien merkityksen selventämistä 
hallintotuomioistuinten toiminnassa. Tämä voi edellyttää paitsi koulutuksen lisäämistä myös 
hallintolainkäyttölain uudistamista siten, että oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin peruskriteerit - erityi-
sesti prosessin vastavuoroisuuden ja tasapuolisuuden edellytykset - määritellään laissa nykyistä 
selkeämmin ja yksityiskohtaisemmin. 

 
Ehdotus laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa 
 
1 § Julkisuusperiaate 

 
Julkisuusperiaate merkitsee lähtökohtaa, jonka mukaan asiakirja tai toiminta on yleensä julkista, jollei 
julkisuutta ole erikseen erityisin perustein ja välttämättömistä syistä ra 
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joitettu. Julkisuusperiaatetta korostava säännös on aiheellinen lain alussa. Sitä vahvistaa vielä osaltaan 
3 §:n säännös. Sen mukaan myös hallintotuomioistuimissa sovelletaan yleensä julkisuuslakia. Tämä 
merkitsee myös sitä, että julkisuuslain julkisuusperiaatetta täsmentävät yleissäännökset (etenkin 
julkisuuslain 3, 10 ja 17 §) tulevat näin sovellettaviksi hallintotuomioistuimissakin. 

 
4-6 ja 8 § Oikeudenkäyntiä koskevien tietojen julkisuus 

 
Peruslähtökohtana oikeudenkäyntiä koskevien tietojen julkisuutta määrittelevissä säännöksissä on 
sovittaa yhteen yhtäältä oikeudenkäynnin julkisuuden edellyttämä yksilöivä tieto oikeudenkäynnistä ja 
sen osapuolista sekä toisaalta legitiimit, lakiin perustuvat salassapitointressit. Ehdotettua sääntelyä 
voidaan yleisesti ottaen pitää riittävän tasapainoisena molempien näkökohtien kannalta. 
 
Salassa pidettäviä tunnistetietoja koskeva 5 §:n 1 momentti rajoittaa kuitenkin asianosaisen tai muun 
osallisen henkilöllisyyttä koskevan tiedon julkisuutta. Sääntely sisältää näin olennaisen poikkeuksen 
siitä periaatteesta, että oikeudenkäynnin julkisuuteen kuuluu myös yksilöivä tieto oikeudenkäynnistä. 
Tunnistetietojen salassa pidolle on kuitenkin tässä tapauksessa hyväksyttävät ja varsin painavat 
perusteet. Merkitystä on ensinnäkin sillä, että tunnistetietojen salassa pito suojaa 5 §:n 1 momentissa 
määriteltyjä yksilön ja yrityksen kannalta keskeisiä salassapitointressejä. Toisaalta merkitystä on 
silläkin, että tunnistetietojen pitäminen salassa 5 §:n 1 momentin nojalla voinee laajentaa 
hallintotuomioistuimen ratkaisun sisällöllistä julkisuutta 16 §:n 2 momenttia sovellettaessa. Näin 
voidaan maksimoida yleisön mahdollisuus seurata tuomioistuimen päätösvallan käyttöä, mikä on 
oikeudenkäynnin julkisuuden kannalta keskeinen tavoite. 
 
Voidaan arvioida, että tunnistetietojen julkisuuden rajoitukset on määritelty 5 §:n 1 momentissa riittävän 
suppeasti ja täsmällisesti. Säännös on myös tyhjentävä, sillä muut salassapitosäännökset eivät 4 §:n 1 
momentin mukaan tule sovellettavaksi näihin tunnistetietoihin. Salassa pidettäviä tunnistetietoja 
koskevan säännöksen soveltaminen ei voine käytännössä myöskään muodostua täysin kaavamaiseksi, 
sillä lakiehdotuksen 8 §:n mukaan muuten salassa pidettävä tunnistetieto, voidaan antaa siinä 
laajuudessa kuin se on tarpeen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin taikka tärkeän yleisen tai yksi-
tyisen edun suojaamiseksi. Joustavuutta mahdollistaa jonkin verran sekin, että asianosainen voisi 5 §:n 
2 momentin mukaan antaa luvan ("asianosaisen pyynnöstä") tunnistetietojensa julkistamiseen. 
 
Tunnistetietojen salassa pito kohdistuisi asianosaisen tai muun asiaan osallisen "henkilöllisyyteen". 
Tällä tarkoitetaan perustelujen mukaan (s. 22) myös oikeushenkilön nimeä ja muita vastaavia 
tunnistetietoja, mitä voidaan pitää sekä johdonmukaisena että salassapitosäännösten suojelukohde 
huomioon ottaen myös välttämättömänä. Säännöksen täsmentäminen tältä osin saattaa olla aiheellista. 

 
5 

 

9 § Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin 
 
Hallituksen esitystä edeltäneessä työryhmän mietinnössä (2005:6) ehdotettiin, että hal-
lintotuomioistuimelle määriteltäisiin aktiivinen velvollisuus antaa asianosaiselle tieto oikeudenkäynnissä 
esitetyistä vaatimuksista ja selvityksistä, jotka voivat tai ovat voineet vaikuttaa hänen asiansa 
käsittelyyn. Säännös on nyt muokattu muotoon, jonka mukaan asianosaisella on "vain" oikeus saada 
tällaiset tiedot. Muotoiluun ei ole kuitenkaan huomauttamista, koska hallintotuomioistuimen velvollisuus 
tällaisen tiedon antamiseen perustuu hallintolainkäyttölain 34 §:ssä. Ehdotetulla säännöksellä on myös 
tätä kautta kiinteä yhteys oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kuuluviin yhdenvertaisuuden ja 
vastavuoroisuuden periaatteisiin. Niiden mukaan on selvää, että 9 §:n 1 momentin säännöstä ei - 
ottaen huomioon mm. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Fortum-ratkaisu (2003) - voida soveltaa 
niin, että hallintotuomioistuin yksipuolisesti arvioi, voiko tai onko asiakirja voinut vaikuttaa asian 
käsittelyyn. 
 
Lakiehdotuksen 9 §:n 3 momentti ja siihen liittyvä julkisuuslain 11 §:n 3 momentin muutos sisältävät 
kohennuksen nykytilaan, vaikka asianosaisjulkisuuden rajoitusperusteet edelleen säilyvät varsin 
laajoina ja väljästi muotoiltuna. Kokonaisuutena arvioituna työryhmän ehdotus asianosaisjulkisuuden 
rajoitusten sääntelemiseksi kuitenkin sopeutuu oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksiin, 
koska kyseisiä rajoituksia ei saa soveltaa niin, että rajoitukset vaarantaisivat oikeudenmukaisen 
oikeudenkäynnin toteutumisen. Tämä puolestaan edellyttää, että asianosaisjulkisuutta on mahdollista 
rajoittaa vain, kun se on välttämätöntä, mitä 9 §:n 3 momentissa nimenomaisesti edellytetäänkin. 



 

 

Koska asianosaisjulkisuuden puutteellinen toteuttaminen hallintolainkäytössä on johtanut useisiin 
langettaviin päätöksiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, säännöksen asianmukaiseen 
soveltamiseen ja välttämättömyys-kriteerin suppeaan soveltamiseen on paikallaan kiinnittää erityistä 
huomiota. 

 
10-11 § Suullisen käsittelyn julkisuus 

 
Suullisen käsittelyn julkisuutta koskevat säännökset poikkeavat periaatteellisesti merkittävällä tavalla 
nykyisestä, koska salassa pidettävän asiakirjan esittäminen oikeudenkäynnissä ei enää automaattisesti 
edellytä asian käsittelyä suljetuin ovin. Hallintotoimintaa koskeva salassapitosääntely ei siis tältäkään 
osin automaattisesti tule sovellettavaksi hallintotuomioistuimessa, vaan tuomioistuimen on 
oikeudenkäynnin julkisuutta ja salassapitoa arvioidessaan otettava huomioon julkisuusperiaate ja 
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaaminen. Tältä kannalta on tärkeää myös se, että 11 §:n 1 
momentissa mahdollistetaan osittain suljetuin ovin tapahtuva käsittely. 
 
Lakiehdotuksen 11 §:n 2 momentti sisältää melko laajan ja väljän poikkeamisen oikeudenkäynnin 
julkisuudesta. Julkisuuden asianosaiselle aiheuttama erityinen haitta riittäisi lähtökohtaisesti 
poikkeuksen toteuttamiseen, jos yksityinen asianosainen sitä pyytää. Lisäkriteerinä on kuitenkin asian 
selvittämisen edistäminen. Tätä voidaan pitää hyväksyttävänä ja varsin painavana perusteena 
oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuden ja hallintaprosessin perusfunktioiden kannalta. 

16 § Hallintotuomioistuimen ratkaisun julkisuus 
 
Päätöksen julkisuus määräytyisi säännösehdotuksen mukaan yleensä julkisuuslain mukaan. Myöskään 
tältä osin hallintoviranomaisen asiakirjaa koskevat salassapitosäännökset eivät kuitenkaan tule 
sellaisenaan sovellettaviksi, vaan hallintotuomioistuimen on lisäksi arvioitava, onko päätöksessä olevan 
tiedon salaaminen välttämätöntä salassa pidettävän edun suojaamiseksi. Lisäksi salassapidosta 
voidaan 16 §:n 3 momentin mukaan poiketa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen asiaan liittyvän 
tärkeän yleisen tai yksityisen edun vuoksi. 
 
Päätöksen julkisuutta lisäävänä varsin tärkeänä uutena säännöksenä voidaan pitää 2 momentin toisen 
virkkeen säännöstä, jonka mukaan päätös on lähtökohtaisesti julkinen kokonaisuudessaan, kun 
asianosaisen tunnistetiedot peitetään päätöksestä. Tällöin päätöksessä voidaan yleensä julkistaa 
muuten salassapidettävä tieto, ellei salassapito muusta syystä ole välttämätön salassa pidettävän edun 
suojaamiseksi. Myös tämän säännöksen soveltaminen voi edellyttää punnintaa salassapitoa puoltavien 
intressien ja julkisuuden välillä, mutta päätöksen julkisuuden maksimointiin tähtäävä tavoite on joka 
tapauksessa perusteltu. 
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Professori Heikki Kulia HE 12/2006 vp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lakivaliokunnalle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esitän hallituksen esityksestä 12/2006 laiksi oikeuderikäynnin julkisuudesta 
hallintotuomioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeksi kunnioittavasti seuraavan. 
 

Hallituksen esitys on lähtökohdiltaan hyvin perusteltu. Esityksen yleisenä tavoitteena on 
lisätä oikeudenkäynnin avoimuutta sekä ratkaista julkisuuden ja yksityisyyden välinen 
ristiriita asianosaisten oikeusturvan takaavalla tavalla. 
 

Aivan kaikissa kohdissa ehdotetun lain soveltamissuhde JulkisuusL:iin ei ole täysin selvä. 
Siitä jäljempänä jokunen esimerkki. 

Pykäläkohtaista tarkastelua 4 § :  

Diaariin otetaan käytännössä muitakin tietoja kuin pykälän 1 momentissa 
mainittuja. Sen vuoksi olisi selvyyden vuoksi aihetta lisätä 1 momentin loppuun 
maininta siitä, että muihin tietoihin sovelletaan oikeudenkäyntiasiakirjoja 
koskevia säännöksiä. 
 

7 § :  
Valitus on mainittu eräänä oikeudenkäyntiasiakirjana. Asianmukaisempaa olisi 
käyttää sanaa valituskirjelmä, joka on hallintolainkäyttölaissa käytetty termi. 
Oikeudellisessa kielenkäytössä valitus viittaa ensi sijassa sen nimiseen 
muutoksenhakukeinoon. 
 

9 § , 15 §: 
Ehdotettujen pykälien mukaan tuomioistuimen neuvottelu on pidettävä salassa, 
myös asianosaiselta. Aikaisempaan verrattuna sääntely on jonkin verran 
tiukempi. Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että nykyään sovellettavan JulkisuusL 
11.3 §:n mukaan tuomioistuin voi antaa asianosaiselle tietoja harkintansa 
mukaan. Ehdotuksen mukaan lupaharkinta määräytyy JulkisuusL 7 luvun 
yleisten säännösten mukaisesti, eikä asianosainen olisi enää erityisasemassa. 
Selvyyden vuoksi 15 §:ään olisi joka tapauksessa aihetta lisätä maininta 
tiedonsaannin mahdollisuudesta JulkisuusL 7 luvun nojalla. 
 

Ehdotettu neuvottelun salassapidon aika, 80 vuotta asian vireilletulosta, on 
suhteettoman pitkä ja vaikeasti perusteltavissa varsinkin, kun otetaan huomioon, 



 

 

että yksittäisen tuomarin virkaura on pituudeltaan yleensä enintään noin 40 
vuotta. 
 

16 §: 
Toisen momentin mukainen harkinnanvarainen tietojen antaminen on osaltaan 
sidoksissa JulkisuusL 17 §:n mukaiseen velvollisuuteen ottaa huomioon siinä 
mainitut tiedonsaantioikeudet ja niitä takaavat harkinnan rajoitusperiaatteet. 
Kyseiseen JulkisuusL:n pykälään ei kuitenkaan viitata perusteluiden tässä 
kohdassa eikä juuri muuallakaan perusteluissa. 
Oman ongelmansa muodostaa kyseisen JulkisuusL 17 §:n 3 momentin so-
veltamissuhde 16 §:ssä ehdotettuun sääntelyyn. JulkisuusL 17 §:n 3 momentissa 
säädetään muun muassa, että tietoja annetaan muille kuin viranomaisille ja niissä 
toimiville vain, jos tiedon antamiseen on painava yleinen syy. Onko tämä 
edellytys otettava huomioon myös ehdotetun lain 16 §:n 2 momenttia 
sovellettaessa? Asia on tulkinnanvarainen tässä ja eräissä muissakin 
harkintatilanteissa. 
 
 

13.6.2006 
 
 
 
 
 

Heikki Kulia 
hallinto-oikeuden professori 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle ' 
 
 
Oikeustoimittajat ry:n lausunto ehdotetusta laista oikeudenkäynnin julkisuudesta 
hallintotuomioistuimissa (HE 12/2006) 
 
 
Hallituksen esityksessä on merkittäviä puutteita, jotka todellisuudessa kaventavat hallintolainkäytön 
julkisuutta. Merkittävin niistä on diaarijulkisuuden leikkaaminen. Lakiesityksessä luovutaan aiemmasta hyvin 
periaatteellisesta diaarijulkisuudesta, jonka mukaan oikeusjutuissa on ollut saatavilla tieto siitä ketä päätös 
koskee. 
 
Ehdotetussa muodossa hallintolainkäyttö irtaantuu liian selkeästi yleisten tuomioistuinten 
julkisuussäännöksistä. Koska hallintolainkäytössä on ensisijaisesti kyse oikeudenkäynnistä, sen julkisuuden 
pitäisi olla laajempaa kuin viranomaistoiminnan. Nyt ehdotetussa muodossa hallintolainkäyttö rinnastuu 
viranomaistoiminnan jatkeeksi, eikä kansalaisten mahdollisuudeksi saada oikaistua viranomaisten erheellistä 
menettelyä. 
 
