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Laki
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 18 § ja
29 §:n 3 momentti, sellaisena kuin niistä on 18 § osaksi laissa 635/2011,
muutetaan 3 §, 15 §:n 3 momentti, 5 luvun otsikko, 25 §:n 2 ja 3 momentti ja 36 §, sellaisina kuin niistä ovat 15 §:n 3 momentti sekä 25 §:n 2 ja 3 momentti laissa 495/2005 sekä
36 § laeissa 495/2005 ja 635/2011, sekä
lisätään 2 §:ään uusi 2 momentti, 16 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 385/2007,
uusi 4 momentti ja lakiin uusi 16 a § seuraavasti:
2§
Lain soveltamisala
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Viranomaisen asiakirjojen tiedonhallinnasta säädetään julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetussa laissa (906/2019).
3§
Lain tarkoitus
Tässä laissa säädettyjen tiedonsaantioikeuksien ja viranomaisten velvollisuuksien tarkoituksena on toteuttaa avoimuutta 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 luku
Tiedon antaminen asiakirjasta
15 §
Asiakirjan pyytämistä koskevan asian siirtäminen toiselle viranomaiselle
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Jos viranomaiselta pyydetään asiakirjaa, johon julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain mukaisesti on ollut velvollisuus tehdä asiakirjaa käsiteltäessä noudettavia tietoturvallisuusvaatimuksia koskeva turvallisuusluokkamerkintä ja jonka muu viranomainen
on laatinut, viranomaisen on siirrettävä asia asiakirjan laatineen viranomaisen ratkaistavaksi. Kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetussa laissa (588/2004) tarkoitetHE 284/2018
HaVM 38/2018
EV 320/2018
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tua turvallisuusluokiteltua asiakirjaa koskeva asia on siirrettävä sille viranomaiselle, jolle
sopimuspuoli on asiakirjan toimittanut.
16 §
Asiakirjan antamistavat
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Tietojen antamisesta teknisen rajapinnan ja katseluyhteyden avulla säädetään julkisen
hallinnon tiedonhallinnasta annetussa laissa.
16 a §
Muuhun kuin salassa pidettävään asiakirjaan tehtävät merkinnät
Muuhun kuin lain mukaan salassa pidettävään asiakirjaan voidaan tehdä merkintä
"HARKINNANVARAISESTI ANNETTAVA" ja ruotsiksi "UPPGES ENLIGT PRÖVNING", jos asiakirjan luovuttaminen on lain mukaan viranomaisen harkinnassa tai asiakirjaan sisältyviä tietoja saa lain mukaan käyttää tai luovuttaa vain määrättyyn tarkoitukseen ja jos tiedon oikeudeton paljastuminen voi aiheuttaa haittaa yleiselle tai yksityiselle
edulle tai heikentää viranomaisen toimintaedellytyksiä.
Merkintä on poistettava tai sen poistamisesta on tehtävä merkintä asiakirjaan, johon alkuperäinen merkintä on tehty, kun asiakirjan antaminen ei enää ole 9 §:n 2 momentin perusteella viranomaisen harkinnassa, siinä olevien tietojen käyttörajoituksille ei enää ole
laissa säädettyjä perusteita taikka kun asiakirjassa olevan tiedon oikeudeton paljastuminen
ei enää voi aiheuttaa haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle tai heikentää viranomaisen toimintaedellytyksiä. Merkinnän asianmukaisuus on tarkistettava viimeistään asiakirjaa ulkopuoliselle annettaessa.
5 luku
Viranomaisen velvollisuus edistää tiedonsaantia
25 §
Salassapito- ja luokitusmerkintä
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Merkintä voidaan tehdä muihinkin kuin 1 momentissa tarkoitettuihin asiakirjoihin. Salassapitomerkintä tehdään merkitsemällä asiakirjaan "SALASSA PIDETTÄVÄ" ja ruotsiksi "SEKRETESSBELAGD". 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. Kun asiakirjan tai siinä olevien tietojen salassapidolle ei enää ole perusteita, merkinnän poistamisesta tai muuttamisesta on tehtävä merkintä asiakirjaan, johon alkuperäinen merkintä on tehty. Merkinnän asianmukaisuus on tarkistettava viimeistään asiakirjaa ulkopuoliselle annettaessa.
Turvallisuusluokkaa koskevan merkinnän tekemisestä säädetään julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetussa laissa.
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36 §
Asetuksenantovaltuus
Valtioneuvoston asetuksella voidaan 5 luvussa säädettyjen velvoitteiden toteuttamiseksi valtionhallinnossa säätää toiminnan avoimuuden toteuttamisesta viestinnän suunnittelun ja järjestämisen avulla.
————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
Ennen tämän lain voimaantuloa hankittuihin tietojärjestelmiin sovelletaan tämän lain
voimaan tullessa voimassa ollutta 29 §:n 3 momenttia 48 kuukauden ajan tämän lain voimaantulon jälkeen.
Naantalissa 9 päivänä elokuuta 2019
Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri Mika Lintilä
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