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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 30/1998 vp laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi.
Eduskunnalle on hallintovaliokunta antanut
asiasta mietintönsä n:o 31/1998 vp.
Eduskunta edellyttää hallituksen tarkkaan
seuraavan uudistuksen tavoitteiden toteutumista sekä uuden lainsäädännön soveltamista
ja toimivuutta sekä antavan eduskunnalle
uudistuskokonaisuutta koskevan seikkaperäisen selonteon viimeistään vuoden 2003 aikana.
Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että syyttäjän tiedonsaantioikeuden
turvaavat asianomaiset säännökset on saatet-

tu voimaan julkisuuslainsäädännön voimaan
tullessa.
Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että kunkin verovelvollisen säännönmukaista verotusta koskevat tiedot verotettavasta tulosta ja varallisuudesta sekä
muun muassa maksuun pannuista valtion-,
kunnallis- ja kirkollisveroista ovat julkisia
tietoja myös vastaisuudessa sekä lisäksi siitä,
että tulevaisuudessa suhtaudutaan muutoinkin pidättyvästi viranomaisten tietojen salassapitoa koskevien säännösten sijoittamiseen
erityislainsäädäntöön.
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
viranomaisten toiminnan julkisuudesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku

kirkollisten toimielinten istuntoja säädetään
erikseen.

Yleiset säännökset
2 §
1§

Lain soveltamisala
Julkisuusperiaate
Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin
säädetä.
Oikeudesta seurata eduskunnan täysistuntoa, valtuuston ja muiden kunnallisten toimielinten kokouksia sekä tuomioistuinten ja
290150

Tässä laissa säädetään oikeudesta saada
tieto viranomaisten julkisista asiakirjoista
sekä viranomaisessa toimivan vaitiolovelvollisuudesta, asiakirjojen salassapidosta ja
muista tietojen saantia koskevista yleisten ja
yksityisten etujen suojaamiseksi välttämättämistä rajoituksista samoin kuin viran-
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omaisten velvollisuuksista tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi.

HE 30/1998 vp
Evankelis-luterilaisen kirkon asiakirjojen
julkisuudesta säädetään erikseen.

5§
3 §

Viranomaisen asiakirja

Lain tarkoitus

Asiakirjalla tarkoitetaan tässä laissa kirjallisen ja kuvallisen esityksen lisäksi sellaista
käyttönsä vuoksi yhteen kuuluviksi tarkoitetuista merkeistä muodostuvaa tiettyä kohdetta tai asiaa koskevaa viestiä, joka on saatavissa selville vain automaattisen tietojenkäsittelyn tai äänen- ja kuvantoistolaitteiden
taikka muiden apuvälineiden avulla.
Viranomaisen asiakirjalla tarkoitetaan viranomaisen hallussa olevaa asiakirjaa, jonka
viranomainen tai sen palveluksessa oleva on
laatinut taikka joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen
toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa.
Viranomaisen laatimana pidetään myös asiakirjaa, joka on laadittu viranomaisen antaman toimeksiannon johdosta, ja viranomaiselle toimitettuna asiakirjana asiakirjaa, joka
on annettu viranomaisen toimeksiannosta tai
muuten sen lukuun toimivalle toimeksiantotehtävän suorittamista varten.
Viranomaisen asiakirjana ei pidetä 5 momentissa säädetyin poikkeuksin:
1) viranomaisen palveluksessa olevalle tai
luottamushenkilölle hänen muun tehtävänsä
tai asemansa vuoksi lähetettyä kirjettä tai
muuta asiakirjaa;
2) viranomaisen palveluksessa olevan tai
viranomaisen toimeksiannosta toimivan laatimia muistiinpanoja taikka sellaisia luonnoksia, joita laatija ei ole vielä antanut esittelyä
tai muuta asian käsittelyä varten;
3) viranomaisen sisäistä koulutusta, tiedonhakua tai muuta niihin verrattavaa sisäistä
käyttöä varten hankittuja asiakirjoja;
4) asiakirjaa, joka on annettu viranomaiselle yksityisen lukuun suoritettavaa tehtävää
varten tai laadittu sen suorittamiseksi;
5) viranomaiselle löytötavarana jäänyttä tai
toimitettua asiakirjaa.
Lakia sovelletaan viranomaisissa työskentelevien sekä viranomaisten ja niiden lukuun
toimivien yksityisten ja yhteisöjen välisiä
neuvotteluja, yhteydenpitoa ja muuta niihin
verrattavaa viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadittuihin asiakirjoihin vain, jos
asiakirjat sisältävät sellaisia tietoja, että ne

Tässä laissa säädettyjen tiedonsaantioikeuksien ja viranomaisten velvollisuuksien
tarkoituksena on toteuttaa avoimuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa viranomaisten toiminnassa sekä antaa yksilöille ja yhteisöille
mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti
mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan
käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan.
4§

Viranomaiset
Viranomaisilla tarkoitetaan tässä laissa:
1) valtion hallintoviranomaisia sekä muita
valtion virastoja ja laitoksia;
2) tuomioistuimia ja muita lainkäyttöelimiä·
3), valtion liikelaitoksia;
4) kunnallisia viranomaisia;
5) Suomen Pankkia mukaan lukien Rahoitustarkastus, Kansaneläkelaitosta sekä muita
itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia; Eläketurvakeskuksen ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen asiakirjoihin lakia kuitenkin sovelletaan 2 momentissa säädetyllä tavalla;
6) eduskunnan virastoja ja laitoksia;
7) Ahvenanmaan maakunnan viranomaisia
niiden huolehtiessa valtakunnan viranomaisille kuuluvista tehtävistä maakunnassa;
8) lain tai asetuksen taikka 1, 2 tai 7 kohdassa tarkoitetun viranomaisen päätöksen
perusteella tiettyä tehtävää itsenäisesti hoitamaan asetettuja lautakuntia, neuvottelukuntia, komiteoita, toimikuntia, työryhmiä, toimitusmiehiä ja kunnan ja kuntayhtymän tilintarkastajia sekä muita niihin verrattavia
toimi elimiä.
Mitä viranomaisesta säädetään, koskee
myös lain tai asetuksen taikka lain tai asetuksen nojalla annetun säännöksen tai määräyksen perusteella julkista tehtävää hoitavia
yhteisöjä, laitoksia, säätiöitä ja yksityisiä
henkilöitä niiden käyttäessä julkista valtaa.
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arkistolainsäädännön mukaan on liitettävä
arkistoon. Jos asiakirjat kuitenkin liitetään
arkistoon, viranomainen voi määrätä, että
tietoja niistä saa antaa vain viranomaisen luvalla.
Mitä asiakirjan salassapidosta tämän lain
24 §:ssä tai muussa laissa säädetään, sovelletaan myös 3 momentin 2 kohdassa ja 4
momentissa tarkoitettuihin asiakirjoihin.
2luku
Asiakirjan julkiseksi tuleminen

6 §

Viranomaisen laatiman asiakirjan julkiseksi
tuleminen
Viranomaisen laatima asiakirja tulee julkiseksi, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka
salassapidosta tai muusta tietojen saantia
koskevasta rajoituksesta tässä tai muussa
laissa säädetä, seuraavasti:
1) jatkuvasti ylläpidettävän diaarin ja
muun luettelon merkintä, kun se on tehty;
syyttäjän diaarin tiedot epäillyistä tulevat
kuitenkin julkisiksi vasta, kun epäiltyä koskeva haastehakemus tai syyttäjän haaste on
allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu taikka kun virallinen syyttäjä on
päättänyt jättää _syytteen nostamatta tai kun
asia on jätetty sikseen;
2) tarjous-, selvitys- ja lausuntopyyntö sekä esitys, ehdotus, aloite, ilmoitus tai hakemus liiteasiakirjoineen muissa kuin 3 ja 4
kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, kun se
on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla
varmennettu;
3) hankintaa ja urakkaa samoin kuin muuta tarjousten perusteella ratkaistavaa oikeustointa koskeva tarjouksen täydennyspyyntö
ja tarjousasian käsittelyä varten laaditut selvitykset ja muut asiakirjat, kun sopimus asiassa on tehty;
4) ministeriöiden ja niiden hallinnonalaan
kuuluvien virastojen ja laitosten talousarvioehdotukset, kun valtiovarainministeriö on
allekirjoittanut ensimmäisen kannanottonsa
talousarvioehdotukseksi, ja tämän jälkeen
ministeriöiden valtiovarainministeriölle lähettämät ehdotukset sekä muut talousarvioesityksen valmistelua varten laaditut ja siihen sisällytetyt ehdotukset, kun esitys on
annettu eduskunnalle;
5) tutkimus ja tilasto sekä niihin verratta-
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vissa oleva yleisesti merkittävän ratkaisun
tai suunnitelman esillä olevia vaihtoehtoja,
niiden perusteita ja vaikutuksia kuvaava itsenäisen kokonaisuuden muodostava selvitys,
silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa;
6) pöytäkirja, kun se tarkastuksen jälkeen
on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla
varmennettu, jollei sitä ole laadittu asian
valmistelemiseksi tai viranomaisen sisäistä
työskentelyä varten;
7) tuomioistuimen päätös ja tuomio, kun
ratkaisu on annettu tai kun se on asianosaisen saatavissa;
8) päätös, lausunto, toimituskirja ja viranomaisen sopimusosapuolena tekemä ratkaisu
sekä niiden käsittelyä varten viranomaisessa
laaditut muistiot, pöytäkirjat ja muut kuin
1-3 tai 5-7 kohdassa tarkoitetut asiakirjat,
kun päätös, lausunto, toimituskirja tai sopimus on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu;
9) muu kuin 1-3 sekä 5-8 kohdassa
tarkoitettu asiakirja, kun asia, jota se koskee,
on siinä viranomaisessa käsitelty loppuun.
Komiteanmietintö, selvitys tai muu vastaava yleiseen jakeluun tarkoitettu asiakirja tulee 1 momentista poiketen julkiseksi, kun
se on viranomaisen hallussa jakelua varten.
Jos asiassa annetaan toimituskirja tai muu
asiakirja, viranomaisen on huolehdittava
mahdollisuuksiensa mukaan tarvittaessa siitä,
että asianosainen voi saada asiakirjan sisällöstä tiedon ennen sen julkiseksi tulemista.
7 §

Viranomaiselle toimitetun asiakirjan
julkiseksi tuleminen
Viranomaiselle asian käsittelyä varten tai
muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa toimitettu asiakirja tulee julkiseksi, kun viranomainen on sen saanut, jollei
asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta
tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta tässä tai muussa laissa säädetä.
Asiantuntijalausunnot ja muut sellaiset
asiakirjat, jotka on päätetty avata tiettynä
ajankohtana tai tietyn määräajan jälkeen,
tulevat 1 momentissa tarkoitetuin rajoituksin
julkisiksi, kun ne avataan. Viranomaiselle
toimitetut hankinta-, urakka- ja muut tarjouskilpailun perusteella ratkaistavaa oikeustointa koskevat tarjoukset tulevat 1 momen-
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tissa mainituin rajoituksin julkisiksi vasta,
kun sopimus on tehty.
Asiakirja, jonka sisältö on saatavissa selville vain apuvälinein, tulee julkiseksi, jollei
salassapitosäännöksistä tai muista tietojen
saantia koskevista rajoituksista muuta johdu,
aikaisintaan silloin, kun se on viranomaisen
tai tämän lukuun toimivan käytettävissä.

8 §

Asiakirjan saattaminen yleisesti julkisuuteen
Kansantalouden kehitystä kuvaava tilasto,
talouspoliittinen aloite ja toimenpidesuunnitelma sekä muu sellainen asiakirja, johon sisältyvillä tiedoilla voi ilmeisesti olla vaikutusta pääoma- ja rahoitusmarkkinoihin, on
saatettava
yleisesti
julkiseksi mahdollisimman pian 6 ja 7 §:ssä tarkoitetun ajankohdan jälkeen.

3 luku
Oikeus saada tieto asiakirjasta

9§
Tiedonsaanti julkisesta asiakirjasta
Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen.
Tiedon antaminen asiakirjasta, joka 6 ja
7 § :n mukaan ei ole vielä julkinen, on viranomaisen harkinnassa. Harkinnassa on otettava huomioon, mitä 17 §:ssä säädetään.

10 §

Tiedonsaanti salassa pidettävästä
asiakirjasta
Salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon vain,
jos niin erikseen tässä laissa säädetään. Kun
vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä,
tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa
pidettävä osa tule tietoon.
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11§
Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin
Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka
oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee
(asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto
muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä,
joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.
Asianosaisella, hänen edustajanaan ja
avustajanaan ei ole edellä 1 momentissa tarkoitettua oikeutta:
1) asiakirjaan, josta tiedon antaminen olisi
vastoin erittäin tärkeää yleistä etua taikka
lapsen etua tai muuta erittäin tärkeätä yksityistä etua;
2) esitutkinnassa ja poliisitutkinnassa esitettyyn tai laadittuun asiakirjaan ennen tutkinnan lopettamista, jos tiedon antamisesta
aiheutuisi haittaa asian selvittämiselle;
3) esittelymuistioon, ratkaisuehdotukseen
ja niihin verrattavaan muuhun asian valmistelua varten viranomaisen laatimaan asiakirjaan ennen kuin asian käsittely on kysymyksessä olevassa viranomaisessa päättynyt; ylioppilastutkintoa varten annetusta koevastauksesta sekä koevastauksen arvostelleen
ylioppilastutkintolautakunnan määräämän arvostelijan henkilöllisyydestä tiedon voi saada
kuitenkin vasta, kun ylioppilastutkintolautakunta on suorittanut lopullisen arvostelun;
4) viranomaisen oikeudenkäynnin osapuolena oikeudenkäyntiin valmistautumista varten laatimaan tai hankkimaan asiakirjaan, jos
tiedon antaminen olisi vastoin julkisyhteisön
tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön,
laitoksen, säätiön tai henkilön etua oikeudenkäynnissä;
5) ulosottoasian käsittelyssä laadittuihin
muihin kuin velallisen taloudellista asemaa
koskeviin tietoihin, jollei tietoja tarvita takaisinsaantikanteen nostamista varten;
6) viranomaisen järjestämässä tarjouskilpailussa toisen tarjouksen tekijän liike- tai
ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin tarjouksen hintaa lukuun ottamatta;
7) todistajan, asianomistajan tai asianosaisen taikka rikosilmoituksen, lastensuojelulain (683/1983) 40 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tai muun niihin verrattavan viranomaisen toimenpiteitä edellyttävän ilmoituksen tekijän salassa pidettäviin osoite-, puhelin- ja muihin vastaaviin yhteystietoihin, jos
tiedon antaminen vaarantaisi todistajan,

EV 303/1998 vp asianomistajan tai asianosaisen tai ilmoituksen tekijän turvallisuutta, etuja tai oikeuksia.
Jos asiakirja kuuluu riita- tai rikosasian
oikeudenkäyntiaineistoon, oikeudenkäynnin
asianosaisella on kuitenkin 2 momentin estämättä oikeus saada siitä tieto muissa kuin
2 momentin 7 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa. Siltä osin kuin asiakirja sisältää
tietoja oikeudenkäymiskaaren 1 luvun
7 §:ssä tarkoitetusta neuvottelusta, tiedon
asiakirjasta saa vain viranomaisen luvalla.
Sillä, jonka muutoksenhakuoikeus perustuu
kunnan tai muun yhteisön jäsenyyteen, on
tämän pykälän nojalla oikeus saada tieto
vain asiassa annetusta ratkaisusta niiltä osin
kuin se on julkinen.
12 §

Oikeus saada tieto itseään koskevasta
asiakirjasta
Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä
itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista 11 §:n 2 ja 3 momentissa säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä.