Luotettavuus oikeusjärjestelmään heikkenee, koska asioita massasalataan järjestelmällisesti. Näin syntyy 
vaikutelma, että salailulla halutaan peittää asioita, jotka eivät viranomaiskoneiston jatkoksi alistetun 
oikeuslaitoksen virheiden johdosta kestä julkisuutta. 
 
Oikeudenkäytön läpinäkyvyydellä eli yleisöjulkisuudella on tarkoitus edistää Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
6 artiklan tarkoituksen toteutumista eli oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, jonka takaaminen on yksi jokaisen 
demokraattisen yhteiskunnan perustavanlaatuinen periaate. Tässä lakiesityksessä tämä ei kaikilta osin 
toteudu. 
 
Oikeustoimittajat ry haluaa muistuttaa, että perustuslain 12 §:n 2 momentin mukaan rajoitukset 
julkisuusperiaatteesta ovat sallittuja vain välttämättömistä syistä. Oikeuslaitoksessa diaaritietojen 
salaamisesta ei saisi tulla rutiininomaista toimenpidettä, jota sovelletaan laajasti. Sen pitäisi olla poikkeus, jota 
käytetään vain erittäin harvoin. 
 
 
Pykäläkohtaisia kommentteja: 
 
4 § Oikeudenkäyntiä koskevien tietojen julkisuus ia 5 S Salassa pidettävät tunnistetiedot 
 
Ehdotetussa muodossa diaarin tunnistetiedot salataan järjestelmällisesti laajojen asiaryhmien osalta. Enää ei 
olisi saatavissa tietoa siitä ketä päätös koskee, jos asiassa on kyse esim. elinkeinotoiminnasta, henkilön 
varallisuudesta, ulkomaalaisasioista, sosiaalihuollosta, sairaanhoidosta, opetuksesta ja osallistumisesta 
yhdistystoimintaan (julkisuuslain 24 § 1 mom kohdat 20, 23-32) tai veroista. 
 
Se aiheuttaa seuraavia ongelmia: 

 
-   Mistään ei ole saatavissa tietoa siitä, ketä päätös koskee. Oikeudenkäyttö menettää yleistä 

merkitystään, koska päätökset eivät enää oikeastaan koske ketään "todellista ihmistä". 
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-   Suojamekanismit ovat jo olemassa. Media-alan oma eettinen säännöstö, Journalistin ohjeet, 
pitää huolen siitä, että tiedotusvälineet julkaisevat asianosaisten nimiä hallintojutuissa vain 
harvoin ja silloinkin yleensä asianosaisten suostumuksella. 
 
Lakiehdotuksen perusteluissa todetaan, että ongelmana on ollut, että vaikka 
päätösjäljennöksistä on peitetty asianosaisten nimet, diaarin perusteella on ollut mahdollista 
yhdistellä tietoja ja näin saada selville, ketä päätös koskee. Oikeustoimittajat ry ihmettelee, 
mikä tässä on ongelma. Käsityksemme mukaan tämä ei ole ongelma lainkaan, vaan osa 
normaalia julkisuusperiaatetta, joka mahdollistaa päätösten yksilöimisen ja tunnistamisen. 
 
Diaarisalaamisen seurauksia: 

o  Oikeudenkäytön kontrolloitavuus vähenee. 
o  Toimitusten työ vaikeutuu: Esimerkkinä autoverojuttu, jossa Antti Siilinin nimi olisi 

salattu. Toimitusten olisi ollut mahdotonta selvittää onko Siilin oikea asianosainen. 
Miten saada yhteys kansalaiseen, joka esim. leikkausjonoasiassa selättänyt 
terveydenhoitopiirin? 

o  Yksityiselämän rangaistussäännöksissä (rikoslain 24 luku 8 §) on säädetty että 
yhteiskunnallista valtaa käyttävien yksityiselämän suoja on kapeampi kuin ns. 
tavallisten ihmisten. Lakiehdotus diaaritietojen salaamisesta kaventaa merkittävästi 
mahdollisuutta seurata tämän henkilöryhmän hallinto-oikeusjuttujen käsittelyä. 
Esimerkiksi veroasioissa nämä asiat voivat olla taloudellisesta näkökulmasta hyvin 
merkittäviä yhteiskunnallisesti. 

o  Kun diaarista ei ole saatavissa yksilöityä tietoa oikeusjutuista etukäteen, toimittajien 
on lähdettävä hallinto-oikeuden kansliaan selaamaan juttuja. Tämä tarkoittaa sitä, 
että kanslioissa työmäärä lisääntyy merkittävästi mustaamiskäytännön takia. 

 
Pykälä olisi muutettava rakenteeltaan sellaiseksi, että massasalaamisesta luovutaan ja diaaritiedot voidaan 
oikeuden päätöksellä salata erityisen arkaluonteisissa jutuissa, jos asianosainen niin vaatii. 
 
11 S Suljettu käsittely 
 
Kun hallintotuomioistuinten toiminta rinnastetaan täysin viranomaistoimintaan, salaisten käsittelyjen 
määrä lisääntyy entisestään. Oikeudenkäytön julkisuus vähenee. 
 
 
13 § Yleisön läsnäolon rajoittaminen 
 
Todistajansuojelun perusteella ei pitäisi voida poistaa oikeussalista koko yleisöä, vaan vain uhkaavat henkilöt. 
 

18 S Julkisuutta koskevan ratkaisun tekeminen 
 
Asiakirjan pyytäjän näkökulmasta menettelytapa julkisen päätöksen saamiseksi on aivan liian monimutkainen, 
koska se tuo rutiinikeinoksi yksinkertaiseenkin asiaan pitkän julkisuuslain mukaisen valitustien. 
 
Puuttuva pykälä: 
Lakiesityksestä on pudotettu pois kohta, joka aiemmissa työryhmäversioissa oli. Siinä oli kyse siitä, että 
hallintotuomioistuinten on pidettävä luetteloa hallinnollista vapaudenriistoa koskevissa asioissa. Jos tällaista 
luetteloa ei pidetä, Suomessa mahdollistuu tilanne, jossa ihmisen vapaus voidaan viranomaisten päätöksellä 
riistää ilman, että kukaan saa siitä tietää. Mielisairaalaan sulkemista on monissa maissa käytetty poliittisten 
vankien säilyttämiseen. Suomen lainsäädännön ei missään nimessä pitäisi antaa siihen edes mahdollisuutta. 
 
Lakiin olisi lisättävä seuraavanlainen pykälä, jossa ei siis olisi kyse siitä, että mielisairaalaan sulkemisen 
perustelut olisivat julkisia, vaan tieto siitä, että näin on tehty: Kyse on siis nimenomaan sellaisista tapauksista, 
joissa asianosainen on valittanut lääkärien päätöksestä. 

 
"X §. Luettelo hallinnollista vapaudenriistoa koskevissa asioissa ja sen julkisuus. Hallintotuomioistuinten on 
pidettävä luetteloa niistä henkilöistä, joiden hallinnollista vapaudenriistoa koskevaa asiaa on käsitelty 
tuomioistuimessa viimeisen kahden vuoden aikana alistuksena tai valituksena. Luetteloon merkitään 
henkilön tunnistetiedot asian tultua hallintotuomioistuimessa vireille ja tiedot poistetaan kahden vuoden 
kuluttua viimeisimmästä merkinnästä. Luettelosta löytyy tieto siitä onko henkilön vapaus riistetty 
hallinnollisella päätöksellä ja koska päätös on tehty. 
Jokaisella on oikeus saada nähtäväkseen luetteloon merkityt tiedot. Tietojen luovuttamisesta kopiona 
säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa." 

 

Muut ehdotetut lait: 
 
Lakipaketissa ehdotetaan myös muutosta julkisuuslain 16 §:ään, jossa käsitellään asiakirjojen antamistapoja. 
Esityksessä todetaan, että " Kopion videotallenteesta tai muusta vastaavasta tallenteesta, jolla on 
viranomaisen kuvaama kuulustelu tai muu tapahtuma, jossa henkilöä kuullaan, saa kuitenkin antaa vain 
erityisestä syystä, jollei kuultu anna siihen suostumustaan." 
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Oikeustoimittajat ry ei pidä tätä muutosta hyvänä, eikä ne sille perusteluja. Yhdistyksen mielestä sillä ei ole 
eroa onko kuulustelu paperilla vai videolla eli tallennemuodolla ei ole merkitystä. Salaamisesta pitää päättää 
asiasisällön ei tallennemuodon mukaan. 
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Lisäselvitystä hallituksen esitykseen laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuo-
mioistuimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 12/2006 vp) 
 
 
1) Neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluvien tietojen arkistointi 
 
Hallintotuomioistuimen asiantuntijajäsen (esimerkiksi vakuutusoikeuden lääkärijäsen tai hallinto-
oikeuden asiantuntijajäsen lastensuojeluasioissa) on ehdotuksen mukaan tuomioistuimen 
neuvottelusalaisuuden kannalta samassa asemassa kuin muutkin tuomioistuinten jäsenet. Tämä vastaa 
nykyistä sääntelyä sekä hallintotuomioistuimissa että yleisissä tuomioistuimissa. 
 
Nykyisin tuomioistuimen neuvottelusalaisuus perustuu tuomarinvalaa koskevaan sääntelyyn 
oikeudenkäymiskaaressa2 ja tuomioistuinten organisaatiolaeissa3 sekä julkisuuslakiin.4 

 
Neuvottelusalaisuutta on perinteisesti pidetty tärkeänä tuomioistuimen riippumattomuuden vuoksi ja 
sen vuoksi, että tuomioistuimen jäsenet voivat päätöstä tehdessään keskustella asiaan liittyvistä 
seikoista riittävän avoimesti ja perusteellisesti. Keskustelun pohjalta päädytään ratkaisuun, joka 
perusteluineen ilmenee tuomioistuimen päätöksestä. Päätökseen liitetään myös mahdolliset eriävät 
mielipiteet, joten nekin ilmenevät päätöksen liitteistä. 
 
Tuomioistuimen neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluvien tietojen julkiseksi tulon ajankohdasta ei 
nykyisin ole selkeää säännöstä. Ehdotuksen mukaan ne tulisivat julkisiksi 80 vuoden kuluttua asian 
vireille tulosta tuomioistuimessa (15 §). Aikaisemminkin niistä voisi olla mahdollista saada tietoja 
esimerkiksi tutkimuksen tekemistä varten, mutta tämä olisi viranomaisen harkinnassa.5 

Julkiseksi tulon määräaika olisi sama riippumatta siitä, millaisia tietoja neuvottelusalaisuuden piiriin 
kuuluviin asiakirjoihin sisältyy.6 Sama määräaika koskisi myös yleisiä tuomioistuimia (ks. HE 
13/2006 vp, ehdotus laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa, 9 §:n 1 
momentin 6 k, 11 §:n 1 momentin 1 virkkeen loppuosa ja 23 §). 
 
Neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluu vain tuomioistuimen sisäinen päätösneuvottelu, jota voidaan 
käydä sekä suullisesti että kirjallisesti ennen päätöksen tekemistä. Neuvottelusalai-suus koskee vain 
tuomioistuimen jäsenten ja asian esittelijän välistä päätösneuvottelua. Sen piiriin eivät kuulu 
ulkopuolisilta asiantuntijoilta pyydetyt lausunnot tai muu lisäselvitys. 
 
Kun asia ratkaistaan tuomioistuimessa kirjallisessa käsittelyssä, neuvottelusalaisuuden piiriin 
kuuluvia tietoja voi sisältyä esittelymuistioon tai vastaavaan päätöksen valmistelua varten 
tuomioistuimessa laadittuun asiakirjaan. Esittelymuistion laatimisessa on erilaisia käytäntöjä eri 
tuomioistuimissa. Lainsäädännössä ei edellytetä, että hallintotuomioistuimessa laaditaan 
esittelymuistio, joten on mahdollista, että sitä ei aina laadita. Tavallista kuitenkin on, että hal-
lintotuomioistuimessa laaditaan päätösistuntoa varten esittelymuistio tai käsittelymuistio. Muistio 
kuuluu neuvottelusalaisuuden piiriin siltä osin kuin siihen sisältyy asian ja ratkaisuvaihtoehtojen 
arviointia. Kun oikeudenkäyntiasiakirjat kiertävät ennen tuomioistuimen istuntoa jäsenillä, he voivat 
liittää muistioon kommenttejaan esittelijälle ja muille jäsenille. Käsittelymuistio kommentteineen 
liitetään yleensä oikeudenkäyntiasiakirjoihin. 
 

                                            
Oikeudenkäymiskaaren 1 luvun 6a ja 7 §:ssä säädetään tuomarinvalasta (OK 1:7: "...minä en myöskään ennen tuomion 
julistamista enkä sen jälestä ilmaise oikeutta käyville enkä muille niitä neuvotteluita, joita Oikeus suljettujen ovien takana 
pitää..."). 
3 Esimerkiksi hallinto-oikeuslain 9 §:ssä ja vakuutusoikeuskin 7 §:ssä säädetään näiden tuomioistuinten jäsenten velvollisuudesta 
vannoa tuomarinvala tai antaa tuomarinvakuutus siten kuin oikeudenkäymiskaaren 1 luvun 6a ja 7 §:ssä säädetään. 
4 Asianosaisen tiedonsaantioikeutta koskevan julkisuuslain 11 §:n 3 momentin mukaan siltä osin kuin asiakirja sisältää tietoja 
oikeudenkäymiskaaren 1 luvun 7 §:ssä tarkoitetusta neuvottelusta, tiedon asiakirjasta saa vain viranomaisen luvalla. Tästä 
julkisuuslain 11 §:n 3 momentin säännöksestä ehdotetaan luovuttavaksi. Käytännössä tuomioistuimet eivät yleensä ole antaneet 
tämän säännöksen nojalla asianosaisille neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja. 
5 Ks. julkisuuslain 28 §, jonka mukaan viranomainen voi antaa yksittäistapauksessa luvan tietojen saamiseen salassa pidettävästä 
asiakirjasta esimerkiksi tieteellistä tutkimusta varten. Esimerkiksi ratkaisussa KKO 2004:90 tutkimuslupa annettiin kuitenkin vain 
muihin tietoihin, mutta ei tuomioistuimen neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluviin tietoihin. 
6 Vrt. julkisuuslain 31 §, jonka mukaan asiakirjan salassapitoaika on 25 vuotta, jollei toisin ole säädetty. Yksityiselämän 
suojaamiseksi lain 24 §:n 1 momentin 24-32 kohdassa salassa pidettäväksi säädetyn tai niitä vastaavan muussa laissa salassa 
pidettäväksi säädetyn asiakirjan salassapitoaika on 50 vuotta sen henkilön kuolemasta, jota asia koskee, tai jollei tästä ole tietoa, 
100 vuotta. 



