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Tutkimus käsittelee käräjäoikeuden kansliahenkilöstön virkamiesten velvollisuuk-

sia ja työn mukana tulevaa vastuuta liittyen asiakirjajulkisuuteen ja tietopyyntöjen 

käsittelyyn. Työn tavoitteena on luoda lukijalle selkeä kokonaiskuva viranomai-

sesta ja virkamiesoikeudesta, julkisuusperiaatteesta, salassapidon alaisista tiedoista 

sekä eri tahojen tiedonsaantioikeudesta. Tutkimuksessa annetaan myös käytännön 

esimerkkejä lain soveltamisesta eri tapausten valossa.  

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu aiheeseen liittyvästä lainsäädännöstä, 

oikeuskirjallisuudesta ja oikeustapauksista. Teoriaosuudessa käydään läpi virka-

miesoikeutta, julkisuusperiaatetta, salassapitoa sekä tiedonsaantioikeutta. Tutkimus 

toteutetaan lainopillisena kirjoituspöytätutkimuksena, jonka tarkoituksena on vas-

tata asetettuihin tutkimuskysymyksiin voimassaolevien oikeuslähteiden mukaan. 

Työssä tutkitaan oikeusjärjestykseen kuuluvia sääntöjä ja tulkitaan sekä systemati-

soidaan niiden sisältöä. 

Tutkimustulokset osoittavat, että uudistunut tietosuojalainsäädäntö rajoittaa henki-

lötietoja sisältävien viranomaisten asiakirjojen luovuttamista eri tahoille eri tavoin 

ja edellytyksin. Mikäli viranomainen tai virkamies ei julkisen vallan käyttäjänä hal-

litse virkatoimiinsa liittyvää lainsäädännön soveltamista, kantavat he siitä seurauk-

sena virkamiesten asemaan kohdistuvan erityisen oikeudellisen vastuun, eli virka-

vastuun mukaiset seuraamukset. 
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1  JOHDANTO 

Moni asia muuttuu ajan kuluessa, kuten myös lainsäädäntö. Tällöin on tärkeää kiin-

nittää huomiota myös toimintatapojen uudistamiseen. Uudistunut tietosuojalainsää-

däntö tuli voimaan vuoden 2019 alusta, ja sitä sovelletaan rinnakkain EU:n yleisen 

tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) kanssa, jonka soveltaminen alkoi toukokuussa 

2018. EU:n tietosuoja-asetus koskee kaikenlaista henkilötietojen käsittelyä. Siinä 

säädellään rekisteröidyn oikeuksista sekä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsit-

telijän velvollisuuksista. Laki kumosi voimaan tullessaan edellisen henkilötietolain 

sekä tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain. (Oikeusminis-

teriö 2018) 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Olen työskennellyt Pohjanmaan käräjäoikeudessa sihteerinä noin kahden vuoden 

ajan ja sain idean opinnäytetyöhöni selkeän ohjeistuksen puutteen vuoksi. Käräjä-

oikeuteen tulee päivittäin lukuisia tietopyyntöjä ja niihin vastaaminen on lähtökoh-

taisesti kirjaamon sihteerien vastuulla. Lakimuutoksen voimaantulon jälkeen tieto-

pyyntöjen ja siten myös henkilötietojen käsittely on aiheuttanut paljon epätietoi-

suutta. Rajaan tutkimukseni koskemaan käräjäoikeuden kirjaamossa työskentele-

vien virkamiesten työtehtäviin liittyviä tietopyyntöjä. Työssä vastaani tuli valtio-

neuvoston oikeuskanslerin päätökset OKV/899/1/2018 ja OKV/900/1/2018, joissa 

oli kyse käräjäoikeudessa tehdyistä virheistä asiakirjapyynnön käsittelyssä. Nämä 

herättivät mielenkiintoni ja samalla myös havahduin asian vakavuuteen. Aihevalin-

tani varmistui minulle kyseisten päätösten vuoksi, sillä tämän tutkimuksen sisältö 

on jotain, mitä varsinkin jokaisen valtion virkamiehen tulee tietää ja osata soveltaa 

työssään.  

1.2 Tutkimuksen tavoite  

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kansliahenkilöstön virkamiesten velvollisuuk-

sia sekä työn mukana tulevaa vastuuta liittyen asiakirjajulkisuuteen ja tietopyyntö-

jen käsittelyyn. Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda lukijalle selkeä kokonais-

kuva viranomaisesta sekä virkamiesoikeudesta, julkisuusperiaatteesta, 
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salassapidosta sekä tiedonsaantioikeudesta. Tutkimuksessa vastataan viiteen tutki-

muskysymykseen: 

• Mitkä tiedot ovat julkisia ja mitkä kuuluvat salassapidon piiriin? 

• Millaisia erilaisia tietopyyntöjä on?  

• Miten toimitaan tietopyyntöjen käsittelyssä? 

• Mikä on virkamiehen vastuu tietopyyntötilanteissa? 

• Mitä merkitystä on tietopyyntöjen esittäjällä, ja miten heidän tiedonsaanti-

oikeutensa eroavat toisistaan? 

Tässä tutkimuksessa selvitetään miten tiedon pyytäjän rooli vaikuttaa tämän oikeu-

teen saada tietoa niin julkisesta kuin salassa pidettävästäkin asiakirjasta. Tutkimuk-

sen tarkoituksena on myös valaista tietopyyntöihin vastaamista ja mahdollisesti toi-

mia jonkinlaisena oppaana uusille ja miksei myös vanhoille virkamiehille. 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimusaineisto  

Oikeustieteiden oleellisimpia tieteenaloja ovat lainoppi, oikeushistoria, oikeusso-

siologia, oikeusfilosofia ja vertaileva oikeustiede. Suurin osa oikeustieteellisestä 

tutkimuksesta koostuu lainopista eli oikeusdogmatiikasta. Sen tutkimusongelmana 

selvitetään kulloinkin kyseessä olevaan tapaukseen voimassa olevan oikeuden si-

sältö. Lainoppi tarkoittaa siis oikeusjärjestykseen kuuluvien sääntöjen tutkimusta 

sekä niiden tulkitsemista ja systematisointia eli jäsentämistä. Sen tarkoituksena on 

selvittää, kuinka tilanteessa tulisi toimia oikeusjärjestyksen mukaan. (Husa, Muta-

nen & Pohjolainen 2000, 13.)  

Tämän työn tutkimusmenetelmä on laadullinen tutkimusmenetelmä, ja se on toteu-

tettu lainopillisena kirjoituspöytätutkimuksena. Tutkimuksen metodi on kehittävä 

työntutkimus. Kehittävän työntutkimuksen tarkoitus on toimia strategiana, jolla py-

ritään saavuttamaan tavoiteltu uudistus. Siinä yhdistetään tutkimus, käytännön ke-

hittämistyö ja koulutus. Työn sisältö mahdollistaa työntekijöiden kehittymisen sekä 

yhteiskunnallisen vaikuttamisen, sillä se voi toimia myös oppaana organisaatiossa, 

ja se sisältää yhteiskunnallisesti ja virkamiesoikeudellisesti olennaista ja tärkeää 
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tietoa. Kehittävä työntutkimus kohdistuu ja pyrkii laadullisiin muutoksiin työssä ja 

organisaatioissa. (Raudasoja 2017.) 

Oikeuslähteet jakaantuvat velvoittaviin sekä ei-velvoittaviin lähteisiin. Velvoittavia 

lähteitä ovat lainsäädäntö, kansainväliset sopimukset ja yleiset julkisoikeudelliset 

periaatteet. Ei-velvoittavia eli sallittuja lähteitä ovat vakiintunut oikeuskäytäntö, 

lainvalmisteluaineisto, vakiintunut viranomaiskäytäntö sekä oikeustiede. Vakiintu-

neella oikeuskäytännöllä tarkoitetaan erityisesti Korkeimman hallinto-oikeuden 

sekä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vakiintunutta ratkaisukäytäntöä ja siihen 

voidaan laskea myös eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskans-

lerin huomautukset ja käsitykset. (Husa & Pohjolainen 2008, 16-17.) Tässä tutki-

muksessa on käytetty aineistona oikeuskirjallisuutta, lainsäädäntöä, oikeuskansle-

rin päätöksiä, käräjä- ja hovioikeuksien työryhmän laatimaa tietopyyntöohjetta sekä 

muita käräjäoikeuden päivittäisessä työssä vastaan tulevia käytännön tietopyyntö-

tilanteita.  

1.4 Tutkimuksen rakenne  

Tutkimus koostuu kuudesta pääluvusta. Ensimmäisessä luvussa käsitellään tutki-

muksen taustaa, tavoitteita, tutkimusmenetelmää ja aineistoa sekä tutkimuksen ra-

kennetta. Toisessa luvussa käydään läpi virkamiesasemaa sen velvollisuuksineen ja 

vastuineen, sekä käräjäoikeuden organisaatiota ja kansliahenkilökunnan työn ku-

vausta. Kolmas luku koostuu asiakirjajulkisuudesta ja siinä selvennetään julkisuus-

periaatetta, viranomaisen asiakirjoja, asiakirjan julkiseksi tulemista sekä salassapi-

toa sen alkamisesta päättymiseen. Neljännessä luvussa käsitellään yleistä tiedon-

saantioikeutta. Luvussa käydään läpi myös asianosaisen erityistä asemaa liittyen 

tiedon saamiseen samoin henkilön oikeutta saada tietoa itseään koskevista asioista. 

Viidennessä luvussa tutustutaan tiedon pyytämiseen, tietosuojalainsäädännön so-

veltamisalaan ja erilaisiin tietopyyntöihin, erotellen ne kuuteen eri pääryhmään pe-

rustuen tiedon pyytäjään, ja annetaan pyynnöistä käytännön esimerkkejä. Opinnäy-

tetyön viimeiseen lukuun sisältyvät johtopäätökset, ja luvussa arvioidaan tutkimuk-

sen sisältöä, keskeisimpiä tutkimustuloksia ja tavoitteiden saavuttamista, sekä 
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pohditaan tutkimuksen luotettavuutta. Lopuksi pohditaan ja arvioidaan itse opin-

näytetyöprosessia. 
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2 VIRKAMIESASEMA 

Valtiokonttorin tilastojen mukaan valtion henkilöstö koostui vuonna 2019 73 972 

työntekijästä. Kuvasta 1 näkee valtionhallinnon yleisimmät nimikkeet joulukuussa 

2019. Heitä kutsutaan myös virkamiehiksi.  

 

 

 

Kuva 1. Valtionhallinnon yleisimmät nimikkeet joulukuussa 2019. Valtiovarain-

ministeriö 2020. 

 

2.1 Virka ja virkamiehet 

Valtion virkamieslain (L 19.8.1994/750) mukaan virkasuhde on julkisoikeudellinen 

palvelussuhde, jossa työnantajana on valtio ja työn suorittajana virkamies. Lain ta-

voitteena on varmistaa valtion tehtävien hoitaminen tuloksellisesti, tarkoituksen-

mukaisesti ja oikeusturvavaatimukset täyttäen sekä turvata virkamiehen oikeuden-

mukainen asema.  
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Viranomainen on julkisyhteisön yksi keskeisin julkista valtaa käyttävä toimielin, 

joka voi käyttää tehtävissään itsenäistä päätösvaltaa. Viranomaisen tehtävät joudu-

taan jakamaan pienemmiksi kokonaisuuksiksi eli viroiksi, joita nimitetään hoita-

maan virkamiehet. Virkamies voidaan nimittää virkaan tai virkasuhteeseen. Virka 

ja sen tehtäväkokonaisuus pysyy samanlaisena riippumatta sitä kulloinkin hoita-

vasta henkilöstä, eli virka ja virkaa hoitava henkilö ovat toisiinsa nähden riippumat-

tomia. (Husa & Pohjolainen 2008, 285-287; Koskinen & Kulla 2001, 6-7.) 

Viran mukana tulevat tehtävät ovat julkishallintoon liittyviä eli niihin sisältyy joko 

julkisen vallan käyttöä taikka julkishallinnollisten tehtävien hoitoa. Virkamiehen 

rooliin julkisen vallan käyttäjänä voi kuulua toimivaltansa puitteissa oikeus vaatia 

yksityisiä tahoja noudattamaan annettuja ja lainmukaisia vaatimuksia sekä myös 

tarpeen vaatiessa käyttää pakkokeinoja tehostaakseen hallinnollisia velvoitteita. 

Virkamiehen toimivaltaan voi myös liittyä yksipuolisten päätösten tekemistä, mikä 

tarkoittaa sitä, että virkamies voi tehdä päätöksiä koskien yksityisen oikeuksia ja 

vapauksia ilman tämän suostumusta. (Husa & Pohjolainen 2008, 287.) 

2.2 Virkakelpoisuus 

Virkaan nimitettävältä edellytetään erityistä kelpoisuutta eli pätevyyttä. Virkaa ha-

keneita henkilöitä arvioidaan ja heidän viranhoitonsa kannalta oleellisia ominai-

suuksia verrataan keskenään. Vertailussa sovelletaan yleisiä nimitysperusteita. Pe-

rustuslain (L 11.6.1999/731) 125 §:n mukaan yleisiä nimitysperusteita julkisiin vir-

koihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. ”Taito” viittaa koulutukseen ja 

sen kautta hankittuun perehtyneisyyteen ja ”kyky” ominaisuuksiin kuten esimer-

kiksi johtamistaitoihin tai aloitteellisuuteen. ”Koeteltu kansalaiskunto” tarkoittaa 

yleistä nuhteettomuutta tai muita ansioita, jotka viran kannalta ovat erityisen mer-

kittäviä. (Husa & Pohjolainen 2008, 291-293.) 