4luku
Tiedon antaminen asiakirjasta
13§

Asiakirjan pyytäminen
Pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjan
sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että
viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa
pyyntö koskee. Tiedon pyytäjää on diaarin
ja muiden hakemistojen avulla avustettava
yksilöimään asiakirja, josta hän haluaa tiedon. Tiedon pyytäjän ei tarvitse selvittää
henkilöllisyyttään eikä perustella pyyntöään,
ellei tämä ole tarpeen viranomaiselle säädetyn harkintavallan käyttämiseksi tai sen selvittämiseksi, onko pyytäjällä oikeus saada
tieto asiakirjan sisällöstä.
Pyydettäessä saada tieto salassa pidettävästä asiakirjasta taikka viranomaisen henkilörekisteristä tai muusta asiakirjasta, josta tieto
voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin,
tiedon pyytäjän on, jollei erikseen toisin
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säädetä, ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus
sekä muut tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat sekä
tarvittaessa tiedot siitä, miten tietojen suojaus on tarkoitus järjestää.

14 §
Asiakirjan antamisesta päättäminen
Viranomaisen asiakirjan antamisesta päättää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja
on, jollei toisin säädetä. Tiedon antamisesta
asiakirjasta, joka on laadittu viranomaisen
toimeksiantotehtävää suoritettaessa tai annettu toisen viranomaisen lukuun suoritettavaa
tehtävää varten, päättää tehtävän antanut
viranomainen, jollei toimeksiannosta muuta
johdu.
Tiedon asiakirjan sisällöstä antaa se viranomaisen henkilöstöön kuuluva, jolle viranomainen on tämän tehtävän määrännyt tai
jolle se hänen asemansa ja tehtäviensä vuoksi muuten kuuluu.
Jos virkamies tai muu 2 momentissa tarkoitettu henkilö kieltäytyy antamasta pyydettyä tietoa, hänen on:
1) ilmoitettava tiedon pyytäjälle kieltäytymisen syy;
2) annettava tieto siitä, että asia voidaan
saattaa viranomaisen ratkaistavaksi;
3) tiedusteltava asian kirjallisesti vireille
saattaneelta tiedon pyytäjältä, haluaako hän
asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi; sekä
4) annettava tieto käsittelyn johdosta perittävistä maksuista.
Tässä pykälässä tarkoitettu asia on käsiteltävä viivytyksettä, ja tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian,
kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy
salassa pidettäviä osia tai jos muu niihin rinnastettava syy aiheuttaa sen, että asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai muutoin tavanomaista suuremman työmäärän, asia on ratkaistava ja tieto julkisesta
asiakirjasta annettava viimeistään kuukauden
kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut
asiakirjan saamista koskevan pyynnön.
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15 §
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tään tai jos rekisteröity on antanut siihen
suostumuksensa.

Asiakirjan pyytämistä koskevan asian
siirtäminen toiselle viranomaiselle
5 luku
Jos viranomaiselta pyydetään asiakirjaa,
jonka toinen viranomainen on laatinut tai
joka kuuluu toisen viranomaisen käsiteltävänä olevaan asiaan, viranomainen voi siirtää
tiedonsaantia koskevan asian sen viranomaisen ratkaistavaksi, joka on laatinut asiakirjan tai jonka käsiteltäväksi asia kokonaisuudessaan kuuluu.
Jos viranomaiselta pyydetään henkilöä,
yritystä, kiinteistöä tai ajoneuvoa koskevia
taikka muita sellaisia yksilöinti- tai osoitetietoja, joita toinen viranomainen tallettaa yleiseen käyttöön tarkoitettuun rekisteriin, viranomainen voi siirtää tiedonsaantia koskevan
pyynnön asianomaisen rekisteriviranomaisen
käsiteltäväksi.
16 §
Asiakirjan antamistavat
Viranomaisen asiakirjan sisällöstä annetaan
tieto suullisesti taikka antamalla asiakirja viranomaisen luona nähtäväksi ja jäljennettäväksi tai kuunneltavaksi tai antamalla siitä
kopio tai tuloste. Tieto asiakirjan julkisesta
sisällöstä on annettava pyydetyllä tavalla,
jollei pyynnön noudattaminen asiakirjojen
suuren määrän tai asiakirjan kopioinnin vaikeuden tai muun niihin verrattavan syyn
vuoksi aiheuta kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle.
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.
Viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa
henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen
tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jollei
laissa ole toisin erikseen säädetty, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja
käyttää sellaisia henkilötietoja. Henkilötietoja saa kuitenkin luovuttaa suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten vain, jos niin erikseen sääde-

Viranomaisen velvollisuudet edistää
tiedonsaantia ja hyvää
tiedonhallintatapaa

17 §

Tiedonsaantioikeuksien huomioon ottaminen
päätöksenteossa
Viranomainen on tämän lain mukaisia päätöksiä tehdessään ja muutoinkin tehtäviään
hoitaessaan velvollinen huolehtimaan siitä,
että tietojen saamista viranomaisen toiminnasta ei lain 1 ja 3 § huomioon ottaen rajoiteta ilman asiallista ja laissa säädettyä perustetta eikä enempää kuin suojattavan edun
vuoksi on tarpeellista ja että tiedon pyytäjiä
kohdellaan tasapuolisesti.
Asiakirjasalaisuutta koskevia säännöksiä
sovellettaessa on lisäksi otettava huomioon,
onko asiakirjan salassapitovelvollisuus riippumaton asiakirjan antamisesta johtuvista
tapauskohtaisista vaikutuksista (vahinkoedellytyslausekkeeton salassapitosäännös) vai
määräytyykö julkisuus asiakirjan antamisesta
johtuvien haitallisten vaikutusten perusteella
Uulkisuusolettamaan perustuva salassapitosäännös) vai edellyttääkö julkisuus sitä,
ettei tiedon antamisesta ilmeisesti aiheudu
haitallisia vaikutuksia (salassapito-olettamaan perustuva salassapitosäännös).
18 §
Hyvä tiedonhallintatapa
Viranomaisen tulee hyvän tiedonhallintatavan luomiseksi ja toteuttamiseksi huolehtia
asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin
sisältyvien tietojen asianmukaisesta saatavuudesta, käytettävyydestä ja suojaamisesta
sekä eheydestä ja muusta tietojen laatuun
vaikuttavista tekijöistä sekä tässä tarkoituksessa erityisesti:
1) pitää luetteloa käsiteltäviksi annetuista
ja otetuista sekä ratkaistuista ja käsitellyistä
asioista tai muutoin huolehtia siitä, että sen
julkiset asiakirjat ovat vaivattomasti löydettävissä;
2) laatia ja pitää saatavilla kuvaukset pitä-
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lain säännöksiä;
3) selvittää
tietojärjestelmien käyttöönottoa sekä hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia valmisteltaessa suunniteltujen toimenpiteiden vaikutus asiakirjojen
julkisuuteen, salassapitoon ja suojaan sekä
tietojen laatuun samoin kuin ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin tietoon liittyvien oikeuksien ja tiedon laadun turvaamiseksi sekä
asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin
sisältyvien tietojen suojan järjestämiseksi;
4) suunnitella ja toteuttaa asiakirja- ja tietohallintonsa samoin kuin ylläpitämänsä tietojärjestelmät ja tietojenkäsittelyt niin, että
asiakirjojen julkisuus voidaan vaivattomasti
toteuttaa ja että asiakirjat ja tietojärjestelmät
sekä niihin sisältyvät tiedot arkistoidaan tai
hävitetään asianmukaisesti ja että asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen suoja, eheys ja laatu turvataan
asianmukaisin menettelytavoin ja tietoturvallisuusjärjestelyin ottaen huomioon tietojen
merkitys ja käyttötarkoitus sekä asiakirjoihin ja tietojärjestelmiin kohdistuvat uhkatekijät ja tietoturvallisuustoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset;
5) huolehtia siitä, että sen palveluksessa
olevilla on tarvittava tieto käsiteltävien asiakirjojen julkisuudesta sekä tietojen antamisessa ja käsittelyssä sekä niiden ja asiakirjojen ja tietojärjestelmien suojaamisessa noudatettavista menettelyistä, tietoturvallisuusjärjestelyistä ja tehtävänjaosta, samoin kuin
siitä, että hyvän tiedonhallintavan toteuttamiseksi annettujen säännösten, määräysten ja
ohjeiden noudattamista valvotaan.
Tarkempia säännöksiä 1 momentissa säädettyjen velvoitteiden toteuttamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä annetaan asetuksella. Tuomioistuimen ja syyttäjän diaarista
antaa kuitenkin tarkempia määräyksiä oikeusministeriö. Asetuksella voidaan säätää
valtioneuvoston oikeudesta antaa tarkempia
säännöksiä ja ohjeita asiakirjojen sekä tietojärjestelmien ja niihin sisältyvien tietojen
suojaamisessa, tietojen eheyden ja laadun
varmistamisessa sekä tietojen siirrossa tietoverkkojen välityksellä noudatettavista teknisistä tietoturvallisuustoimenpiteistä ja menettelyä koskevista vaatimuksista sekä niiden
tason määrittelyssä noudatettavasta asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen luokituksesta valtionhallinnossa.
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Arkistotoimen tehtävistä on voimassa, mitä
arkistolaissa (831/1994) tai sen nojalla säädetään tai määrätään.
19 §

Viranomaisen tiedonantovelvollisuus keskeneräisissä asioissa
Viranomaisen on, jollei salassapitosäännöksistä muuta johdu, pidettävä saatavissa
asiakirjoja, joista selviävät tiedot:
1) lainsäädännön uudistamista koskevan
työn käynnistämisestä, sitä koskevasta toimeksiannosta, asetetusta määräajasta sekä
valmistelusta vastaavasta henkilöstä;
2) valmisteilla olevista yleisesti merkittäviä kysymyksiä koskevista suunnitelmista,
selvityksistä ja ratkaisuista.
Viranomaisen on pyydettäessä annettava
suullisesti tai muulla sopivalla tavalla tietoja
1 momentissa mainittujen asioiden käsittelyvaiheesta, esillä olevista vaihtoehdoista ja
niiden vaikutusten arvioinneista sekä asiaan
liittyvistä yksilöiden ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksista.

20 §

Viranomaisen velvollisuus tuottaa ja jakaa
tietoa
Viranomaisen on edistettävä toimintansa
avoimuutta ja tässä tarkoituksessa tarvittaessa laadittava oppaita, tilastoja ja muita
julkaisuja sekä tietoaineistoja palveluistaan,
ratkaisukäytännöstään sekä yhteiskuntaoloista ja niiden kehityksestä toimialallaan. Laatimisvelvollisuuden tarvetta arvioitaessa on
otettava huomioon, missä määrin viranomaisen toiminnasta on saatavissa tietoja asiakirjojen julkisuuden avulla tai yleisen tilastotuotannon perusteella.
Viranomaisen on tiedotettava toiminnastaan ja palveluistaan sekä yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksista ja velvollisuuksista toimialaansa liittyvissä asioissa.
Viranomaisten on huolehdittava siitä, että
yleisön tiedonsaannin kannalta keskeiset
asiakirjat tai niitä koskevat luettelot ovat
tarpeen mukaan saatavissa kirjastoissa tai
yleisissä tietoverkoissa taikka muilla yleisön
helposti käytettävissä olevilla keinoilla.
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22 §

Vaitiolovelvollisuuden pnnm kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta viranomaisessa tai tehtävän hoitaminen viranomaisen lukuun on päättynyt.
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee
myös sitä, joka harjoittelijana tai muutoin
toimii viranomaisessa taikka toimii viranomaisen toimeksiannosta tai toimeksiantotehtävää hoitavan palveluksessa taikka joka
on saanut salassa pidettäviä tietoja lain tai
lain nojalla annetun luvan nojalla, jollei laista tai sen nojalla annetusta luvasta muuta
johdu. Asianosainen, hänen edustajansa tai
avustajansa ei saa ilmaista sivullisille asianosaisaseman perusteella saatuja salassa pidettäviä tietoja, jotka koskevat muita kuin
asianosaista itseään.
Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitettu henkilö ei saa käyttää salassa pidettäviä tietoja
omaksi taikka toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. Asianosainen, hänen edustajansa
tai avustajansa saa kuitenkin käyttää muita
kuin asianosaista itseään koskevia tietoja,
kun kysymys on sen oikeuden, edun tai
velvollisuuden hoitamista koskevasta asiasta,
johon asianosaisen tiedonsaantioikeus on perustunut.

Asiakirjasalaisuus

24 §

Viranomaisen asiakirja on pidettävä salassa, jos se tässä tai muussa laissa on säädetty
salassa pidettäväksi tai jos viranomainen lain
nojalla on määrännyt sen salassa pidettäväksi taikka jos se sisältää tietoja, joista on lailla säädetty vaitiolovelvollisuus.
Salassa pidettävää viranomaisen asiakirjaa
tai sen kopiota tai tulostetta siitä ei saa näyttää eikä luovuttaa sivulliselle eikä antaa sitä
teknisen käyttöyhteyden avulla tai muulla
tavalla sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi.

Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat

Tietoaineistojen tuottaminen pyynnöstä
Viranomainen voi pyynnöstä tuottaa ja
luovuttaa eri käyttötarkoituksia varten automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpitämäänsä yhteen tai useampaan tietojärjestelmään talletetuista merkeistä muodostetun
tietoaineiston, jos tietoaineiston luovuttaminen ei sen muodostamisessa käytettyjen hakuperusteiden, tietojen määrän tai laadun
taikka tietoaineiston käyttötarkoituksen
vuoksi ole vastoin sitä, mitä asiakirjan salassapidosta ja henkilötietojen suojasta säädetään.
Asianomaisten viranomaisten luvalla ja 1
momentissa säädetyin edellytyksin tietoaineisto voidaan tuottaa myös eri viranomaisten ylläpitämistä tietojärjestelmistä.
6luku
Salassapitovelvoitteet

23 §

Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto
Viranomaisen palveluksessa oleva samoin
kuin luottamustehtävää hoitava ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai
tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan viranomaisessa toimiessaan tietoonsa saamaa seikkaa,
josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus.

Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja
ovat, jollei erikseen toisin säädetä:
1) valtioneuvoston ulkopoliittisia asioita
käsittelevän valiokunnan asiakirjat, jollei valiokunta toisin päätä, sekä ulkoasioita hoitavan ministeriön ja Suomen edustustojen
poliittiset tilannearvioinnit, poliittisista tai taloudellisista suhteista toisen valtion kanssa
käytyjä neuvotteluja koskevat asiakirjat ja
ulkoasiainhallinnon alaan kuuluvat salakirjoitetut viestit, jollei asianomainen ministeriö
toisin päätä;
2) muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, jotka koskevat Suomen suhteita toiseen valtioon tai kansainväliseen järjestöön,
asiakirjat, jotka liittyvät kansainvälisessä
lainkäyttö- tai tutkintaelimessä tai muussa
kansainvälisessä toimielimessä käsiteltävään
asiaan, ja asiakirjat, jotka koskevat Suomen
valtion, Suomen kansalaisten, Suomessa
oleskelevien henkilöiden tai Suomessa toimivien yhteisöjen suhteita toisen valtion viranomaisiin, henkilöihin tai yhteisöihin, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi vahinkoa tai
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haittaa Suomen kansainvälisille suhteille tai
edellytyksille toimia kansainvälisessä yhteistyössä;
3) poliisille ja muille esitutkintaviranomaisille ja viralliselle syyttäjälle sekä tarkastusja valvontaviranomaisille tehdyt ilmoitukset
rikoksesta, esitutkintaa ja syyteharkintaa varten saadut ja laaditut asiakirjat sekä haastehakemus, haaste ja siihen annettu vastaus
rikosasiassa, kunnes asia on ollut esillä tuomioistuimen istunnossa taikka kun virallinen
syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai kun asia on jätetty sikseen, jollei
ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei
vaaranna rikoksen selvittämistä tai tutkinnan
tarkoituksen toteutumista tai ilman painavaa
syytä aiheuta asiaan osalliselle vahinkoa tai
kärsimystä tai estä tuomioistuinta käyttämästä oikeuttaan määrätä asiakirjojen salassapidosta oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun
lain (945/1984) mukaan;
4) poliisin ja muun esitutkintaviranomaisen
rikosten ehkäisemistä tai niiden selvittämistä
varten ylläpitämät rekisterit ja rikosten ehkäisemistä koskevat selvitykset samoin kuin
henkilöllisyyden tai matkustusoikeuden todentamista tai varmentamista koskevan hallintoasian käsittelyssä saarnat ja ottamat henkilön valokuvat ja muut henkilötuntomerkkitiedot sekä henkilölle tai henkilökortille tai
matkustusasiakirjalle annetut erityiset tunnisteet;
5) poliisin, rajavartiolaitoksen ja tullilaitoksen sekä vankeinhoitoviranomaisen taktisia ja teknisiä menetelmiä ja suunnitelmia
koskevia tietoja sisältävät asiakirjat, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi rikosten
ehkäisemistä ja selvittämistä tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden taikka rangaistuslaitoksen järjestyksen ylläpitämistä;
6) kanteluasiakirjat ennen asian ratkaisua,
jos tiedon antaminen niistä vaikenttaisi asian
selvittämistä tai ilman painavaa syytä olisi
omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä asiaan osalliselle;
7) henkilöiden, rakennusten, laitosten, rakennelmien sekä tieto- ja viestintäjärjestelmien turvajärjestelyjä koskevat ja niiden toteuttamiseen vaikuttavat asiakirjat, jollei ole
ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vaaranna turvajärjestelyjen tarkoituksen toteutumista;
8) asiakirjat, jotka koskevat onnettomuuksiin tai poikkeusoloihin varautumista, väestönsuojelua tai onnettomuuden selvittämistä,
jos tiedon antaminen niistä vahingoittaisi tai
2 290!50
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vaarantaisi turvallisuutta, väestönsuojelun
toteuttamista tai poikkeusoloihin varautumista, aiheuttaisi haittaa onnettomuuden selvittämiselle taikka loukkaisi onnettomuuden
uhrien oikeuksia tai heidän muistoaan tai läheisiään, jollei tiedon antaminen ole tarpeen
viranomaisen tehtävän suorittamiseksi;
9) suojelupoliisin ja muiden viranomaisten
asiakirjat, jotka koskevat valtion turvallisuuden ylläpitämistä, jollei ole ilmeistä, että
tiedon antaminen niistä ei vaaranna valtion
turvallisuutta;
10) asiakirjat, jotka koskevat sotilastiedustelua, puolustusvoimien varustamista, kokoonpanoa, sijoitusta tai käyttöä taikka muuta sotilaallista maanpuolustusta taikka maanpuolustusta palvelevia keksintöjä, rakenteita,
laitteita tai järjestelmiä taikka maanpuolustuksen kannalta muutoin merkityksellisiä
kohteita taikka puolustusvalmiuteen varautumista, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vahingoita tai vaaranna maanpuolustuksen etua;
11) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja rahaja valuuttapoliittisista päätöksistä tai toimenpiteistä taikka niiden valmistelusta tai
tietoja finanssi- ja tulopolitiikan valmistelusta taikka finanssi-, tulo-, raha- tai valuuttapoliittisten päätösten tai toimenpiteiden tarpeiden selvittämisestä, jos tiedon antaminen
niistä olisi vastoin valtion etua neuvotteluosapuolena taikka vaarantaisi päätösten tai
toimenpiteiden tarkoituksen toteutumisen tai
muutoin merkittävästi vaikenttaisi finanssi-,
tulo-, raha- tai valuuttapolitiikan hoitamista;
12) rahoitusmarkkinoita ja vakuutustoimintaa valvovien sekä rahoitusmarkkinoiden
ja vakuutusjärjestelmien toimivuudesta vastaavien viranomaisten laissa säädettyjä tehtäviä varten laaditut selvitykset, joista ilmenee tietoja markkinoiden toimivuudesta tai
rahoitus-, vakuutus- tai eläkelaitoksista tai
niiden asiakkaista, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi vahinkoa tai haittaa rahoitustai vakuutusjärjestelmän luotettavuudelle ja
toimivuudelle;
13) kansantalouden kehitystä kuvaava
tilasto, talouspoliittinen aloite ja toimenpidesuunnitelma sekä muut sellaiset asiakirjat,
joihin sisältyvillä tiedoilla ilmeisesti voi olla
vaikutusta pääoma- ja rahoitusmarkkinoilla,
ennen kuin tiedot on saatettu 8 §:ssä tarkoitetulla tavalla yleisesti julkisiksi;
14) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja uhanalaisista eläin- tai kasvilajeista tai arvokkaiden luonnonalueiden suojelusta, jos tiedon
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antaminen niistä vaarantaisi kysymyksessä
olevan eläin- tai kasvilajin tai alueen suojelun;
15) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta
tai muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi
valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen
tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa asiaan osalliselle;
16) tutkimuksen tai tilaston perusaineistot,
jotka on vapaaehtoisesti annettu viranomaiselle tutkimusta tai tilastointia varten;
17) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön tai 4 §:n
2 momentissa tarkoitetun yhteisön, laitoksen
tai säätiön liike- tai ammattisalaisuudesta,
samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta liiketoimintaa
koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen
niistä aiheuttaisi mainituille yhteisöille, laitoksille tai säätiöille taloudellista vahinkoa
tai saattaisi toisen samanlaista tai muutoin
kilpailevaa toimintaa harjoittavan julkisyhteisön tai yksityisen parempaan kilpailuasemaan tai heikentäisi julkisyhteisön tai 4
§:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön, laitoksen tai säätiön mahdollisuuksia edullisiin
hankintoihin tai sijoitus-, rahoitus- ja velanhoitojärjestelyihin;
18) asiakirjat, jotka sisältävät valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön työmarkkinaosapuolena tai työriidan osapuolena laatimia tai
saamia tietoja, jos tiedon antaminen niistä
olisi vastoin julkisyhteisön etua työnantajana, sekä asiakirjat, jotka sisältävät valtion
edustajien maataloustukineuvotteluja varten
laatimia tai saamia tietoja, jos tiedon antaminen niistä olisi vastoin valtion etua neuvotteluosapuolena;
19) viranomaisen oikeudenkäynnin osapuolena oikeudenkäyntiin valmistautumista
varten laatimat ja hankkimat asiakirjat, jos
tiedon antaminen asiakirjasta olisi vastoin
julkisyhteisön tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön, laitoksen, säätiön tai henkilön
etua oikeudenkäynnissä;
20) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät
tietoja muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon
antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa, ja kysymys
ei ole kuluttajien terveyden tai ympäristön
terveellisyyden suojaamiseksi tai toiminnasta
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haittaa kärsivien oikeuksien valvomiseksi
merkityksellisistä tiedoista tai elinkeinonharjoittajan velvollisuuksia ja niiden hoitamista
koskevista tiedoista;
21) asiakirjat, jotka koskevat opinnäytetyön tai tieteellisen tutkimuksen suunnitelmaa tai perusaineistoa taikka teknologista tai
muuta kehittämistyötä tai niiden arviointia,
jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen
niistä ei aiheuta opinnäytetyön, tutkimuksen
tai kehittämistyön suorittamiselle taikka niiden hyödyntämiselle tai sen asianmukaiselle
arvioinnille tai tutkijalle taikka tutkimuksen
tai kehittämistyön toimeksiantajalle haittaa;
22) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja pääsytai muusta kokeesta tai testistä, jos tiedon
antaminen vaarantaisi kokeen tai testin tarkoituksen toteutumisen tai testin käyttämisen
vastaisuudessa;
23) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön vuosituloista tai kokonaisvarallisuudesta taikka tuen tai etuuden perusteena olevista
tuloista ja varallisuudesta taikka jotka muutoin kuvaavat hänen taloudellista asemaansa;
ulosottohakemus, ulosottomiehen päätös ja
toimituksia koskevat pöytäkirjat ovat kuitenkin ulosottoselvitystä koskevaa pöytäkirjaa
lukuun ottamatta julkisia;
24) asiakirjat, jotka koskevat pakolaista tai
turvapaikan, oleskeluluvan tai viisumin hakijaa, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen
niistä ei vaaranna pakolaisen tai hakijan tai
näiden läheisten turvallisuutta;
25) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta ja hänen saamastaan
etuudesta tai tukitoimesta tai sosiaalihuollon
palvelusta sekä henkilön terveydentilasta tai
vammaisuudesta taikka hänen saamastaan
terveydenhuollon ja kuntootuksen palvelusta
taikka henkilön seksuaalisesta käyttäytymisestä ja suuntautumisesta;
26) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja rikoksesta epäillyn, asianomistajan tai muun rikosasiaan liittyvän henkilön yksityiselämään
liittyvistä arkaluonteisista seikoista samoin
kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja rikoksen uhrista, jos tiedon antaminen
loukkaisi rikoksen uhrin oikeuksia tai hänen
muistoaan tai läheisiään, jollei tiedon antaminen ole tarpeen viranomaisen tehtävän
suorittamiseksi;
27) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja rikoksesta syytetylle tehdystä oikeuspsykiatrisesta
mielentilatutkimuksesta, nuoresta rikoksentekijästä laaditusta henkilötutkinnasta tai
vankeusrangaistuksen sijasta suoritettavan
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l8) hallintoviranomaisen asiakirjat ja rekisterit, jotka sisältävät tietoja tuomitusta,
vangitusta tai muutoin vapautensa menettäneestä henkilöstä, jollei ole ilmeistä, että
tiedon antaminen ei vaaranna asianomaisen
tulevaa toimeentuloa, yhteiskuntaan sopeutumista tai turvallisuutta, ja jos tiedon antamiseen on perusteltu syy;
29) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilölle suoritetusta psykologisesta testistä tai
soveltuvuuskokeesta tai sen tuloksesta taikka
asevelvollisen sijoittamista tai työntekijän
valintaa tai palkkauksen perustetta varten
tehdyistä arvioinneista;
30) oppilashuoltoa ja oppilaan opetuksesta
vapauttamista koskevat asiakirjat, oppilaan
ja kokelaan koesuoritukset sekä sellaiset oppilaitoksen antamat todistukset ja muut asiakirjat, jotka sisältävät oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia
koskevia tietoja, samoin kuin asiakirjat, joista ilmenee ylioppilastutkintolautakunnan
määräämien arvostelijoiden arvostelutehtäviä
koskeva koulukohtainen työnjako, kunnes
on kulunut vuosi kyseisestä tutkintakerrasta;
31) asiakirjat, jotka sisältävät tiedon henkilön ilmoittamasta salaisesta puhelinnumerosta sekä tiedon henkilön kotikunnasta ja
hänen siellä olevasta asuinpaikastaan tai tilapäisestä asuinpaikastaan samoin kuin puhelinnumerosta ja muista yhteystiedoista, jos
henkilö on pyytänyt tiedon salassapitoa ja
hänellä on perusteltu syy epäillä itsensä tai
perheensä terveyden tai turvallisuuden tulevan uhatuksi;
32) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön poliittisesta vakaumuksesta tai tietoja
henkilön yksityiselämän piirissä esittämistä
mielipiteistä taikka tietoja henkilön elintavoista, osallistumisesta yhdistystoimintaan
tai vapaa-ajan harrastuksista, perhe-elämästä
tai muista niihin verrattavista henkilökohtaisista oloista; asiakirjat, jotka sisältävät tietoja
henkilön toimimisesta poliittisessa tai muussa luottamustehtävässä tai henkilön pyrkiruisestä sellaiseen tehtävään samoin kuin henkilön osallistumisesta poliittisen puolueen
perustamiseen ja rekisteröintiin tai valitsijayhdistyksen perustamiseen vaaleja varten,
ovat kuitenkin julkisia.
Edellä 1 momentissa ja muussa laissa säädettyjä asiakirjasalaisuutta koskevia säännöksiä sovellettaessa on otettava huomioon, mitä 17 §:ssä säädetään.
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25 §

Salassapito-ja luokitusmerkintä
Salassa pidettävään viranomaisen asiakirjaan, joka annetaan asianosaiselle ja joka on
salassa pidettävä toisen tai yleisen edun
vuoksi, on tehtävä merkintä sen salassa pitämisestä. Merkintä voidaan tehdä muihinkin
salassa pidettäviin asiakirjoihin. Merkinnästä
tulee käydä ilmi, miltä osin asiakirja on salassa pidettävä ja mihin salassapito perustuu.
Jos salassapito perustuu säännökseen, jossa
on vahinkoedellytyslauseke, merkintä voidaan tehdä kuitenkin niin, että siitä ilmenee
vain se säännös, johon salassapito perustuu.
Asiakirjaan on tehtävä tietoturvallisuuden
tasoa osoittava luokitusmerkintä, jos valtioneuvosto on niin 18 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla määrännyt.
7 luku

Salassapidosta poikkeaminen ja sen
lakkaaminen

26 §

Yleiset perusteet salassa pidettävän tiedon
antamiseen
Viranomainen voi antaa salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tiedon, jos:
1) tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon
saamiseen on laissa erikseen nimenomaisesti
säädetty; tai
2) se, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty, antaa siihen suostumuksensa.
Viranomainen voi salassapitosäännösten
estämättä antaa tiedon toisen taloudellisesta
asemasta taikka liike- tai ammattisalaisuudesta, terveydenhuollon tai sosiaalihuollon
asiakassuhteesta tai myönnetystä etuudesta
taikka 24 §:n 1 momentin 32 kohdassa tarkoitetusta henkilön yksityiselämää koskevasta tai sitä vastaavasta muun lain mukaan salassa pidettävästä seikasta, jos tieto on tarpeen:
1) yksityisen tai toisen viranomaisen laissa
säädetyn tiedonantovelvollisuuden toteuttamiseksi; taikka
2) tiedot antavan viranomaisen hoidettavaksi kuuluvan korvauksen tai muun vaatimuksen toteuttamiseksi.
Viranomainen voi antaa salassa pidettäväs-
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tä asiakirjasta tiedon antamansa virka-aputehtävän suorittamiseksi sekä toimeksiannostaan tai muuten lukuunsa suoritettavaa
tehtävää varten, jos se on välttämätöntä tehtävän suorittamiseksi. Salassa pidettäviä tietoja voi kuitenkin luovuttaa mainittuja tehtäviä varten myös silloin, kun salassa pidettävien tietojen poistaminen niiden suuren
määrän tai muun niihin verrattavan syyn
vuoksi ei ilmeisesti ole tarkoituksenmukaista. Viranomaisen on ennakolta varmistuttava
siitä, että tietojen salassapidosta ja suojaamisesta huolehditaan asianmukaisesti.
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suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty, lupaa ei saa antaa vastoin suostumuksessa tiedon käytölle ja luovutukselle asetettuja ehtoja. Jos lupa tarvitaan usean saman
ministeriön alaisen viranomaisen asiakirjasta,
luvasta päättää ministeriö asianomaisia viranomaisia tarvittaessa kuultuaan.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu lupa voidaan antaa määräajaksi, ja siihen on liitettävä yleisen ja yksityisen edun suojaamiseksi
tarpeelliset määräykset. Lupa voidaan peruuttaa, milloin siihen harkitaan olevan syytä.

