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Viranomaisten ja julkista tehtävää hoitavien kokemukset julkisuuslain
toimivuuteen ja julkisuusperiaatteen toteuttamiseen liittyen
Lausunnonantajan lausunto
1. Toteutuuko julkisuusperiaate asiamukaisella tavalla? Jos ei, niin mitkä ovat nähdäksenne toteutumisen
keskeisimmät esteet?
Katsomme, että julkisuusperiaate toteutuu asianmukaisella tavalla työeläkevakuutusyhtiöiden
toiminnassa niiden käyttäessä julkista valtaa ja hoitaessa julkista hallintotehtävää julkisuuslain ja sen
soveltamisalaa tarkentavien työntekijän eläkelain säännösten perusteella. Työeläkealalla käsiteltävät
työeläkevakuutuksiin liittyvät tiedot mm. henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja toisaalta
asianosaisjulkisuuden piirissä.

Työeläkevakuutusyhtiöt ovat yksityisoikeudellisia yhteisöjä, jotka hoitavat lakisääteistä tehtävää ja
samalla kilpailevat keskenään yksityisen sektorin työeläkevakuutusasiakkaista. Yhtiöitä valvovalla
Finanssivalvonnalla on laajat tiedonsaantioikeudet. Yhtiöiden toiminnasta annetaan laajasti tietoja
julkisuuteen sekä toimija- että alakohtaisesti.

2. Liittyykö julkisuuslain säännösten käytännön toimivuuteen (esim. asiakirjan käsite, asiakirjan julkiseksi
tulemisen ajankohta) haasteita? Jos liittyy, niin kuvatkaa tarkemmin millaisia?
Julkisuuslain säännökset toimivat pääosin asianmukaisesti. Eräiltä osin lain terminologia, esim.
termin ”asiakirja” käyttäminen laajasti kuvaamaan viranomaiselle annettavaa tietoa, ei kaikilta osin
vastaa nykyajan vaatimuksia.

3. Oletteko havainneet julkisuuslain yksittäisissä säännöksissä tai rakenteessa epäselvyyttä tai
tulkinnanvaraisuutta, jotka vaikeuttavat olennaisesti säännösten soveltamista? Nimetkää ongelmia
aiheuttavat lainkohdat ja kuvatkaa havaintoa tarkemmin.
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Emme ole havainneet kuvattua epäselvyyttä tai tulkinnanvaraisuutta.
4. Ovatko digitalisaatio, muuttuneet tiedonkäsittelytavat tai muut muutoksettoimintaympäristössä
aiheuttaneet haasteita julkisuuslain soveltamisessa tai julkisuusperiaatteen toteutumisessa? Jos ovat, niin
kuvatkaa näitä muutoksia ja sitä, miten ne vaikuttavat lain soveltamiseen?
Emme ole havainneet kysymyksessä esitettyjä haasteita.
5. Liittyykö julkisuuslain ja henkilötietojen suojaa koskevien sekä niitä yhteensovittavien (JulkL 16.3 §)
säännösten tulkitsemiseen mielestänne haasteita? Jos liittyy, niin kuvatkaa kokemaanne epäselvyyttä tai
epäkohtaa mahdollisimman tarkasti.
Emme ole havainneet kysymyksessä esitettyjä säännösten tulkitsemiseen liittyviä haasteita.
Työeläkealalla kaikki henkilötiedot ovat salassa pidettäviä.

6. Oletteko havainneet tiedon pyytäjien oikeusturvaan tai noudatettaviin menettelysäännöksiin liittyviä
epäkohtia? Kuvatkaa tarkemmin millaisia?
Emme ole havainneet epäkohtia.
7. Minkälaisia toimia organisaationne jokapäiväisessä työssä on tehty julkisuusperiaatteen tehokkaan
toteutumisen varmistamiseksi?
Julkisuusperiaatteen toteutumisen varmistamisesta on huolehdittu huomioimalla lainsäädännön ml.
julkisuuslain säännösten huomioon ottaminen sisäisissä ohjeistuksissa, menettelytavoissa ja
prosesseissa sekä niihin liittyvissä tietojärjestelmissä. Ohjeistusta päivitetään säännöllisesti tilanteen
sitä edellyttäessä ja henkilöstön osaamista pidetään yllä koulutuksilla.
8. Koetteko, että julkisuusperiaatteen toteuttaminen ja julkisuuslain toimeenpano on resursoitu
organisaatiossanne riittävällä tavalla? Onko organisaatiossanne riittävä ja ajantasainen osaaminen lain
soveltamisesta?
Resurssointi ja osaaminen ovat riittävällä tasolla (viittaamme edelliseen vastaukseen).
9. Mitkä ovat julkisuuslain kiireisimmät muutostarpeet? Mainitkaa enintään kolme tärkeintä.
Emme ole havainneet tarvetta kiireellisille lainmuutoksille.
10. Muut mahdolliset kommentit ja toiveet, joita haluatte välittää työryhmälle julkisuuslain
ajantasaistamistyössä huomioon otettavaksi.
-
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