Yleisiä kelpoisuusvaatimuksia ovat täysi-ikäisyys, kielitaito ja sopivuus. Perustus-

laissa myös mainitaan, että tiettyihin julkisiin virkoihin tai tehtäviin voidaan nimit-

tää vain Suomen kansalainen. Tällaisia ovat muun muassa virat, joihin kuuluu jul-

kisen vallan käyttämistä, kuten esimerkiksi tuomarin virka, tai virka, johon kuuluu 

syyttäjän tai ulosottomiehen tehtäviä (L 19.6.1994/750, 7 §). Laki julkisyhteisöjen 
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henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (L 6.6.2003/424) sääntelee virkakelpoisuu-

teen liittyvää kielitaitoa. Kielitaitovaatimukset riippuvat siitä, onko kyseessä yksi-

kielinen tai kaksikielinen viranomainen. Viranomaisen kaksikielisyys määräytyy 

sen virka-alueeseen kuuluvien kuntien yksi- tai kaksikielisyyden mukaan. Kielilain 

(L 6.6.2003/423) mukaan yksityishenkilön kielellisiin oikeuksiin kuuluu, että jo-

kaisella on oikeus käyttää valtion viranomaisessa suomea tai ruotsia, ja kuultavalle 

on järjestettävä mahdollisuus tulla kuulluksi omalla kielellään, suomeksi tai ruot-

siksi. Kielitaitolain pääasiallisena sääntönä on, että jokaiselta virkamieheltä, jolta 

edellytetään kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulututkintoa, vaaditaan kaksikieli-

sessä viranomaisessa sen virka-alueen väestön enemmistön kielen erinomaista suul-

lista ja kirjallista taitoa sekä toisen kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. 

Yksikielisessä viranomaisessa edellytetään vain toisen kielen tyydyttävää ymmär-

tämisen taitoa. (Husa & Pohjolainen 2008, 288, 290-293.) 

Erityiset kelpoisuusvaatimukset ovat vaatimuksia, joita edellytetään yleisten kel-

poisuusvaatimusten lisäksi vain tietyissä lainsäädännössä määrätyissä viroissa. Ky-

seisiä vaatimuksia ovat esimerkiksi vaadittavat tutkinnot ja opinnäytteet sekä käy-

tännön kokemus ja perehtyneisyys. (Husa & Pohjolainen 2008, 293; Koskinen & 

Kulla 2001, 45-49.) 

2.3 Virkamiehen velvollisuudet 

Virkamiehen keskeisin yleinen velvollisuus on suorittaa tehtävänsä asianmukaisesti 

ja viivytyksettä, sekä noudattaa työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Asianmukaisuu-

teen kuuluu myös se, että virkamiehen tulee käyttäytyä asemansa ja tehtäviensä 

edellyttämällä tavalla. Virkamiehiltä vaaditaan siis yleisesti hyvää ja asianmukaista 

käyttäytymistä sekä asioitaessa hallinnon asiakkaiden kanssa, että virkamiesten 

keskinäisissä sosiaalisissa suhteissa. Virantoimitusvelvollisuuteen liitetään myös 

tiettyjä yleisiä julkisoikeudellisia laatuvaatimuksia, kuten vaatimus toiminnan lain-

mukaisuudesta ja vaatimus hyvän hallinnon asettamien velvoitteiden noudattami-

sesta. Virkamies ei myöskään saa vaatia, hyväksyä taikka ottaa vastaan etua, mikäli 

se voi heikentää luottamusta virkamieheen tai viranomaiseen. (Husa & Pohjolainen 

2008, 295-297; L 19.8.1994/750.) 
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Virkamieslain (L 19.8.1994/750) mukaan virkamies ei saa ottaa vastaan taikka pitää 

sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sen tehtävien hoitamiseen, ellei vi-

ranomainen hakemuksesta myönnä hänelle siihen lupaa. Sivutoimi ei saa vaarantaa 

virkamiestä luoden esteellisyyttä, haitata virkamiehen pääasiallista viranhoitoa 

taikka vahingoittaa tämän työnantajaa kilpailevana toimintana.  

Virkamies, joka edustaa valtiota työnantajana, ei saa toimia valtioon palvelusuh-

teessa olevia edustavassa yhdistyksessä sellaisessa asemassa, joka olisi ristiriidassa 

sanotun virkatehtävän kanssa. Virkamieslaki velvoittaa myös virkamiehen anta-

maan tietoja, jotka liittyvät tämän tehtävän hoitamisen terveydellisiin edellytyksiin, 

mikäli viranomainen tätä pyytää. Hänet voidaan määrätä terveydentilansa totea-

miseksi tarkastuksiin ja tutkimuksiin, mikäli se on tarpeen tehtävän hoitamisen 

edellytysten selvittämiseksi. Lain 33 §:n mukaan virkasuhde voidaan purkaa heti, 

mikäli virkamies törkeästi loukkaa tai laiminlyö virkavelvollisuuksiaan. (L 

19.8.1994/750.)  

2.3.1 Vaitiolovelvollisuus 

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (L 21.5.1999/621) sääntelee virkamie-

hiä koskevasta vaitiolovelvollisuudesta. Lain mukaan viranomaisen palveluksessa 

oleva henkilö ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, jonka 

viranomaisessa toimiessaan on saanut tietoonsa. Tietoa ei saa myöskään käyttää 

omaksi tai toisen hyödyksi taikka vahingoksi. Vaitiolovelvollisuuden piirin kuulu-

vaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun virkasuhde tai virkamiehen toiminta 

viranomaisen lukuun on päättynyt. (Husa & Pohjolainen 2008, 296.) 

2.4 Virkavastuu 

Perustuslain (L 11.6.1999/731) 118 §:n mukaan virkamies vastaa virkatoimiensa 

lainmukaisuudesta. Hän on myös vastuussa sellaisen monijäsenisen toimielimen 

päätöksestä, jota hän on toimielimen jäsenenä kannattanut. Mikäli esittelijä ei ole 

jättänyt päätökseen eriävää mielipidettä katsotaan hänen olevan vastuussa sitä, mitä 

hänen esittelystään on päätetty. Jokaisella, joka on kärsinyt oikeudenloukkauksen 

tai vahinkoa virkamiehen lainvastaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi, on 
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oikeus vaatia tämän tuomitsemista rangaistukseen sekä vahingonkorvausta. Syyte-

oikeutta ei kuitenkaan ole, jos syyte on perustuslain mukaan käsiteltävä valtakun-

nanoikeudessa. (L 11.6.1999/731.) 

Virkamiehen asemaan julkisen vallan käyttäjänä liittyy korostettu vaatimus virka-

miehen toiminnan luotettavuudesta ja puolueettomuudesta. Koska virkamiehillä on 

erityinen asema, kuuluu siihen myös virkavastuu, joka on ankarampi kuin yksilöi-

hin kohdistuva oikeudellinen vastuunalaisuus. Vastuunalaisuuden taustalla on kaksi 

periaatetta. Koska julkisen vallan käyttö on luonteeltaan erityistä vallan käyttöä, 

siihen täytyy myöskin kohdistua erityinen oikeudellinen vastuu. Toinen periaate 

virkavastuun ankaruuteen on hallinnollisten tehtävien hoitamisen vaatima lainalai-

suusperiaatteen noudattaminen, sillä niiden hoitaminen edellyttää korostettua jul-

kista luotettavuutta ja objektiivisuutta. Virkavirheeksi kutsutaan virkamiehen vir-

katehtävässään tekemää virhettä tai virkavelvollisuuksien laiminlyöntiä. Virka-

virhe, josta on laissa määrätty rangaistus, on virkarikos. Sellainen voi olla esimer-

kiksi virka-aseman väärinkäyttäminen tai lahjusrikkomus. (Husa & Pohjolainen 

2008, 298-299; Mäenpää 2017, 431.) 

Virkavastuusta on kolme eri muotoa:  

• virkamiesoikeudellinen vastuu 

• rikosoikeudellinen vastuu  

• vahingonkorvausvastuu.  

2.4.1 Virkamiesoikeudellinen vastuu 

Virkamiesoikeudellinen vastuu seuraa virkavirheestä, ja se ilmenee kirjallisena va-

roituksena tai kurinpidollisen vastuun muodossa tilanteissa, joissa virkamies on toi-

minut vastoin virkavelvollisuuksiaan taikka laiminlyönyt niitä. Varoitus annetaan 

moitittavasta toiminnasta, joka ei riittäisi irtisanomisen perusteeksi. Kurinpidollisia 

seurauksia käytetään lähinnä puolustusvoimissa tai rajavartiolaitoksessa. Mikäli 

virhe on sen laatuinen, ettei se edellytä ryhtymistä syytetoimiin, voi myös eduskun-

nan oikeusasiamies tai valtioneuvoston oikeuskansleri antaa virkamiehelle huo-

mautuksen moitittavasta toiminnasta. Laissa määritellyissä tilanteissa on myös 
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mahdollista, että virkamiehen toimintaan puututaan pidättämällä tämä virantoimi-

tuksesta. Edellä mainittu ei kuitenkaan ole niin sanottua virkavastuun toteuttamista, 

vaan lähinnä turvaamistoimi, jolla pyritään estämään moitittavan menettelyn jatku-

minen tai helpottamaan asian selvittämistä. (Husa & Pohjolainen 2008, 299; Mäen-

pää 2017, 438-439.) 

2.4.2 Rikosoikeudellinen vastuu 

Rikosoikeudellinen vastuu on seurausta virkarikoksesta, ja se realisoituu vain tilan-

teissa, joissa teosta tai laiminlyönnistä on säädetty laissa rangaistusuhka. Rikosoi-

keudellinen virkavastuu ulottuu myöskin luottamusmiehiin ja eräin osin myös jul-

kisyhteisöjen työsopimussuhteisiin työntekijöihin. Rikoslain (L 19.12.1889/39) 40. 

luku koostuu virkarikoksista, ja niitä ovat muun muassa lahjuksen ottaminen, vir-

kasalaisuuden rikkominen, virka-aseman väärinkäyttäminen sekä virkavelvollisuu-

den rikkominen. Rangaistuksena edellä mainituista voi seurata sakosta vankeuteen 

taikka viraltapano. (Husa & Pohjolainen 2008, 299-300.) 

Esimerkkinä virkarikoksesta toimii korkeimman oikeuden päätös KKO: 2014:86, 

jossa psykiatrisen poliklinikan vastaava erikoislääkäri A oli lukenut puolisonsa su-

kulaisen, poliklinikalla hoidossa olleen potilaan B potilastietoja, vaikkei tämä ollut 

hänen potilaansa. A tuomittiin virkavelvollisuuden rikkomisesta. (KKO: 2014:86.)  

Syyttäjä tai virkavirheen kohteena oleva asianomistaja voi panna vireille rikosoi-

keudellisen virkavastuun toteuttamista koskevan oikeuden käynnin käräjäoikeu-

dessa. Mikäli kyse on syyttäjän tai tuomarin virkarikoksesta se tutkitaan hovioikeu-

dessa. Tätä korkeampien viranomaisten kuten oikeuskanslerin tai korkeimman oi-

keuden presidenttien virkarikokset käsitellään valtakunnanoikeudessa. (Mäenpää 

2017, 446.) 

2.4.3 Vahingonkorvausvastuu 

Virkamiehen vahingonkorvausvelvollisuuden tarkoituksena on pyrkiä ennalta eh-

käisemään virkatoiminnassa tapahtuvia virheitä ja vahinkoja sekä tarpeen tullen hy-

vittää vahingon kärsinyttä osapuolta. Perustuslain (L 11.6.1999/731) 118 §:n mu-

kaan virkamies on itse vastuussa vahingosta, joka on syntynyt seurauksena 
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virkamiehen virheestä tai laiminlyönnistä. Työntekijän ja virkamiehen korvausvas-

tuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (L 31.5.1974/412). Julkisyhteisö korvaa 

ensisijaisesti ne vahingot, joita virkamies on virkatoimissaan aiheuttanut ulkopuo-

lisille. Virkamiehen vahingonkorvausvastuu on luonteeltaan toissijaista, ja virka-

miehen henkilökohtainen korvausvelvollisuus riippuu vahingon aiheutumissyystä 

ja syyksiluettavuuden asteesta. Mikäli virkamies on toiminut työssään normaalia 

huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaen, mutta on siitä huolimatta aiheuttanut va-

hinkoa, vastaa vahingosta yksin julkisyhteisö. Jos kyseessä on edellä mainitun kal-

tainen lievä tuottamus, ei virkamiehelle tuomita henkilökohtaista vahingonkorvaus-

velvollisuutta. Huolimattomuudesta tai varomattomuudesta aiheutuneen vahingon 

ulkopuoliselle korvaa myöskin julkisyhteisö, mutta tällä on oikeus vaatia virkamie-

heltä kohtuullista osuutta vahingonkorvauksesta. Tahallisesti aiheutetusta vahin-

gosta virkamies korvaa pääsääntöisesti täysmääräisesti, ellei ole syitä kohtuullistaa 

korvausmäärää. (Husa & Pohjolainen 2008, 300-301.) 

2.5 Viranomaisena käräjäoikeus 

Suomessa on 1.1.2019 alkaen yhteensä 20 käräjäoikeutta. Käräjäoikeudet käsittele-

vät rikos-, riita- ja hakemusasioita. Virastojen henkilöstö koostuu käräjäoikeuden 

päälliköstä eli laamannista, käräjätuomareista, käräjänotaareista, käräjäsihteereistä 

sekä mahdollisista asiantuntijoista kuten esimerkiksi maaoikeusinsinööristä. Val-

tiovarainministeriön sivujen mukaan joulukuussa 2019 Suomen valtio on työllistä-

nyt yhteensä 911 käräjäsihteeriä ja 491 käräjätuomaria. (Oikeuslaitos 2020; Valtio-

varainministeriö.) 