27 §
29 §

Arkistoon siirrettyjen asiakirjojen antaminen
Arkistolaissa säädetyssä järjestyksessä arkistoon siirretystä, salassa pidettäväksi säädetystä viranomaisen asiakirjasta saa antaa
tietoja tutkimusta tai muuta hyväksyttävää
tarkoitusta varten, jollei asiakirjan siirtänyt
viranomainen ole toisin määrännyt. Tietojen
antamista harkittaessa on huolehdittava siitä,
että tieteellisen tutkimuksen vapaus turvataan.
Asiakirjan saaneen on annettava kirjallinen
sitoumus siitä, ettei hän käytä asiakirjaa sen
henkilön vahingoksi tai halventamiseksi, jota
asiakirja koskee, tai hänen läheisensä vahingoksi tai halventamiseksi taikka sellaisten
muiden etujen loukkaamiseksi, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty.

28 §

Viranomaisen lupa salassa pidettävän asiakirjan saamiseen
Viranomainen voi, jollei lailla toisin säädetä, antaa yksittäistapauksessa luvan tietojen saamiseen salassa pidettävästä asiakirjastaan tieteellistä tutkimusta, tilastointia taikka
viranomaisen suunnittelu- tai selvitystyötä
varten, jos on ilmeistä, ettei tiedon antaminen loukkaa niitä etuja, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Lupaa harkittaessa on huolehdittava siitä, että tieteellisen tutkimuksen vapaus turvataan. Jos asiakirjaan sisältyvät t1edot on annettu viranomaiselle sen suostumuksella, jonka etujen

Salassa pidettävien tietojen antaminen
toiselle viranomaiselle
Viranomainen voi antaa toiselle viranomaiselle tiedon salassa pidettävästä asiakirjasta, jos:
1) tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon
saamiseen on laissa erikseen nimenomaisesti
säädetty;
2) se, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty, antaa siihen suostumuksensa;
3) asiakirja on tarpeen käsiteltäessä ennakkotietoa, ennakkoratkaisua, viranomaisen
päätöksestä tehtyä muutoksenhakua taikka
toimenpiteestä tehdyn kantelun tai alistusasian taikka kansainväliselle lainkäyttö- tai tutkintaelimelle tehdyn valituksen käsittelemiseksi;
4) tieto on tarpeen viranomaiseen kohdistuvan yksittäisen valvonta- tai tarkastustehtävän suorittamiseksi.
Viranomainen voi antaa toiselle viranomaiselle tiedon sellaisista osoite- tai muista yhteystiedoista, jotka ovat 24 §:n 1 momentin
31 kohdan mukaan salassa pidettäviä.
Viranomainen voi avata toiselle viranomaiselle teknisen käyttöyhteyden henkilörekisterinsä sellaisiin tietoihin, jotka toisen viranomaisen on laissa erikseen säädetyn velvollisuuden mukaan otettava päätöksenteossaan huomioon. Jos henkilötiedot on säädetty salassa pidettäväksi, käyttöyhteyden avulla saa hakea tietoja vain henkilöistä, jotka
ovat antaneet siihen suostumuksensa, jollei
salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta
erikseen nimenomaisesti säädetä toisin.
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30 §

32 §

Salassa pidettävien tietojen antaminen
ulkomaan viranomaiselle ja kansainväliselle
toimielimelle

Vaitiolovelvollisuudesta poikkeaminen ja
sen lakkaaminen

Sen lisäksi, mitä laissa erikseen säädetään,
viranomainen voi antaa salassa pidettävästä
asiakirjasta tiedon ulkomaan viranomaiselle
tai kansainväliselle toimielimelle, jos ulkomaan ja Suomen viranomaisen välisestä
yhteistyöstä määrätään Suomea sitovassa
kansainvälisessä sopimuksessa tai säädetään
Suomea veivoittavassa säädöksessä ja tieto
asiakirjasta voitaisiin tämän lain mukaan antaa yhteistyötä Suomessa hoitavalle viranomaiselle.

Mitä tässä luvussa säädetään salassa pidettävästä asiakirjasta tai salassapidon lakkaamisesta, koskee soveltuvin osin myös vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa.

8 luku

Erinäiset säännökset
33 §

Muutoksenhaku
31 §

Viranomaisen asiakirjan salassapidon
lakkaaminen
Viranomaisen asiakirjaa ei saa pitää salassa, kun salassapidolle laissa säädetty tai lain
nojalla määrätty aika on kulunut tai kun
asiakirjan salassa pidettäväksi määrännyt
viranomainen on peruuttanut salassapitoa
koskevan määräyksen.
Viranomaisen asiakirjan salassapitoaika on
25 vuotta, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Yksityiselämän suojaamiseksi lain
24 §:n 1 momentin 24-32 kohdassa salassa
pidettäväksi säädetyn asiakirjan tai niitä vastaavan muussa laissa salassa pidettäväksi
säädetyn tai muun lain nojalla salassa pidettäväksi määrätyn asiakirjan salassapitoaika
on 50 vuotta sen henkilön kuolemasta, jota
asiakirja koskee tai, jollei tästä ole tietoa,
100 vuotta.
Jos on ilmeistä, että asiakirjan tuleminen
julkiseksi aiheuttaisi tässä pykälässä tarkoitetun määräajan päätyttyäkin merkittävää
haittaa niille eduille, joiden suojaamiseksi
salassapitovelvollisuus on säädetty, valtioneuvosto voi pidentää määräaikaa enintään
30 vuodella.
Viranomaisen laatiman asiakirjan salassapitoaika lasketaan asiakirjaan merkitystä
päivämäärästä tai, jollei asiakirjassa ole päivämäärää, sen valmistumisesta. Yksityisen
viranomaiselle antaman asiakirjan salassapitoaika lasketaan päivästä, jona viranomainen on asiakirjan saanut.

Viranomaisen tässä laissa tarkoitettuun
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
siten
kuin
hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään, jollei 2 momentista
muuta johdu. Muun kuin hallintolainkäyttölain 7 §:ssä tarkoitetun viranomaisen päätöksestä valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus toimivaHaitaan paikallisen tai
alueellisen viranomaisen päätöksestä samoin
kuin 4 §:n 1 momentin 8 kohdassa ja 4 §:n
2 momentissa tarkoitetun julkista tehtävää
hoitavan laitoksen, yhteisön, säätiön ja yksityisen henkilön päätöksestä tehdään kuitenkin hallintolainkäyttölain 12 §:ssä tarkoitetulle toimivaltaiselle hallintotuomioistuimelle.
Jos asianosainen pyytää tietoa asiakirjasta
vireillä olevaan oikeudenkäyntiin liittyen,
saa tuomioistuimen pyynnön johdosta antamaan ratkaisuun hakea muutosta siinä järjestyksessä, jota noudatetaan haettaessa muutosta siihen asiaan, johon pyyntö liittyy.
Muutoksenhakuoikeudesta on lisäksi voimassa, mitä oikeudenkäynnin julkisuudesta annetussa laissa säädetään.
34 §

Maksut
Asiakirjan kopiosta sekä tietojen antamisesta tulosteena taikka teknisen käyttöyhteyden avulla tai muuten sähköisesti tai siihen
verrattavalla tavalla samoin kuin viranomaisen tietopalveluna voidaan periä maksu
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siten kuin erikseen säädetään. Muuten tiedon
antaminen tämän lain nojalla on maksutonta.
35 §
Rangaistussäännökset
Rangaistus 22 §:ssä säädetyn asiakirjan salassa pitämistä koskevan velvollisuuden sekä
23 §:ssä säädetyn vaitiolovelvollisuuden ja
hyväksikäyttökiellon rikkomisesta tuomitaan
rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan, jollei teko
ole rangaistava rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n
mukaan tai jollei siitä muualla laissa säädetä
ankarampaa rangaistusta.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuna salassapitovelvollisuuden rikkomisena pidetään
myös 27 §:ssä tarkoitetun sitoumuksen sekä
28 §:n 2 momentissa tarkoitetun määräyksen
rikkomista.

36 §
Asetuksen antaminen
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.
Asetuksella annettujen salassapitosäännösten kumoamisesta säädetään erikseen asetuksella.
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Lain 14 §:n 4 momentin säännöksiä määräajoista, joiden kuluessa tieto julkisesta
asiakirjasta on viimeistään annettava, sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä tammikuuta
2003. Siihen asti 14 §:ssä tarkoitettu asia
käsitellään viivytyksettä ja tieto julkisesta
asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian
sekä noudatetaan 14 §:n 4 momentissa säädetyn kahden viikon määräajan sijasta kuukauden määräaikaa ja kuukauden määräajan
sijasta kahden kuukauden määräaikaa.
Tällä lailla kumotaan yleisten asiakirjain
julkisuudesta 9 päivänä helmikuuta 1951
annettu laki (83/1951) siihen myöhemmin
tehtyine muutoksineen. Kumottavaa lakia
sovelletaan kuitenkin valtiopäiväjärjestyksen
voimassa ollessa edelleen eduskunnan asiakirjoihin siten kuin kumottavan lain 28 §:ssä
säädetään. Muissa laeissa olevien salassapitosäännösten kumoamisesta säädetään erikseen.
Yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun
lain nojalla annetut määräykset asiakirjan
pitämisestä salassa jäävät voimaan.
Ennen lain voimaantuloa asianomaisen
suostumuksella kerättyjä tietoja saa käyttää
ja luovuttaa tieteellistä tutkimusta varten
siitä riippumatta, mitä 28 §:ssä on säädetty,
jos on ilmeistä, että tietojen tällainen käyttö
ja luovutus ei olennaisesti poikkea niistä tarkoituksista, joita varten tiedot on annettu.
38 §
Siirtymäsäännös

37 §

Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä

Lain 18 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetut luettelot ja kuvaukset on laadittava vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Ennen tämän lain voimaantuloa käyttöönotetut
tietojärjestelmät on suojattava ja niissä olevien tietojen suojaa, eheyttä ja laatua turvaavat toimenpiteet toteutettava tämän lain
mukaisina kolmen vuoden kuluessa lain voimaantulosta.
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Laki
kuntalain 57 ja 74 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun kuntalain (365/1995) 57 ja 74 § seuraavasti:
57§

74 §

Kokouksen julkisuus

Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tietojensaantioikeus

Valtuuston kokoukset ovat julkisia, jollei
kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa,
joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi
tai jollei valtuusto muuten painavan syyn
vuoksi jossakin asiassa toisin päätä.
Valtuuston suljetussa istunnossa esitetyt ja
siinä käydystä keskustelusta laaditut asiakirjat ovat salassa pidettäviä, jos niin laissa
säädetään.
Muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos niissä ei käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi, ja jos toimielin
niin päättää.

Tarkastuslautakunnalla ja tilintarkastajalla
on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada kunnan viranomaisilta
tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita tarkastuslautakunta tai tilintarkastaja pitää tarpeellisina tarkastustehtävän hoitamiseksi.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
eräiden salassapitosäännösten kumoamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1§
Tällä lailla kumotaan:
1) tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta 8 päivänä elokuuta 1986 annetun
lain (610/1986) 16 §, sellaisena kuin se on
osaksi laissa 629/1995;
2) 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetun
potilasvahinkolain (58511986) 13 §, sellaisena kuin se on laissa 879/1998;
3) ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta
30 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain
(1612/1992) 14 §;

4) kuluttajatutkimuskeskuksesta 9 päivänä
helmikuuta 1990 annetun lain (112/1990)
7 §;
5) kilpailunrajoituksista 27 päivänä toukokuuta 1992 annetun lain (480/1992) 24 ja
28 §, sellaisena kuin niistä on 28 § laissa
60011995;
6) kilpailuvirastosta 29 päivänä heinäkuuta
1988 annetun lain (71111988) 3 §:n 3 momentti;
7) 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun
sähkömarkkinalain (386/1995) 47 ja 49 §,
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sellaisena kuin niistä on 47 § laissa
1018/1995;
8) 6 päivänä maaliskuuta 1942 annetun
standardisoimislain (197/1942) 6 §;
9) työvoima- ja elinkeinokeskuksista 10
päivänä tammikuuta 1997 annetun lain
(23/1997) 7 §;
10) yritystuesta 10 päivänä joulukuuta
1993 annetun lain (1136/1993) 33 §, sellaisena kuin se on laissa 732/1995;
11) teknologian kehittämiskeskuksesta 7
päivänä toukokuuta 1993 annetun lain
(429/1993) 7 §, sellaisena kuin se on laeissa
1023/1995 ja 1168/1997;
12) 2 päivänä helmikuuta 1973 annetun
paineastialain (98/1973) 7 §, sellaisena kuin
se on laissa 1072/1995;
13) koulutus- ja erorahastosta 15 päivänä
kesäkuuta 1990 annetun lain (53711990) 6 §,
sellaisena kuin se on laissa 615/1995;
14) yhteistoiminnasta valtion virastoissaja
laitoksissa 1 päivänä heinäkuuta 1988 annetun lain (65111988) 13 § ja 16 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 16 §:n 2
momentti laissa 693/1995;
15) pienyrittäjän vuosilomarahasta 27 päivänä toukokuuta 1977 annetun lain
(408/1977) 23 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 619/1995;
16) 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun
maatalousyrittäjien
lomituspalvelulain
(1231/1996) 46 §;
17) valtion oikeusaputoimistoista 6 päivänä helmikuuta 1998 annetun lain (106/1998)
13 §;
18) 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun
valmiuslain (1080/1991) 45 ja 51 §, sellaisena kuin niistä on 51 § laissa 668/1995;
19) 17 päivänä joulukuuta 1982 annetun
turvavarastolain (970/1982) 11 §;
20) 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun
puolustustilalain (1083/1991) 32 ja 42 §, sellaisena kuin niistä on 42 § laissa 669/1995;
21) puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta 20 päivänä toukokuuta 1960 annetun lain (238/1960) 7 §;
22) 25 päivänä toukokuuta 1984 annetun
lääkkeiden
velvoitevarastointilain
(402/1984) 12 §;
23) Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta
24 päivänä elokuuta 1990 annetun lain
(717/1990) 17 §,sellaisena kuin se on osaksi laissa 647/1995;
24) tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun
lain (1070/1994) 22 §;
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25) Kuntien takauskeskuksesta 28 päivänä
kesäkuuta 1996 annetun lain (487/1996)
17 §;
26) valtion virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön 28 päivänä huhtikuuta 1989 annetun lain (382/1989) 6 §;
27) 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun
ulkomaalaislain (378/1991) 65 §;
28) ulkomaalaisvaltuutetusta 1 päivänä
maaliskuuta 1991 annetun lain (446/1991)
7 §;
29) puolustushallinnon rakennuslaitoksesta
22 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain
(1360/1993) 6 §;
30) terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa 20 päivänä maaliskuuta 1987
annetun lain (322/1987) 9 b §:n 4 momentti,
sellaisena kuin se on laissa 1682/1995;
31) kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä
sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
ja sen soveltamisesta 3 päivänä helmikuuta
1995 annetun lain (346/1997) 8 §:n 1 momentti;
32) onnettomuuksien tutkinnasta 3 päivänä
toukokuuta 1985 annetun lain (373/1985)
18 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa
625/1995;
33) 10 päivänä helmikuuta 1995 annetun
viihdelaitelain (164/1995) 11 §;
34) 21 r.äivänä tammikuuta 1994 annetun
opintotukilain (65/1994) 43 §, sellaisena
kuin se on osaksi laissa 735/1995;
35) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 10 päivänä kesäkuuta 1994 annetun
lain (468/1994) 20 §;
36) räjähdysvaarallisista aineista 19 päivänä kesäkuuta 1953 annetun lain (263/1953)
9 §;
37) 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun
aravalain (1189/1993) 36 §:n 3 momentti;
38) aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta 17 päivänä joulukuuta 1993
annetun lain (1190/1993) 23 §:n 3 momentti;
39) metsänviljelyaineiston kaupasta 24 päivänä elokuuta 1979 annetun lain (68411979)
11 §:n 2 momentti;
40) 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun
puutavaranmittauslain (364/1991) 37 h §,
sellaisena kuin se on laissa 159/1997;
41) 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun
kansaneläkelain (347/1956) 75 §, sellaisena
kuin se on laissa 663/1995;
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42) 4 pmvana heinäkuuta 1963 annetun
sairausvakuutuslain (364/1963) 67 §, sellaisena kuin se on laissa 664/1995;
43) 28 päivänä toukokuuta 1993 annetun
äitiysavustuslain (477/1993) 16 ja 17 §, sellaisena kuin niistä on 17 § laissa 72611995;
44) 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lapsilisälain (796/1992) 18 ja 19 §, sellaisena
kuin niistä on 19 § laissa 666/1995;
45) 20 päivänä elokuuta 1993 annetun sotilasavustuslain (78111993) 25 ja 26 §, sellaisena kuin niistä on 26 § laissa 72811995;
46) 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetun
asumistukilain (408/1975) 25 a §, sellaisena
kuin se on laeissa 755/1993 ja 727/1995;
47) yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 9 päivänä elokuuta 1996 annetun lain
(603/1996) 15 §;
48) kansaneläkelaitoksen järjestäiDästä
kuntoutuksesta 27 päivänä maaliskuuta 1991
annetun lain (610/1991) 10 §, sellaisena
kuin se on osaksi laissa 641/1995;
49) 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetun
kuntoutusrahalain (61111991) 29 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 642/1995;
50) 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun
kansanterveyslain (66/1972) 42 §, sellaisena
kuin se on laeissa 639/1995 ja 24811997;
51) 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun
erikoissairaanhoitolain (106211989) 57 §,
sellaisena kuin se on osaksi laissa 63711995;
52) 24 päivänä huhtikuuta 1970 annetun
steriloimislain (28311970) 9 §, sellaisena
kuin se on osaksi laissa 644/1995;