 

 

Osa oikeudenkäyntiasiakirjoista tuhotaan tuomioistuimessa tietyn määräajan kuluttua, mutta osa 
säilytetään pysyvästi. Pysyvästi säilytettävät asiakirjat siirretään kansallisarkistoon tai maakunta-
arkistoon, joissa pysyvä säilytys tapahtuu pääosin sähköisessä muodossa. 
 
Arkistolain (831/1994) mukaan arkistolaitos (kansallisarkisto tai maakunta-arkisto) määrää 
arkistonmuodostajan tekemän esityksen pohjalta, mitkä asiakirjat tai asiakirjoihin sisältyvät tiedot 
säilytetään pysyvästi (8 § 3 mora.). Muiden asiakirjojen ja tietojen osalta arkistonmuodostajan on 
määrättävä tehtävien hoidon tuloksena kertyvien asiakirjojen säilytysajat ja -tavat sekä ylläpidettävä 
arkistonmuodostussuunnitelmaa (8 § 2 mom.). 
 
Arkistonmuodostussuunnitelmat ovat viranomaiskohtaisia, joten jokaisella hallintotuomioistuimella 
on oma arkistonmuodostamissuunnitelma. 
 
Yleisten hallintotuomioistuinten arkistonmuodostussuunnitelmat on valmisteltu hallinto-oikeuksien 
ja korkeimman hallinto-oikeuden sekä kansallisarkiston yhteistyönä, joten ne rakentuvat 
samankaltaisille periaatteille. Näiden periaatteiden mukaan jokaisesta oikeudenkäynnistä säilytetään 
pysyvästi ainakin tuomioistuimen päätös. Niissä asioissa, joissa ratkaisu on julkaistu7, säilytetään 
pysyvästi myös hallintotuomioistuimen oikeudenkäyntiaineisto kokonaisuudessaan. Säilytettävään 
oikeudenkäyntiaineistoon sisältyy tällöin myös esittelymuistio. 
Vakuutusoikeudessa säilytetään nykyisin pysyvästi päätöstaltiot ja äänestyspöytäkirjataltiot sekä 
täysistunnossa ratkaistuissa asioissa myös käsittelymuistiot. Muut asiakirjat hävitetään 50 vuoden 
kuluttua. 
 
Muutoksenhakulautakuntia koskevat niiden omat arkistonmuodostussuunnitelmat ja arkistolaitoksen 
määräykset pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista. 
 
Käytännössä on siten mahdollista - ja todennäköistäkin - että kansallisarkistossa ja maakunta-
arkistoissa on tuomioistuimen neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluvaa oikeudenkäyntiaineistoa, joka 
koskee yli 80 vuotta aikaisemmin vireille tulleita oikeudenkäyntejä. Tällaista pysyvästi säilytettävää 
aineistoa on kuitenkin vain osasta oikeudenkäyntejä. 
 
Neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluvaan aineistoon voi sisältyä myös asianosaisten yksityisyyden 
piiriin kuuluvia tietoja. Kun oikeudenkäynnin julkisuutta koskevissa laeissa säädettäisiin 
neuvottelusalaisuuden piiriin kuuluvien tietojen julkiseksi tulemisesta, tämä merkitsisi, että muutkin 
kuin asianosaiset voisivat saada nämä tiedot 80 vuoden kuluttua asian vireille tulosta 
tuomioistuimessa. 
 
2) Tuomioistuimen diaaritietojen sisällöstä ja julkisuudesta 
 
Tuomioistuimen diaarista eli tuomioistuimen käsittelemistään asioista pitämästä luettelosta tulee olla 
saatavissa keskeiset käsiteltävää asiaa koskevat tiedot. Hyvästä tiedonhallintatavasta on 
perussäännökset julkisuuslain 5 luvussa ja julkisuusasetuksessa (1030/1999). Diaariin sisältyvien 
henkilötietojen käsittelyssä sovelletaan henkilötietolakia (523/1999).8 

 
Oikeusministeriön hallinnonalalla pidetään nykyisin yllä useita erilaisia asianhallinta-, diaari-ja 
rekisterijärjestelmiä, jotka sisältävät tietoa käsiteltävistä asioista. 
 
Korkeimmalla oikeudella, korkeimmalla hallinto-oikeudella, hovioikeuksilla, hallinto-oikeuksilla, 
markkinaoikeudella, työtuomioistuimella ja vakuutusoikeudella on kaikilla omat 
asianhallintajärjestelmänsä. Asianhallintajärjestelmään tallennettavia tietoja ovat tiedot asianosaisista, 
näiden asemasta, asiasta, asian käsittelystä ja käsittelyvaiheesta, välitoimista, istunnoista ja 
ratkaisusta. 
 
Oikeushallinnossa on myös eräitä valtakunnallisia rekistereitä, joista Kyösti (tuomioistuinten 
kyselykäyttöjärjestelmä) on käytössä myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa, hallinto-oikeuksissa 
ja vakuutusoikeudessa. Järjestelmä sisältää asian diaarinumeron, saapumispäivän, vireilletulopäivän, 
tiedon asian julkisuudesta/salassapidosta, asianosaistiedot (mm. nimi, henkilötunnus), asiaryhmän, 
muutoksenhaunalaisen päätöksen tiedot, asian käsittelytiedot sekä lainvoimaisuus- tai valitustiedot. 
Yleisöllä on tässä järjestelmässä mahdollisuus selailla ja hakea yksittäiseen tuomioistuimeen 
saapuneiden asioiden julkisia diaaritietoja ratkaisupäivän ja diaarinumeron perusteella 

                                            
7 Hallinto-oikeuksien ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja julkaistaan sähköisessä FINLEX-tietopankissa. Korkeimman 
hallinto-oikeuden ratkaisuja julkaistaan myös vuosikirjoissa. FINLEX-tietopankissa julkaistaan vuosittain yhteensä noin 160-200 
hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua. 
8 Henkilötietolain mukaan henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai 
elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä 
taloudessa eläviä koskeviksi (3 § 1 k.). 



 

 

tuomioistuimen kirjaamossa sijaitsevalta asiakaspäätteeltä. Selailla voidaan myös muun kuin sen 
tuomioistuimen diaaritietoja, jossa asiakaspääte sijaitsee. 
Tarkoituksena on muodostaa oikeushallintoviranomaisten nykyisistä rekistereistä oikeushallinnon 
valtakunnallinen tietojärjestelmä, josta säädettäisiin erillinen laki. Lakia valmistellaan parhaillaan 
työryhmän ehdotuksen ja siitä saatujen lausuntojen pohjalta.9 

 
Tuomioistuimen diaarin tietosisältöä koskevat säännökset ja diaarikäytäntö eivät ratkaise sitä 
kysymystä, mitä tietoja tuomioistuimen diaarista annetaan ulkopuolisille. Tämä määräytyy sen 
mukaan, mitä oikeudenkäyntiä koskevien tietojen julkisuudesta ja salassa pidettävien tietojen 
antamisesta säädetään julkisuuslainsäädännössä. 
 
Lakiehdotuksen 4 §:n mukaan hallintotuomioistuimen diaariin tai vastaavaan asiakirjarekisteriin 
merkityt tiedot 

- asiaa käsittelevästä tuomioistuimesta, 
- asianosaisen tai muun asiaan osallisen henkilöllisyydestä, 
- muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen tehneestä viranomaisesta, 
- asian yksilöidystä laadusta ja 
- asian käsittelyn vaiheista sekä suullisen käsittelyn ajankohdasta ja paikasta ovat 

salassapitosäännösten estämättä heti julkisia, jollei 5 §:stä muuta johdu. 
 
Ehdotuksen 5 §:n mukaan hallintotuomioistuimen diaariin ja vastaavaan asiakirjarekisteriin merkityt 
tiedot asianosaisen tai muun asiaan osallisen henkilöllisyydestä on pidettävä salassa, jos ne yhdessä 
muiden hallintotuomioistuimen asiakirjarekisteriin tai päätökseen merkittyjen muiden tietojen kanssa 
ilmaisevat 

- salassa pidettäväksi säädetyn verotustiedon tai 
- henkilön yksityisyyden tai turvallisuuden taikka henkilön tai yrityksen liike-tai 
ammattisalaisuuden suojaamiseksi julkisuuslaissa tai muussa laissa salassa 
pidettäväksi säädetyn tiedon. 

 
Diaarissa oleva asianosaisen tai muun asiaan osallisen tunnistetieto pidettäisiin siis salassa, jos se 
yhdessä muiden diaariin merkittyjen tietojen kanssa ilmaisee edellä mainitulla perusteella salassa 
pidettäväksi säädetyn tiedon. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun diaarista ilmenee 
asianosaisen nimen ohella, että kyse on mielenterveysasiasta tai lastensuojeluasiasta. Tällöin 
asianosaisen tunnistetieto merkittäisiin diaarissa salassa pidettäväksi, kun tunnistetieto merkitään 
diaariin. Muut 4 §:ssä luetellut diaaritiedot olisivat tällöinkin julkisia. 
 
Diaarissa oleva asianosaisen tunnistetieto pidettäisiin ehdotuksen mukaan salassa myös, jos se 
yhdessä päätökseen merkittyjen tietojen kanssa ilmaisee edellä mainitulla perusteella salassa 
pidettäväksi säädetyn tiedon. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi kilpailuasioissa. Tällöin 
asianosaisen tunnistetieto merkittäisiin diaarissa salassa pidettäväksi, kun päätös annetaan. Muut 4 
§:ssä luetellut diaaritiedot olisivat tällöinkin julkisia. Lähtökohtana olisi, että myös päätös 
perusteluineen olisi julkinen. 
 
Diaariin merkittävät 4 §:ssä tarkoitetut julkiset tiedot (asiaa käsittelevä tuomioistuin, asianosaisen tai 
muun asiaan osallisen henkilöllisyys, muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen tehnyt 
viranomainen, asian yksilöity laatu, asian käsittelyn vaiheet, suullisen käsittelyn ajankohta ja paikka) 
eivät yleensä ilmaise liike- tai ammattisalaisuuden piiriin kuuluvaa tietoa. 
Sen sijaan päätökseen ja sen perusteluihin voi sisältyä esimerkiksi kilpailuasioissa tietoja, jotka 
yhdessä diaariin merkityn tunnistetiedon kanssa ilmaisevat liike- tai ammattisalaisuuden. 
 
3) Diaaritietojen julkisuus asioissa, jotka koskevat henkilön määräämistä hoitoon hänen 
tahdostaan riippumatta 
 
Mielenterveyslain (1116/1990) 2 luvussa tarkoitetuissa tahdonvastaiseen hoitoon määräämistä 
koskevissa asioissa10 kysymystä vapaudenriistosta ei ratkaista lääketieteellisestä asiasta erillisenä 
kysymyksenä, vaan yhtenä hoitoon määräämisen edellytyksenä on aina henkilön terveydentilaan 
perustuva hoidon tarve.11 Tästä syystä asian käsittelyyn osallistuu hallinto-oikeudessa myös 
lääkärijäsen.12 

 
Diaaritietojen julkisuus ja salassapito määräytyisi tahdonvastaiseen hoitoon määräämistä koskevissa 
asioissa lakiehdotuksen 4 ja 5 §:n mukaisesti niin kuin muissakin asioissa. Hoitoon määräämistä 
                                            
Henkilötietojen käsittely oikeushallinnossa. Oikeusministeriön työryhmämietintö 2004:11. 
10 Henkilö voidaan määrätä hoitoon hänen tahdostaan riippumatta myös kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 
(519/1977), päihdehuoltolain (41/1986) tai tartuntatautilain (583/1986) nojalla. 
11 Ks. mielenterveyslain 8 §. 
12 Ks. hallinto-oikeuslain 7 §:n 1 momentin 3 kohta ja 8 §:n 2 momentin 3 kohta. 



 

 

koskevissa asioissa diaarista ilmenevä asian laatu (hoitoon määrääminen mielenterveysasiassa) 
ilmaisee henkilön terveydentilaa koskevan salassa pidettäväksi säädetyn tiedon.13 Kyseessä on tällöin 
myös henkilötietolaissa tarkoitettu arkaluonteinen henkilötieto.14 

 
Hallintotuomioistuimen käsiteltäväksi mielenterveysasia voi tulla alistuksena tai valituksena. 
Päätöksen henkilön hoitoon määräämisestä hänen tahdostaan riippumatta tekee yleensä ensi vaiheessa 
lääkäri. Eräissä tilanteissa lääkärin päätös on heti alistettava hallinto-oikeuden vahvistettavaksi.15 
Rikoksesta syytetyn hoitoon määräämisestä päätöksen tekee terveydenhuollon oikeusturvakeskus. 
Lääkärin ja terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätöksestä voidaan valittaa 
hallintotuomioistuimeen. 
 
Hallintotuomioistuimessa asianosaisella on mielenterveysasioissa edunvalvoja tai asiamies, jos hän 
ei voi hoitaa itse asiaansa (mielenterveyslain 27 §, holhoustoimesta annetun lain 8 §). 
 
Salassa pidettäväksi säädetty tunnistetieto annettaisiin ehdotuksen mukaan -jokaiselle asianosaisen 

pyynnöstä (5 § 2 mom.), -jokaiselle,jos asianosainen suostuu (6 §, JulkL 26 § 1 mom. 2 
k.), 
- viranomaiselle, jolla on oikeus saada tieto (JulkL 29 §, esim. EOA, OKa) ja 
- jokaiselle, jolle se on tarpeen oman oikeuden tai velvollisuuden hoitamiseksi tai jolla 
on muu vastaava hyväksyttävä syy tiedon saamiseen (6 §). 

Jokaisella olisi hoitoon määräämistä koskevassa asiassa oikeus saada tieto muista diaaritie-doista 
paitsi siitä, ketä vireillä oleva asia tai annettu päätös koskee. Jokainen saisi siten diaarista tiedon 
esimerkiksi asian laadusta, valituksen kohteena olleen päätöksen tehneestä viranomaisesta, asian 
käsittelyn vaiheista ja hallintotuomioistuimen ratkaisun lopputuloksesta. Jokaisella olisi myös oikeus 
saada päätösjäljennös, josta ilmenisi päätöksen yksityiskohtainen sisältö ja sen perustelut, mutta ei 
asianosaisen nimeä. 
 
Oikeudenkäynnin julkisuuteen asioissa, jotka koskevat henkilön hoitoon määräämistä hänen 
tahdostaan riippumatta, liittyy useita osa-alueita niin muissakin oikeudenkäynneissä. Erityisesti 
oikeudenkäyntiä koskevien tietojen julkisuus (diaarijulkisuus) ja päätöksen lopputuloksen julkisuus 
ovat keskeisiä silloin, kun pohditaan tällaisen oikeudenkäynnin julkisuutta vapaudenriiston kannalta. 
 