Käräjäoikeuksissa käsitellään siis rikosasioiden lisäksi muun muassa avioeroja, las-

ten huolto- ja elatusriitoja, pesänselvittäjän, -jakajan ja edunvalvojan määräämisiä, 

konkursseja, velkajärjestelyjä, velkomusasioita sekä monia muita hakemus- ja riita-

asioita. Koska tuomioistuimessa esiintyvien asioiden luonne on varsin laaja ja vä-

rikäs, edellytetään virastossa työskenteleviltä virkamiehiltä suurta osaamista ja pe-

rehtyneisyyttä.  
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2.5.1 Kansliahenkilökunta 

Pohjanmaan käräjäoikeus on jakautunut tällä hetkellä kolmeen eri osastoon. Ensim-

mäisellä osastolla käsitellään pelkästään siviiliasioita, eli esimerkiksi velkomusasi-

oita, avioeroja, riita-asioita ja insolvenssiasioita, kuten konkursseja ja yrityssanee-

rauksia. Toinen osasto hoitaa puolestaan rikosasioita. Kolmas osasto koostuu vuo-

den 2019 vaihteessa Pohjanmaan käräjäoikeuteen yhdistyneestä Keski-Pohjanmaan 

käräjäoikeudesta, joka sijaitsee Kokkolassa. Kokkolan kansliassa käsitellään kaik-

kia edellä mainittuja asioita, lukuun ottamatta konkursseja ja yrityssaneerauksia. 

Virastossa työskentelee yhteensä 92 virkamiestä, joista 54 on sihteereitä. Vaikka 

sihteerit työskentelevät samassa virastossa ja samalla virkanimikkeellä, on heidän 

työtehtävissänsä paljon eroavaisuuksia.  Tässä tutkimuksessa perehdytään nimen-

omaan käräjäoikeuden kirjaamon virkamiesten työhön liittyviin tietopyyntöihin. 

Käräjäoikeuden kirjaamossa työskentelevien sihteerien työnkuvaan kuuluu muun 

muassa uusien asioiden vireillepano, postin ja sähköpostin käsittely ja kirjaaminen, 

asiakirjatilaukset sekä asiakaspalvelu. Kirjaamo on niin sanotusti käräjäoikeuden 

ensimmäinen kontakti, sillä kaikki uudet asiat ja asiakirjat sekä asiakkaiden yhtey-

denotot kulkevat sen kautta. Asioiden sujuvuuden kannalta on tärkeää, että kirjaa-

mon sihteerit tietävät velvollisuutensa ja vastuunsa. Tutkimuksen yksi tavoite onkin 

edesauttaa kanslian virkamiesten tietoisuutta velvollisuuksistaan ja vastuustaan 

suhteessa päivittäisiin työtehtäviin, kuten asiakkaiden tietopyyntöihin vastaami-

sessa. 

2.5.2 Tietopyynnöt 

Tässä kappaleessa alustetaan yleisesti tietopyyntökäsitettä. Viidennessä luvussa kä-

sitellään tarkemmin tiedon pyytämistä, eri tapauksia ja pyyntöjen esittäjiä. Tieto-

pyyntöjä on monenlaisia ja niitä voi esittää puhelimitse, sähköpostitse, postitse 

taikka henkilökohtaisesti käräjäoikeuteen saapumalla. Pyynnöt voivat olla esimer-

kiksi tiedusteluja käräjäoikeudessa käsiteltävän asian vaiheesta, henkilöiden vireillä 

olevista asioista, asiakirjatilauksia tutkimusta tai omaa uteliaisuutta varten taikka 

rekrytoijien selvityspyyntöjä. Tiedon pyytäjä voi olla muun muassa yksityishen-

kilö, median edustaja, tutkija tai opiskelija taikka asianajaja. Tässä tutkimuksessa 
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selvitetään miten tiedon pyytäjän rooli vaikuttaa tämän oikeuteen saada tietoa niin 

julkisesta kuin salassa pidettävästäkin asiakirjasta.  
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3 ASIAKIRJAJULKISUUS 

Tässä luvussa käsitellään julkisuusperiaatetta, viranomaisen asiakirjoja, asiakirjo-

jen julkiseksi tulemista sekä salassapitovelvollisuutta ja -perusteita salassapidon al-

kamisesta sen päättymiseen. Luku sisältää virkamiehelle paljon olennaista asiaa ja 

sen sisältö koostuu lähinnä lainsäädännöstä ja oikeuskirjallisuudesta. 

3.1 Julkisuusperiaate 

Julkisyhteisöjen toiminnassa noudatetaan julkisuusperiaatetta. Periaatteen mukaan 

jokaisella on oikeus saada tietoa julkisesta vallankäytöstä ja viranomaisen toimin-

nasta. Julkisuusperiaate edellyttää yleisesti menettelyn avoimuutta sekä velvoittaa 

viranomaisen tiedottamaan toiminnastaan. Julkisuusperiaate ei ole ehdoton, vaan 

pääsääntöinen periaate. Sen vastakohta on salassapitoperiaate, jota tarvitaan muun 

muassa yksityiselämän ja liikesalaisuuksien suojaamiseen. Julkisuus takaa ihmisille 

mahdollisuuden tarkastella viranomaisten toimintaa ja vaikuttaa siihen, sekä var-

mistaa, että tämän oikeudet ja edut toteutuvat. Se siis näin ollen lisää luottamusta 

julkishallintoon ja edesauttaa demokratiaa ja tasa-arvoa. (Kulla & Koillinen 2014, 

1, 4-5; Mäenpää 2008, 1.) 

Julkisuusperiaatteen neljä keskeisintä toteuttamistapaa ovat: 

• käsittelyn julkisuus 

• asiakirjajulkisuus 

• tiedottaminen  

• hyvä tietohallinto. 

Käsittelyn julkisuus tarkoittaa ihmisten oikeutta saapua seuraamaan asian käsittelyä 

hallintoviranomaisessa tai tuomioistuimessa. Se kuuluu niin hyvän hallinnon kuin 

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeisiin. Hallintoasioiden käsittely viran-

omaisissa ja muissa toimielimissä ei kuitenkaan yleensä ole julkista. (Kulla & Koil-

linen 2014, 5; Mäenpää 2017, 333). 

Asiakirjajulkisuus on julkisuuden keskeisin toteutumismuoto. Se on myös turvattu 

perustuslain (L 11.6.1999/731) 12 §:ssä: ”Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat 
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ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden 

vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakir-

jasta ja tallenteesta.”  

Julkisuuden toteuttamisperiaatteisiin kuuluu myös viranomaisen velvollisuus oma-

aloitteiseen tiedottamiseen, josta on säännelty hallintolaissa. Julkisuuslain (L 

21.5.1999/621) mukaan viranomaisen on edistettävä toimintansa avoimuutta ja sillä 

on velvollisuus laatia tarpeellisia oppaita, tilastoja tai muita aineistoja palveluistaan 

ja ratkaisuistaan sekä huolehtia, että yleisön tiedonsaannin kannalta keskeiset asia-

kirjat ovat tarpeen vaatiessa saatavilla. Viranomaisen tulee myös pyynnöstä tuottaa 

ja luovuttaa tietoaineistoja. Tiedottamisvelvollisuus täydentää yksilön oikeutta 

saada tietoja, eikä se kuitenkaan millään tapaa korvaa sitä, vaikkakin viranomainen 

olisi jo oma-aloitteisesti asiasta tiedottanut. (Kulla & Koillinen 2014, 6.) 

Julkisuusperiaate ei voi asianmukaisesti toteutua, mikäli julkiset asiakirjat ovat vai-

keasti löydettävissä tai jos saatavilla ei ole järjestettyä tietoa asiakirjoista, joita vi-

ranomaisen hallussa on. Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (L 906/2019) 

sääntelee, että viranomaisen tulee hyvää hallintoa noudattaen hoitaa tehtävänsä ja 

tarjota palvelunsa julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi yhdenmukaisesti, laaduk-

kaasti ja tietoturvallisesti. (Mäenpää 2008, 12.) 

3.2 Viranomaisen asiakirja 

Julkisuuslain kohteena olevat asiakirjat voidaan jakaa kahteen ryhmään. Perinteisiä 

asiakirjoja ovat kirjalliset ja kuvalliset esitykset, kuten hallintopäätökset, muistiot, 

kirjeet tai kuvat ja taulukot. Toinen asiakirjojen pääryhmästä on sähköiset tallenteet 

ja muut vain apuvälinein selville saatavat viestit. Tällaisia ovat esimerkiksi sähkö-

postiviestit tai dvd-tallenteet. (Mäenpää 2017, 339-340.) 

Julkisuus koskee kaikkia viranomaisen hallussa olevia asiakirjoja ja tallenteita, eikä 

sillä ole merkitystä, vaikka asiakirjan omistusoikeus tai tekijänoikeus kuuluisi toi-

selle. Ne voivat kuitenkin rajoittaa asiakirjan tai siinä olevan tiedon hyväksi käyt-

tämistä. Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ovat tyypiltään joko viranomaisen 

laatimia asiakirjoja tai viranomaiselle toimitettuja asiakirjoja. On tärkeää 
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huomioida, että yksityisen viranomaiselle lähettämästä asiakirjasta, on se sitten lau-

sunto, hakemus taikka kantelu, tulee viranomaisen asiakirja, johon sovelletaan jul-

kisuuslakia. Kuitenkaan kaikki asiakirjat eivät ole eikä niistä tule julkisia, kuten 

esimerkiksi yksityiselämää tai liikesalaisuutta koskevat tiedot. (Mäenpää 2017, 

341-343.) 

Kaikkiin viranomaisen asiakirjoihin ei kuitenkaan sovelleta julkisuuslakia. Näitä 

ovat asiakirjat, joilla ei arvioida olevan merkitystä julkisuusperiaatteen toteuttami-

sen kannalta, eli niin sanotut ei-asiakirjat, sekä viranomaisen sisäisen työskentelyn 

asiakirjat, jotka liittyvät pelkästään viranomaisen sisäiseen toimintaan. Ei-asiakir-

jaksi voidaan tulkita esimerkiksi virkamiehen saamaa yksityistä sähköpostiviestiä, 

yksityiseen luottamustehtävään liittyvää asiakirjaa taikka viranomaisen palvelussa 

olevan laatimaa muistiinpanoa tai luonnosta. Sisäisen työskentelyn asiakirjoja voi-

vat olla muun muassa päätöksentekoa valmistelevien henkilöiden väliset kommen-

tit, tiedotteet tai sähköpostiviestit tai työnjohto- ja valvontamääräykset, joilla ei ole 

ollut välitöntä vaikutusta asian sisältöön. (Mäenpää 2017, 344.) 

3.3 Asiakirjan julkiseksi tuleminen 

Julkisuusperiaatteen noudattaminen alkaa tavallisesti vasta, kun asiakirja on tullut 

julkiseksi. Pääsääntö on, että vasta julkiseksi tullut viranomaisen asiakirja on asia-

kirja, josta jokaisella on oikeus saada tieto. Poikkeuksellisesti asiakirja voi kuiten-

kin vielä julkiseksi tulon jälkeenkin sisältää tietoja, jotka ovat salassa pidettäviä. 

Julkisuuden alkamisajankohta määräytyy kolmen eri perusteen mukaan: 

• asiakirjan saapuminen viranomaiselle 

• asiakirjan valmistuminen käyttötarkoitukseensa viranomaisessa  

• päätöksen tekeminen asiassa. (Mäenpää 2017, 345.) 

Asiakirjan julkiseksi tulemisen yleisin peruste on ajallinen. Tämä tapahtuu esimer-

kiksi silloin, kun viranomainen on saanut asiakirjan, kun merkintä asiakirjarekiste-

riin on tehty, kun päätös on allekirjoitettu tai kun verotus on päättynyt. Yleensä 

asiakirja tulee julkiseksi viimeistään silloin, kun asia on käsitelty loppuun, mutta 

poikkeuksena ovat kuitenkin tiedot, joita koskee salassapitovelvollisuus. Toinen 
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peruste liittyy asiakirjan sisältöön. Keskeneräinen tai muutoin epävalmis asiakirja 

voi tulla julkiseksi vasta sen valmistuttua käyttötarkoitukseensa. (Mäenpää 2008, 

103-104; 2017, 346.) 

Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa (L 30.3.2007/370) 

sääntelee, että oikeudenkäyntiä koskevat perustiedot, kuten asian laatu, käsittelyn 

vaiheet ja ajankohta, sekä asianosaisen yksilöimiseksi tarvittavat tiedot tulevat jul-

kiseksi heti, jollei toisin määrätä. Tuomioistuin voi kuitenkin määrätä asianomista-

jan tai turvapaikanhakijan henkilöllisyyden salassa pidettäväksi, mikäli esimerkiksi 

rikosasiassa on kyse asianomistajan erityisen arkaluonteisesta yksityiselämään liit-

tyvästä seikasta. Lain 8 §:n mukaan tuomioistuimelle toimitettu rikosasian oikeu-

denkäyntiasiakirja tulee julkiseksi, kun asia on ollut esillä suullisessa käsittelyssä, 

tai ratkaisun annettaessa, mikäli suullista käsittelyä ei toimiteta. Mikäli asia oikeu-

denkäynnistä rikosasioissa annetun lain (L 11.7.1997/689) 5 a luvun mukaisesti kä-

sitellään kirjallisessa menettelyssä, eli ilman suullista käsittelyä, tulee tuomioistui-

melle toimitettu oikeudenkäyntiasiakirja julkiseksi vastaajan toimitettua tuomiois-

tuimelle suostumuksensa kirjalliseen menettelyyn. (Kadoch 2012, 47.) 