HE 30/1998 vp

17

53) 24 päivänä huhtikuuta 1970 annetun
kastroimislain (28211970) 9 §, sellaisena
kuin se on osaksi laissa 64511995;
54) raskauden keskeyttämisestä 24 päivänä
maaliskuuta 1970 annetun lain (23911970)
12 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa
64611995;
55) apteekkimaksusta 21 päivänä helmikuuta 1946 annetun lain (148/1946) 11 §;
56) sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja
kehittämiskeskuksesta 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun lain (107311992) 7 §;
57) terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun
lain (107411992) 7 §;
58) työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta 24 päivänä helmikuuta 1978 annetun lain (15911978) 10 ja 11 §, sellaisena
kuin niistä on 10 § laissa 1290/1993 ja 11 §
laissa 66211995;
59) merimiesten palvelu- ja opintotoiminnasta 8 päivänä kesäkuuta 1972 annetun
lain (452/1972) 17 ja 18 §, sellaisena kuin
niistä on 18 § laissa 618/1995;
60) 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun
merimieseläkelain (7211956) 62 §:n 2 ja 3
momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa
623/1995.

2§
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä

Laki
oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan oikeudenkäynnin julkisuudesta 21 päivänä joulukuuta 1984 annetun lain
(945/1984) 2 §ja 9 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 2 § laissa 404/1995 ja
9 §:n 1 momentti laissa 125411988, sekä
lisätään lakiin uusi 5 b § seuraavasti:
2 §

Tiedot oikeudenkäynnistä
Tuomioistuimen diaariin ja muuhun asiakirjahakemistoon tehdyt merkinnät asianosai3 290150

sen nimestä samoin kuin asian laadusta sekä
asian käsittelyn istuntoajankohdasta ja -paikasta tulevat julkisiksi, kun ne on tehty.
Pakkokeinolain 5 a luvussa tarkoitettua pakkokeinoa koskevassa asiassa tehdyt merkinnät tulevat julkisiksi vasta, kun pakkokeinon
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käytöstä viimeistään on ilmoitettava rikoksesta epäillylle, jollei tuomioistuin päätä toisin.
Tieto asianomistajan henkilöllisyydestä rikosasiassa, joka koskee erityisen arkaluonteista henkilön yksityiselämään liittyvää
seikkaa, voidaan jättää antamatta sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään.
5b §

Eräiden salassa pidettävien tietojen käsittely
oikeudenkäynnissä
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain ( 1 ) 24 §:n 1 momentin
24-27, 29, 30 ja 32 kohdassa tai niitä vastaavia muussa laissa salassa pidettäviksi säädettyjä tietoja saa esittää suullisesti tai apuvälineiden avulla julkisessa käsittelyssä sekä
ottaa julkiseen ratkaisuun siinä laajuudessa
kuin se asian käsittelemiseksi ja ratkaisun
perustelemiseksi on tarpeellista.
Mainitun lain 24 §:n 1 momentin 31 kohdassa tarkoitettuja salassa pidettäviä tietoja
ei saa käsitellä julkisessa istunnossa eikä
ottaa julkiseen ratkaisuun, jollei siihen ole
erityisen painavaa syytä.
9§
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julkisuudesta annetussa laissa säädetään, jollei 2 §:stä tai tämän pykälän 2 tai 3 momentista muuta johdu. Mitä asiakirjasta säädetään, koskee myös muuta oikeudenkäyntiaineistoa.
Jos suullinen käsittely on 4 tai 5 §:n nojalla ollut kokonaan tai osaksi suljettu tai jos
siinä on esitetty salassa pidettävä asiakirja
tai esine taikka ilmaistu tieto, josta on säädetty salassapitovelvollisuus, tuomioistuin
voi päättää, että oikeudenkäyntiaineisto sovellettuja lainkohtia ja tuomiolauselmaa lukuun ottamatta on pidettävä tarpeellisin osin
salassa määräajan, kuitenkin enintään 40
vuotta päätöksen antamisesta. Viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n
1 momentin 26, 27, 29, 30 ja 31 kohdassa
tai niitä vastaavat muussa laissa salassa pidettäviksi säädetyt tuomioistuimelle annetut
asiakirjat, samoin kuin momentin 24, 25 ja
32 kohdassa tai niitä vastaavat muussa laissa
salassa pidettäviksi säädetyt tuomioistuimelle
annetut asiakirjat, jotka koskevat asianomistajaa tai sivullista rikosasiassa taikka asianosaista tai sivullista riita-asiassa tai hallintolainkäyttöasiassa taikkajotka sisältävät tietoja henkilön terveydentilasta, on pidettävä
salassa ilman tuomioistuimen päätöstäkin,
jollei tuomioistuin asiaan liittyvän painavan
yleisen edun vuoksi toisin päätä.

Oikeudenkäyntiaineiston julkisuus
Oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuudesta
on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
rikoslain 40 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 40 luvun 6 §, sellaisena
kuin se on laissa 792/1989, sekä
muutetaan 40 luvun 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 578/1995, seuraavasti:

EV 303/1998 vp 40 luku

Virkarikoksista ja julkisyhteisön
työntekijän rikoksista

5§
Virkasalaisuuden rikkominen ja
tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
Jos virkamies tai julkisyhteisön työntekijä
tahallaan palvelussuhteensa aikana tai sen
päätyttyä oikeudettomasti
1) paljastaa sellaisen asiakirjan tai tiedon,
joka viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain ( 1 ) tai muun lain mukaan
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on salassa pidettävä tai jota ei lain mukaan
saa ilmaista, tai
2) käyttää omaksi tai toisen hyödyksi sellaista asiakirjaa tai tietoa,
hänet on tuomittava, jollei teosta ole muualla säädetty ankarampaa rangaistusta, virkasalaisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Virkamies voidaan tuomita myös viralta pantavaksi, jos rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
valtion virkamieslain 17 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 17 § seuraavasti:
17 §
Virkamiehen vaitiolovelvollisuudesta on
voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) ja muussa
laissa säädetään.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä

Laki
nimikirjalain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 24 päivänä marraskuuta 1989 annetun nimikirjalain (101011989) 10 ja 11 §, sellaisena kuin niistä on 11 § laissa 63311995, sekä
muutetaan 1 §:n 2 momentti sekä 6, 7 ja 9 § seuraavasti:
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1§
Lain soveltamisala
Mitä tämän lain 6-9 §:ssä säädetään, sovelletaan myös eduskunnan virkamiehiä,
Suomen Pankin viran- ja toimenhaltijoita
sekä kunnan ja kuntayhtymän viranhaltijoita
ja työntekijöitä koskevien tietojen luovuttamiseen. Mitä lain 4 §:n 2 ja 3 momentissa ja
5 §:ssä säädetään, noudatetaan soveltuvin
osin mainittuja virkamiehiä, viran- ja toimenhaltijoita sekä työntekijöitä koskevien
tietojen keräämiseen, tallettamiseen ja käyttämiseen.

6§
Tietojen luovuttaminen
Valtion virkamiestä ja työntekijää, eduskunnan virkamiestä, Suomen Pankin virantai toimenhaltijaa sekä kunnan tai kuntayhtymän viranhaltijaa tai työntekijää koskevien
nimikirjaan talletettujen tai muutoin henkilöstöasioiden hoitamiseksi viranomaisella
olevien tietojen luovuttamisesta on jäljempänä säädetyin poikkeuksin voimassa, mitä
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetään.

7§
Rangaistusta ja palkkausta kuvaavien
tietojen julkisuus
Tieto tuomitusta rangaistuksesta on pidettävä salassa. Tiedot virkamiehelle, viran- tai

HE 30/1998 vp
toimenhaltijalle ja työntekijälle henkilökohtaisen suorituksen perusteella tai muutoin
henkilökohtaisesti määräytyneestä palkan
osasta, sijoituspalkkausluokasta tai vaativuusryhmää vastaavasta palkasta taikka
muusta mahdollisesta palkkauksen osasta
sekä palkan kokonaismäärästä ovat julkisia.
Salassa pidettävä tieto voidaan luovuttaa
vain:
1) jos tieto luovutetaan virkamiehelle tai
työntekijälle itselleen;
2) jos tieto luovutetaan muulle asianosaiselle viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain 11 §:ssä säädetyin perustein;
3) jos tieto luovutetaan muun lain nojalla,
ei kuitenkaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella;
4) jos tieto luovutetaan valtion, kunnan tai
kuntayhtymän viranomaiselle taikka itsenäiselle julkisoikeudelliselle laitokselle viranomaiselle kuuluvan tehtävän hoitamista taikka viran tai tehtävän täyttämistä taikka muuta hyväksyttävää henkilöstöhallinnon tehtävää varten; taikka
5) jos tieto luovutetaan tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävää varten.

9§
Nimikirjatiedon luovuttamistapa
Nimikirjaan talletetut tiedot luovutetaan
nimikirjanotteella siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Rekisteröidyn tarkastusoikeuden toteuttamiseksi sekä tieteellistä tutkimusta,
tilastointia sekä viranomaisen
suunnittelu- ja selvitystehtävää varten tieto
voidaan luovuttaa myös muilla tavoin noudattaen, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä
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Laki
tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 27 päivänä toukokuuta 1994
annetun lain (389/1994) 10 §, sellaisena kuin se on laissa 63111995, sekä
muutetaan 9 § seuraavasti:
9 §
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä tietosuojavaltuutettu ja
tietosuojalautakunta saavat luovuttaa rekisterin teknistä suojausta koskevia tietoja syyt-

täjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
julkisesta notaarista annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan julkisesta notaarista 9 päivänä kesäkuuta 1960 annetun lain (28711960) 3 §ja 4
§:n 1 momentin 3 kohta seuraavasti:

3§
Julkisen notaarin on rehellisesti, huolellisesti ja puolueettomasti hoidettava tehtävänsä.

4 §
Julkinen notaari on velvollinen pyynnöstä:

3) ottamaan pöytäkirjaan selityksiä oikeudellisista ja taloudellisista suhteista sekä
antamaan myös kolmannelle pöytäkirjasta
jäljennöksiä, jollei viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetusta laista ( 1 ) muuta
johdu;

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä
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Laki
kirjanpitolain 8 luvun 3 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitolain (1336/1997) 8 luvun 3 § seuraavasti:
8 luku
Erinäiset säännökset

3§
Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
Kirjanpitolautakunnan jäsen ja lain valvontatehtävää suorittava henkilö saavat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa
laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvol-

lisuuden estämättä antaa tämän lain mukaista
tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja kirjanpitovelvollisen tai jonkun muun liike- tai
ammattisalaisuudesta taikka jonkun taloudellisesta asemasta tai henkilökohtaisista oloista
esitutkintaviranomaiselle ja syyttäjälle rikoksen selvittämiseksi.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin 11 päivänä tammikuuta 1991 annetun lain (32/1991) 24 § sekä
lisätään lakiin uusi 24 aja 24 b § seuraavasti:
2luku
Rekisteröintihakemus ja sen käsittely
24 §

Julkisuus
Hakemusta koskevat asiakirjat ovat julkisia
rekisteröintipäivästä, jollei 24 a tai 24 b
§:stä muuta johdu.

Salassapitovaatimus voi kohdistua enintään
puoleen integroidun piirin kerrosten määrästä. Vaatimus voi koskea piirimallin kerroksen osaa. Vaatimuksesta tulee selvästi käydä ilmi, mihin hakemuskirjeen liitteisiin se
kohdistuu.
Ne liitteet, joihin salassapitovaatimus kohdistuu, tulee jättää erilleen muista liitteistä
tai jättää yhdessä muiden liitteiden kanssa
kahtena sarjana siten, että salassapitovaatimuksen kohteena olevat liitteet sisältyvät
vain toiseen sarjaan.

24 a §
24 b §

Liikesalaisuuden suojaaminen
Liikesalaisuuden rajaus
Hakija voi vaatia liikesalaisuuden suojaamiseksi päätöstä, jonka mukaan piirimallin
yksilöimiseksi tarvittava aineisto on pidettävä salassa.

Liikesalaisuuden piiriin ei lueta asiakirjaa
tai muuta aineistoa, joka on välttämätön
piirimallin yksilöimiseksi taikka piirimal-
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Iin luomisvuoden tai piirimallin rekisteröintihakemuksen tekemistä edeltäneen piirimallin yleisölle levittämisen ajankohdan
määrittämiseksi.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .
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päivänä

Laki
tuoteturvallisuuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 12 päivänä joulukuuta 1986 annetun tuoteturvallisuuslain (91411986) 18 §, sellaisena kuin se on laissa 61111995, sekä
muutetaan 16 §ja sen edellä oleva väliotsikko, sellaisena kuin niistä 16 § on osaksi laissa
76911992, seuraavasti:

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
16 §
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tämän lain mukaisia tehtäviä suoritettaessa saatuja liike- tai
ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja
luovuttaa valvontaviranomaiselle valvontatehtävää varten, sosiaali- ja terveysministeriölle asiantuntijaviranomaisen tehtäviä varten sekä syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi.