Ruotsissa keskeiset perustuslain tasoiset säännökset tuomioistuinten ja hallintoviranomaisten 
toiminnan julkisuudesta ja salassapidosta ovat painovapauslaissa (tryckfrihetsförordning 1949:105). 
Lähtökohtana on yleisten asiakirjojen julkisuus, josta voidaan poiketa painovapauslain mukaisilla 
perusteilla lailla. Salassapitoperusteista säädetään yksityiskohtaisesti salas-sapitolaissa 
(sekretesslagen 1980:100). Yhtenä salassapitoperusteena on yksilöiden henkilökohtaisten 
olosuhteiden suoja. Salassapidon piiriin kuuluvat sekä tuomioistuimissa että hallinnossa muun 
muassa henkilön terveydentilaa koskevat tiedot, jollei ole selvää, että tiedon antaminen ei aiheuta 
haittaa henkilölle tai hänen läheisilleen. Tätä salassapitoperustetta ei kuitenkaan sovelleta 
mielenterveys- tai tartuntatautiasiassa annettuun vapaudenriistoa koskevaan päätökseen.16 

 
Tällä hetkellä ei ole käytettävissä kattavia yksityiskohtaisia tietoja diaaritietojen ja päätösten 
julkisuudesta mielenterveysasioissa muissa Euroopan maissa. Eri maiden julkisuusjärjestel-mät 
poikkeavat toisistaan esimerkiksi siinä suhteessa, missä määrin tuomioistuinten ja muiden 
viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta säädetään yleislaissa tai erityissäännöksissä ja missä määrin 
asiakirjojen julkisuuteen ja salassapitoon liittyy viranomaisten harkintaa. 
 
Vapaudenriistoasian käsittelyssä hallintotuomioistuimessa on otettava huomioon Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen vaatimukset. Sopimuksen 5(4) artiklan mukaan jokaisella, jolta on riistetty 
hänen vapautensa pidättämällä tai muuten, on oikeus vaatia tuomioistuimessa, että hänen 
vapaudenriistonsa laillisuus tutkitaan viipymättä. Oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevaa 
ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaa17 ei yleensä ole sovellettu hoitoon määräämistä koskevissa 
asioissa, mutta jos tällainen päätös vaikuttaa henkilön oikeuteen määrätä omaisuudestaan tai hänen 
oikeustoimikelpoisuuteensa, se saattaa kuulua 6 artiklan soveltamisen piiriin.18 

                                            
13 Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 kohdan mukaan salassa pidettäviä asiakirjoja ovat asiakirjat, jotka sisältävät tietoja 
henkilön terveydentilasta. 
14 Henkilötietolain 1 1 §:n 7 kohdan mukaan arkaluonteisena tietona pidetään henkilötietoa, joka kuvaa henkilön terveydentilaa, 
sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia. 
15 Jos hoitoon määrätty on alaikäinen, päätös on heti alistettava hallinto-oikeuden vahvistettavaksi. Hallinto-oikeuden 
vahvistettavaksi alistetaan myös sellainen hoitoon määräämistä koskeva päätös, jossa on kyse tahdonvastaisen hoidon jatkamisesta. 
16 Ks. sekretesslagen 7 kap. 4 §. 
17 Sopimuksen 6(1) artiklan mukaan jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen 
oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen 
oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan ja häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja 
yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen 
tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin 
tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta. 
18 Ks. Matti Pellonpää, Euroopan ihmisoikeussopimus, Jyväskylä 2005, s. 348. 



 

 

Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä ovat oikeudenkäyntimenettelylle asetetut 
vaatimukset vaihdelleet vapaudenriistoasioissa jonkin verran vapaudenriiston luonteen ja tapauksen 
erityispiirteiden mukaan. Rikosperusteisen vapaudenriistoasian käsittelyssä menettelyn on tullut 
pitkälti vastata sopimuksen 6 artiklan mukaisia vaatimuksia. Muissakin asioissa menettelyn on tullut 
olla vastavuoroista, mutta suullista käsittelyä ei välttämättä ole aina vaadittu. Mielenterveysasioissa 
on kuitenkin pidetty tärkeänä asianosaisen henkilökohtaista kuulemista.19 

 
Ihmisoikeussopimuksen 8 artikla20 koskee yksityiselämän suojaa. Henkilön yksityiselämää koskevien 
rekisteritietojen on joissakin tapauksissa katsottu merkitsevän puuttumista yksityiselämään, vaikka 
valtioilla on artiklan soveltamisessa melko laaja harkintamarginaali. 0 Tapauksessa Z. v. Suomi 
(1997) katsottiin, että rikosasiassa tuomitun henkilön puolison henkilötietojen ja terveydentilaa 
koskevien tietojen mainitseminen hovioikeuden tuomiossa merkitsi 8 artiklan loukkausta. 
 
4) Asianosaisten tiedonsaantioikeus Natura 2000 -asioissa 
 
Ehdotuksen mukaan asianosaisen tiedonsaantioikeutta koskevia säännöksiä muutettaisiin niin, että 
hallintolainkäytössä asianosaisen tiedonsaantioikeus olisi laajempi kuin hallinnossa (lakiehdotuksen 9 
§ 3 momentti). 
 
Ehdotettu säännös merkitsee sitä, että hallintotuomioistuin voisi jättää salassa pidettäväksi säädetyn 
tiedon antamatta asianosaiselle vain hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa. Tieto voitaisiin jättää 
antamatta vain, jos tämä olisi välttämätöntä salassapitosäännöksessä tarkoitetun edun - esimerkiksi 
uhanalaisen eläin- tai kasvilajin - suojaamiseksi21 eikä tiedon antamatta jättäminen vaarantaisi 
oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. 
 
Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaarantumisen arvioinnissa tuomioistuimen tulisi ottaa 
huomioon erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla ja sen pohjalta syntynyt oi-
keuskäytäntö, jossa korostuu menettelyn vastavuoroisuuden vaatimus. Tällöin on kyse asianosaisen 
kuulemisesta22, mutta myös sitä laajemmasta asianosaisen oikeudesta osallistua häntä koskevaan 
oikeudenkäyntiin. 
 
On vaikea arvioida tarkasti, missä määrin ehdotettu säännös olisi laajentanut asianosaisjulkisuutta 
Natura 2000 -asioiden käsittelyssä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Asianosaisten kuulemiseen ja 
asianosaisjulkisuuteen liittyvät kysymykset on ratkaistu Natura-asioissakin tapauskohtaisesti. 
Ehdotettu säännös laajentaisi asianosaisen tiedonsaantioikeutta hallintotuomioistuimessa, mutta 
jatkossakin yksittäisiin tapauksiin liittyvät seikat vaikuttaisivat ehdotetun säännöksen 

soveltamistilanteissa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
Ks. Matti Pellonpää, Euroopan ihmisoikeussopimus s. 314 ss. 
20 Sopimuksen 8 artiklan mukaan jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiinsa ja kirjeenvaihtoonsa 
kohdistuvaa kunnioitusta. Viranomaiset eivät saa puuttua tämän oikeuden käyttämiseen, paitsi silloin kun laki sen sallii ja se on 
demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätöntä kansallisen ja yleisen turvallisuuden tai maan taloudellisen hyvinvoinnin vuoksi, 
tai epäjärjestyksen ja rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden oikeuksien ja 
vapauksien turvaamiseksi. 
21 Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 14 kohdan mukaan salassapidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat asiakirjat, jotka sisältävät 
tietoja uhanalaisista eläin- tai kasvilajeista tai arvokkaiden luonnonalueiden suojelusta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi 
kysymyksessä olevan eläin- tai kasvilajin tai alueen suojelun. 
22 Asianosaisen kuulemisesta säädetään hallintolainkäyttölain (586/1996) 34 §:ssä. 

20 Ks. Matti Pellonpää, Euroopan ihmisoikeussopimus, s. 451 ss. 
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1 Lain soveltamisala (2 § ja 20 § sekä yleisiä tuomioistuimia koskevan lain 2 §) 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että lakia oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa 
sovellettaisiin hallintotuomioistuimissa. Mitä tässä laissa säädettäisiin hallintotuomioistuimista, 
koskisi myös erityistuomioistuimia silloin, kun asian käsittelyssä sovelletaan hallintolainkäyttöä. 
Tämä merkitsisi sitä, että työtuomioistuimessa sovellettaisiin pääosin lakia oikeudenkäynnin 
julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa. Työehtosopimuksen yleissitovuutta tai työsuojelun 
poikkeuslupia koskevien asioiden käsittelyssä sovellettaisiin kuitenkin lakia oikeudenkäynnin 
julkisuudesta hallintotuomioistuimissa. 
 
Työtuomioistuin on ehdottanut, että lakia oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa ei 
ulotettaisi lainkaan työtuomioistuimeen. Työtuomioistuimessa sovelletaan kahdessa asiaryhmässä - 
työehtosopimuksen yleissitovuutta ja työsuojelun poikkeuslupia koskevissa asioissa - 
hallintolainkäyttölain säännöksiä valituskirjelmästä, valitusasian käsittelystä ja selvittämisestä sekä 
oikeudenkäyntikuluista kahdessa asiaryhmässä. Muilta osin näissäkin asia-tyhmissä noudatetaan 
työtuomioistuimesta annetun lain ja oikeudenkäymiskaaren säännöksiä. Käytännössä valitusten määrä 
on näissä asiaryhmissä ollut hyvin vähäinen. 
 
Työtuomioistuimen mukaan on epätodennäköistä, että työtuomioistuimen käsiteltäviksi kuuluvissa 
muutoksenhakuasioissa käsiteltäisiin salassa pidettäviä tietoja. Jos sellainen tilanne tulisi 
ajankohtaiseksi, asia olisi hoidettavissa soveltaen työtuomioistuimessa muutoinkin sovellettavaa lakia 
oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa. 

 
Oikeusministeriön käsityksen mukaan työtuomioistuimessa käsitellään vain harvoin 
valituksia, joiden käsittelyssä sovelletaan hallintolainkäyttölakia. Yleisiä 
tuomioistuimia koskevan julkisuussääntelyn soveltamisesta ei käytännössä ilmeisesti 
aiheutuisi ongelmia. 
 
Oikeusministeriö ei vastusta ehdotettua muutosta. Se voitaisiin toteuttaa muuttamalla 
lakiehdotuksen 2 §:n 2 momentti ja 20 §:n 1 momentti. Muutettuina ne kuuluisivat 
seuraavasti: 
 
2 §  
Lain soveltamisala 
 
Hallintotuomioistuimella tarkoitetaan tässä laissa korkeinta hallinto-oikeutta, hallinto-
oikeutta ja vakuutusoikeutta. Mitä tässä laissa säädetään hallintotuomioistuimesta, 
koskee myös markkinaoikeutta (poist.) ja muutoksenhakuasioita käsittelemään 
perustettua lautakuntaa silloin, kun asian käsittelyssä sovelletaan 
hallintolainkäyttölakia (586/1996). 
 
20 § 
Muutoksenhaku hallintoasiana tehtyyn päätökseen 
 
Tässä laissa tarkoitettuun hallinto-oikeuden, vakuutusoikeuden ja markkinaoikeuden 
(poist.) hallintopäätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. 



 

 

Ehdotetut muutokset heijastuisivat myös lakiin oikeudenkäynnin julkisuudesta 
yleisissä tuomioistuimissa (HE 13/2006 vp). Sen 2 §:n 1 ja 2 momentti tulisi muuttaa 
kuulumaan seuraavasti: 
 
2 §  
Lain soveltamisala 
 
Tässä laissa säädetään oikeudenkäynnin ja oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuudesta 
valtakunnanoikeudessa, korkeimmassa oikeudessa, hovioikeudessa, käräjäoikeudessa, 
työtuomioistuimessa ja sotaoikeudessa. 
 
Tätä lakia sovelletaan myös niihin (poist.) markkinaoikeudessa käsiteltäviin asioihin, 
joihin ei sovelleta hallintolainkäyttölakia (586/1996). 

 
 
2 Henkilöllisyyttä koskevien diaaritietojen salassapito (5 §) 
 
Hallituksen esityksen mukaan lähtökohtana olisi, että diaaritiedot ovat julkisia. Diaaritietoja 
koskisivat oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuutta koskevat säännökset, joten diaaritietojen sa-
lassapidosta olisi voimassa, mitä julkisuuslaissa (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 
621/1999) tai muussa laissa säädetään. Lakiehdotuksen 4 §:ssä luetellaan tiedot, jotka olisivat 
kuitenkin salassapitosäännösten estämättä julkisia, jollei 5 §:stä muuta johdu. Lakiehdotuksen 5 §:n 
mukaan hallintotuomioistuimen diaariin merkityt tiedot asianosaisen tai muun asiaan osallisen 
henkilöllisyydestä olisi pidettävä salassa, jos ne yhdessä hallintotuomioistuimen diaariin tai 
päätökseen merkittyjen tietojen kanssa ilmaisevat 

- julkisuuslain 1 momentin 20 tai 23-32 kohdassa salassa pidettäväksi säädetyn tiedon, 
- verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetussa laissa (1346/1999) salassa 
pidettäväksi säädetyn tiedon, tai 
- henkilön yksityisyyden tai turvallisuuden taikka henkilön tai yrityksen liike- ja 
ammattisalaisuuden suojaamiseksi muussa laissa salassa pidettäväksi säädetyn tiedon. 

Asianosaisen pyynnöstä hänen tunnistetietonsa olisivat kuitenkin tässä säännöksessä tarkoitetussa 
tapauksessakin julkisia. 
 
Helsingin hallinto-oikeus kiinnittää huomiota siihen, että lakiesityksen 5 §:n 1 momentissa esitetään 
salassa pidettäviksi vain yksityisen asianosaisen henkilöllisyyttä koskevat diaaritiedot, vaikka 
esimerkiksi veroasioissa asianosainen on usein yritys tai yhteisö. Myös professori Olli Mäenpää 
viittaa siihen, että säännöstä saattaa olla tarpeen tältä osin täsmentää. 

 
Oikeusministeriö toteaa, että esityksen perustelujen mukaan säännöksessä tarkoitetaan 
myös oikeushenkilön nimeä ja vastaavia tunnistetietoja. Säännöstä voitaisiin 
oikeusministeriön käsityksen mukaan kuitenkin selkeyden vuoksi täsmentää niin, että 
siinä ilmaisu "tiedot asianosaisen ...henkilöllisyydestä" korvattaisiin ilmaisulla 
"asianosaisen...tunnistetiedot". 

 
Oikeustoimittajat ry:n mukaan esityksessä on merkittäviä puutteita, jotka todellisuudessa kaventavat 
hallintolainkäytön julkisuutta. Merkittävin niistä on diaarijulkisuuden leikkaaminen. 

 
4 

Yhdistyksen mukaan suojamekanismit ovat jo olemassa, sillä media-alan oma eettinen säännöstö 
(Journalistin ohjeet) pitää huolen siitä, että tiedotusvälineet julkaisevat asianosaisten nimiä 
hailintojuruissa vain harvoin ja silloinkin yleensä asianosaisten suostumuksella. Diaari-tietojen 
salassapitoa koskeva säännös tulisi muuttaa sellaiseksi, että massasalaamisesta luovutaan ja 
diaaritiedot voidaan oikeuden päätöksellä salata erityisen arkaluonteisissa jutuissa, jos asianosainen 
niin vaatii. Lakiin olisi lisättävä pykälä siitä, että hallintotuomioistuimen on pidettävä julkista 
luetteloa hallinnollista vapaudenriistoa koskevista asioista. 

 
Oikeusministeriön käsityksen mukaan asianosaiset hoitavat useimmissa tapauksissa 
hallintolainkäyttöasiansa ilman asianajajaa tai muuta asiamiestä. Tästä syystä 
lakiehdotuksessa on lähdetty siitä, että asianosaisen tunnistetietojen salassapito ei 
edellytä asianosaisen vaatimusta, mutta tunnistetiedot ovat julkisia asianosaisen 
pyynnöstä. Lisäksi salassa pidettäväksi säädetyt tunnistetiedot annettaisiin 
- henkilön suostumuksella jokaiselle (julkisuuslain 26 §:n 1 mom. 2 k.) ja 
- ilman henkilön suostumusta 

 

- sille, joka tarvitsee tietoa oikeuksiensa tai velvollisuuksiensa hoi-
tamiseksi tai jolla on muu vastaava hyväksyttävä syy tiedon saamiseen 
(lakiehdotuksen 6 §), 



 

 

- valvontaviranomaiselle ja muulle viranomaiselle tietyillä edellytyksillä 
sen tehtävän hoitamista varten (julkisuuslain 26 §:n 3 mom., 29 ja 30 §) 
ja 
- viranomaisen luvalla esimerkiksi tieteellistä tutkimusta varten 
(julkisuuslain 28 §). 

 
Jos hallinnollista vapaudenriistoa koskevista asioista laadittaisiin hallintotuo-
mioistuimissa julkinen luettelo, tunnistetietojen julkisuus korostuisi mielenter-
veysasioissa vielä enemmän kuin niissä muissa asiaryhmissä, joissa tunnistetiedot ovat 
diaariin merkittyinä julkisia. 
 
Diaari tietojen julkisuudella on tärkeä merkitys hallintotuomioistuimen toiminnan 
julkisuuden toteutumisen kannalta, koska diaaritietojen kautta löytyy yhteys muihin 
asian käsittelyä koskeviin tietoihin. Toisaalta diaaritietojen asema linkkinä muihin 
samaa asiaa koskeviin tietoihin merkitsee sitä, että jos hallintotuomioistuinten 
diaaritiedot ja päätösten perustelut olisivat kokonaan julkisia, asianosaisella ei olisi 
hallintotuomioistuimissa yksityisyyden suojaa. Periaatteessa olisi mahdollista turvata 
asianosaisten yksityisyyden suoja siinäkin tapauksessa, että heidän tunnistetietonsa 
olisivat julkisia. Tällöin salassa pidettäisiin sekä diaarissa että hallintotuomioistuimen 
päätöksessä ja sen perusteluissa ne kohdat, jotka ilmaisevat yksityisyyden suojan piiriin 
kuuluvan tiedon. Diaarissa tällainen voisi olla esimerkiksi tieto asian laadusta. 
 
Media-alan omat eettiset säännöt (Journalistin ohjeet) ja Julkisen sanan neuvoston 
(JSN) toiminta liittyvät joukkoviestinnän itsesääntelyyn. Asianosaisten yksityisyyden 
suoja ei kuitenkaan liity pelkästään tietojen julkaisemiseen tiedotusvälineissä, sillä 
julkiset tiedot ovat vapaasti kaikkien - siis muidenkin kuin tiedotusvälineiden - 
saatavilla. Perusoikeutena turvattua yksityisyyden suojaa ei ole lainsäädännössä voitu 
muutoinkaan jättää pelkästään tiedotusvälineiden itsesääntelyn varaan, vaan on ollut 
tarpeen säätää laissa salassapitotilanteista ja siitä, että salassa pidettävän tiedon saajalla 
on vaitiolovelvollisuus eikä hän saa käyttää salassa pidettäviä tietoja omaksi taikka 
toisen hyödyksi eikä toisen vahingoksi (julkisuuslain 23 §). 
 
Lakiehdotuksen muuttaminen ehdotetulla tavalla ei oikeusministeriön käsityksen 
mukaan ole tarpeen. 

 
3 Maininta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamisesta (8,9 ja 11 §) 
 
Hallituksen esityksen mukaan lakiehdotuksen 8 §:ssä (oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuus), 9 §:ssä 
(asianosaisen oikeus tiedonsaantiin) ja 11 §:ssä (suljettu käsittely) viitattaisiin oikeudenmukaisen 
oikeudenkäynnin turvaamiseen. 
 
Suomen Asianajajaliitto ry on huomauttanut siitä, että ilmaus "oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 
turvaaminen" on sisällöltään epämääräinen ja tulkinnanvarainen. Tästä syystä liitto on ehdottanut, 
että lakiehdotuksen 8, 9 ja 11 §:n sanamuotoa muutettaisiin siten, että niistä poistettaisiin maininta 
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamisesta. Oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuutta (8 §) ja 
suljettua käsittelyä (11 §) koskevissa säännöksissä voitaisiin viitata asiaan liittyvään painavaan (tai 
erittäin tärkeään) yleiseen tai yksityiseen etuun, sillä ilmaisua "erittäin tärkeä yleinen tai yksityinen 
etu" käytetään myös julkisuuslaissa, joten siitä on jo syntynyt vakiintunutta soveltamiskäytäntöä. 
Asianosaisen tiedonsaantioikeutta koskevassa säännöksessä (9 §) voitaisiin viitata vain julkisuuslain 
11 §:n 2 momenttiin ja jättää pois maininta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisesta. 
 
Myös Suojelupoliisi on ehdottanut, että asianosaisen tiedonsaantioikeutta koskevasta 9 §:stä 
poistetaan maininta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisesta, koska Euroopan ih-
misoikeussopimuksen 6 artiklan määräystä ei tavallisesti ole sovellettu ulkomaalaisasioihin. 

 
Oikeusministeriön käsityksen mukaan tarkoituksena on, että nimenomaan se, että 
kyseessä olevia pykäliä (8, 9 ja 11 §) soveltaessaan tuomioistuin ottaa harkinnassaan 
huomioon oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamisen. Lähtökohtana on tällöin 
erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan määräys oikeudenmukaisesta 
oikeudenkäynnistä ja sen pohjalta syntynyt ihmisoikeustuomioistuimen 
soveltamiskäytäntö. Oikeudenmukainen oikeudenkäynti kuuluu myös perustuslain 21 
§:ssä mainittuihin perusoikeuksiin. 
 
Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kriteereille on ominaista, että niihin liittyy 
tapauskohtaista punnintaa. Tuomioistuin ottaisi punninnassaan huomioon sen, missä 
määrin ja millä tavoin Euroopan ihmisoikeussopimussopimuksen 6 artiklaa on 
sovellettu kyseessä olevassa asiaryhmässä. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 
kriteereiden täsmentämistä lainsäädännössä vaikeuttaa se, että nämä kriteerit samoin 



 

 

kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan soveltamisala täsmentyvät jatkuvasti 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä. 
 
Hallintotuomioistuinten perustehtäviin kuuluu oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 
toteuttaminen. Hallintolainkäyttölain yleisten menettelysäännösten kehittämisen 
yhteydessä voidaan arvioida, onko hallintolainkäyttölaissa tarpeen täsmentää 
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin peruskriteerejä, erityisesti vastavuoroisuuden ja 
tasapuolisuuden vaatimusta. 
 
Lakiehdotuksen muuttaminen ehdotetulla tavalla ei oikeusministeriön käsityksen 
mukaan ole tarpeen. 

4 Hankintayksikön käsite julkisuuslaissa (julkisuuslain 11 §) 
 
Hallituksen esityksen mukaan asianosaisjulkisuutta koskevassa lakiehdotuksen 9 §:n 3 momentissa 
viitataan julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohtaan. Sen mukaan asianosaisella ei ole 
tiedonsaantioikeutta viranomaisen järjestämässä tarjouskilpailussa toisen tarjouksen tekijän liike- tai 
ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin tarjouksen hintaa lukuun ottamatta. 
 
Markkinaoikeus toteaa, että viranomaisen käsite määritellään julkisuuslain 4 §:ssä. Julkisista 
hankinnoista annetun lain mukaan hankintayksikköjä ovat kuitenkin paitsi valtion, kuntien ja 
kuntainliittojen viranomaiset muun ohella oikeushenkilöt, joiden katsotaan kuuluvan julkishallintoon, 
yksiköt, joiden toimialaan kuuluu muun muassa vesi- ja energiahuolto sekä valtion liikelaitokset 
kuten myös mikä tahansa hankinnan tekijä silloin kun esimerkiksi valtion hankinnan tekemistä varten 
myöntämän tuen määrä on yli puolet hankinnan arvosta. 
 
Markkinaoikeuden mukaan julkisuuslain esitöistä ei ilmene, onko tarkoituksena ollut rajata 
julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdan soveltaminen ainoastaan tilanteisiin, joissa hankin-
tayksikkönä on 4 §:n viranomaiskäsitteen piirissä oleva taho. Jos tällaista rajausta ei ole tarkoitettu, 
olisi markkinaoikeuden mukaan syytä harkita hankintayksikön käsitteen muuttamista julkisuuslain 11 
§:n 2 momentin 6 kohdassa niin, että se vastaisi julkisista hankinnoista annetun lain mukaista 
hankintayksikön määritelmää. 

 
Oikeusministeriö toteaa, että eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys 50/2006 
vp, jossa ehdotetaan julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamista. 
Esitykseen sisältyy ehdotus uudeksi laiksi julkisista hankinnoista. Siinä säädettäisiin 
esityksen mukaan nykyistä täsmällisemmin julkisuuslain 11 §:n soveltamisesta myös 
silloin, kun kyse ei ole julkisuuslaissa tarkoitetusta viranomaisesta. Lakiehdotuksen 
muuttaminen ehdotetulla tavalla ei siten oikeusministeriön käsityksen mukaan ole 
tarpeen. 

5 Suhde muihin hallituksen esityksiin 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutoksia useisiin lakeihin, joista osa kuuluu sosiaali- ja 
terveysministeriön hallinnonalalle (lakiehdotukset 6-12). 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa, että sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu hallituksen 
esitystä valtion eläkelautakunnan ja kuntien eläkelautakunnan yhdistämisestä työelä-keasioiden 
muutoksenhakulautakunnan kanssa yhdeksi muutoksenhakuasteeksi, hallituksen esitystä 
sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnaksi sekä hallituksen esitystä työttömyysturvalautakuntaa 
koskevien säännösten muuttamiseksi. Näiden muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2007. 

Oikeusministeriö toteaa, että oikeudenkäynnin julkisuutta koskevan hallituksen 
esityksen jälkeen eduskunnalle on annettu seuraavat sosiaali- ja terveysministeriön 
hallinnonalaa koskevat hallituksen esitykset: 
1) HE 86/2006 vp laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta sekä HE 173/2006 
valtion eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, 
2) HE 182/2006 vp työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muut-
tamisesta, ja 
3) HE 167/2006 vp laiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta ja eräiden 
siihen liittyvien lakien muuttamisesta. 
 
Tästä syystä esitykseen on eduskuntakäsittelyn aikana tehtävä seuraavat muutokset: 
1) ehdotukset laiksi kunnallisen eläkelain 155 §:n muuttamisesta (8. lakiehdotus) ja 
ehdotus laiksi valtion eläkelain 23 a §:n muuttamisesta (9. lakiehdotus) poistetaan, 
2) ehdotus laiksi työttömyysturvalain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta (11. lakiehdotus) 
muutetaan koskemaan työttömyysturvalain 12 a luvun 5 §:n 3 momenttia, ja 
3) ehdotus sairausvakuutuslain 17 luvun 8 §:n muuttamisesta (12. lakiehdotus) 
muutetaan koskemaan sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 15 
§:ää. 



 

 

 
6 Muita huomautuksia 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön lausunto 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriö on kiinnittänyt huomiota siihen, että Keskuskauppakamarin 
tilintarkastuslautakunta soveltaisi muutoksenhakuasioiden käsittelyssä ehdotettua lakia oikeu-
denkäynnin julkisuudesta ja muiden asioiden käsittelyssä lakia viranomaisten toiminnan julki-
suudesta. Ministeriö katsoo, että erilaisten julkisuussäännösten soveltaminen saman lautakunnan eri 
asioihin saattaa olla ongelmallista. 

 
Oikeusministeriön käsityksen mukaan asia liittyy siihen, että samassa lautakunnassa 
ratkaistaan luonteeltaan erityyppisiä asioita. Erilaisten asioiden käsittelyssä 
Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnassa sovelletaan myös muilta osin 
erilaisia menettelysäännöksiä, sillä muutoksenhakuasioiden käsittelyssä sovelletaan 
hallintolainkäyttölakia ja muiden asioiden käsittelyssä hallintolakia. Lakiehdotuksen 
muuttaminen ehdotetulla tavalla ei oikeusministeriön käsityksen mukaan ole tarpeen. 

 
Kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan asiakirjapyynnön siirtoa koskevan lakiehdotuksen 18 §:n 3 
momentin sisältöä tulisi harkita sen vuoksi, että viranomaisen hallussa voi olla asianosaisen kannalta 
tarpeellisia asiakirjoja muustakin syystä kuin "hallintotuomioistuimelle toimittamista tai lausunnon 
antamista varten". Pykälä tulisi myös kirjoittaa selvästi velvoittavaan muotoon. Lisäksi tutkimatta 
jättämisen suhde asiakirjapyynnön siirtämiseen tulisi ilmaista säännöksessä selvemmin. 

Oikeusministeriön käsityksen mukaan 18 §:n 3 momentissa säädettäisiin tietopyynnön 
siirtämisestä hallintotuomioistuimelle niissä tilanteissa, joissa hallintoviranomaiselta 
pyydetään tietoa tai asiakirjaa, joka kuuluu tai on tarkoitus liittää 
oikeudenkäyntiaineistoon. Näissä tilanteissa tieto tai asiakirja on hallintoviranomaisen 
hallussa "hallintotuomioistuimelle toimittamista tai lausunnon antamista varten". 
Muissa tilanteissa hallintoviranomaisessa sovellettaisiin tietopyyntöön viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annettua lakia. Momentti on muotoiltu niin, että sen mukaan 
"hallintoviranomainen siirtää pyynnön...". Siirtoa koskevassa säännöksessä 
todettaisiin myös, että tietopyynnön tutkimatta jättämisestä ei tehdä päätöstä. 
Lakiehdotuksen muuttaminen ehdotetulla tavalla ei oikeusministeriön käsityksen 
mukaan ole tarpeen. 

 
Kauppa- ja teollisuusministeriö pitää muutoksenhakua koskevia lakiehdotuksen 20 ja 21 §:n 
sanamuotoja epäselvinä ja katsoo, että kyseisiin säännöksiin tulisi lisätä maininta siitä, että niissä 
säännellään muutoksenhausta nimenomaan julkisuusasiaa koskevaan päätökseen. 