3.4 Salassapito 

Oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain (L 

30.3.2007/370) 9 §:n mukaan oikeudenkäyntiasiakirja on pidettävä salassa siltä osin 

kuin se sisältää tietoja, joiden julkiseksi tuleminen aiheuttaisi merkittävää vahinkoa 

tai vaaraa valtion turvallisuudelle tai kansainvälisille suhteille. Asiakirja on pidet-

tävä salassa myös, kun se sisältää henkilön yksityiselämään liittyviä arkaluonteisia 

tietoja, tietoja rikoksen uhrista, tai mikäli tiedon antaminen loukkaisi tämän oikeuk-

sia tai muistoaan. Myös tietoja rikoksesta syytetylle tehdystä oikeuspsykiatrisesta 

mielentilatutkimuksesta, nuoren rikoksesta epäillyn seuraamusselvityksestä tai tuo-

mioistuimen neuvottelusta sisältävä oikeudenkäyntiasiakirja on pidettävä niiltä osin 

salassa. 

Salassapidon perustehtävä on suojata yhteiskunnan ja yksityisen toiminnan kan-

nalta keskeisiä intressejä yleiseltä julkisuudelta. Sen edellytyksenä on, että rajoitta-

maton julkisuus estäisi keskeisten intressien toteutumisen taikka aiheuttaisi 
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vahinkoa niihin perustuvien oikeuksien toteuttamiseen. Salassapito on mahdollista 

vain välttämättömistä syistä. Se turvaa yksityiselämää ja yksityisyyttä, valtion ja 

yhteiskunnan turvallisuutta sekä yritysten kilpailuedellytysten kannalta keskeisiä 

tietoja. Salassapitovelvoite sisältää kolme erilaista velvollisuutta: 

• asiakirjasalaisuuden säilyttäminen 

• vaitiolovelvollisuus  

• hyväksikäyttökielto. (Mäenpää 2017, 380-381.) 

3.4.1 Asiakirjasalaisuuden säilyttäminen 

Julkisuuslain (L 21.5.1999/621) 22 §:n mukaan viranomaisen asiakirja on pidettävä 

salassa, mikäli se on julkisuuslaissa tai muussa laissa määrätty salassa pidettäväksi, 

tai jos se sisältää tietoja, joista on lailla säädetty vaitiolovelvollisuus. Asiakirjaa tai 

sen kopiota tai tulostetta ei saa näyttää eikä luovuttaa sivulliselle, tai muutoinkaan 

antaa sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi.  

Viranomaisen asiakirjaan ja sen kopioon taikka tulosteeseen kohdistuu velvollisuus 

asiakirjasalaisuuden säilyttämisestä. Velvollisuus kohdistuu myös yksittäiseen tie-

toon tai osaan asiakirjasta. Salaisuuden säilyttämisvelvollisuuteen kuuluu seuraavat 

kiellot; kielto näyttää tai luovuttaa asiakirja sivulliselle, kielto antaa asiakirja sivul-

lisen nähtäväksi tai käytettäväksi ja kielto luovuttaa asiakirja teknisen käyttöyhtey-

den avulla sivulliselle. (Mäenpää 2017, 382.) 

Näyttämiskieltoa koskien on tärkeää, ettei siihen syyllisty huomaamattaan, sillä 

kielto koskee myös tilannetta, jossa salassa pidettävä asiakirja jää nähtäville esi-

merkiksi tietokoneelle tai kun muutoin mahdollistaa ulkopuolisen havaintojen te-

kemisen asiakirjasta. Luovuttamiskielto edellyttää asiakirjan suojaamista niin, ettei 

sivullinen voi saada siitä omatoimisesti tietoa. Kielto koskee siis myös alustaa, jolle 

tieto on tallennettu, kuten esimerkiksi muistitikkua tai dvd-tallennetta. Käyttämis-

kielto taas tarkoittaa, ettei salassa pidettävää asiakirjaa saa myöskään muulla tavalla 

antaa sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi.  Tämä koskee siis esimerkiksi sellaisia 

tallenteita, joiden sisältö on mahdollista saada selville vain käyttämällä muita apu-

välineitä kuin teknistä käyttöyhteyttä. Teknisen käyttöyhteyden avaaminen 
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sivulliselle on erikseen kielletty ja se koskee etenkin viranomaisen tietojärjestelmiin 

ja henkilörekistereihin sisältyviä tallenteita ja tietoja. Kielto koskee myös muita ta-

poja, kuten yleisen tietoverkon käyttämistä tai sähköisen käyttöyhteyden sallimista 

sivullisen käytettäväksi. (Mäenpää 2017, 382-383.) 

3.4.2 Vaitiolovelvollisuus 

Kuten virkamiehen velvollisuuksiin kuuluu, vaitiolovelvollisuus kuuluu oleellisesti 

myös salassapitovelvollisuuteen. Lain (L 21.5.1999/621) mukaan viranomaisen 

palveluksessa oleva henkilö ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai 

tietoa, jonka viranomaisessa toimiessaan on saanut tietoonsa. Myös tiedon passii-

vinen paljastaminen on kiellettyä. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että virkamies lai-

minlyö asianmukaiset toimenpiteet, jotka estävät sivullista kuulemasta vaitiolovel-

vollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa. Esimerkiksi salassa pidettäviä asioita käsittele-

vän kokouksen keskustelut eivät saa olla ulkopuolisten kuunneltavissa tai tallennet-

tavissa. Myös tallentamaton tieto, kuten tieto, joka on pelkän näön tai kuulohavain-

non varassa, kuuluu salassapidon alaisuuteen. (Mäenpää 2017, 384.) 

Myös asianosainen on vaitiolovelvollinen saamistaan salassa pidettävistä tiedoista 

niiltä osin, kun ne koskevat muita henkilöitä kuin häntä itseään. Sama koskee myös 

asianosaisen edustajaa ja avustajaa tai muuta henkilöä, joka on saanut tiedon salassa 

pidettävästä tiedosta lain tai lain nojalla annetun luvan nojalla. (Kulla 2012, 401.) 

3.4.3 Hyväksikäyttökielto 

Hyväksikäyttökielto koskee asiakirjasalaisuuden ja vaitiolovelvollisuuden piiriin 

kuuluvaa tietoa. Sitä ei saa käyttää omaksi tai toisen hyödyksi taikka vahingoksi. 

Mikäli esimerkiksi virkamies saisi virkatehtävissään tietoonsa osakekurssin kehi-

tykseen olennaisesti vaikuttavan salassa pidettävän tiedon, hän ei saa hyödyntää 

sitä, vaikka tieto sinänsä pysyisikin edelleen salaisena. Henkilökohtaisen arkaluon-

teisen tiedon tai ammattisalaisuuden käyttäminen toisen vahingoittamiseksi on 

myös kielletty. (Mäenpää 2017, 384.) 
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3.5 Salassapidon perusteet 

Julkisuuslain (L 21.5.1999/621) 24 §:ssä on määritelty salassapidon keskeiset pe-

rusteet, joita on yhteensä 34. Nämä voidaan jakaa neljään pääasialliseen ryhmään: 

• yksityistä intressiä suojaavat salassapitoperusteet 

• yleistä intressiä suojaavat salassapitoperusteet 

• julkisyhteisön omaa intressiä suojaavat salassapitoperusteet  

• yksityistä ja yleistä intressiä suojaavat salassapitoperusteet. 

Vahinkoedellytyslausekkeella tarkoitetaan salassapitoperusteeseen sisältyvää edel-

lytystä, jonka mukaan viranomaisen velvollisuuksiin kuuluu arvioida salassa pidet-

tävän tiedon antamisen vahingollisia tai haitallisia vaikutuksia kussakin tilanteessa. 

Näitä salassapitosäännöksiä on kolmenlaisia; 1) julkisuusolettamaan perustuva, 

mikä tarkoittaa sitä, että tieto on julkinen, ellei sen julkisuudesta aiheudu haitallisia 

vaikutuksia, 2) salassapito-olettamaan perustuva, eli tieto on yleisesti ottaen pidet-

tävä salassa, ja sen julkisuus on mahdollinen vain jos siitä ei ilmeisesti aiheudu 

haitallisia vaikutuksia sekä 3) ehdoton salassapitoperuste, jonka mukaan tieto on 

aina pidettävä salassa kaikissa olosuhteissa, ja se on riippumaton sen antamisesta 

johtuvista tapauskohtaisista vaikutuksista. (Mäenpää 2017, 389-390.) 

3.5.1 Yksityistä intressiä suojaavat salassapitoperusteet 

Tähän ryhmään kuuluvat salassapitoperusteet suojaavat muun muassa yksityiselä-

män ja yksityisyyden suojaa sekä liike- ja ammattisalaisuutta. Yksityisyyden suojan 

piiriin kuuluvat tiedot henkilön perhe-elämästä, vapaa-ajan harrastuksista, elinta-

voista, poliittisesta vakaumuksesta sekä seksuaalisesta käyttäytymisestä ja suuntau-

tumisesta. Nämä tiedot on määritelty ehdottomiksi, eli ne on pidettävä salassa kai-

kissa olosuhteissa. Tiedot henkilön toimimisesta julkisessa tehtävässä, julkisen val-

lan käytössä tai poliittisessa tehtävässä eivät kuulu yksityiselämän suojan piiriin 

vaan ne ovat julkisia. (Mäenpää 2017, 392.) 

Myös tiedot henkilön terveydentilasta ja vammaisuudesta ovat salassa pidettäviä, 

samoin oppilashuollon asiakirjat sekä sosiaalipalvelun asiakirjat, jotka sisältävät 
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tietoja henkilön sosiaalihuollon asiakkuudesta. Asiakirjat, jotka koskevat pakolaista 

ja turvapaikan, oleskeluluvan tai viisumin hakijaa, on pidettävä salassa, mutta niistä 

voidaan kuitenkin tarvittaessa antaa tieto. (Mäenpää 2017, 393-394.)  

Tietosuojalain (1050/2018) 29 § sääntelee henkilötunnuksen käsittelyä. Sen mu-

kaan henkilötunnusta saa käsitellä rekisteröidyn suostumuksella tai, jos käsittelystä 

säädetään laissa. Henkilötunnusta saa lisäksi käsitellä, jos rekisteröidyn yksiselit-

teinen yksilöiminen on tärkeää laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi, rekiste-

röidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tai histo-

riallista tai tieteellistä tutkimusta taikka tilastointia varten. Henkilötunnusta ei tule 

merkitä tarpeettomasti henkilörekisterin perusteella tulostettuihin tai laadittuihin 

asiakirjoihin. Oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetussa 

laissa (L 30.3.2007/370) ei kuitenkaan ole säännöstä, jonka mukaan henkilötunnus 

tai oikeudenkäyntiasiakirja, joka sisältää henkilötunnuksen, olisi pidettävä salassa. 

Henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointia koskevat tiedot ovat salassa pidettä-

viä, esimerkkinä tällaisesta ovat muun muassa tiedot psykologisesta testistä, sovel-

tuvuuskokeesta tai työntekijän valintaa varten tehdystä arvioinnista. Tiedot, jotka 

kuvaavat henkilön taloudellista asemaa, kuuluvat yksityiselämään, ja näin ollen 

asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön vuosituloista taikka tuen perustana ole-

vasta varallisuudesta ovat salassa pidettäviä. Vaikkakin palkkatiedot ovat yleensä 

ottaen salaisia, on valtion ja kuntien palveluksessa olevien palkkatiedot julkisia ni-

mikirjalain (L 24.11.1989/1010) 7 §:n mukaan. Verotustietojen julkisuudesta ja sa-

lassapidosta annetun lain (L 30.12.1999/1346) mukaan verotustiedot ovat yleensä 

salassa pidettäviä, mutta verotettavaa tuloa ja maksuunpantua veroa koskevat tiedot 

ovat kuitenkin julkisia, ja näitä tietoja voidaan myös julkaista journalistisessa tar-

koituksessa. (Mäenpää 2017, 394-395.) 

Liikesalaisuudella tarkoitetaan liiketoiminnan kannalta merkityksellisiä tietoja, 

jotka eivät ole yleisessä tiedossa, ja joita ei ole tarkoitettu yleisön tietoon. Sillä suo-

jataan lähinnä yrityksen kilpailuaseman ja liiketoiminnan kannalta keskeisiä tietoja. 

Näitä kohden vallitsee ehdoton salassapitoperuste. Liikesalaisuudeksi ei kuitenkaan 

lasketa yrityksen kannalta epäedullista tai julkisuuskuvan kannalta haitallista tietoa. 
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Tästä syystä esimerkiksi lakisääteisten velvoitteiden laiminlyönnit eivät kuulu sa-

lassapidon alaan. Ammattisalaisuudella tarkoitetaan ammatin harjoittamiseen liit-

tyviä salaisuuksia, ja niiden keskeisin tavoite on suojata luottamuksellista asiakas-

suhdetta, kuten esimerkiksi asianajajan tai lääkärin ja asiakkaan välillä. (Mäenpää 

2017, 396-398.) 

3.5.2 Yleistä intressiä suojaavat salassapitoperusteet 

Salassapidon perusteena on usein yleisen edun suojaaminen, ja sitä turvataan muun 

muassa rikoksia ehkäisemällä, selvittämällä, syytteeseen saattamalla, viranomais-

valvontaa toteuttamalla ja Suomen kansainvälisiä suhteita sekä valtion tulo-, fi-

nanssi-, raha- ja valuuttapolitiikkaa hoitamalla. Viranomaisvalvonta ja sen tulokset 

ovat yleensä julkista tietoa. Laillisuusvalvontaan liittyvää hallintokantelua koskevat 

asiakirjat on pidettävä salassa ennen asian ratkaisemista, jos tiedon antaminen vai-

keuttaisi asian selvittämistä taikka aiheuttaisi vahinkoa tai kärsimystä asiaan osal-

liselle. Myös tieto harvinaisen eläinlajin pesintäpaikasta tai kasvin esiintymisalu-

eesta on pidettävä salassa, sillä siitä tiedon antaminen saattaisi vaarantaa niiden 

suojelun ja uhanalaisuuden. (Mäenpää 2017, 398-399.)  