Jos on aihetta epäillä, että kulutustavaraa,
jonka valvontaviranomainen on todennut
terveydelle tai omaisuudelle vaaralliseksi,
tarjotaan kulutustavarana kaupaksi muussa
maassa, saadaan asiasta antaa tietoja
muun maan valvontaviranomaiselle. Tietoja
luovutettaessa on tällöin noudatettava, mitä
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään asiakirjojen salassapidosta.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä

Laki
julkisista hankinnoista annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan julkisista hankinnoista 23 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1505/1992)
14 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 124711997, seuraavasti:
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Tiedonsaantioikeus ja vaitiolovelvollisuus
Tarjouskilpailuun osallistuneen oikeudesta
saada tietoja tarjouksen käsittelyä koskevista
asiakirjoista noudatetaan soveltuvin osin mi-
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tä asianosaisen tiedonsaantioikeudesta säädetään
viranomaisten
toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ).
Tämä laki tulee voimaan
ta 199.

päivänä

kuu-

Laki
sähköturvallisuuslain 36 ja 37 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 14 päivänä kesäkuuta 1996 annetun sähköturvallisuuslain (410/1996) 36 §:n 2
momentti sekä
muutetaan 37 § seuraavasti:
37 §
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä sähköturvallisuusviranomainen saa antaa tässä laissa tai sen
nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettuja
tehtäviä suorittaessaan saamiaan liike- tai
ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja

ulkomaisille sähköturvallisuutta valvoville
virallisille toimielimille, jos tiedot ovat tarpeen sähkölaitteesta tai -laitteistosta aiheutuvan vaaran välttämiseksi.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
ydinenergialain 78 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 11 päivänäjoulukuuta 1987 annetun ydinenergialain (990/1987) 78 §,sellaisena
kuin se on osaksi laissa 593/1995, seuraavasti:
78 §
Vaitiolovelvollisuus
Se, joka on tässä laissa tarkoitetun toiminnan yhteydessä saanut 2 §:n 1 momentin 4

kohdassa tarkoitettuun tietoaineistoon sisältyviä tietoja, ei saa ilmaista niitä sivulliselle.
Vaitiolovelvollisuus koskee myös tietoja
7 §:ssä tarkoitettuja turvajärjestelyjä koskevista suunnitelmista tai niiden valmistelussa
syntyneestä aineistosta tahi suunnitelmien
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nojalla laadituista asiakirjoista, jos näiden
tietojen ilmaiseminen sivulliselle voi vaarantaa turvajärjestelyjen tarkoituksen.
Asiakirjojen julkisuudesta on muuten voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetään.
Rangaistus tässä pykälässä säädetyn vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan
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rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei
teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n
mukaan tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
vakauslain 14 h §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 14 päivänä huhtikuuta 1965 annetun vakauslain (21911965) 14 h §, sellaisena
kuin se on laissa 32111992, seuraavasti:
14 h §
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tämän lain noudattamista valvottaessa saatuja tietoja yksityisen
tai yhteisön liike- tai ammattisalaisuudesta
tai taloudellisesta asemasta taikka yksityi-

sen henkilökohtaisista oloista luovuttaa
14 b §:n 2 momentin mukaisesti sekä syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
laitteiden energiatehokkuudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan laitteiden energiatehokkuudesta 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain
(124111997) 17 §sekä
muutetaan 16 § seuraavasti:
kohtaisista oloista tässä laissa tarkoitettua
16 §
tarkastustoimintaa harjoittaville toimielimilValvontaviranomaiset ja tarkastuslaitokset le, kansainvälisille järjestöille ja yhteistyösaavat viranomaistentoiminnan julkisuudesta hön osallistuville valtioille, jos tiedot ovat
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapi- kansainvälisen yhteistyön kannalta tarpeellitovelvollisuuden estämättä antaa tämän lain sia.
mukaisia tehtäviä suoritettaessa saatuja tietoTämä laki tulee voimaan
ja jonkun taloudellisesta asemasta,
liikepäivänä
tai ammattisalaisuudesta taikka henkilö- kuuta 199 .

4 290150
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Laki
yritystuen yleisistä ehdoista annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan yritystuen yleisistä ehdoista 11 päivänä heinäkuuta 1997 annetun lain (786/1997)
10 §:n 2 momentti sekä
muutetaan 9 § seuraavasti:

9§
Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tämän lain mukaisia tehtäviä suoritettaessa saatuja tietoja
yksityisen, yhteisön tai säätiön taloudellisesta asemasta, liike- tai ammattisalaisuudesta
taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista
luovuttaa:

1) toimivaltaisille viranomaisille tämän
lain mukaisten tehtävien suorittamista varten;
2) syyttäjä- ja poliisiviranomaisille rikoksen estämistä tai selvittämistä varten;
3) Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen niin edellyttäessä.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
rahoitustarkastuslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 11 päivänä kesäkuuta 1993 annetun rahoitustarkastuslain (503/1993) 18 § sekä
muutetaan 19 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 952/1996, seuraavasti:
19 §

Tietojenanto-oikeus
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä Rahoitustarkastuksella
on oikeus antaa tietoja yksityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista muulle rahoitusmarkkinoita valvovalle tai niiden toimivuudesta vastaavalle viranomaiselle tai sellaiselle yhteisölle, joka kotimaassaan lain nojalla hoitaa vastaavaa tehtävää kuin Rahoitustarkastus, ja Valtion vakuusrahastolle niiden teh-

tävien hoitamista varten sekä esitutkinta- ja
syyttäjäviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi. Lisäksi Rahoitustarkastuksella on oikeus antaa valvottavan selvitystila- tai
konkurssimenettelyyn osallisena olevien toimielinten valvonnasta vastuussa olevalle viranomaiselle tietoja, jotka liittyvät valvottavan selvitystila- tai konkurssimenettelyyn, ja
valvottavan tilintarkastajan valvonnasta vastuussa olevalle viranomaiselle tietoja, jotka
liittyvät valvottavan tilintarkastajan valvontaan.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä

EV 303/1998 vp -

HE 30/1998 vp

27

Laki
valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan valtion vakuusrahastosta 30 päivänä huhtikuuta 1992 annetun lain (379/1992)
19 §, sellaisena kuin se on laissa 608/1995, sekä
muutetaan 18 §, sellaisena kuin se on laissa 24511996, seuraavasti:
18 §

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
Suomen Pankilla, Rahoitustarkastuksella ja
tukitoimien kohteena olevalla pankilla on
sen estämättä, mitä muualla laissa salassapitovelvollisuudesta säädetään, velvollisuus
antaa ministeriössä rahaston tehtäviä hoitaville virkamiehille, rahaston tilintarkastajille
ja Valtion vakuusrahaston valtuustolle sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen tämän lain mukaisten tehtävien hoitamiseen.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä Valtion vakuusra-

haston valtuuston jäsen, tilintarkastaja ja rahaston tehtäviä hoitava ministeriön virkamies taikka näiden toimeksiannosta tehtävää
suorittava henkilö saa antaa tehtävässään
saamiaan tietoja yksityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta, yksityisen henkilökohtaisista oloista taikka liike- tai ammattisalaisuudesta valtioneuvoston yleisistunnalle sen käsitellessä pankkien tukitoimia, valtiontilintarkastajille ja Valtiontalouden tarkastusvirastolle sekä syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä

Laki
elokuvien tarkastuksen toimittamisesta annetun lain 14 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan elokuvien tarkastuksen toimittamisesta 29 päivänä toukokuuta 1965 annetun lain
(300/1965) 14 a §, sellaisena kuin se on laissa 267/1987, seuraavasti:
14 a §
Tämän lain nojalla viranomaiselle tarkastettavaksi lähetettyihin tallenteisiin ei sovelleta viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annettua lakia ( 1 ).

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä
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Laki
vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 17 ja 23 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain
(719/1994) 17 ja 23 § seuraavasti:
17 §

Tiedonsaanti toiselta viranomaiselta
Valvontaviranomaisella on viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 )
säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä
oikeus saada valvontaa varten tarpeellisia
liike- tai ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia
tietoja toiselta viranomaiselta.

suuden estämättä saa tässä laissa tarkoitettuja tarkastus-, valvonta- ja tutkimustehtäviä
suoritettaessa saatuja liike- tai ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja luovuttaa
syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen
selvittämiseksi.

23 §

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa säädetyn salassapitovelvolli-

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 17 ja 21 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan alusturvallisuuden valvonnasta 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain
(370/1995) 17 ja 21 §,sellaisena kuin niistä on 17 §laissa 1022/1995, seuraavasti:
17 §

21 §

Vaitiolovelvollisuuden rikkominen

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Rangaistus 20 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan, jollei teko ole
rangaistava rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n
mukaan tai jollei siitä muualla laissa säädetä
ankarampaa rangaistusta.

Viranomaisten toiminnan julkisuudestaannetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tässä laissa
säädettyjä tehtäviä suoritettaessa saatuja
tietoja yksityisen tai yhteisön taloudellisesta
asemasta, liike- tai ammattisalaisuudesta

EV 303/1998 vp -

taikka jonkun terveydentilasta tai 20 §:ssä
tarkoitetun ilmoituksen tekijän henkilöllisyydestä luovuttaa syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi.
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Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

29
päivänä

Laki
merimieskatselmuslain 15 ja 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 19 päivänä joulukuuta 1986 annetun merimieskatselmuslain (1005/1986) 17 §:n
2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 617/1995, sekä
muutetaan 15 § seuraavasti:
15 §
Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
Kurinvalvontalautakunnan puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja tai muu jäsen saa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa
laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvolli-

suuden estämättä luovuttaa tehtävässään saamiaan yksityistä työntekijää tai työnantajaa
koskevia tietoja syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä

Laki
työttömyysturvalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/1984) 36 §, sellaisena kuin se on laissa 614/1995, sekä
muutetaan 29 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 833/1996, seuraavasti:
29 §
Oikeus saada eräitä tietoja
Työnantaja sekä valtion, kunnan tai muun
julkisoikeudellisen yhteisön viranomainen,
vakuutus- ja eläkelaitos, eläkesäätiö, työttömyyskassa sekä työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu
koulutuspalvelujen tuottaja ovat velvolliset
pyynnöstä antamaan työvoimatoimistolle,

työvoimatoimikunnalle, Kansaneläkelaitokselle, työttömyyskassalle ja työttömyysturva-asiamiehelle sekä tässä laissa tarkoitetuille muutoksenhakuviranomaisille maksutta
työttömyyspäivärahan hakijan työttömyyspäivärahaoikeuden ratkaisemisessa tai työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettujen opintososiaalisten
etuuksien myöntämisessä ja maksamisessa
tarvittavia tietoja sekä asianomaiselle hakijalle maksutta häntä itseään koskevat tiedot,
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jollei viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain ( 1 ) säännöksistä muuta johdu.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä

Laki
valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 6 päivänä marraskuuta 1970 annettuun valtion virkaehtosopimuslakiin (664/1970)
siitä lailla 1055/1989 kumotun 26 §:n tilalle uusi 26 § seuraavasti:
26 §
Valtion neuvotteluviranomaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada virastoilta ja laitoksilta virkamiesten palvelussuhteen ehtoja ja 5 §:n 2 momentin perusteella tehtyjä päätöksiä koskevat sekä virkaehtosopimustoimintaa, työrauhan turvaamista
ja muita valtion neuvotteluviranomaisen teh-

täviä varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Hallinnonalan neuvotteluviranomaisella
on sama oikeus siltä osin kuin on tarpeellista
sille tämän lain nojalla kuuluvien työnantajatehtävien hoitamiseksi.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
säteilylain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetun säteilylain (592/1991) 62 §, sellaisena
kuin se on laissa 594/1995, sekä
muutetaan 68 § seuraavasti:
68 §
Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tämän lain noudattamista valvottaessa taikka säteilyturvaneuvottelukunnan jäsenen tai sihteerin tehtävässä saatuja tietoja yksityisen tai yhteisön

taloudellisesta asemasta taikka liike- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista luovuttaa 57 §:n mukaisesti sekä syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle
rikoksen selvittämiseksi.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä
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Laki
yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 87 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yksityishenkilön velkajärjestelystä 25 päivänä tammikuuta 1993 annetun lain
(5711993) 87 §:n 1 momentti sekä
lisätään 87 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:
Velkajärjestelyrekisteristä poistetut tiedot
on pidettävä salassa. Tietoja saa kuitenkin
antaa
tuomioistuimelle
velkajärjestelyn
myöntämisen edellytysten selvittämiseksi.

87 §

Velkajärjestelyrekisteri
Oikeusrekisterikeskus pitää rekisteriä yksityishenkilöiden velkajärjestelyä koskevista
asioista.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
ulosottolain 3 luvun 34 f ja 34 g §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun ulosottolain (37/1895) 3 luvun 34 f §:n 1
momentti sekä 34 g §, sellaisina kuin ne ovat laissa 171/1997, seuraavasti:
3 luku
Yleisiä säännöksiä tuomioiden ja
päätösten täytäntöönpanosta
34 f §
Täytäntöönpanoa varten välttämättömien
tietojen saamiseksi ulosottomiehellä on yksittäisessä ulosottoasiassa oikeus salassapitosäännösten estämättä saada viranomaiselta,
julkista tehtävää haitavalta yhteisöitä sekä
teletoimintaa tai postitoimintaa harjoittavalta
laitokselta tai yhteisöitä 34 e §:ssä säädettyjen tietojen lisäksi:
1) velallisen tuloja ja varallisuutta koskevat tiedot;
2) velallisen työ- ja palvelussuhteita sekä
eläkkeitä koskevat tiedot;
3) velallisen osoite- ja puhelintiedot samoin kuin muut yhteydenottoon tarvittavat
tiedot.

34 g §
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden
estämättä ulosottomies saa
antaa tarpeellisia tietoja toiselle ulosottoviranomaiselle sekä, jos on syytä epäillä, että
velallinen on saattanut syyllistyä rikokseen,
myös syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle.
Ulosottomies saa antaa tietoja syyttäjäviranomaiselle myös sakon muuntorangaistuksen harkintaa varten. Ulosottomies saa
antaa tarpeellisia tietoja lisäksi veroviranomaiselle, työviranomaiselle, konkurssiasiamiehelle tai muulle viranomaiselle havaitsemistaan velallisen väärinkäytöksistä.
Ulosottomies ei kuitenkaan saa antaa muulle
kuin toiselle ulosottoviranomaiselle tietoja
velallisen väärinkäytöksistä, jos tieto näistä
on saatu henkilöltä, joka olisi oikeudenkäynnissä oikeutettu tai velvollinen kieltäytymään
todistamasta kyseisistä seikoista, eikä myöskään sivulliselta itseltään saamiaan tietoja
tämän väärinkäytöksistä.
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Oikeusministeriön ylläpitämästä ulosottoasioiden tietojärjestelmästä voidaan teknisen käyttöyhteyden avulla antaa tietoja
ulosottoviranomaiselle myös toisessa ulosottoviranomaisessa vireillä olevista asioista.
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Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan konkurssipesien hallinnon valvonnasta 31 päivänä tammikuuta 1995 annetun
lain (109/1995) 16 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 101611995, seuraavasti:
16 §
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä konkurssiasiamies saa
luovuttaa tehtävässään saamiaan tietoja yksityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta,
liike- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista tuomioistuimelle ja verohallinnolle sekä syyttäjä- ja

poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi. Konkurssiasiamiehellä on oikeus antaa
salassa pidettävä tieto myös sille, joka tarvitsee sitä etujensa tai oikeuksiensa suojelemiseksi tai velvollisuuksiensa hoitamiseksi.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
eduskunnan virkamiehistä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eduskunnan virkamiehistä 22 päivänäjoulukuuta 1994 annetun lain (1373/1994)
17 § seuraavasti:
17 §
Virkamiehen salassapitovelvollisuudesta on
voimassa, mitä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) tai
muussa laissa säädetään.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä
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Laki
tasavallan presidentin kansliasta annetun lain 60 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tasavallan presidentin kansliasta 8 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain
(1382/1995) 60 § seuraavasti:
60 §
Tasavallan presidentin ja kanslian käsittelemien asioiden ja asiakirjojen salassapidosta
on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetään,
jollei tasavallan presidentti presidentintoimen hoitamisen kannalta välttämättömän

luottamuksellisuuden suojaamiseksi toisin
päätä.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä

Laki
valtiontilintarkastajien ja valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa
eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja annetun lain 4 §:n
muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtiontilintarkastajien ja valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa
eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (353/1995) 4 § seuraavasti:
4§

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tämän lain mukaisia tehtäviä suoritettaessa saatuja tietoja toisen taloudellisesta asemasta, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen henki-

5 290150

lökohtaisista oloista luovuttaa poliisi- ja
muille esitutkintaviranomaisille, tulli- ja
syyttäjäviranomaisille ja tuomioistuimelle
rikoksen selvittämiseksi sekä Euroopan yhteisöjen toimielimille ja muille toimivaitaisille viranomaisille, jos yhteisön lainsäädännössä niin edellytetään.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä
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Laki
kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta 12 päivänä maaliskuuta 1993 annetun lain
(254/1993) 9 § seuraavasti:

9§
Tietojensaantioikeus
Työmarkkinalaitoksella on viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa
( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden
estämättä oikeus saada kunnilta ja kuntayh-

tymiltä 1 §:ssä säädettyjen tehtäviensä suorittamiseksi tarpeelliset tiedot. Työmarkkinalaitoksella on sama oikeus saada valtion
viranomaisilta ne tiedot, jotka kunnat ja kuntayhtymät ovat niille toimittaneet.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä

Laki
ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ammattikorkeakouluopinnoista 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain
(255/1995) 28 § seuraavasti:
sapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada
tehtäviensä hoitamiseksi tarpeelliset tiedot
valtion ja kunnan viranomaisilta.