 
Oikeusministeriön käsityksen mukaan on ilman nimenomaista mainintaakin selvää, 
että laissa oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa säädetään 
muutoksenhausta vain tässä laissa tarkoitettuihin päätöksiin. Lakiehdotuksen 
muuttaminen ehdotetulla tavalla ei oikeusministeriön käsityksen mukaan ole tarpeen. 

 
Professori Heikki Kullan lausunto 
 
Professori Heikki Kulia ehdottaa muutoksia muutamien säännösten (4, 7, 9, 15 ja 16 §) muotoiluun. 
Professori Kullan mukaan 
1) lakiehdotuksen 4 §:n 1 momentin loppuun olisi syytä lisätä maininta siitä, että muihin kuin 1 
momentissa lueteltuihin tietoihin sovelletaan oikeudenkäyntiasiakirjoja koskevia säännöksiä, 
2) lakiehdotuksen 7 §:ssä mainitaan valitus eräänä oikeudenkäyntiasiakirjana, mutta asianmu-
kaisempaa olisi käyttää sanaa "valituskirjelmä", sillä "valitus" viittaa ensi sijassa sen nimiseen 
muutoksenhakukei noon, 
3) neuvottelusalaisuutta koskevien 9 ja 15 §:n mukaan sääntely olisi jonkin verran nykyistä tiukempi, 
koska lupaharkinta määräytyisi julkisuuslain 7 luvun mukaisesti eikä asianosainen olisi enää 
erityisasemassa; selvyyden vuoksi olisi ainakin lisättävä maininta tiedonsaannin mahdollisuudesta 
julkisuuslain 7 luvun nojalla, 
4) ehdotettu neuvottelun salassapitoaika (15 §) on suhteettoman pitkä ja vaikeasti perusteltavissa, 
kun otetaan huomioon, että yksittäisen tuomarin virkaura on pituudeltaan yleensä enintään noin 40 
vuotta, 
5) lakiehdotuksen 16 §:n 2 momentin mukainen harkinnanvarainen tietojen antaminen on osaltaan 
sidoksissa julkisuuslain 17 §:n mukaiseen velvollisuuteen ottaa huomioon siinä mainitut 
tiedonsaantioikeudet ja niitä takaavat harkinnan rajoitusperiaatteet, mutta julkisuuslain 17 §:ään ei 
juuri viitata esityksen perusteluissapa 
6) julkisuuslain 17 §:n 3 momentin suhde lakiehdotuksen 16 §:ssä ehdotettuun sääntelyyn on 
epäselvä esimerkiksi siltä osin, onko 16 §:n 2 momenttia sovellettaessa otettava huomioon 
julkisuuslain 17 §:n 3 momentin säännös siitä, että salassa pidettäviä tietoja annetaan muille kuin 
viranomaisille vain, jos tiedon antamiseen on painava yleinen syy. 
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Oikeusministeriön käsityksen mukaan 
1) lakiehdotuksen 4 §:n l momentin loppuun lisättäväksi ehdotettu seikka ilmenee 
lakiehdotuksen 7 §:stä sekä esityksen yksityiskohtaisista perusteluista, 
2) maininta valituksesta lakiehdotuksen 7 §:ssä ei voine aiheuttaa väärinkäsityksiä, 
3) julkisuuslain 7 luvun yleisiä säännöksiä salassa pidettävän tiedon antamisesta 
sovelletaan muissakin tämän lain säännöksissä kuin 15 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa; 
yleinen viittaus julkisuuslain soveltamiseen on lakiehdotuksen 3 §:ssä, 
4) ehdotettua neuvottelun salassapitoaikaa määriteltäessä on otettu huomioon, että 
neuvottelusaiaisuuden piiriin voi kuulua myös asianosaisen yksityisyyden suojan piiriin 
kuuluvia tietoja, 
5) julkisuuslain 17 § mainitaan esityksen 1 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa; se 
koskee tiedonsaantioikeuksien huomioon ottamista päätöksenteossa muissakin kuin 
ratkaisun julkisuutta koskevissa lakiehdotuksen 16 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa, ja 
6) lakiehdotuksessa on lähtökohtana, että oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 
säännökset ovat ensisijaisia suhteessa julkisuuslakiin; tämä ilmenee lakiehdotuksen 3 
§:stä. 
 
Lakiehdotuksen muuttaminen ehdotetulla tavalla ei oikeusministeriön käsityksen 
mukaan ole tarpeen. 

 
Oikeustoimittajat ry:n lausunto 
 
Oikeustoimittajat ry:n mukaan säännös suljetusta käsittelystä merkitsee, että salaisten käsittelyjen 
määrä lisääntyy entisestään, kun hallintotuomioistuinten toiminta rinnastetaan täysin viranomaisten 
toimintaan (11 §). Todistajansuojelun perusteella ei pitäisi voida poistaa oikeussalista koko yleisöä, 
vaan vain uhkaavat henkilöt (13 §). Menettely julkisen päätöksen saamiseksi (18 §) on liian 
monimutkainen, koska se tuo rutiinikeinoksi yksinkertaiseenkin asiaan pitkän julkisuuslain mukaisen 
valitustien. 
 
Oikeustoimittajat ry ei pidä hyvänä julkisuuslain 16 §:ään ehdotettua muutosta, jossa käsitellään 
asiakirjan antamistapoja. Esityksen mukaan "kopion videotallenteesta tai muusta vastaavasta 
tallenteesta, jolla on viranomaisen kuvaama kuulustelu tai muu tapahtuma, jossa henkilöä kuullaan, 
saa kuitenkin antaa vain erityisestä syystä, jollei kuultu anna siihen suostumustaan". Oikeustoimittajat 
ry:n mielestä tallennemuodolla ei ole merkitystä. 

 
Oikeusministeriön käsityksen mukaan lakiehdotuksessa ei rinnasteta hallinto-
tuomioistuinten toimintaa viranomaisten toimintaan. Suljettua suullista käsittelyä 
koskevasta säännöksestä (11 §) samoin kuin useasta muusta lakiehdotukseen 
sisältyvästä säännöksestä ilmenee, että hallintotuomioistuin voi laajentaa asian 
käsittelyn julkisuutta tai antaa salassa pidettävän tiedon hallintoviranomaista 
laajemmin. 
 
Todtstajansuojelua koskeva säännösehdotus (13 §) vastaa yleisiä tuomioistuimia 
koskevaan esitykseen sisältyvää säännösehdotusta (20 §). Molemmissa sään-
nösehdotuksissa on todistajansuojelun perusteella tapahtuvan yleisön läsnäolon 
rajoittamisen edellytyksenä, että se on tarpeen henkilön suojaamiseksi henkeen 
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tai terveyteen kohdistuvalta uhalta. Säännöksen perusteella ei siten voida poistaa 
istunnosta muita kuin säännöksessä mainitulla tavalla uhkaavat henkilöt. 
 
Jos hallintotuomioistuimen virkamies kieltäytyy antamasta pyydettyä tietoa, hänen on 
ilmoitettava kieltäytymisen syy ja annettava tieto siitä, että asia voidaan saattaa 
hallintotuomioistuimen ratkaistavaksi tai tiedusteltava tiedon pyytäjältä, haluaako hän 
asian siirrettäväksi hallintotuomioistuimen ratkaistavaksi. Pyyntö ratkaistaan 
hallintotuomioistuimessa yleensä hallintoasiana. Hallintotuomioistuimen päätökseen 
voidaan hakea muutosta valittamalla korkeimmalta hallinto-oikeudelta (18 §). Ehdotettu 
menettely on samanlainen kuin muissakin julkisuusasioissa. 
 
Julkisuuslain 16 §:n 2 momenttiin lisättäisiin säännös, jolla rajoitettaisiin kopion 
antamista viranomaisen kuvaamasta videonauhasta. Videonauhan voisi kuitenkin aina 
saada viranomaisen luona katsottavaksi siltä osin kuin nauhalta ilmenee julkisia tietoja. 
Täydennys on tarpeen sen vuoksi, että videointia käytetään yhä useammin tietojen 
tallentamisessa. Nykyinen digitaalinen kuvankäsittely mahdollistaisi videokopioiden 
käytön eri tavoin. Niiden levittämistä esimerkiksi internetin välityksellä ei voitaisi 
estää. Tallennemuodolla on yksityisyyden suojassa muutoinkin merkitystä. Esimerkiksi 
tietoja viranomaisen rekisteristä saa kopiona vain tietyin edellytyksin, vaikka julkisia 
tietoja saa nähtäväkseen viranomaisen luona (julkisuuslain 16.3 §). Yksityisyyden 
suojan ohella tiedonantota-valla on vaikutusta viranomaisten 
tiedonsaantimahdollisuuksiin ja sitä kautta mahdollisuuksiin selvittää tehtävikseen 
kuuluvia asioita. Viranomaisten tiedonsaantimahdollisuuksien turvaaminen on 
julkisuuslain suojaama etu (esim. 24 § 1 mom.15 k.). 
 
Lakiehdotuksen muuttaminen ehdotetulla tavalla ei oikeusministeriön käsityksen 
mukaan ole tarpeen. 
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JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 14 päivänä maaliskuuta 2006 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa 

sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 12/2006 vp). 
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HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan, että oikeudenkäynnin julkisuutta hallintotuomioistuimissa koskeva 

lainsäädäntö uudistetaan kokonaisuudessaan. Oikeudenkäynnin julkisuudesta hal-

lintotuomioistuimissa säädettäisiin uusi laki. Lisäksi ehdotetaan muutoksia viranomaisten 

toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin sekä yhteentoista muuhun lakiin. 

Lakiehdotusten lähtökohtana olisi oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuus. Esityksen mukaan 

oikeudenkäyntiasiakirjan salassapitoperusteet määräytyisivät pääosin viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta annetussa laissa tai muussa laissa olevien säännösten mukaisesti. 

Hallintotuomioistuimelle annettaisiin kuitenkin mahdollisuuksia laajentaa oikeudenkäynnin 

julkisuutta tai antaa tietyin edellytyksin tietoja myös salassa pidettäväksi säädetystä asiakirjasta. 

Sääntelyssä pyrittäisiin turvaamaan erityisesti oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutuminen 

sekä päätösten ja niiden perustelujen julkisuus. Asianosaisella olisi eräissä tilanteissa oikeus saada 

tieto sellaisistakin oikeudenkäynnissä esitetyistä selvityksistä, joista hänellä ei ole ollut oikeutta 

saada tietoa hallintomenettelyssä, jos ne voivat vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn 

hallintotuomioistuimessa. 
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Perustelut 

Suullinen käsittely olisi julkinen. Se toimitettaisiin kuitenkin kokonaan tai osittain 

suljettuna, jos siinä esitetään tieto, joka on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain tai 

muun lain mukaan salassa pidettävä. Suullinen käsittely voitaisiin toimittaa suljettuna myös 

asianosaisen pyynnöstä tietyin edellytyksin. Tuomioistuin voisi päätöksellään laajentaa suullisen 

käsittelyn julkisuutta, jos tämä on tarpeen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamiseksi. 

Tiedon saamista koskeva pyyntö käsiteltäisiin tuomioistuimessa yleensä ensin vh 

ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisessa menettelyssä hallintoasiana. Tiedon 

antamisesta päätettäisiin kuitenkin lainkäyttöasiana, jos kyse on tiedon tai asiakirjan antamisesta 

oikeudenkäynnissä osallisena olevalle asianosaiselle ja asia on tarpeen ratkaista vireillä olevassa 

oikeudenkäynnissä. Lainkäyttöasiana ratkaistaisiin myös suullisen käsittelyn julkisuutta koskevat 

seikat. 

Ehdotettua lakia oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sovellettaisiin 

yleisissä hallintotuomioistuimissa ja vakuutusoikeudessa. Sitä sovellettaisiin myös 

markkinaoikeudessa, työtuomioistuimessa sekä muutoksenhakuasioita käsittelemään perustetuissa 

lautakunnissa silloin, kun asian käsittelyssä sovelletaan hallintolainkäyttölakia. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan noin puolen vuoden kuluttua siitä, kun ne on 

hyväksyttyjä vahvistettu 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 
Hallituksen esityksen perusratkaisut 

Lakivaliokunta on oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa säädettävästä laista 

antamassaan mietinnössä (ks. LaVM 24/2006 vp) todennut oikeudenkäyntien julkisuuden olevan 

yksi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin keskeisistä takeista. Siksi demokraattisen oikeusvaltion 

toimivuuden kannalta on olennaisen tärkeää, että lainsäädäntö myös tältä osin on ajanmukainen ja 

toimiva. Tämä vaatimus koskee niin hallintotuomioistuimia kuin yleisiä tuomioistuimiakin. 

Hallintolainkäytön keskeisenä tehtävänä on yksittäistapauksellisen oikeusturvan antaminen 

yksilöille ja yhteisöille. Hallintolainkäytössä käsitellään pääasiallisesti muutoksenhakuasioita, 

joissa on kyse hallintoviranomaisen hallintopäätöksestä tehdystä valituksesta. Tällainen 

sidonnaisuus hallintoon ja hallintopäätöksiin heijastuu myös oikeudenkäynnin julkisuutta 
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koskeviin kysymyksiin. Hallituksen esityksen perusteluissa (s. 4/1) todetaankin tämän esityksen ja 

yleisiä tuomioistuimia koskevan julkisuussääntelyn lähtökohtien poikkeavan toisistaan sillä tavoin, 

että hallitus on päätynyt erillisten esitysten antamiseen. 

Keskeisenä erona ehdotettujen lakien välillä on suhde viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta annettuun lakiin (621/1999,}ä\]zmy%.nä. julkisuuslaki). Hallintolainkäytössä 

julkisuuden ala ja salassapitoperusteet määräytyvät sekä suullisessa että kirjallisessa menettelyssä 

nykyisin pääasiallisesti julkisuuslain mukaan. Tämä perusratkaisu on tarkoitus säilyttää myös 

jatkossa kuitenkin sillä poikkeuksella, että tuomioistuin voi antaa tietoja myös salassa pidettävästä 

asiakirjasta siinä laajuudessa kuin se on tarpeen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 

turvaamiseksi taikka asiaan liittyvän tärkeän yleisen tai yksityisen edun vuoksi. Oikeudenkäynnin 

julkisuutta yleisissä tuomioistuimissa koskevassa »aissa lähtökohtana taas on, että 

oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuus ja salassapito perustuvat kyseiseen lakiin eikä 

julkisuuslakiin. Lakivaliokunta on jo sanottua lakia koskevassa mietinnössään (ks. LaVM 24/2006 

vp) hyväksynyt valitun kahden erillisen lain mallin. Valiokunta kuitenkin korostaa myös tässä 

yhteydessä, että tehty ratkaisu ei saa johtaa julkisuusasioissa noudatettavien toimintakulttuurien 

olennaiseen eriytymiseen yhtäältä yleisissä tuomioistuimissa ja toisaalta hallintolainkäytössä. 

Tämän vuoksi molempien lakien voimaantulon yhteydessä järjestettävässä koulutuksessa tuleekin 

voimakkaasti painottaa niiden yhteistä julkisuusmyönteistä lähtökohtaa samoin kuin sitä, että 

kummassakin laissa pyritään oikeudenkäynnin julkisuuden toteutumiseen kokonaisuutena 

arvioiden mahdollisimman laajasti. 
 
 
Yksityiskohtaiset perustelut 
 
 

1. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa 
 

2 §. Lain soveltamisala. Pykälän 2 momentin mukaan ehdotettua lakia sovelletaan korkeimmassa 

hallinto-oikeudessa, hallinto-oikeudessa ja vakuutusoikeudessa. Lisäksi lain säännökset koskisivat 

myös markkinaoikeutta, työtuomioistuinta ja muutoksenhakuasioita käsittelemään perustettua 

lautakuntaa silloin, kun asian käsittelyssä sovelletaan hallintolainkäyttölakia (586/1996). 

Lakivaliokunta on oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa säädettävää 

lakia koskevassa mietinnössään (LaVM 24/2006 vp) ehdottanut, että työtuomioistuimeen 

sovelletaan vain mainittua lakia. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa, että viittaus 

työtuomioistuimeen poistetaan nyt esillä olevasta säännöksestä. 
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4 §. Oikeudenkäyntiä koskevien tietojen julkisuus. Pykälässä säädetään oikeudenkäyntiä 

koskevien perustietojen julkisuudesta. Sen 1 momentin mukaan julkisia ovat, jollei 5 §:stä muuta 

johdu, mm. tiedot asianosaisen tai muun asiaan osallisen henkilöllisyydes^ tä. Ehdotetussa 

muodossa säännös viittaa "henkilöllisyys"-termin vuoksi korostetusti vain luonnollisiin 

henkilöihin. Koska esimerkiksi asiaan osallisena on usein myös oikeushenkilö, valiokunta 

ehdottaa, että säännöksessä käytetään "henkilöllisyyden" sijasta ilmaisua "asianosaisen tai muun 

asiaan osallisen yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot". Ehdottamansa muutoksen vuoksi valiokunta on 

kielellisistä syistä tarkistanut momentin alkuosaa. 

5 §. Salassa pidettävät tunnistetiedot. Pykälän / momentin mukaan tiedot asianosaisen tai muun 

asiaan osallisen henkilöllisyydestä olisivat salassa pidettäviä, jos ne yhdessä 

hallintotuomioistuimen asiakirjarekisteriin tai päätökseen merkittyjen muiden tietojen kanssa 

ilmaisisivat momenttiin sisältyvässä kolmen kohdan luettelossa mainitun salassapitoperusteen 

soveltamisalaan kuuluvan seikan. 

Hallituksen esityksessä säännöstä perustellaan (s. 22/11) lähinnä yksityisyyden suojalla. 

Hallintotuomioistuimen päätöksestä ja sen perusteluista voidaan antaa tieto siten, että niistä 

poistetaan tiedot, joiden avulla asianosainen voidaan tunnistaa. Tästä huolimatta asianosaisen 

henkilöllisyys on kuitenkin selvitettävissä päätöstä koskevien diaaritietojen — kuten päätöspäivän, 

diaarinumeron tai taltionumeron — avulla. Tämän vuoksi diaaritietojen kattava julkisuus johtaisi 

esityksen perustelujen mukaan siihen, että muutoksen hakeminen heikentäisi asianosaisen 

yksityisyyden suojaa. 

Kuten hallituksen esityksen perusteluissakin (s. 22/11) mainitaan, hallintotuomioistuinten 

diaaritietojen julkisuutta voidaan rajoittaa vain välttämättömistä syistä. Tällaisista rajoituksista 

säädettäessä joudutaan suhteuttamaan toisiinsa ennen kaikkea yhtäältä oikeudenkäynnin julkisuus 

ja toisaalta yksityisyyden suoja. Vaikka tunnistetiedot salattaessa muut diaaritiedot — kuten tiedot 

asian yksilöidystä laadusta ja sen käsittelyn vaiheesta — pysyvätkin julkisina, valiokunnan 

mielestä salassapitointresseille annetaan ehdotetun säännöksen sanamuodon valossa nyt 

aiheettoman suuri painoarvo. Paremman tasapainon saavuttamiseksi valiokunta ehdottaa 

momenttia täydennettäväksi niin, että asianosaisen tai muun asiaan osallisen tunnistetiedot 

voidaan pitää salassa vain, jos se on välttämätöntä momentissa tarkoitettujen etujen 

suojelemiseksi. Näin ollen kussakin tapauksessa on huolellisesti erikseen harkittava, seuraako 

säännöksessä tarkoitettujen tunnistetietojen julkisuudesta, että ne muihin oikeudenkäyntiä 

koskeviin tietoihin yhdistettyinä todella ilmaisevat momenttiin sisältyvässä luettelossa tarkoitetun, 

salassa pidettävän seikan. Valiokunta korostaa välttämättömyys-vaatimuksesta johtuvan, että 
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kovin vähäisenä pidettävä mahdollisuus tällaisen seikan paljastumiseen ei vielä oikeuta pitämään 

tunnistetietoja salassa. Lisäksi on erikseen harkittava, missä oikeudenkäynnin vaiheessa 

tunnistetietojen salassapitoon oikeuttava seuraus syntyy. 

Lakivaliokunta muistuttaa myös siitä julkisuuslain valmisteluasiakirjoissa mainitusta 

seikasta, että diaareilla ja niitä vastaavilla asiakirjahakemistoilla on keskeinen merkitys 

julkisuusperiaatteen käytännön toteutumisen kannalta (ks. HE 30/1998 vp, s. 58 s.). Tästä sekä lain 

1 ja 4 §:n julkisuutta korostavasta pääsäännöstä johtuu valiokunnan mielestä vaatimus, jonka 

mukaan nyt esillä olevaa pykälää on poikkeussäännöksenä sovellettava suppeasti niin, että diaarien 

ja vastaavien asiakirjarekisterien julkisuus voidaan pitää mahdollisimman laajana. 

Valiokunta on tehnyt momenttiin samanlaisen sanonnallisen tarkistuksen kuin edellä 4 §:n 1 

momenttiin. 

6 §. Salassa pidettävän tunnistetiedon antaminen. Pykälässä säädetään niistä tilanteis-» ta, joissa 

tunnistetieto voidaan antaa siitä huolimatta, että se on 5 §:n 1 momentin mukaan salassa pidettävä. 

Tietyn tyyppisissä asioissa diaaritietojen salassapito saattaa olla välttämätöntä heti asian 

vireilletulosta lähtien, jotta henkilön yksityiselämään liittyvää erittäin arkaluonteista tietoa 

voidaan suojata. Näin on esimerkiksi silloin, kun henkilö otetaan mielenterveyslain (1116/1990) 

perusteella tahdosta riippumattomaan hoitoon. Valiokunnan huomiota on kiinnitetty siihen, että 

tällaisissa tilanteissa ehdotetut säännökset saattaisivat ainakin ääritapauksissa johtaa siihen, että 

edes lähiomaiset eivät voisi saada tietoa henkilön tilanteesta. 

Tämän tyyppisten tilanteiden estämiseksi valiokunta ehdottaa pykälään lisättäväksi uuden 2 

momentin. Sen mukaan muutoin salassa pidettävät asianosaisen tunnistetiedot saa antaa tämän 

lailliselle edustajalle, lähiomaiselle tai muulle läheiselle, jos se on perustellusta syystä tarpeen 

asianosaisen oikeuksien ja etujen turvaamiseksi. Säännös voi tulla sovellettavaksi esimerkiksi 

silloin, kun henkilö otetaan tahdosta riippumattomaan hoitoon ja on aiheellista ryhtyä 

toimenpiteisiin edunvalvojan määräämiseksi hänelle. Tiedon saantiin oikeutettu henkilöpiiri on 

määritelty samalla tavoin kuin potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 9 §:ssä 

(ks. HE 185/1991 vp, s. 17/1). Jotta yksityisyyden suojaa ei tällaisissakaan tapauksissa 

tarpeettomasti kavennettaisi, tietoja pyytävän tulee ehdotetun säännöksen mukaan kuitenkin aina 

esittää perusteltu syy tiedustelulleen. Tällaiseksi syyksi voidaan hyväksyä yleisluonteinenkin 

ilmoitus siitä, mitä tarkoitusta varten tietoja pyydetään. Lisäksi tietojen luovuttamista harkittaessa 

tulee luonnollisesti ottaa huomioon myös asianosaisen itsensä mahdollisesti ilmaisema tahto siitä, 

ettei hänen asiaansa koskevia tietoja luovuteta edes lähiomaisille. 
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7 §. Oikeudenkäyntiasiakirja. Pykälä sisältää oikeudenkäyntiasiakirjan määritelmän. Valiokunta 

on tehnyt pykälän ensimmäiseen virkkeeseen sanonnallisen tarkistuksen. 

20 §. Muutoksenhaku hallintoasiana tehtyyn päätökseen. Pykälän 1 momentissa säädetään 

muutoksenhausta tiettyihin, säännöksessä nimettyjen tuomioistuinten tekemiin oikeudenkäynnin 

julkisuutta koskeviin ratkaisuihin. Koska valiokunta on edellä 2 §:n kohdalla ehdottanut, että nyt 

esillä olevaa lakia ei sovelleta työtuomioistuimeen, on viittaus siihen poistettava momentista. 
 
 
2. Laki hallinto-oikeuslain 12 ja 22 §:n muuttamisesta 

Hallinto-oikeuslain 12 ja 22 §:ää ehdotetaan muutettaviksi niin, että niissä molemmissa viitataan 

lakiin oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa. Hallituksen esityksen antamisen 

jälkeen 12 § on kokonaisuudessaan muutettu lailla 675/2006, joka on tullut voimaan tämän 

vuoden alusta. Uudessa 12 §:ssä on kolme momenttia, jolloin nyt ehdotettu säännös sijoittuu 

pykälän 4 momentiksi. eCT-       Tapahtuneen muutoksen vuoksi lakivaliokunta on tarkistanut 

lakiehdotuksen johtolausetta. 
 
 
3. Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 8 ja 16 c §:n muuttamisesta 

fSS Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 8 §:stä 

ilmenisi korkeimman hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus oikeudenkäynnin julkisuutta 

koskevissa asioissa. Lisäksi 16 c §:ään ehdotetaan lisättäväksi viittaus lakiin oi-

keudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa. 

Hallituksen esityksen antamisen jälkeen korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettu 

laki on kokonaisuudessaan uudistettu. Laki on tullut voimaan tämän vuoden alusta. 

Ehdotettua 8 §:ää vastaava sääntely sisältyy uuden lain 6 §:ään. Näin ollen 8 §:ää koskeva 

ehdotus on käynyt tarpeettomaksi, minkä vuoksi valiokunta on poistanut sen la-

kiehdotuksesta. 

Uuteen korkeinta hallinto-oikeutta koskevaan lakiin ei sisälly oikeudenkäynnin 

julkisuutta koskevia erityissäännöksiä, koska lakia valmisteltaessa otettiin jo huomioon nyt 

käsiteltävänä oleva lakiehdotus. Uutta lakia säädettäessä oli kuitenkin tiedossa, että se tulee 

voimaan ennen nyt käsiteltävänä olevaa lakia, minkä vuoksi aiemman lain 16 c § ja siihen 

sisältynyt oikeudenkäynnin julkisuutta koskeva sääntely jätettiin vielä voi^ maan. Koska 

mainittu erityissääntely ei oikeudenkäynnin julkisuutta koskevan uuden sääntelyn 

voimaantultua ole enää tarpeen eikä vastasäädettyä lakia korkeimmasta hallinto-oikeudesta 

ole aiheellista muuttaa lisäämällä siihen pelkkä viittaussäännös oikeudenkäynnin 
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julkisuudesta hallintotuomioistuimissa säädettävään lakiin, valiokunta on muuttanut 

lakiehdotuksen tarkoittamaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun ai-' emman lain 

vielä voimassa olevan 16 c §:n kumoamista. 
 
 
5. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta 
 

16 §. Asiakirjan antamistavat. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jossa 

rajoitettaisiin tiedon antamistapoja silloin, kun viranomaisen kuvaama kuulustelu tai muu 

tapahtuma on kuvattu videotallenteelle tai muulle vastaavalle tallenteelle. Tällöin tallenteesta saisi 

antaa kopion vain erityisestä syystä, jollei tallenteella esiintyvä kuultava henkilö anna 

luovuttamiseen suostumustaan. 

Ehdotettu säännös on hallituksen esityksen perustelujen (s. 44/11) mukaan tarpeellinen sen 

vuoksi, että videointia käytetään yhä useammin tietojen tallentamisessa. Vastaavan tyyppinen 

säännös on ehdotettu otettavaksi myös oikeudenkäynnin julkisuutta yleisissä tuomioistuimissa 

koskevaan lakiin. Ehdotuksesta antamassaan mietinnössä (LaVM 24/2006 vp) lakivaliokunta on 

pitänyt säännösehdotuksen perusteluista ilmi käyvää huolta yksityisyyden suojan toteutumisesta 

sinänsä aiheellisena. Se on kuitenkin samalla katsonut, että kyseinen säännös on sen tarkoitukseen 

nähden tarpeettoman joustamaton. 

Edellä esittämistään syistä lakivaliokunta ehdottaa myös nyt esillä olevaa momenttia 

muutettavaksi niin, että kopio tallenteesta luovutetaan vain, jos tallenteella kuultava henkilö siihen 

suostuu tai jos tallenteen sisältö huomioon ottaen on ilmeistä, ettei kopion antaminen johda hänen 

yksityisyyden suojansa loukkaamiseen. Tällöin siis edellytetään, että tuomioistuin ennen 

tallenteen julkisuutta koskevaa ratkaisua tekee asiassa erityisesti tallenteen sisällön huomioon 

ottavan arvion niistä seurauksista, joihin kopion luovuttaminen voi johtaa. Toisaalta on 

korostettava sitä, että vaikka tuomioistuin luovuttaisikin tallenteesta kopion, siitä ei vielä sinällään 

seuraa oikeutta saattaa tallenteen sisältö esimerkiksi joukkotiedotusvälineen avulla yleisön 

saataviin. Tätä kysy 
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mystä on arvoitava muun lainsäädännön ja tiedotusvälineiden itsesääntelynormiston avulla. 

24 §. Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat. Pykälän 1 momentin 27 kohtaan ehdotetaan 

lisättäväksi maininta nuorisorangaistuksen toimeenpanosuunnitelmasta. 

Viime vuoden lokakuun alusta tuli voimaan uusi vankeuslaki (767/2005), jonka myötä 

vankeinhoidon yhdeksi keskeiseksi välineeksi tuli rangaistusajan suunnitelman laatiminen 

jokaiselle vangille. Tämä asiakirja sisältää vankeuslain 4 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan 

suunnitelman vangin sijoittamisesta, toiminnasta rangaistusaikana, valvotusta koevapaudesta ja 

ehdonalaisesta vapauttamisesta sekä poistumisluvan myöntämisestä. Hyvissä ajoin ennen vangin 

todennäköistä vapauttamista suunnitelmaa täydennetään vapauttamissuunnitelmalla ja 

valvontasuunnitelmalla. Valiokunnan arvion mukaan kyseiset asiakirjat sisältävät vangin 

olosuhteista ja häneen kohdistettavista toimenpiteistä sellaisia tietoja, että niiden on syytä olla 

salassa pidettäviä. Siksi valiokunta ehdottaa, että nämä suunnitelmat mainitaan tässä kohdassa 

nimenomaisesti. 

Vankeuslainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä säädettiin myös laki pit-

käaikaisvankien vapauttamismenettelystä. Sen mukaisesti elinkautiseen vankeuteen tai koko 

rangaistuksen rangaistuslaitoksessa suorittamaan määrätyn ehdonalaista vapauttamista koskeva 

asia käsitellään Helsingin hovioikeudessa, jossa se tulee vireille vangin hakemuksella. Tämän 

hakemuksen johdosta Rikosseuraamusviraston on annettava lausunto hovioikeudelle. Tässä 

lausunnossaan Rikosseuraamusviraston on todettava, puoltaako vai vastustaako se vapauttamista 

ja onko vanki määrättävä rikoslain 2 c luvussa tarkoitettuun valvottuun koevapauteen. Rikoslain 2 

c luvun 12 §:ssä tarkoitettua koko rangaistusajan vankilassa suorittamisen uutta käsittelyä varten 

Helsingin hovioikeuden on myös pyydettävä lausunto siitä, onko koko rangaistusaikaa suorittavaa 

enää pidettävä erittäin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle. Tämä lausunto ei 
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edellytä uutta mielentilatutkimusta vaan lausuntoa niistä seikoista, joiden perusteella tuomittua on 

aikanaan pidetty vaarallisena. 

Valiokunnan mielestä myös edellä mainitut, pitkäaikaisvankien vapauttamiseen liittyvät 

lausunnot ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden salassapito on perusteltua. Siksi valiokunta 

ehdottaa, että kohtaan lisätään niitä koskeva maininta. 

8. Laki kunnallisen eläkelain 155 §:n muuttamisesta 

Hallituksen esityksen antamisen jälkeen eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen HE 

86/2006 vp pohjalta lain kunnallisen eläkelain muuttamisesta. Laki on tullut voimaan tämän 

vuoden alusta. Lainmuutoksella kunnallisen eläkelain säännökset on sovitettu yhteen niin ikään 

tämän vuoden alusta voimaan tulleen yksityisen sektorin työeläketurvaa koskevan uuden 

työntekijän eläkelain kanssa. Samalla kuntien eläkelautakunta on lakkautettu. Muutosta haetaan 

edelleen kunnallisen eläkelain mukaan, mutta asiat käsittelee työeläkeasioiden 

muutoksenhakulautakunta (ks. HE 91/2006 vp). Aiemman lain mukaiset 155 §:n säännökset on 

tarpeettomina poistettu laista. Tämän vuoksi nyt esillä oleva ehdotus kunnallisen eläkelain 155 §:n 

muuttamisesta on käynyt tarpeettomaksi, ja se on hylättävä. 

9. Laki valtion eläkelain 23 a §:n muuttamisesta 

Hallituksen esityksen antamisen jälkeen eduskunta on hyväksynyt valtion eläkelain ko-

konaisuudistuksen, joka on tullut voimaan tämän vuoden alusta (ks. HE 173/2006 vp). Samalla 

valtion eläkelautakunta on lakkautettu, ja sille kuuluneet asiat käsittelee nykyisin työeläkeasioiden 

muutoksenhakulautakunta (ks. HE 91/2006 vp). Tähän esitykseen sisältyvän 7. lakiehdotuksen 

mukaan työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettuun lakiin otetaan viittaussäännös 

oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa säädettävään lakiin. Tämän vuoksi nyt 

esillä oleva ehdotus on käynyt tarpeettomaksi, ja se on hylättävä. 

11. Laki työttömyysturvalain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta 

Hallituksen esityksen antamisen jälkeen on annettu laki työttömyysturvalain muuttamisesta 

(1089/2006), joka on tullut voimaan tämän vuoden alusta. Kyseisellä lailla työttö-

myysturvalautakunnan nimi on muutettu työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnaksi ja siitä 

säädetään työttömyysturvalain uudessa 12 a luvussa. Tämän vuoksi lakiehdotus on muutettava 

koskemaan työttömuusturvalain 12 a luvun 5 §:n 3 momenttia. Koska työttömyysturvalain 12 a 

luvun 5 §:n 1 ja 2 momentti koskevat suullisen käsittelyn järjestämistä työttömyysturvan 

muutoksenhakulautakunnassa, valiokunta on poistanut nyt esillä olevan lakiehdotuksen kaksi 

ensimmäistä virkettä. 
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Edellä mainittujen muutosten vuoksi valiokunta on myös tarkistanut lakiehdotuksen 

nimikettä, luvun numeroa ja otsikkoa sekä pykälän otsikkoa. 

12. Laki sairausvakuutuslain 17 luvun 8 §:n muuttamisesta 

Hallituksen esityksen antamisen jälkeen on annettu laki sairausvakuutuslain muuttamisesta 

(1301/2006), joka on tullut voimaan tämän vuoden alusta. Kyseisellä lailla sosiaa-

livakuutuslautakunnat on lakkautettu ja niissä käsitellyt asiat on siirretty perustettuun 

sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan. Samassa yhteydessä sairausvakuutuslain 17 luvun 8 § 

on kumottu. Tämän vuoksi nyt esillä oleva lakiehdotus on käynyt tarpeettomaksi, ja se on 

hylättävä. 

14. Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 15 §:n muuttamisesta 

(Uusi lakiehdotus) 

15 §. Käsittelyn julkisuus. Tämän vuoden alusta on edellä 12. lakiehdotuksen kohdalla selostetuin 

tavoin tullut voimaan laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta (1299/2006). Sen 15 §:ssä 

säädetään käsittelyn julkisuudesta muutoksenhakulautakunnassa. Kyseinen säännös on nyt 

käsiteltävänä olevan 1. lakiehdotuksen vuoksi tarpeen muuttaa tähän kohdistuvaksi 

viittaussäännökseksi, minkä vuoksi valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi tätä tarkoittavan uuden 

lakiehdotuksen. 
 
 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 

 

että 4., 6., 7,, 10. ja 13. lakiehdotus hyväksytään 

muuttamattomina, 
 

että 8., 9. ja 12. lakiehdotus hylätään, 

että 1.—3., 5., 11. lakiehdotus hyväksytään muutettuina 

(Valiokunnan muutosehdotukset) ja 

että hyväksytään uusi 14. lakiehdotus (Valiokunnan 

uusi lakiehdotus). 
 
 
 
Valiokunnan muutosehdotukset 

Laki 
oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa 

 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
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1 luku Yleiset 

säännökset 
 

1 §  

(Kuten HE) 

2 §  

 
Lain soveltamisala 

(1 mom. kuten HE) 

Hallintotuomioistuimella tarkoitetaan tässä laissa korkeinta hallinto-oikeutta, hallinto-

oikeutta ja vakuutusoikeutta. Mitä tässä laissa säädetään hallintotuomioistuimesta, koskee myös 

markkinaoikeutta (poist.) ja muutoksenhakuasioita käsittelemään perustettua lautakuntaa silloin, 

kun asian käsittelyssä sovelletaan hallintolainkäyttölakia (586/1996). 
 

3 § (Kuten 

HE) 
2 luku 

 

Tiedot oikeudenkäynnistä 
 

4 §  
 

Oikeudenkäyntiä koskevien tietojen julkisuus 

Hallintotuomioistuimen diaariin ja vastaavaan asiakirjarekisteriin merkityt asianosaisen tai 

muun asiaan osallisen yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot samoin kuin tiedot asiaa käsittelevästä 

tuomioistuimesta, muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen tehneestä viranomaisesta, asian 

yksilöidystä laadusta ja asian käsittelyn vaiheista sekä suullisen käsittelyn ajankohdasta ja paikasta 

ovat salassapitosäännösten estämättä heti julkisia, jollei 5 §:stä muuta johdu. 

(2 mora. kuten HE) 
 
 

5 §  
 

Salassa pidettävät tunnistetiedot 

Hallintotuomioistuimen diaariin tai vastaavaan asiakirjarekisteriin merkityt (poist.) 

asianosaisen tai muun asiaan osallisen yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot on pidettävä salassa, jos se 
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on välttämätöntä sen vuoksi, että ne yhdessä hallintotuomioistuimen asiakirjarekisteriin tai 

päätökseen merkittyjen muiden tietojen kanssa ilmaisevat: 

(1—3 kohta kuten HE) 

(2 mom. kuten HE) 
 
 

6 §  

Salassa pidettävän tunnistetiedon antaminen (1 mom. 

kuten HE) 

Tunnistetiedot saa 5 §:n I momentissa säädetyn estämättä antaa myös asianosaisen 

lailliselle edustajalle, lähiomaiselle tai muulle läheiselle, jos tiedon antaminen on perustellusta 

syystä tarpeen asianosaisen oikeuksien ja etujen turvaamiseksi. (Uusi) 
 
 

3 luku 
 

Oikeudenkäyntiasiakirjat 
 

7 §  
 

Oikeudenkäyn iiasiakirja 

Oikeudenkäyntiasiakirjalla tarkoitetaan valituskirjelmää tai muuta vireillepano-asiakirjaa, 

valituksen kohteena olevaa päätöstä sekä muuta hallintotuomioistuimelle hallintolainkäyttöasiassa 

toimitettua asiakirjaa. Oikeudenkäyntiasiakirja on myös hallintotuomioistuimen päätös ja muu sen 

hallintolainkäyttöasiassa laatima asiakirja sekä hallintotuomioistuimen diaari ja vastaava 

asiakirjarekisteri. 
 

8  j a 9  §  

(Kuten HE) 
 
 

4 luku 
 

Suullinen käsittely 

10—14 § 

(Kuten HE) 
5 luku 

 

Hallintotuomioistuimen ratkaisu 

15—17 § 

(Kuten HE) 
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6 luku 

Menettelysäännökset 

18 ja 19 § 

(Kuten HE) 
 
 

20 § 
 

Muutoksenhaku hallintoasiana tehtyyn päätökseen 

Tässä laissa tarkoitettuun hallinto-oikeuden, vakuutusoikeuden ja markkinaoikeuden 

(poist.) hallintopäätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

(2 ja 3 mom. kuten HE) 
 

21 § 

(Kuten HE) 
7 luku 

 

Voimaantulo 

22 § (Kuten 

HE) 
 
 
 
 
 

Laki 
hallinto-oikeuslain 12 ja 22 §:n muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan 26 päivänä maaliskuuta 1999 annetun hallinto-oikeuslain lain (430/1999) 22 § ja 

lisätään 12 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 675/2006, uusi 4 momentti seuraavasti: 

12 ja 22 § 

(Kuten HE) 
 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 
 
 
 
 

3. 
Laki 
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korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain (poist.) 16 c §:n kumoamisesta 
 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: / § (Uusi) 

Tällä lailla kumotaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 

annetun lain 16 c §, sellaisena kuin se on laeissa 12/1979ja 948/1984. 
 
 

2 § (Uusi) 

Tämä laki tulee voimaan päivänä   kuuta 200 . 
 

Voimaantulosäännös 

(Poist.) 
 
 
 
 

5. 
Laki 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain 

(621/1999) 11 §:n 2 momentin 7 kohta sekä 3 ja 4 momentti, 16 §:n 2 momentti, 24 §:n 1 

momentin 27 kohta ja 33 §:n 2 momentti sekä 

lisätään 11 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 684/2003, uusi 8 kohta 

seuraavasti: 

11 § (Kuten 

HE) 
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Päätösehdotus 

16 § 

Asiakirjan antamistavat 
 
 
 

Viranomaisen ratkaisuista automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidetyn rekisterin 

julkisista tiedoista on oikeus saada kopio teknisenä tallenteena tai muutoin sähköisessä muodossa, 

jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tietojen antaminen vastaavassa muodossa muusta julkisesta 

asiakirjasta on viranomaisen harkinnassa, jollei toisin säädetä. Videotallenteesta tai muusta 

vastaavasta tallenteesta, jolla ion viranomaisen kuvaama kuulustelu tai muu tapahtuma, jossa 

henkilöä kuullaan, saa kuitenkin antaa kopion vain, jos tallenteessa kuultava henkilö siihen suostuu 

tai jos tallenteen sisältö huomioon ottaen on ilmeistä, ettei kopion antaminen johda hänen hänen 

yksityisyyden suojansa loukkaamiseen. 
 
 

24 § 

Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat Salassa pidettäviä 

viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä: 
 

27) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja rikoksesta syytetylle tehdystä oikeuspsykiatrisesta 

mielentilatutkimuksesta, nuoresta rikoksentekijästä laaditusta henkilötutkinnas-ta, 

nuorisorangaistuksen toimeenpanosuunnitelmasta, (poist.) vankeusrangaistuksen sijasta 

suoritettavan yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvityksestä, rangaistusajan suunnitelmasta, 

vapauttamissuunnitelmasta, valvontasuunnitelmasta sekä piikäaikaisvan-gin 

vapauttamismenettelyä varten annetusta lausunnosta; 
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33 § (Kuten 

HE) 
 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 
 
 
 
 

11. 
Laki 

työttömyysturvalain 12 a luvun 5 §:n muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 12 a luvun 

5 §;n 3 momentti, sellaisena hän se on laissa 1089/2006, seuraavasti: 
 

12 a luku 

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta 

J § (Uusi) Asian 

käsittely 
 
 

Oikeudenkäynnin julkisuudesta työttömyysturvalautakunnassa ja lautakunnan 

ratkaisukokoonpanosta asiassa, joka koskee oikeudenkäynnin julkisuutta, on voimassa, mitä 

oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetussa laissa ( f ) säädetään. 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 200 . 

 
 
 
 

Valiokunnan uusi lakiehdotus 14. 

Laki 
sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 15 §:n muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta 22 päivänä joulukuuta 2006 

annetun lain (1299/2006) 15 § seuraavasti: 
 

15 § 
 

Käsittelyn julkisuus 
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Päätösehdotus 

16 § 

Oikeudenkäynnin julkisuudesta muutoksenhakulautakunnassa ja muutoksenhaku-

lautakunnan ratkaisukokoonpanosta asiassa, joka koskee oikeudenkäynnin julkisuutta, on 

voimassa, mitä oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetussa laissa ( f ) 

säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 
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Päätösehdotus 

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2007 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Tuija Brax /vihr vpj.  Susanna 
Rahkonen/sd jäs.   Esko Ahonen 
/kesk 

J
u

kka Roos /sd •Tero Rönni 
/cd Petri Salo /kok Pertti 
Salovaara /kesk Minna Sirnö 
/vas Timo Soini /ps 

 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Risto Eerola. 

 

Lasse Hautala /kesk Anne 
Holmlund /kok Taija 
Karvonen /kesk-Petri 
Neittaanmäki /kesk Heli 
Paasio /sd 