Asiakirjat, jotka koskevat henkilöiden ja rakennusten sekä tieto- ja viestintäjärjes-

telmien turvajärjestelyjä, ovat lähtökohtaisesti salassa pidettäviä. Edellä mainitut 

saattavat sisältää tietoja esimerkiksi henkilön päiväohjelmasta tai kulkureiteistä, 

tietojärjestelmien salasanoista tai muista suojaustekniikoista. Valtion turvallisuu-

den ylläpitämistä koskevat Suojelupoliisin ja muiden viranomaisten asiakirjat ovat 

salaisia, ellei ole ilmeistä, ettei tiedon antaminen vaaranna valtion turvallisuutta. 

Myös kansainvälisiin suhteisiin liittyvät asiakirjat ovat salassa pidettäviä, jos tiedon 

antaminen aiheuttaisi vahinkoa tai haittaa Suomen kansainvälisille suhteille tai sen 

edellytyksille toimia yhteistyössä. Salassapito, joka kohdistuu Suomen ulkopoli-

tiikkaan ja perinteiseen valtioiden väliseen diplomatiaan, on määritelty julkisuus-

laissa tiukemmin kuin tavanomaisten kansainvälisten suhteiden ylläpidon edellyt-

tämä salassapito. Tällaiset tiedot ovatkin yleensä ehdottomasti salassa pidettäviä. 

(Mäenpää 2017, 400-402.) 
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3.5.3 Julkisyhteisön omaa intressiä suojaavat salassapitoperusteet 

Julkisyhteisön toimiessa samassa asemassa kuin yksityiset oikeussubjektit, eikä jul-

kisen vallan käyttäjänä, voi olla myös omia etuja. Näiden salassapitoperusteiden 

tarkoituksena on varmistaa, ettei julkisyhteisö joudu julkisuusperiaatteen seurauk-

sena huonompaan asemaan kuin yksityiset oikeussubjektit, esimerkiksi taloudelli-

sissa suhteissaan, avoimessa kilpailutilanteessa taikka työnantajana. (Mäenpää 

2017, 402.) 

Asiakirjat, jotka sisältävät julkisyhteisön liike- tai ammattisalaisuuksia ovat ehdot-

toman salassapitoperusteen alaisia. Julkisyhteisön liiketoimintaa koskevien tieto-

jen, kuten tietojen valtion sijoituksista, rahoitusjärjestelyistä tai luotoista, salassa-

pidon edellytyksenä on, että tiedon antaminen aiheuttaisi sille taloudellista vahin-

koa tai muutoin saattaisi sen huonompaan asemaan kuin samaa toimintaa harjoit-

tava kilpailija. Julkisyhteisön työmarkkinaosapuolena tai työriidan osapuolena laa-

timat tai saamat asiakirjat ovat samoin salaisia, jos niistä tiedon antaminen olisi 

vastoin julkisyhteisön etua työnantajana. (Mäenpää 2017, 403.) 

3.5.4 Yksityistä ja yleistä intressiä suojaavat salassapitoperusteet 

Tutkimuksen ja tilaston valmistuessa siitä tulee julkinen. Tutkimus voi olla salassa 

pidettävä vain siltä osin kuin siihen poikkeuksellisesti sisältyisi salassa pidettävä 

tieto, kuten terveystieto tai liikesalaisuus. Vapaaehtoisesti viranomaiselle tutki-

musta varten annetut tutkimuksen tai tilaston perusaineistot on kuitenkin pidettävä 

salassa. Opinnäytetyön ja tieteellisen tutkimuksen suunnitelmat ovat yleensä julki-

sia, mutta ne voidaan pitää salassa, mikäli tiedon antaminen aiheuttaa haittaa tutki-

muksen tekemiselle, hyödyntämiselle, tutkijalle taikka toimeksiantajalle. Valmiit 

opinnäytetyöt ovat julkisia, mutta esimerkiksi koesuoritukset tai pääsykokeet on 

pidettävä salassa. Viranomaisen asiakirjat, joihin sisältyvillä tiedoilla voi olla vai-

kutusta pääoma- ja rahoitusmarkkinoilla, on pidettävä salassa, kunnes tiedot on saa-

tettu yleisesti julkiseksi. Tällaisia voi olla esimerkiksi talouspoliittiset aloitteet ja 

toimenpidesuunnitelmat taikka valtiontalouden tilaa tai velan kehitystä koskevat 

asiakirjat. (Mäenpää 2017, 404.)  



30 

 

3.6 Salassapidon päättyminen 

Asiakirjan salassapito päättyy lähtökohtaisesti salassapitoajan kuluttua umpeen tai 

mikäli salassapidolle ei ole enää laissa säädettyä perustetta. Oikeudenkäynnin jul-

kisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain (L 30.3.2007/370) 11 §:n mu-

kaan yleinen salassapitoaika on 25 vuotta, mutta esimerkiksi oikeudenkäyntiasia-

kirjat, jotka sisältävät henkilön yksityiselämään liittyviä arkaluonteisia tietoja tulee 

pitää salassa 60 vuotta. Asiakirjat, jotka pitävät sisällään tietoja tuomioistuimen 

neuvottelusta, on pidettävä salassa 80 vuotta. Salassa pidettävän ratkaisun salassa-

pitoaika on enintään 60 vuotta, kun määräys annetaan yksityiselämän suojaamiseksi 

ja enintään 25 vuotta, kun se annetaan muun syyn perusteella. Salassapitoaika las-

ketaan alkamaan asian vireille tulosta tuomioistuimessa. Mikäli oikeudenkäynti-

asiakirjan julkiseksi tuleminen aiheuttaisi salassapitoajan päätyttyäkin merkittävää 

haittaa niille, joita sillä on aiemmin suojattu, voi tuomioistuin pidentää salassapito-

aikaa enintään 60 vuodella sen hakemuksesta, jota tieto koskee. (Kulla 2012, 432; 

Mäenpää 2017, 406.)   

Salassapidon lakatessa päättyvät siis kaikki salassapitovelvoitteet, eli asiakirjasalai-

suuden säilyttämisvelvollisuus, vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto. Esi-

merkiksi, kun yritys julkistaa sitä koskevan tiedon, tai tieto on muuten menettänyt 

suojattavan merkityksensä, loppuu yrityksen liikesalaisuuden salassapitovelvolli-

suus. Salassapito päättyy myöskin, kun on ilmeistä, ettei tiedon antaminen enää ai-

heuta sellaista vahinkoa tai haittaa, minkä vuoksi aiemmin on salassapitoa edelly-

tetty. (Mäenpää 2017, 406-407.) 
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4 TIEDONSAANTIOIKEUS 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (L 21.5.1999/621) 3 luku kä-

sittelee tiedonsaantioikeutta. 9 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viran-

omaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Tämä yleinen tiedonsaantioikeus on jokai-

sella yksityishenkilöllä kansalaisuudesta tai täysivaltaisuudesta riippumatta, eli 

tieto on siis annettava, oli kyseessä sitten ulkomaalainen taikka alaikäinen. Tiedon-

saantioikeus kuuluu myös oikeushenkilölle sen organisaatiomuodosta, toimintata-

voista tai kansalaisuudesta riippumatta. Viranomaisen velvollisuuksiin kuuluu neu-

voa ja auttaa yksittäisen tiedon pyytäjää, joka tietää esimerkiksi ainoastaan asiakir-

jan aiheen tai sen käsittelyn ajankohdan. (Kulla 2012, 368; Mäenpää 2017, 352-

354.) 

4.1 Asianosaisen tiedonsaantioikeus 

Julkisuuslain (L 21.5.1999/621) 11 §:n mukaan asianosaisella, eli hakijalla, valitta-

jalla, tai muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, on oikeus saada 

viranomaiselta tieto muustakin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, millä voi tai on 

voinut olla vaikutusta tämän asiansa käsittelyyn. Oikeutta rajoittavat kuitenkin 

laissa mainitut poikkeukset, esimerkiksi mikäli tiedon antaminen olisi vastoin erit-

täin tärkeää yleistä etua tai lapsen etua, tai mikäli tiedon antamisesta aiheutuisi hait-

taa asian selvittämiselle esimerkiksi poliisitutkinnassa ennen tutkinnan lopetta-

mista.  

Asianosaisen tiedonsaantioikeuden kannalta keskeisiä ovat erityisesti viranomaisen 

ja tuomioistuimen asiakirjat, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja. Tämä oikeut-

taa myös niihin asiakirjoihin, jotka eivät vielä ole tulleet julkisiksi, kuten esimer-

kiksi valmisteluun liittyvät asiakirjat ennen asian käsittelyn päättymistä. Asian-

osaisjulkisuuden tarkoituksena on vahvistaa asianosaisen oikeusturvaa sekä antaa 

tietoa asian käsittelyyn vaikuttavista tekijöistä, ja sitä kautta turvata menettelyn ta-

sapuolisuutta ja objektiivisuutta. Myös yksityisyyden suoja perustelee yksityisen 

ihmisen osalta asianosaisjulkisuutta, sillä siihen kuuluu henkilön oikeus saada tie-

tää, mitä häntä henkilökohtaisesti koskevia tietoja viranomaisen hallussa on tätä 

koskevaa asiaa käsiteltäessä. (Mäenpää 2008, 194; 2017, 356-357.) 
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Asianosaisella on siis oikeus saada tieto muustakin kuin julkisen oikeudenkäynti-

asiakirjan sisällöstä, lukuun ottamatta eräitä salassa pidettäviä yhteystietoja, joilla 

suojataan henkilöä. Asianomistajalla on oikeus saada pyynnöstä tieto vangin tai tut-

kintavangin vapautumisesta ja vankilasta tai muusta säilytystilasta poistumisesta. 

Erityisissä tilanteissa asianosaisella on myös oikeus saada tieto salaisista pakkokei-

noista tai neuvottelusalaisuuteen kuuluvista tiedoista. (Rovaniemen hovioikeuspii-

rin tuomioistuinten laatuhankkeen työryhmäraportteja XIII 2018, 113.) 

4.2 Oikeus saada itseään koskevat tiedot 

Jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevista viranomaisen asiakirjaan 

sisältyvistä tiedoista. Oikeus ulottuu myös salassa pidettäviin tietoihin. Esimerkiksi 

julkisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluissa syntyy asiakirjoja, jotka 

liittyvät henkilöön kohdistuvaan hoitoon, huoltoon tai muuhun tosiasialliseen toi-

mintaan. Kyseiset asiakirjat laaditaan yleensä toiminnan välittömässä yhteydessä. 

Potilaslaissa on asiasta myös erityissäännöksiä. (Kulla 2012, 381; Mäenpää 2008, 

163.) 

Toisin kuin asianosaisen tiedonsaantioikeus, oikeus saada itseään koskevia tietoja 

ei edellytä, että tieto liittyisi asian käsittelyyn tai, että se olisi vaikuttanut siihen 

mitenkään. Tiedonsaantioikeutta voidaan kuitenkin rajoittaa samoin perustein kuin 

asianosaisjulkisuutta. (Kulla 2012, 381; Mäenpää 2008, 164.) 

4.3 Tiedon saaminen salassa pidettävästä asiakirjasta  

Salassa pidettävää tietoa ei lähtökohtaisesti saa antaa sivulliselle. Kuitenkin julki-

suuslain (L 21.5.1999/621) 26 §:ssä säännellään, että viranomainen voi antaa sa-

lassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tiedon, jos sen antamisesta tai oikeu-

desta tiedon saamiseen on laissa erikseen nimenomaisesti säädetty, tai mikäli hen-

kilö, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty, antaa siihen 

suostumuksensa. Viranomainen voi myös salassapitosäännösten estämättä antaa 

tällaisen tiedon, jos se on tarpeen yksityisen tai toisen viranomaisen tiedonantovel-

vollisuuden toteuttamiseksi, tai tiedot antavan viranomaisen hoidettavaksi kuulu-

van korvauksen tai vaatimuksen toteuttamiseksi. Viranomainen voi antaa tiedon 
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salassa pidettävästä asiakirjasta sen ollessa välttämätöntä virka-aputehtävän tai toi-

meksiannon suorittamiseksi.  

Lisäksi salassapidosta voi poiketa julkisuuslain (L 21.5.1999/621) 27-30 §:ssä mai-

nituilla perusteilla: arkistoasiakirjan antamisella tutkimusta varten, viranomaisen 

luvalla yksittäistapauksessa ja toisen viranomaisen tiedonsaantioikeuden tai kan-

sainvälisen yhteistyön vuoksi. 
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5 TIETOPYYNNÖT 

Tässä luvussa perehdytään erilaisiin tietopyyntöihin, niiden eri esittäjiin, sekä käy-

tännön esimerkkitilanteisiin, ja käydään läpi kussakin tilanteessa taustalla oleva 

lainsäädäntö. Aineistona ja ohjeena alla olevissa tapauksissa käytetään voimassa-

olevaa lainsäädäntöä sekä käräjä- ja hovioikeuden työryhmän laatimaa tietopyyn-

töohjetta (2019). Esimerkkitapaukset ovat joko oikeuskanslerin päätöksiä taikka 

käräjäoikeuden päivittäisestä työstä tuttuja.  

Tietopyyntöjä on monenlaisia ja niitä osoitetaan käräjäoikeuden kirjaamoon päivit-

täin. Tietopyynnöt voivat olla tiedusteluja asian käsittelyn vaiheesta, henkilöistä tai 

tapauksista, tilauksia, uteluja taikka rekrytoijien selvityspyyntöjä. Käräjäoikeuteen 

on myöskin arkistoitu jo käsiteltyjen asioiden lisäksi muun muassa perukirjoja, joita 

löytyy Pohjanmaan käräjäoikeudesta vuosilta 1971–1994. Myös perukirjoja koske-

via tilauksia saapuu kuukausittain useita kymmeniä. Tietopyyntöjä voi siis esittää 

kuka tahansa, mutta tässä luvussa perehdytään tarkemmin näihin kuuteen pääryh-

mään, sekä siihen, miten heidän asemansa tietopyynnön esittäjänä eroaa toisistaan: 

• yksityishenkilöt 

• median edustajat 

• yritykset ja elinkeinonharjoittajat 

• tutkijat ja opiskelijat 

• asianajajat  

• viranomaiset. 

5.1 Tiedon pyytäminen  

Julkisuuslain (L 21.5.1999/621) 13 §:n mukaan tietoa viranomaisen asiakirjasta 

pyydettäessä pyyntö tulee yksilöidä riittävästi siten, että viranomainen pystyy sel-

vittämään, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Asiakirjaa voidaan pyytää joko suullisesti 

tai kirjallisesti. Tiedon pyytäjää on diaarin ja muiden hakemistojen avulla avustet-

tava yksilöimään haluamansa asiakirja. Tämän ei tarvitse selvittää henkilöllisyyt-

tään tai perustella pyyntöään, ellei se ole tarpeen viranomaiselle säädetyn harkinta-

vallan käyttämiseksi, tai sen selvittämiseksi, mikäli pyytäjällä on oikeus tietoon. 
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Jos kyse on salassa pidettävästä asiakirjasta, viranomaisen henkilörekisteristä tai 

asiakirjasta, josta voidaan luovuttaa tieto vain tietyin edellytyksin, tiedon pyytäjän 

on ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus sekä tarvittaessa tieto mahdollisen tietojen 

suojauksen järjestämisestä. 

Lain (621/1999) 14 §:ssä säädetään, että viranomaisen asiakirjan antamisesta päät-

tää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on. Mikäli virkamies kieltäytyy anta-

masta pyydettyä tietoa, hänen tulee ilmoittaa tiedon pyytäjälle syy kieltäytymiseen, 

antaa tieto siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi, tiedustella 

tiedon pyytäjältä, mikäli hän haluaa siirtää asian viranomaisen ratkaistavaksi sekä 

antaa tieto käsittelyn johdosta perittävistä maksuista. Jos tietopyyntö erehdyksessä 

esitetään väärälle viranomaiselle tai henkilölle, tulee tämän hallintolain (L 

6.6.2003/434) 21 §:n mukaisesti viipymättä siirtää pyyntö toimivaltaiseksi katso-

malleen viranomaiselle, jonka hallussa pyydetty asiakirja on. 

Tietopyyntö on käsiteltävä viivytyksettä, ja tieto julkisesta asiakirjasta on annettava 

mahdollisimman pian, kuitenkin kahden viikon kuluessa tietopyynnön saapumi-

sesta. Mikäli pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin kuuluu salassa pidettäviä 

osia, tai muusta näihin rinnastettavasta syystä asian käsittely tai ratkaisu vaativat 

erityistoimenpiteitä tai normaalia suuremman työmäärän, tulee tieto antaa viimeis-

tään kuukauden kuluessa tietopyynnön saapumisesta viranomaiselle. (L 

21.5.1999/621, 14 §.) 

5.2 Tietosuojalainsäädännön soveltamisalasta 

Tietopyyntöohjeen (2019) mukaan tietosuojalainsäädännön (EU:n tietosuoja-asetus 

679/2016, tietosuojalaki 1050/2018 ja laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa 

ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä 1054/2018) tarkoituksena on 

hillitä luonnollisten henkilöiden henkilötietojen massaluovutusta ja hidastaa henki-

lötietoja sisältävien rekistereiden leviämistä. Sen tarkoituksena ei ole ollut muuttaa 

viranomaistoiminnan tai oikeudenkäyntien julkisuutta koskevaa lainsäädäntöä. Tie-

tojen luovutustapa on oleellinen suhteessa siihen, kuinka henkilötietojen luovutta-

misen rajoittamista sovelletaan. Mikäli viranomainen antaa henkilötiedon 
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suullisesti tai nähtäväksi ja jäljennettäväksi viranomaisen tiloissa, ei tällöin tiedon 

saamista säädellä tietosuojalainsäädännöllä. 

Tietosuoja-asetuksen (679/2016) 2 artiklan 1 kohdan mukaan asetusta sovelletaan 

henkilötietojen käsittelyyn, joka on osittain tai kokonaan automaattista, sekä sel-

laisten henkilötietojen käsittelyyn muussa kuin automaattisessa muodossa, jotka 

muodostavat rekisterin osan tai joiden on tarkoitus muodostaa rekisterin osa. So-

veltamisen kannalta on olennaista, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löy-

tää helposti ja ilman kohtuuttomia kustannuksia, eikä siis pelkkä paperipino muo-

dosta tietosuojasäännösten mukaista rekisteriä. (Gylden, Kauranen, Oinas, Ovaska, 

Puukka, Ilmanen, Kontturi, Nieminen, Rantanen & Spring 2019.) 

Tiedon pyytäjälle voidaan luovuttaa yksittäisiä henkilötietoja sisältäviä tuomiois-

tuimen ratkaisuja tietosuoja-asetuksen estämättä, jos ne eivät itsessään muodosta 

rekisteriä tai sen osaa. Yksittäisiä julkisia tuomioita voidaan siis luovuttaa tieto-

suoja-asetuksen estämättä kenelle tahansa niitä pyytävälle kuten ennenkin, ilman 

erityistä perustetta pyynnölle. Mikäli avoimen tietopyynnön seurauksena muodos-

tetaan tuomioistuimen rekisteristä toinen diaaritietoja sisältävä rekisterin osa, esi-

merkiksi asioista, joissa tietty luonnollinen henkilö on asianosaisena, on kyse hen-

kilötietoja sisältävästä rekisteristä. Tällaisen rekisterin vastaanottaminen ja säilyt-

täminen on henkilötietojen käsittelyä, jolle tietosuoja-asetus asettaa rajoituksia. 

(Gylden ym. 2019.) 

5.3 Yksityishenkilöt 

Tämän tutkimuksen neljännessä luvussa käsiteltiin tiedonsaantioikeutta. Julkisuus-

lain (L 21.5.1999/621) 9 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen 

asiakirjasta, joka on julkinen. Tämä yleinen tiedonsaantioikeus on jokaisella yksi-

tyishenkilöllä kansalaisuudesta tai täysivaltaisuudesta riippumatta, eli tieto on siis 

annettava, oli kyseessä sitten ulkomaalainen taikka alaikäinen. (Mäenpää 2017, 

353.) 

Mikäli kyseessä on asianosainen, eli esimerkiksi hakija, valittaja, asianomistaja tai 

muu, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, on tällä oikeus saada 
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viranomaiselta tieto muustakin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä (L 21.5.1999/621 

11 §). Asianosaisella on siis laajempi oikeus saada tietoa.  

Viranomaisen asiakirjan sisältäessä henkilötietoja, on lähtökohtaisesti tietojen luo-

vuttamisen edellytyksenä se, että tiedon pyytäjällä on oikeus käsitellä niitä. Julki-

suuslain (L 21.5.1999/621) mukaan pyydettäessä tieto salassa pidettävästä asiakir-

jasta taikka viranomaisen henkilörekisteristä tai muusta asiakirjasta, josta tieto voi-

daan antaa vain tietyin edellytyksin, tiedon pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttö-

tarkoitus sekä muut tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset 

seikat, sekä tarvittaessa tiedot siitä, kuinka tietojen suojaus on tarkoitus järjestää. 

Näitä tarkentavia tietoja voi siis aina kysyä tietopyynnön esittäjältä, kun pyyntö 

kohdistuu henkilötietoja sisältäviin asiakirjoihin. (L 21.5.1999/621 13 § ja 16 §.) 

Esimerkki 1. ”Pyydän A:ta koskevat julkiset tuomiot. Hänet on tuomittu ainakin 

pahoinpitelystä Vaasassa 2008.”  

Tapauksessa tulee harkita, onko aihetta epäillä, että kyseessä olisi henkilötietojen 

käsittely muussa kuin pyytäjän yksinomaan henkilökohtaisessa tai kotitaloutta kos-

kevassa toiminnassa. Tällaisia epäilyksiä saattaa herätä, mikäli pyytäjä ilmoittaa 

syyn, joka ei liity tämän toimintaan yksityishenkilönä, kuten ammatinharjoittami-

sen, tutkimuksen tai journalismin, tai mikäli luovutettavien tietojen määrä on niin 

suuri, että on syytä epäillä tietoja kerättävän julkaisemistarkoituksessa tai tarkoi-

tuksin luovuttaa ne edelleen. (Gylden ym. 2019.) 

5.4 Median edustajat 

Tietosuojalain (1050/2018) 27 §:n mukaan sananvapauden ja tiedonvälityksen va-

pauden turvaamiseksi tietosuoja-asetusta sovelletaan ainoastaan rajoitetusti, kun 

henkilötietoja käsitellään journalistisessa tarkoituksessa, joka riittää sellaisenaan 

käsittelyperusteeksi. Tietojen vastaanottajan vastuulla on arkaluontoisiksi luokitel-

tavien tietojen asianmukainen suojaaminen. Medialle voi siis antaa asiakirjoja ky-

symättä niiden käyttötarkoitusta. (Gylden ym. 2019.)  

Esimerkki 1. ”Pyydän tietoja henkilöä A koskevista asioista.” 
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Mikäli tietopyynnössä mainitaan vain henkilön A nimi, tulee pyytäjältä kysyä tar-

kentavia kysymyksiä, kuten mitä asia koskee, mikä on henkilön syntymäaika tai 

milloin tuomio on annettu. Jos henkilön tietoja ei voida yksilöidä niin, että voitaisiin 

varmistua siitä, että tuomio koskee juuri oikeaa henkilöä, ei tuomiota voida antaa. 

Tämä johtuu siitä, että voi olla useampia saman nimisiä henkilöitä. Tapauksessa, 

jossa A on asianomistaja ja hänen henkilöllisyytensä on salattu, ei anneta mitään 

tietoja. (Gylden ym. 2019.) 

Esimerkki 2. ”Pyydän kaikista vuonna X ratkaistuista murhatuomioista kopiot.” 

Ratkaisut annetaan, jos pyyntö on selkeä ja ne löytyvät ongelmitta. Mikäli pyyntö 

sisältäisi ehtoja, jotka edellyttävät selvitystyötä, kuten esimerkiksi ”pyydän murha-

tuomiot, joissa tekijänä on nainen ja uhrina ex-mies”, ratkaisuja ei anneta, sillä nii-

den antaminen edellyttäisi paljon selvitystyötä. (Gylden ym. 2019.) 

5.5 Yritykset ja elinkeinonharjoittajat 

Yrityksen tai elinkeinonharjoittajan ollessa tiedon pyytäjä, tulee tältä tiedustella tie-

tojen käyttötarkoitusta ja mikäli kyseessä on rikosasia, myös sitä, kuinka henkilö-

tietojen suojaus on tarkoitus järjestää. 

Esimerkki 1. ”Olen A Oy:stä. Pyydän tiedot seuraavan henkilön rikos- ja siviili-

puolen asioista. Pyydän koontilistan, jossa maininta diaarinumerosta, asianomista-

jat, asianimike ja päivämäärä.” 

Tapauksessa pyydetty listaus muodostaa henkilörekisterin, eli henkilötietoja sisäl-

tävän tietojoukon, josta henkilö voidaan helposti tunnistaa. Listauksen luovuttami-

nen muihin kuin henkilökohtaisiin tarkoituksiin ilman asianosaisen henkilön suos-

tumusta edellyttää käsittelyperustetta, eli oikeutta tallettaa ja käyttää henkilötietoja. 

Mikäli kyse ei ole journalistisesta, akateemisesta, taiteellisesta tai kirjallisesta käyt-

töperusteesta, eikä mikään tietosuoja-asetuksen (679/2016) 6 artiklan 1 kohdan mu-

kaisista yleisistä edellytyksistä täyty, listausta ei voida luovuttaa, muutoin kuin 

suullisesti puhelimessa. Sama koskee haun perusteella löytyneitä tuomioita, mikäli 

niitä on useampi kuin yksi, sillä jo kaksi tuomiota muodostaa henkilörekisterin. 
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(Gylden ym. 2019.) Mikäli tiedon pyytäjä esittää asianosaisen suostumuksen tai 

hyväksyttävän perusteen pyynnölle, voidaan tiedot antaa. 

Esimerkki 2. ”Pyydän kopiot henkilöä A koskevista rikostuomioista. Hän on ha-

kenut meille töihin.” 

Rikosasioissa olevat henkilötiedot ovat arkaluonteisia henkilötietoja, joita koskevat 

tietosuojasäännökset ovat normaalia tiukemmat. Rikostaustan tarkistamiseen rek-

rytoinnin yhteydessä on säädetty erityislainsäädännössä, kuten rikosrekisterilaissa 

(L 20.8.1993/770), turvallisuusselvityslaissa (L 19.9.2014/726), lasten kanssa työs-

kentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (L 14.6.2002/504) sekä 

lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa 

(L 28.2.2014). Tuomioistuin ei voi tehdä tällaisia hakuja ilman henkilön suostu-

musta. (Gylden ym. 2019.) 

5.6 Tutkijat ja opiskelijat 

Tietosuojalain (1050/2018) 27 §:n mukaan henkilötietojen käsittely akateemisessa 

tarkoituksessa eli tieteellistä tutkimusta varten on sallitumpaa kuin muutoin. Tieto-

suojasäännösten sisältämien tutkimusta koskevien poikkeusten ja erityisten käsitte-

lysäännösten tarkoituksena on tukea ja edistää tutkimustoimintaa. Tieteelliseksi tut-

kimukseksi lasketaan muun muassa teknologian kehittäminen ja esittely, perustut-

kimus, soveltava tutkimus tai yksityisin varoin rahoitettu tutkimus. Korkein oikeus 

on 4.6.2019 antamassaan ratkaisussa numero 954 lausunut, että pro gradu -tutkiel-

maa voidaan pitää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (L 

21.5.1999/621) 28 §:n 1 momentin tarkoitettuna tieteellisenä tutkimuksena, eli tällä 

on viranomaisen lupa salassa pidettävän asiakirjan saamiseen, ellei tiedon antami-

nen loukkaa niitä etuja, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty. (Edilex; 

Gylden ym. 2019; Tietosuojavaltuutetun toimisto 2020.)  

Jotta tietosuoja-asetuksessa säädetyistä rekisteröidyn oikeuksista voidaan poiketa, 

tietosuojalain (1050/2018) 31 § edellyttää, että tietojen käsittely perustuu asianmu-

kaiseen tutkimussuunnitelmaan, tutkimuksella on vastuuhenkilö tai -ryhmä, tietoja 

käytetään vain tutkimusta varten ja että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät 



40 

 

paljastu ulkopuolisille. Mikäli tiedon pyytäjä ei anna tietoa näistä 31 §:ssä maini-

tuista edellytyksistä, soveltuu häneen ja hänen tekemiinsä tietopyyntöihin samat 

säännöt kuin muihin tietopyyntöihin, eli salassa pidettäviä tietoja ei tällöin voida 

luovuttaa (Gylden ym. 2019). 

Kun kyseessä on rikosasia, henkilötietojen käsittely edellyttää asianmukaisia suo-

jatoimia rekisteröidyn oikeuksien suojaamiseksi, jotka mainitaan lain (1050/2018) 

6 §:n 2 momentissa. Näitä ovat muun muassa toimenpiteet, joilla on jälkeenpäin 

mahdollista varmistaa, kenen toimesta henkilötietoja on tallennettu tai muutettu, 

toimenpiteet, joilla parannetaan henkilötietoja käsittelevän henkilöstön osaamista 

ja henkilötietojen salaaminen ja pseudonymisointi eli henkilötietojen käsittelemi-

nen siten, ettei niitä voida enää yhdistää tiettyyn henkilöön ilman lisätietoja (Tieto-

suojavaltuutetun toimisto 2020). Nämä täyttyvät, kun tutkija tai opiskelija tekee tut-

kimusta tai opinnäytetyötä yliopistolle taikka muulle oppilaitokselle. (Gylden ym. 

2019.) 

Esimerkki 1. ”Teen pro gradu -tutkielmaa eläinsuojelurikoksista, joten pyydän toi-

mittamaan tuomiot kaikista Pohjanmaan käräjäoikeudessa ratkaistuista eläinsuoje-

lurikoksista vuosilta 2015–2020.” 

Käytännössä tutkimuspyynnön saapuessa kansliahenkilökunnan tulee ilmoittaa 

pyytäjälle tietosuojalain (1050/2018) 31 §:n edellytykset, ja pyytää tätä ilmoitta-

maan omat käytäntönsä sekä sen, että hän sitoutuu niitä noudattamaan. Jos luovut-

tamisen edellytykset täyttyvät, annetaan tiedon pyytäjälle pyydetyt asiakirjat. Tässä 

tapauksessa asiasta ei tarvitse tehdä erillistä päätöstä. Mikäli kirjaamo arvioi, ettei-

vät edellytykset täyty, asia ilmoitetaan tiedon pyytäjälle ja kysytään, haluaako hän 

kirjallisen lainkäyttöratkaisun, joka saattaa maksaa hakemusasian oikeudenkäynti-

maksun eli 260 euroa (1384/2018). Viranomainen voi julkisuuslain (621/1999) 28-

29 §:n mukaan antaa yksittäistapauksessa luvan tietojen saamiseen myös salassa 

pidettävistä asiakirjoista tieteellistä tutkimusta varten. Tällaisessa tapauksessa tie-

topyyntö kirjataan hakemusasiaksi ja jaetaan lainkäyttöosastolle ratkaistavaksi. Sa-

laisen asiakirjan diaariin tulee merkitä tieto siitä, että tietoja on luovutettu tutkimus-

käyttöön. (Gylden ym. 2019.) 
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5.7 Asianajajat 

Laki asianajajista (L 12.12.1958/496) sääntelee, että asianajajaksi voidaan hyväk-

syä 25 vuotta täyttänyt henkilö, joka on rehelliseksi tunnettu, ominaisuuksiltaan ja 

elämäntavoiltaan sopiva harjoittamaan asianajajan tointa, suorittanut oikeustieteen 

ylemmän korkeakoulututkinnon, saavuttanut asianajajan toimen harjoittamiseen 

tarvittavan taidon ja kokemuksen, sekä suorittanut asianajajatutkinnon eikä ole kon-

kurssissa tai omaa rajoitettua toimintakelpoisuutta. Laissa määrätään myös asi-

anajajan ja tämän apulaisensa salassapitovelvollisuudesta, sillä he eivät saa luvat-

tomasti ilmaista sellaista yksityisen tai perheen salaisuutta taikka liikesalaisuutta, 

josta ovat tehtävässään saaneet tiedon. 

Asianajaja edustaa päämiestään ja hänellä on oikeus saada tätä koskevien asioiden 

tiedot. Asianajotoimistot pyytävät kuitenkin usein myös muita kuin päämiehiään 

koskevia tuomioita, esimerkiksi selvittääkseen oikeuskäytäntöä koskien harvinai-

sempaa juttutyyppiä tai muuta juridista ongelmaa. Koska tuomiot sisältävät aina 

henkilötietoja, syntyy myös tällaisen haun perusteella henkilörekisteri. Asianajo on 

laissa säädeltyä toimintaa ja asianajajien velvollisuuksiin kuuluu juttujen ajaminen 

parhaan ymmärryksen mukaan, joten näin ollen voi täyttyä myös tietosuoja-asetuk-

sen (679/2016) 6 artiklan 1 kohdan mukainen yleinen käsittelyperuste f, eli:  

”f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteut-

tamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeu-

det ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.” (679/2016 6 

artikla 1 kohta.) 

Rikosasioihin liittyvien henkilötietojen käsittelyyn vaaditaan myös lisäksi lisäpe-

ruste, eli esimerkiksi, jos tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen selvittä-

miseksi, laatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi taikka ratkaisemiseksi. (Gyl-

den ym. 2019.) 

Esimerkki 1. Oikeuskanslerin päätös OKV/441/1/2015 ”Asiakirjapyyntöön vas-

taaminen ja asiakirjojen luovuttaminen viranomaisen henkilörekisteristä” 

Tapauksessa käräjäoikeus on puhelimessa esitetyn pyynnön perusteella luovuttanut 

asianajotoimistolle erään rikosasian julkiseksi arvioimansa diaaritiedot tulosteena 
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jutun asianosaisista ja heidän yhteystiedoistaan. Luovuttamisen peruste on ollut oi-

keudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimista annetun lain 1 § ja 4 § eli 

oikeudenkäynnin ja sitä koskevien perustietojen julkisuus. Lain 1 §:ään on kuiten-

kin kirjattu rajoite: jollei tässä tai muussa laissa toisin säädetä, joka tarkoittaa tässä 

yhteydessä julkisuuslain säännöksiä. (OKV/441/1/2015.) 

Asianajotoimisto esitti pyyntönsä perusteeksi sen, että tämä avusti jo entuudestaan 

useita kyseisen rikosasian asianomistajia. Saatuaan käräjäoikeudelta pyytämänsä 

tiedot, asianajotoimisto lähestyi asianomistajia kirjeitse markkinoiden palveluitaan 

niille asianomistajille, joille ei vielä ollut merkitty avustajaa kyseiseen asiaan kärä-

jäoikeuden tietoihin. Näin ollen tietosuojavaltuutetun näkemyksen mukaan tietojen 

käyttötarkoitus on ollut suoramarkkinointi. Kantelija, joka sai asianajotoimistolta 

kyseisen kirjeen, oli sen perusteella tehnyt käräjäoikeudelle asiakirjapyynnön, jossa 

hän oli itse pyytänyt kopion kaikista niistä asiakirjoista, joiden mukana hänen tie-

tonsa olivat päätyneet asianajotoimistolle. Lopputuloksena oli ollut, että asianajo-

toimisto sai tiedot pyyntönsä mukaisesti omia tarkoituksiaan varten, mutta samoja 

tietoja koskevan toisen tahon eli kantelijan tietopyynnön toteuttaminen jäi olennai-

silta osin vajaaksi. (OKV/441/1/2015.)  

Yhteenvetona päätöksessä todetaan, että kyseessä olevalla henkilörekisterin pitä-

jällä eli Oulun käräjäoikeudella on ollut epäselvyyttä henkilötietojen luovutukseen 

sovellettavasta lainsäädännöstä, eikä tämä ole ollut riittävän huolellinen arvioides-

saan asianajotoimiston esittämää käyttötarkoitusta. Oulun käräjäoikeudelle annet-

tiin huomautus sen mainitusta lainvastaisesta menettelystä. (OKV/441/1/2015.)  

5.8 Viranomaiset 

Oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain (L 

14.5.2010/372) 12 §:n mukaan oikeushallinnon viranomainen saa salassapitosään-

nösten estämättä sille annetun teknisen käyttöyhteyden avulla hakea esiin ja käyttää 

toisen oikeushallinnon viranomaisen ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään tai di-

aari- ja asianhallintatietojen valtakunnalliseen käsittelyjärjestelmään tallettamia tie-

toja, jos: 
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• viranomaisen on otettava sellaiset tiedot lain mukaan huomioon vireillä ole-

van asian selvittämisessä ja ratkaisemisessa; 

• tiedot ovat tarpeen, jotta asiaa koskevat diaarimerkinnät pystyy tekemään 

tai muutoin vireillä olevan asian käsittelyn järjestämiseksi; 

• tietoja luovutetaan valtakunnansyyttäjän toimistolle sille säädetyn valvonta- 

ja kehittämistehtävän suorittamiseksi (L 11.1.2019/35; HE 17/2018). 

Korkein oikeus, korkein hallinto-oikeus sekä valtakunnansyyttäjän toimisto voivat 

niille annetun teknisen käyttöyhteyden avulla hakea esiin ja käyttää tuomioistuin- 

ja syyttäjäntoiminnan suunnittelua ja seurantaa varten tietoja, jotka syyttäjäviran-

omaiset tai tuomioistuimet ovat tallettaneet raportointi-, tilasto ja arkistojärjestel-

mään (L 11.1.2019/35; HE 17/2018). 

Tuomioistuimen oikeudesta saada salassa pidettäviä asiakirjoja toiselta tuomiois-

tuimelta oikeuskäytännön yhtenäisyyden varmistamiseksi säädetään oikeuden-

käynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain (L 30.3.2007/730) 34 

a §:ssä. Tuomioistuimen on myös armahdusasian käsittelyä ja ratkaisemista varten 

annettava salassa pidettävä oikeudenkäyntiasiakirja oikeusministeriön armah-

dusasian esittelijän pyynnöstä. 

Poliisilain (L 22.7.2011/872) 4 luvun 2 §:n mukaan poliisilla on päällystöön kuulu-

van poliisin pyynnöstä oikeus saada viranomaiselta poliisille kuuluvan tehtävän 

suorittamiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjat maksutta ja salassapitosäännösten es-

tämättä, ellei tiedon antamista tai käyttöä todisteena ole laissa nimenomaisesti kiel-

letty tai rajoitettu. Syyttäjä on lähtökohtaisesti samassa asemassa tiedon saamisessa 

kuin poliisi Syyttäjälaitoksesta annetun lain (L 11.1.2019/32) 22 §:n mukaan. Syyt-

täjällä ei kuitenkaan ole oikeutta saada sellaisia tietoja, jotka viranomainen on saa-

nut luvan perusteella tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai suunnittelu- ja selvitys-

tehtäviä varten.  

Valtion ja kunnan viranomainen samoin kuin muu julkisoikeudellinen yhteisö on 

velvollinen antamaan sosiaalihuollon viranomaiselle sen pyynnöstä maksutta ja sa-

lassapitosäännösten estämättä hallussaan olevat tiedot ja selvitykset, jotka vaikut-

tavat sosiaalihuollon asiakassuhteeseen olennaisesti ja, jotka ovat viranomaiselle 
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säädetyn tehtävän vuoksi välttämättömiä tämän sosiaalihuollon tarpeen selvittä-

miseksi, järjestämiseksi ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi, sekä vi-

ranomaiselle annettujen tietojen tarkistamista varten. (L 22.9.2000/812 20 §.)  

Muita viranomaisia, joille on erikseen laissa säädetty tiedonsaantioikeus, on muun 

muassa: 

• Aluehallintovirasto (AVI) 

• Eduskunnan oikeusasiamies 

• Maahanmuuttovirasto (Migri) 

• Puolustusvoimat 

• Rajavartiolaitos 

• Rikosseuraamuslaitos 

• Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)   

• Ulosottoviranomaiset (Gylden ym. 2019). 

Esimerkki 1. ”Olen psykiatrian poliklinikan lääkäri. Pyydän tiedot potilaani A:n 

kaikista oikeudenkäyntiasiakirjoista.” 

Lääkäreille ja poliklinikoille ei ole säädetty erityistä tiedonsaantioikeutta, joten tie-

topyyntö on ratkaistava yleisten säännösten perusteella, eli käräjäoikeuden tulee 

tiedustella tiedon pyytäjältä käsittelyperustetta (Gylden ym. 2019). Käsittelyperuste 

voi perustua esimerkiksi potilaan antamaan suostumukseen tai tietosuoja-asetuksen 

(2016/679) 9 artiklan 2 kohdan h alakohtaan: 

”h) käsittely on tarpeen ennalta ehkäisevää tai työterveydenhuoltoa koskevia tarkoituksia var-

ten, työntekijän työkyvyn arvioimiseksi, lääketieteellisiä diagnooseja varten, terveys- tai sosi-

aalihuollollisen hoidon tai käsittelyn suorittamiseksi taikka terveys- tai sosiaalihuollon palve-

lujen ja järjestelmien hallintoa varten unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön perus-

teella tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti ja noudattaen 

3 kohdassa esitettyjä edellytyksiä ja suojatoimia.” (2016/679 9 artikla 2 kohta.) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kansliahenkilöstön virkamiesten vel-

vollisuuksia, vastuuta, asiakirjajulkisuutta ja salassapitoa suhteessa tietopyyntöjen 

käsittelyyn. Opinnäytetyön viimeisessä luvussa arvioidaan tutkimuksen sisältöä, 

keskeisimpiä tutkimustuloksia ja tavoitteiden saavuttamista, sekä pohditaan tutki-

muksen luotettavuutta. Lopuksi pohditaan ja arvioidaan itse opinnäytetyöprosessia. 

6.1 Tutkimustulokset 

Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda lukijalle selkeä kokonaiskuva viranomaisesta 

sekä virkamiesoikeudesta, julkisuusperiaatteesta, salassapidosta sekä tiedonsaanti-

oikeudesta. Tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää kuinka tiedon pyytäjän rooli vai-

kuttaa tämän oikeuteen saada tietoa niin julkisesta kuin salassa pidettävästäkin asia-

kirjasta, ja avata lukijalle lainsäädäntöä ja käytäntöä, joita sovelletaan tietopyyntö-

jen käsittelyssä. Tutkimuskysymyksiäni olivat:  

• Mitkä tiedot ovat julkisia ja mitkä kuuluvat salassapidon piiriin? 

• Millaisia erilaisia tietopyyntöjä on?  

• Miten toimitaan tietopyyntöjen käsittelyssä? 

• Mikä on virkamiehen vastuu tietopyyntötilanteissa? 

• Mitä merkitystä on tietopyyntöjen esittäjällä, ja miten heidän tiedonsaanti-

oikeutensa eroavat toisistaan? 

Voidaan todeta, että tutkimuksen taustalla oleva uudistunut tietosuojalainsäädäntö 

eli EU:n tietosuoja-asetus 679/2016, tietosuojalaki 1050/2018 ja laki henkilötieto-

jen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä 

1054/2018 on hyvin vaikeaselkoinen. Tämä on aiheuttanut paljon epätietoisuutta 

pyyntöjä käsiteltäessä. Problematiikasta huolimatta tutkimuskysymyksiin saatiin 

opinnäytetyössä vastaukset. Tutkimustulokset osoittavat, että uudistunut tietosuo-

jalainsäädäntö rajoittaa henkilötietoja sisältävien viranomaisten asiakirjojen luovut-

tamista eri tahoille eri tavoin ja edellytyksin.  
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Asiakirjajulkisuus on julkisuuden keskeisin toteutumismuoto ja se on myös turvattu 

perustuslaissa (L 11.6.1999/731), jonka mukaan jokaisella on oikeus saada tieto 

julkisesta asiakirjasta, ja kaikki asiakirjat, jotka ovat viranomaisen hallussa ovat 

julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen 

rajoitettu. Tietojen salassapito kuitenkin turvaa yksityiselämää ja yksityisyyttä, val-

tion ja yhteiskunnan turvallisuutta sekä yritysten kilpailuedellytysten kannalta kes-

keisiä tietoja. Henkilön yksityiselämään liittyvät arkaluonteiset tiedot tai tiedot ri-

koksen uhrista ovat salassa pidettäviä. Salassapidon päätehtävänä on siis suojata 

yhteiskunnan ja yksityisen toiminnan kannalta keskeisiä intressejä yleiseltä julki-

suudelta. Yksi keskeisistä tutkimustuloksista on myös se, että rikosasioissa olevat 

henkilötiedot ovat arkaluonteisia henkilötietoja, joita koskevat tietosuojasäännök-

set ovat normaalia tiukemmat. 

Kuten tutkimuksessa todetaan, tietopyyntöjä saapuu monenlaisia ja monilta eri ta-

hoilta. Tutkimustulosten mukaan tietopyyntöihin tulee suhtautua varauksella, ja jo-

kaiseen tapaukseen tulee perehtyä huolellisesti. Voidaan todeta, että tietopyyntöti-

lanteessa olennaista on pyynnön esittäjä sekä tiedon luovuttamistapa, sillä tiedon 

saaminen on muutoin tiukempaa, kuin esimerkiksi silloin, kun viranomainen antaa 

henkilötiedon suullisesti tai nähtäväksi sen tiloissa, eikä tällöin tiedon saamista sää-

dellä tietosuojalainsäädännöllä. Tietopyyntöön vastatessa virkamiehen tulee var-

mistautua siitä, että annettavat tiedot ovat julkisia tai, että pyytäjällä on oikeus nii-

hin. Julkisuuslain (L 21.5.1999/621) mukaan pyydettäessä tieto salassa pidettävästä 

asiakirjasta taikka viranomaisen henkilörekisteristä tai muusta asiakirjasta, josta 

tieto voidaan antaa vain tietyin edellytyksin, tiedon pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen 

käyttötarkoitus sekä muut tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tar-

peelliset seikat, sekä tarvittaessa tiedot siitä, kuinka tietojen suojaus on tarkoitus 

järjestää. Näitä tarkentavia tietoja voi siis aina kysyä tietopyynnön esittäjältä, kun 

pyyntö kohdistuu henkilötietoja sisältäviin asiakirjoihin. Kun asiakirja sisältää hen-

kilötietoja, joita tuomiot lähes aina sisältävät, on tietojen luovuttamisen edellytyk-

senä lähtökohtaisesti se, että tiedon pyytäjällä on oikeus käsitellä niitä.  

Tutkimuksen perusteella voidaan myös havaita, että virkamiehen vastuu kulkee vir-

katoimien kanssa käsi kädessä. Tämä oli myös yksi tärkeimmistä 
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tutkimustuloksista. Koska virkamiehen asema julkisen vallan käyttäjänä on erityi-

nen, ja tämä tekee toimissaan päätöksiä, jotka liittyvät yksityisen oikeuksiin ja va-

pauksiin, kuuluu työhön myös korostettu vaatimus sen toiminnan luotettavuudesta 

ja puolueettomuudesta. Virkamiehen virkavastuu on ankarampi kuin oikeudellinen 

vastuunalaisuus, joka kohdistuu yksilöihin. Tutkimuksessa todetaan, että virkavas-

tuu jakautuu kolmeen eri alaan riippuen virkavelvollisuuksien rikkomisen tai lai-

minlyönnin aiheuttamasta vahingosta. Se jakautuu virkamiesoikeudelliseen, rikos-

oikeudelliseen sekä vahingonkorvaukselliseen vastuuseen. Voidaan todeta, että vir-

kavastuun tarkoituksena on ehkäistä virka-aseman väärinkäyttöä, tehtävien laimin-

lyöntiä, virkatoiminnassa tapahtuvia virheitä ja vahinkoja, sekä tarpeen tullen hy-

vittää vahingon kärsinyttä osapuolta tai rankaista vahingon aiheuttanutta osapuolta. 

On mahdollista, etteivät kaikki julkisen vallan käyttäjänä tiedosta virkatehtäviensä 

vakavuutta ja niistä yksilölle tai yhteisölle mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa. 

Opinnäytetyötä tehdessäni ja asiaa pohtiessani opin lisää virkamiehelle kuuluvasta 

virkavastuusta, jonka kuuluukin olla kirkkaana jokaisen virkamiehen mielessä. 

Vaikka en ole aiemmin perehtynyt asiaan yhtä tarkasti kuin työtä tehdessäni, olen 

kuitenkin aina tiedostanut toimieni mahdolliset seuraukset ja varsinkin siitä syystä 

ollut todella varovainen ja harkitseva, mitä tulee tietojen luovuttamiseen ulkopuo-

liselle.  

Opinnäytetyön perusteella voidaan todeta, että käräjäoikeuteen saapuvien tieto- ja 

asiakirjapyyntöjen esittäjillä on merkitystä suhteessa siihen, kuinka heille vastataan 

ja mihin saakka heidän tiedonsaantioikeutensa ylettyy. Vaikka viranomaisen toi-

minta ja oikeudenkäynnit tuomioistuimissa ovatkin lähtökohtaisesti julkista tietoa, 

on niiden julkisuutta kuitenkin syytä rajoittaa tietyiltä osin. Uudistuneen tietosuo-

jalainsäädännön myötä tarkoituksena on hillitä luonnollisten henkilöiden henkilö-

tietojen massaluovutusta ja hidastaa henkilötietoja sisältävien rekistereiden leviä-

mistä. Sen tarkoituksena ei kuitenkaan ole ollut muuttaa viranomaistoiminnan tai 

oikeudenkäyntien julkisuutta koskevaa lainsäädäntöä. Tästä syystä tiedon pyytäjiltä 

edellytetään nykyään tietojen käyttötarkoituksen esittämistä, vaikka kyseessä olisi-

kin vain yksi asia tai tuomio, tai mikäli tietopyyntöön ei löytyisikään yhtään asiaa. 

Viranomaiselle kuuluva tiedonsaantioikeus on ymmärrettävästikin laajempi käy-

tännönläheisistä syistä, sillä se edesauttaa muun muassa viranomaisten toiminnan 
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luotettavuutta sekä toimivuutta. Tutkijoille ja opiskelijoille on suotu erityinen tie-

donsaantioikeus, joka ylettyy jopa salassapidon alaiseen tietoon. Sen tarkoitus on 

tukea ja edistää tutkimustoimintaa. 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida reliabiliteetin ja validiteetin mitta-

reilla. Reliabiliteetti ilmaisee sen, miten luotettavasti ja toistettavasti käytetty mit-

tari mittaa haluttua ilmiötä, eli se viittaa johdonmukaisuuteen ja tulosten toistetta-

vuuteen. Validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen pätevyyttä eli sitä, onko tutkimuk-

sessa käytetty tutkimusmenetelmä tutkinut sitä, mitä on ollut tarkoitus tutkia. (Hil-

tunen 2009; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 226.) 

Tutkimuksen reliabiliteettia voidaan arvioida esimerkiksi toistamalla tutkimus, ja 

tutkimuksen voidaan olettaa olevan reliaabeli, sillä tutkimuksen toistaessa tutki-

muskysymyksiin tullaan todennäköisesti saamaan samat tutkimustulokset. Tutki-

muksen luotettavuuden ja toistettavuuden taustalla on lähteinä käytetty ajantasainen 

lainsäädäntö ja kirjallisuus. 

Työn validiteetti mitataan käytettyjen lähteiden pätevyydellä sekä tutkimuskysy-

myksiin tyhjentävästi vastaamalla. Tutkimukseen tuo validiteettia asetettua tutki-

musongelmaa käsittelevä ajantasainen lainsäädäntö, alan kirjallisuus sekä työssä 

käytetyt esimerkkitapaukset ja viranomaisen päätökset.  

6.3 Opinnäytetyöprosessin arviointi 

Opinnäytetyön aloittaminen oli haastavaa. Aiheen valittuani koin hankalaksi hah-

mottaa tutkimuksen sisällön suurempana kokonaiskuvana. Koska aihepiiri on työni 

vuoksi itselleni niin arkipäiväinen, tuotti sen rajaaminen aluksi haasteita. Kun vih-

doin ymmärsin ajatella asiaa maallikon näkökulmasta, sisällysluettelo ilmestyi het-

kessä, ja se pysyi lähes tulkoon muuttumattomana koko varsinaisen kirjoituspro-

sessin ajan. Sisällysluettelon laadittuani tutkimus rakentui sen ympärille varsin no-

peasti. Mielenkiintoisen aiheen löydyttyä opinnäytetyöprosessi oli mielekäs ja an-

toisa.  
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Tammikuussa 2020 tehtävänimikkeeni muuttui käräjäsihteeristä apulaiskirjaajaksi. 

Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että olen vastuussa kirjaamon päivittäisestä orga-

nisoinnista sekä sujuvuudesta. Tehtäviini kuuluu myös mahdollisten ongelmien rat-

kaisu ja kirjaajan, eli kirjaamon esimiehen, sijaistaminen. Tämän vastuun lisäänty-

misen sekä varsinaisten ohjeiden puuttumisen vuoksi päätin valita opinnäytetyöni 

aiheeksi työtäni helpottavan aihealueen. Kun nyt opinnäytetyöprosessin päätyttyä 

jälkeenpäin ajattelen, en olisi voinut valita ajankohtaisempaa tai hyödyllisempää 

aihetta tutkimukselleni. Itseasiassa tämä olisi kannattanut tehdä jo aiemminkin.  

Saatuani tutkimuskysymyksiini vastaukset ja vielä ylimääräistäkin tietoa, koen ole-

vani varmempi mitä tulee asiakirjojen julkisuuteen ja tiedonsaantioikeuteen. Uskon 

myös, että oma mielenkiintoni aihetta kohtaan on vaikuttanut työni sisältöön ja sen 

laatuun. Sen lisäksi, että sain itse hyötyä tutkimuksesta ja sen tuloksista, oletan 

myöskin, että sitä voi käyttää hyväkseen myös moni muu, esimerkiksi kollegani 

töissä. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että työn suunnittelu ja toteutus onnistuivat 

omia odotuksiani paremmin. Lainsäädännön ja maailman kaiken aikaa muuttuessa 

ja kehittyessä avautuu tulevaisuudessa varmasti mahdollisuuksia tutkia tätä aihepii-

riä uudella tavalla ja uusin tuloksin. 
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