28 §
Tietojensaantioikeus
Ammattikorkeakoulun hallituksella ja rehtorilla on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salas-

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä

Laki
ilmansuojelulain 23 ja 31 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67/1982) 23 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1711/1995, sekä
muutetaan 31 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 66/1986, seuraavasti:

EV 303/1998 vp 31 §
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tämän lain mukaisia tehtäviä suoritettaessa saatuja tietoja yksityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta,
liike- tai ammattisalaisuudesta taikka jonkun
terveydentilasta luovuttaa 3 ja 4 §:ssä mainitulle viranomaiselle, terveysviranomaiselle,
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ilmansuojelun asiantuntijaviranomaiselle tai
-laitokselle tai muulle viranomaiselle, joka
tarvitsee tietoja ilmansuojelua koskevan tehtävän suorittamiseksi, sekä syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä

Laki
meluntorjuntalain 27 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1987 annetun meluntorjuntalain (382/1987) 27 § seuraavasti:
27 §

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tämän lain mukaisia tehtäviä suoritettaessa saatuja tietoja yksityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta,
liike- tai ammattisalaisuudesta taikka jonkun

terveydentilasta luovuttaa 4 ja 5 §:ssä mainituille viranomaisille, 7 §:ssä tarkoitetulle
meluntorjunnan asiantuntijaviranomaiselle tai
-laitokselle tai muulle viranomaiselle, joka
tarvitsee tietoja ilmansuojelua koskevan tehtävän suorittamiseksi, sekä syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
terveydensuojelulain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun terveydensuojelulain (76311994) 55 §, sellaisena kuin se on laissa 709/1995, sekä
muutetaan 59 § seuraavasti:
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59§
Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tämän lain noudattamista valvottaessa saatuja tietoja yksityisen
tai yhteisön taloudellisesta asemasta, liiketai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen
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henkilökohtaisista oloista luovuttaa 4, 5 ja
7 §:ssä mainituille viranomaisille tai muulle
viranomaiselle, joka tarvitsee tietoja terveydensuojelun alaan kuuluvan viranomaistehtävän suorittamiseksi, sekä syyttäjä- ja
poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
kemikaalilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 49 §:n 2 momentti
ja 52 §:n 3 momentti, sellaisena kuin niistä on 52 §:n 3 momentti laissa 706/1995,
muutetaan 59 § sekä
lisätään lakiin uusi 59 a-59 c § seuraavasti:
59§
Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tämän lain noudattamista valvottaessa saatuja tietoja yksityisen
tai yhteisön taloudellisesta asemasta, liiketai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen
henkilökohtaisista oloista luovuttaa 20 §:ssä
tarkoitettuja ilmoituksia käsitteleville viranomaisille sekä 49 ja 49 a §:n mukaisesti ja
syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen
selvittämiseksi.
59 a §
Vaatimus liike- ja ammattisalaisuuden suojaamiseksi
Edellä 5 luvussa tarkoitetun ilmoituksentekijän sekä 6 luvussa tarkoitetun ennakkohyväksymisen hakijan tai suojauskemikaalia
koskevan ilmoituksen tekijän on erikseen
mainittava liike- tai ammattisalaisuuksiksi
katsomansa tiedot, jotka hän vaatii pidettäviksi salassa muilta kuin ilmoituksen tai hakemuksen käsittelyyn osallistuviita viran-

omaisilta. Vaatimuksen esittäjän on perusteltava vaatimuksensa.
Jos 5 luvussa tarkoitettu ilmoituksentekijä
taikka valmistaja tai maahantuoja itse saattaa
julkisiksi aikaisemmin salassa pidettyjä tietoja, on siitä ilmoitettava sosiaali- ja terveydenhuollon
tuotevalvontakeskukselle.
Edellä 6 luvussa tarkoitetun hakijan tai ilmoituksen tekijän tulee tehdä vastaava ilmoitus Suomen ympäristökeskukselle.
59 b §
Kemikaalia koskevan liike- ja
ammattisalaisuuden rajaus
Riippumatta siitä,
mitä viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään liike- tai ammattisalaisuudesta, ilmoituksentekijän 59 a §:ssä tarkoitetun vaatimuksen perusteella salassa pidettäviä eivät
ole seuraavat kemikaaleja koskevat tiedot:
1) aineen kauppanimi;
2) valmistajan ja ilmoituksentekijän nimi;
3) ilmoituksen sisältämät fysikaalisia ja
kemiallisia ominaisuuksia koskevat tiedot;
4) tavat tehdä aine vaarattomaksi;
5) aineen terveys- ja ympäristövaikutuksia
koskevien tutkimusten tulosten yhteenveto;
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6) aineen puhtausaste ja vaaralliset epäpuhtaudet tai lisäaineet, jos nämä tiedot ovat
tarpeen aineen luokituksen ja merkitsemisen
kannalta;
7) ilmoituksessa esitetyt tiedot, jotka koskevat:
a) käsittelyä, varastointia, kuljetusta sekä
tulipaloa ja muita vaaroja varten suositeltuja
menetelmiä ja varotoimia;
b) äkillisten vuotojen edellyttämiä varotoimia;
c) pelastus- ja hoito-ohjeita myrkytysten ja
vammojen varalle;
8) käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät
tiedot;
9) aineluettelossa olevien aineiden osalta
analyyttiset menetelmät, joiden avulla voidaan havaita ympäristöön päässyt vaarallinen
aine sekä määrittää ihmisten altistuminen.
59 c §
Suojauskemikaalia koskevan liike- ja
ammattisalaisuuden rajaus
Riippumatta siitä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään liike- tai ammattisalaisuudesta, suojauskemikaalia koskevan ennakkohyväksymisen
hakijan tai suojauskemikaalia koskevan ilmoituksen tekijän 59 a §:ssä tarkoitetun vaa-
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timuksen perusteella salassa pidettäviä eivät
ole seuraavat suojauskemikaalia koskevat
tiedot:
1) hakijan tai ilmoituksen tekijän nimi;
2) suojauskemikaalin ja sen sisältämien
tehoaineiden valmistajan nimi;
3) suojauskemikaalin sisältämien tehoaineiden nimet ja niiden pitoisuudet valmisteessa sekä suojauskemikaalin nimi;
4) tiedot tehoaineiden ja suojauskemikaalin
fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista·
S) tiivistelmä suojauskemikaalin tehokkuudesta sekä sen vaikutuksista ihmisen terveyteen ja ympäristöön tehtyjen tutkimusten
tuloksista;
6) tiedot siitä, miten suojauskemikaali voidaan tehdä haitattomaksi;
7) suojauskemikaalista ja sen päällyksestä
samoin kuin suojauskemikaalilla käsitellystä
tuotteesta syntyvän jätteen käsittelymenetelmät;
8) käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät
tiedot;
9) tehoaineiden tai 11 §:n 4 momentissa
tarkoitetussa luettelossa mainittujen aineiden
analyysimenetelmät, joiden avulla voidaan
havaita ympäristöön päässyt aine sekä määrittää ihmisten välitön altistuminen aineelle.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
torjunta-ainelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun torjunta-ainelain (32711969) 9 §ja 10 §:n
2 momentti, sellaisena kuin niistä on 10 §:n 2 momentti laissa 707/1995, sekä
muutetaan 9 a §, sellaisena kuin se on laissa 120411994, seuraavasti:
9a§
Riippumatta siitä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 )
säädetään liike- tai ammattisalaisuudesta,
torjunta-aineen rekisteröintihakemuksen käsittelyä varten annetuista tai laadituista tiedoista salassa pidettäviä eivät ole:

1) valmisteen tai sen tehoaineen nimi eikä
tehoaineen pitoisuus valmisteessa;
2) valmisteessa vaaralliseksi luokitellun aineen nimi;
3) tiedot valmisteen ja tehoaineen fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista;
4) määritysmenetelmät kasvinsuojeluaineen
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sisältämien tehoaineiden laadun ja määrän
selvittämiseksi ja kasvinsuojeluaineen käytöstä aiheutuvien jäämien selvittämiseksi;
5) yhteenveto niiden tutkimusten tuloksista, joilla tuotteen tehokkuus ja sen vaarattomuus ihmisille, eläimille, kasveille ja ympäristölle on todettu;
6) tiedot keinoista, joilla tehoaine tai kasvinsuojeluaine tehdään vaarattomaksi;
7) tiedot suositeltavista vaarojen vähentämismenetelmistä ja muista varotoimenpiteistä·
S) tiedot tuotteen ja sen pakkauksen hävittämismenetelmistä;
9) tiedot kasvinsuojeluaineiden käsittelyn,
varastoinnin ja kuljetuksen aikana vahin-
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gossa tapahtuvien läikkymisten tai vuotojen
vuoksi toteutettavista puhdistustoimenpiteistä·
io) tiedot henkilövahinkojen yhteydessä
annettavasta ensiavusta ja lääkehoidosta.
Liike- tai ammattisalaisuutena pidettäviä
tietoja saa käyttää toisen hakijan eduksi
vain, jos ensimmäinen hakija on siihen suostunut tai jos asetuksella tarkemmin määrätty
aika on kulunut tehoaineen tai valmisteen
hyväksymisestä.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
jätelain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 63 §, sellaisena kuin se
on laissa 712/1995, sekä
muutetaan 71 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 605/1997, seuraavasti:
71 §

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tämän lain mukaisia tehtäviä suoritettaessa saatuja tietoja yksityisen tai yhteisön taloudellisesta ase-

masta, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka
yksityisen henkilökohtaisista oloista luovuttaa valvontaviranomaiselle, ympäristöministeriölle, Suomen ympäristökeskukselle sekä
syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
eläinsuojelulain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 4 päivänä huhtikuuta 1996 annetun eläinsuojelulain (247/1996) 56 §ja
muutetaan 30 §:n 2 momentti ja 62 § seuraavasti:
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30 §

62 §

Lupa eläinten kuljettamiseen ja
eläinkuljettajarekisteri

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Lääninhallitus pitää eläinkuljettajarekisteriä
toiminnan harjoittamiseen myöntämistään
luvista. Maa- ja metsätalousministeriö pitää
valtakunnallista eläinkuljettajarekisteriä kaikista eläinten kuljettamiseen myönnetyistä
luvista ja 1 momentissa tarkoitetuista sitoumuksista. Rekistereihin voidaan tallettaa
eläinkuljetusten valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa vaadittavat tiedot rekisteriin merkittäviksi. Tässä laissa tarkoitetuilla valvontaviranomaisilla on oikeus valvontaa varten
käyttää eläinkuljettajarekisteriä. Muuten tietojen luovuttamisessa noudatetaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) tai muussa laissa säädetään.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tämän lain taikka sen
nojalla annettujen säännösten tai määräysten
noudattamista valvottaessa taikka 48 §:ssä
tarkoitettua selvitystä tai tutkimusta suoritettaessa saatuja tietoja yksityisen tai yhteisön
taloudellisesta asemasta, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista luovuttaa:
1) valvontaviranomaisille tämän lain mukaisten tehtävien suorittamista varten;
2) syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaisille
rikoksen selvittämiseksi;
3) Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen tai Euroopan yhteisön oikeusjärjestyksen edellyttämille ulkomaisille toimielimille ja tarkastajille kyseisen sopimuksen tai
oikeusjärjestyksen niin edellyttäessä.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä

Laki
elintarvikelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (36111995) 40 §,sellaisena
kuin se on laissa 101711995, sekä
muutetaan 45 § seuraavasti:
45 §

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tämän lain noudattamisen valvontaan liittyvää tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja yksityisen, yhteisön
tai säätiön taloudellisesta asemasta, liike- tai
ammattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista luovuttaa:

1) valtion tai kunnan viranomaisille tämän
lain mukaisten tehtävien suorittamista varten;
2) syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaisille
rikoksen selvittämiseksi;
3) Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen edellyttämille ulkomaisille toimielimille ja tarkastajille kyseisen sopimuksen
sitä edellyttäessä.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä
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Laki
eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1195/1996) 47 § sekä
muutetaan 52 § ja sen edellä oleva väliotsikko seuraavasti:
Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
52§
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä voidaan tämän lain
noudattamista valvottaessa tai valvontaan
liittyvää tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja yksityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka
yksityisen henkilökohtaisista oloista luovuttaa:
1) valtion ja kunnan viranomaisille tämän lain mukaisten tehtävien suorittamista
varten;

2) syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaisille
rikoksen selvittämiseksi;
3) Euroopan yhteisön lainsäädännön tai
muun Suomea sitovan kansainvälisen velvoitteen edellyttämille ulkomaisille toimielimille ja tarkastajille kyseisen sopimuksen
niin edellyttäessä.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
siemenkauppalain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 26 päivänä helmikuuta 1993 annetun siemenkauppalain (233/1993) 19 §:n 3 momentti sekä
muutetaan 14 §:n 1 momentti ja 18 § seuraavasti:
14 §

18 §

Valvonnan tulosten julkaiseminen

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Kasvintuotannon tarkastuskeskus julkaisee
valvonnan tulokset. Tarkastuskeskus voi antaa valvonta- ja tarkastustoiminnassa kertyneitä tietoja kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain 1 §:ssä tarkoitetuille lajikkeen omistajille.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tässä laissa tarkoitettua tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja
yksityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta taikka liike- tai ammattisalaisuudesta
luovuttaa syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle

EV 303/1998 vp pakkokeinolain 5 luvun 1 §:ssä tarkoitetun
rikoksen selvittämiseksi sekä 10 §:ssä tarkoitetuille viranomaisille tämän lain mukaisten
tehtävien suorittamista varten.
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Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

41
päivänä

Laki
taimiaineistolain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 16 päivänäjoulukuuta 1994 annetun taimiaineistolain (120511994) 14 §:n 3 momentti sekä
muutetaan 9 § seuraavasti:
9§

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tässä laissa säädettyä tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja
yksityisen tai yhteisön liike- tai ammat-

tisalaisuudesta tai taloudellisesta asemasta
luovuttaa syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle
rikoksen selvittämiseksi sekä 7 §:ssä tarkoitetuille viranomaisille tämän lain mukaisten
tehtävien suorittamista varten.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
kasvinsuojelulain 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 16 päivänäjoulukuuta 1994 annetun kasvinsuojelulain (1203/1994) 15 §seuraavasti:
15 §

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tässä laissa säädettyä tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja yksityisen tai yhteisön liike- tai ammattisalai-
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suudesta tai taloudellisesta asemasta luovuttaa syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen
selvittämiseksi sekä 11 §:ssä tarkoitetuille
viranomaisille tämän lain mukaisten tehtävien suorittamista varten.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä
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Laki
lannoitelain 16 ja 21 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 26 päivänä helmikuuta 1993 annetun lannoitelain (232/1993) 21 §:n 4 momentti
sekä
muutetaan 16 § seuraavasti:
16 §

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tässä laissa säädettyä tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja yksityisen tai yhteisön liike- tai ammattisalai-

suudesta tai taloudellisesta asemasta luovuttaa syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen
selvittämiseksi sekä 11 §:ssä tarkoitetuille
viranomaisille tämän lain mukaisten tehtävien suorittamista varten.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
kotieläinjalostuslain 14 ja 15 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 20 päivänä elokuuta 1993 annetun kotieläinjalostuslain (794/1993) 15 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 729/1995, sekä
muutetaan 14 § seuraavasti:
14 §

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tässä laissa tarkoitettua tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja
yksityisen tai yhteisön liike- tai ammat-

tisalaisuudesta tai taloudellisesta asemasta
luovuttaa syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle
pakkokeinolain 5 luvun 1 §:ssä tarkoitetun
rikoksen selvittämiseksi sekä 10 §:ssä tarkoitetuille viranomaisille tämän lain mukaisten
tehtävien suorittamista varten.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä
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Laki
hevostalouslain 14 ja 15 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 20 päivänä elokuuta 1993 annetun hevostalouslain (79611993) 15 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 730/1995, sekä
muutetaan 14 § seuraavasti:

14 §

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tässä laissa tarkoitettua tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja
yksityisen tai yhteisön liike- tai ammat-

tisalaisuudesta tai taloudellisesta asemasta
luovuttaa syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle
pakkokeinolain 5 luvun 1 §:ssä tarkoitetun
rikoksen selvittämiseksi sekä 11 §:ssä tarkoitetuille viranomaisille tämän lain mukaisten
tehtävien suorittamista varten.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä

Laki
eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan eläinten lääkitsemisestä 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun lain (61711997) 37 §
sekä
muutetaan 41 § seuraavasti:

41 §

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tämän lain noudattamisen valvontaan liittyviä tehtäviä suoritettaessa saatuja tietoja yksityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista luovuttaa:

1) valtion viranomaisille tämän lain mukaisten tehtävien suorittamista varten;
2) syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaisille
rikoksen selvittämiseksi;
3) Euroopan yhteisön lainsäädännössä tai
Suomea sitovassa kansainvälisessä velvoitteessa edellytetyille ulkomaisille toimielimille ja tarkastajille, jos kyseisessä lainsäädännössä tai velvoitteessa niin edellytetään.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä
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Laki
eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain 24 ja 27 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain
(1192/1996) 27 §:n 3 momentti sekä
muutetaan 24 § seuraavasti:
24 §

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tämän lain mukaisia tehtäviä suoritettaessa saatuja tietoja
yksityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka
yksityisen henkilökohtaisista oloista luovuttaa:
1) valtion ja kunnan viranomaisille, rajaeläinlääkäriksi valtuutetulle eläinlääkärille ja

kunnan eläinlääkärille tämän lain mukaisten
tehtävien suorittamista varten;
2) syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaisille
rikoksen selvittämiseksi;
3) Euroopan yhteisön lainsäädännön tai
Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen
edellyttämille ulkomaisille toimielimille ja
tarkastajille kyseisen sopimuksen niin edellyttäessä.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 6 §:n
muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä
joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 6 § seuraavasti:
6 §

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tämän lain noudattamisen valvontaan liittyvää tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja yksityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista luovuttaa:

1) valtion ja kunnan viranomaisille tämän
lain mukaisten tehtävien suorittamista varten;
2) syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaisille
rikoksen selvittämiseksi;
3) Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen niin edellyttäessä.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä
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Laki
maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18
päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 9 § seuraavasti:
9 §

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tässä laissa säädettyä tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja

yksityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta tai liike- tai ammattisalaisuudesta luovuttaa syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä

Laki
metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 8 ja 16 §:n
muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta 18 päivänä joulukuuta
1995 annetun lain (1474/1995) 8 §:n 2 momentti ja 16 § seuraavasti:

8§

16 §

Virkavastuu ja viranomaistehtävissä noudatettava menettely

Kehittämiskeskuksen ja tilintarkastajan
salassapitovelvollisuus

Kun metsäkeskukset hoitavat niille säädettyjä tai määrättyjä viranomaistehtäviä, niiden
on noudatettava, mitä hallintomenettelylaissa
(598/1982), tiedoksiannosta hallintoasioissa
annetussa laissa (23211966), asiakirjain lähettämisestä annetussa laissa (7411954) ja
kielilaissa (14811922) säädetään. Metsäkeskusten asiakirjojen ja toiminnan julkisuudesta on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 )
säädetään.

Kehittämiskeskuksen palveluksessa olevien
sekä tilintarkastajan salassapitovelvollisuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain 23 ja 24 §:ssä säädetään.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä
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Laki
erikoiskasvien markkinoiruismaksuista annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan erikoiskasvien markkinoiruismaksuista 28 päivänä kesäkuuta 1991 annetun lain
(978/1991) 25 §ja
muutetaan 22 § seuraavasti:
22 §
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tässä laissa tarkoitettua tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja
yksityisen tai yhteisön liike- tai ammattisalaisuudesta tai taloudellisesta asemasta

luovuttaa syyttäjä- ja poliisiviranomaisille
rikoksen selvittämiseksi sekä 21 §:ssä tarkoitetulle henkilölle tämän lain mukaisten tehtävien suorittamista varten.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetun
lain (604/1991) 12 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 640/1995, seuraavasti:
12 §

Salassapitovelvollisuus
Joka saa 7 §:n 2 momentissa tarkoitetun
lausunnon yhteydessä kuntoutusasiakasta
koskevia tietoja, on velvollinen pitämään ne
salassa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn mukaisesti.

Rangaistus 1 momentissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan
rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei
teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n
mukaan tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä
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Laki
yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 15 ja 23 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yksityisestä terveydenhuollosta 9 päivänä helmikuuta 1990 annetun lain
(152/1990) 15 ja 23 §, sellaisena kuin niistä on 23 § laissa 638/1995, seuraavasti:
15 §

23 §

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Vaitiolovelvollisuuden rikkominen

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tässä laissa säädettyä tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja yksityisen tai yhteisön liike- tai ammattisalaisuudesta tai taloudellisesta asemasta taikka
jonkun henkilökohtaisista oloista luovuttaa
syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen
selvittämiseksi taikka muulle tässä laissa
tarkoitetulle valvontaviranomaiselle tämän
tehtävän suorittamista varten.

Rangaistus 12 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko
ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
lääkelain 90 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lääkelain (395/1987) 90 §, sellaisena kuin
se on osaksi laissa 643/1995, seuraavasti:
liike- tai ammattisalaisuudesta Euroopan
unionin toimielimene ja muulle valvontavi90 §
Apteekkari tai hänen apulaisensa ei saa ranomaiselle Euroopan yhteisön säädösten
luvattomasti ilmaista sellaista yksityisen tai edellyttämällä tavalla sekä poliisi-, tulli- ja
perheen salaisuutta, josta hän on tehtäväs- syyttäjäviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi.
sään saanut tiedon.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä lääkelaitos saa luovuttaa tämän lain mukaisia tehtäviä suorittaesTämä laki tulee voimaan
päivänä
saan saamiaan tietoja yksityisen tai yhteisön kuuta 199 .
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Laki
terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun
lain (1505/1994) 25 §, sekä
muutetaan 18 § seuraavasti:
18 §
Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tämän lain tai sen
nojalla annettujen säännösten noudattamisen
valvontaan liittyvää tehtävää suoritettaessa
saatuja tietoja yksityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilön
terveydentilasta tai henkilökohtaisista oloista
luovuttaa:

1) valtion viranomaiselle tämän lain mukaisten tehtävien suorittamista varten;
2) syyttäjä-, poliisi- ja tulliviranomaiselle
rikoksen selvittämiseksi;
3) viranomaisen ja ilmoitetun laitoksen
tietojen vaihtoa varten;
4) Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen edellyttämille ulkomaisille terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita vaivaville virallisille toimielimille ja ilmoitetuille
laitoksille siten kuin sopimuksessa määrätään.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan tOimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 13 päivänä elokuuta 1976 annetun
lain (693/1976) 30 ja 33 §, sellaisena kuin niistä on 33 § lrussa 613/1995, sekä
muutetaan 9 luvun otsikko seuraavasti:
9luku

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä

Tietojen saanti

Laki
terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain
(559/1994) 25 §:n 3 momentti, 36 § ja 38 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 36 §
laissa 724/1995, seuraavasti:
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25 §
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koslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei
teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n
mukaan tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

Ammattitoiminnan asianmukaisuuden
selvittäminen

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus tai
lääninhallitus voi tarvittaessa määrätä suoritettavaksi terveydenhuollon ammattihenkilön
vastaanotto-, tutkimus- ja hoitotilojen sekä
potilasasiakirjojen tarkastamisen (vastaanottotoiminnan tarkastaminen). Terveydenhuollon oikeusturvakeskus tai lääninhallitus voi
käyttää asiantuntijoita vastaanottotoiminnan
tarkastamisessa.

38 §
Kuuleminen

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi
ennen 1 momentissa tarkoitetun asian ratkaisemista kuulla asiantuntijoita.

36 §
Salassapitovelvollisuuden rikkominen

Rangaistus 17 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan ri-

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 30 päivänä huhtikuuta 1964 annetun kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin
eläkelain (202/1964) 12 a §, sellaisena kuin se on laeissa 94111979 ja 80511989, sekä
muutetaan 12 b §, sellaisena kuin se on laissa 115411995, seuraavasti:
12 b §
Jos eläkelaitos suorittaa vajaavaltaiselle
3 §:n 4 momentissa tarkoitettua taloudellista
tukea, eläkelaitoksen tulee viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa
( 1 ) säädetyn salassapitovelvollisuuden

7 290150

estämättä ilmoittaa siitä vajaavaltaisen kotikunnan holhouslautakunnalle.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä
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Laki
kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kuolemansyyn selvittämisestä 1 päivänä kesäkuuta 1973 annetun lain
(459/1973) 15 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 858/1997, seuraavasti:
15 §
Tilastokeskus sekä tässä laissa tarkoitetut
kuolemansyyn selvittämiseen osallistuvat viranomaiset voivat antaa luvan tietojen saamiseen kuolintodistuksista ja muista kuolemansyyn selvittämistä koskevista asiakirjoista tieteellistä tutkimusta, tilastointia sekä

viranomaisen suunnittelu- ja selvitystyötä
varten noudattaen, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 )
säädetään. Luovutuksensaajat ovat velvollisia pitämään tiedot salassa.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
yhdistyslain 47 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun yhdistyslain (503/1989) 47 §:n 2 momentti
seuraavasti:
saada otteita ja todistuksia yhdistysrekisteristä ja siihen kuuluvista asiakirjoista siten
kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa ( 1 ) säädetään.

47 §
Viranomaiset
Yhdistysrekisteri siihen kuuluvine asiakirjoineen on julkinen. Jokaisella on oikeus

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
eräitä julkisia yrityksiä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 7 §:n
muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eräitä julkisia yrityksiä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta 12 päivänä helmikuuta 1993 annetun lain (18311993) 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 20711995,
seuraavasti: ·
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7 §

Salassapitovelvollisuuden väistyminen
Sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) tai
muussa laissa säädetään salassapidosta, ministeriöillä tai niiden määräämillä viranomaisilla on oikeus saada julkisyhteisöiltä ja julkisilta yrityksiltä tässä laissa tarkoitettuja
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tietoja siten kuin 6 §:n 2 momentissa säädetään, ja asianomaisilla ministeriöillä on oikeus edelleen antaa tämän lain perusteella
saamiaan tietoja Euroopan yhteisöjen komission käytettäväksi valtion tiedonantovelvollisuuden edellyttämässä laajuudessa.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
vapaakappalelain 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 12 päivänä kesäkuuta 1980 annetun vapaakappalelain (420/1980) 10 §:n 2 momentti seuraavasti:
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

10 §

päivänä

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun vapaakappaleen julkisuudesta on soveltuvin
osin voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetään.

Laki
hallintomenettelylain 5 ja 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 6 päivänä elokuuta 1982 annetun hallintomenettelylain (598/1982) 5 §:n 2 momentti ja 15 §:n 3 momentti seuraavasti:
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julkisesta asiakirjasta, jos asianosaisella on
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla oikeus saada tieto sellaisesta
asiakirjasta.

Käsittelyn julkisuus
Asiakirjojen julkisuudesta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa
laissa ( 1 ).
15 §
Asianosaisen kuuleminen
Selityksen antamista varten asianosaiselle on annettava tieto myös muusta kuin

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
arkistolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 23 päivänä syyskuuta 1994 annetun arkistolain (831/1994) 1 §:n 1 momentin 6
kohta, 17 §:n 2 momentti ja 19 §:n 1 momentti seuraavasti:

1§
Tämä laki koskee seuraavia arkistonmuodostajia:

vin osin voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään.

6) muita yhteisöjä, toimielimiä ja henkilöitä niiden suorittaessa julkista tehtävää lain
tai asetuksen taikka lain tai asetuksen nojalla
annetun säännöksen tai määräyksen perusteella siltä osin kuin niille tämän tehtävän
johdosta kertyy viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) tarkoitettuja asiakirjoja.

19 §
Jos yksityisen hallussa oleva arkisto tai
siihen kuuluva asiakirja, joka on tieteellisen
tutkimuksen kannalta tai muusta syystä merkityksellinen ja joka ilmeisesti on vaarassa
tuhoutua tai hävitä, taikka jos se tarjotaan
myytäväksi, arkistolaitoksella on käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa oikeus
lunastaa käypään hintaan yksityinen asiakirja
tai arkisto taikka ottaa siitä jäljennös. Samalla on määrättävä lunastetun aineiston
julkiseksi tulosta noudattaen soveltuvin osin,
mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa säädetään.

17 §
Edellä 1 momentissa tarkoitettuun yksityiseen arkistoon kuuluvien yksityisten kirjeiden ja muiden asiakirjojen julkisuutta koskee, mitä julkisuudesta luovuttajan kanssa
on sovittu. Julkisuudesta on lisäksi soveltu-

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä
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Laki
yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta 20 päivänäjoulukuuta 1974 annetun
lain (998/1974) 13 §:n 2 momentti seuraavasti:
13§

julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetään.

Yksityisluontoisessa arkistossa olevaan
yleiseen asiakirjaan tai sen jäljennökseen
sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan tunnistamis- ja
tiedonantojärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 14 päivänä marraskuuta 1997 Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan
tunnistamis- ja tiedonantojärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (987/1997) 9 §:n 1
momentti seuraavasti:

9§

ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetään.

Salassapito
Rekisteritiedot ovat salassa pidettäviä ja
niiden salassapidosta on voimassa, mitä neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1469/95 ja vi-

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä

Laki
metsästyslain 89 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun metsästyslain (615/1993) 89 § seuraavasti:
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89 §

nettelystä viranomaisessa. Vastaavasti on sovellettava tiedoksiannosta hallintoasioissa
annetun lain (232/1966) ja viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain ( 1 )
säännöksiä.

Käsittely- ja julkisuussäännösten
soveltaminen
Tässä laissa tarkoitettuja asioita Metsästäjäin keskusjärjestössä, riistanhoitopiireissä ja
riistanhoitoyhdistyksissä käsiteltäessä on soveltuvin kohdin noudatettava, mitä hallintomenettelylaissa (59811982) säädetään me-

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
kalastuslain 77 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/1982) 77 a §, sellaisena
kuin se on laissa 135511993, seuraavasti:
77 a §
Kalastusalueen toimielimen jäsen ja toimihenkilö toimii tämän lain mukaisissa hallinto- ja valvontatehtävissä virkamiehen vastuulla. Näissä asioissa on noudatettava, mitä
hallintomenettelylaissa (598/1982), tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1999

(232/1966) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ( 1 ) säädetään viranomaisista.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä

