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Asia Kantelu Poliisihallituksen Julkisuuslakikäsikirjasta 

 

 

Oikeustoimittajat ry pyytää eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan, ovatko 

Poliisihallituksen Julkisuuslakikäsikirjan tulkinnat julkisuudesta perustuslain 12 § 2 

momentin sekä julkisuuslain (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta) mukaisia. 

 

Poliisihallitus julkisti 1. marraskuuta 2019 Julkisuuslakikäsikirjan. Sen tarkoituksena on 

ohjeistaa poliisia ja erityisesti esitutkintapöytäkirjojen julkisuudesta päättäviä 

tutkinnanjohtajia julkisuuslain tulkinnassa. 

  

Oikeustoimittajat ry:n käsityksen mukaan Poliisihallituksen Julkisuuslakikäsikirjassa on 

monta ongelmallista kohtaa ja useita suorastaan virheellisiä väittämiä. Yhdistyksen mielestä 

Julkisuuslakikäsikirja on myös monelta osin niin epäselvä, että se pikemmin sekoittaa asioita 

kuin selventää niitä. 

 

Suurin yksittäinen oikeuskysymys näyttää kiteytyvän siihen, sovelletaanko poliisin 

esitutkintapöytäkirjoihin julkisuuslain 24 § 1 momentin kaikkia salassapitokohtia vai ei. 

Haluamme kohdistaa kantelumme vain tähän seikkaan. Tämä tulkintaerimielisyys aiheuttaa 

niin suuria ongelmia, että toivomme asiaan mahdollisimman pian laillisuusvalvojan 

selkeyttävää tulkintaa. 

 

Poliisihallitus on käsikirjassaan lähtenyt siitä, että kaikkia pykälässä lueteltuja 

salassapitoperusteita sovelletaan esitutkintapöytäkirjoihin sellaisenaan. Tämän takia 

esimerkiksi kaikki yksityiselämään jollain tavalla kytkeytyvät asiat tulevat salatuiksi 24 § 1 

momentin 25 ja 32 kohtien perusteella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jopa kokonaisia 



rikosryhmiä ohjeistetaan salattaviksi. Näitä ovat esimerkiksi Kela-petokset, 

lähisuhdeväkivalta sekä seksin ostamiseen liittyvät rikokset.  

 

Oikeustoimittajat ry:n näkemys on, että esitutkintapöytäkirjojen julkisuus määräytyy 24 § 1 

momentin 3 kohdan perusteella. Sen mukaan rikostutkintaan liittyvät tiedot tulevat julkisiksi, 

kun asia on ollut esillä tuomioistuimen istunnossa tai kun asiassa on tehty 

syyttämättäjättämispäätös tai tutkinnanlopettamispäätös. 

 

Tätä esitutkinta-aineiston pääsääntöistä julkisuutta voidaan rajoittaa yksityiselämän suojan 

osalta  ainoastaan 24 § 1 momentin 26 kohdan perusteella. Sen mukaan 

esitutkintapöytäkirjoista voidaan salata tiedot rikoksesta epäillyn, asianomistajan tai muun 

rikosasiaan liittyvän henkilön yksityiselämään liittyvistä arkaluonteisista seikoista.  

 

Juuri mikään ei tue Poliisihallituksen tulkintaa, jonka mukaan esitutkinta-aineistoon 

sovelletaan 24 § 1 momentin kaikkia kohtia. Sitä eivät tue sen enempää lain sanamuoto, sen 

esityöt, oikeuskäytäntö kuin oikeuskirjallisuuskaan. Kaikki tuomioistuimen ratkaisut ja 

laillisuusvalvojien päätökset, joihin Poliisihallitus käsityksensä tueksi viittaa, koskevat muita 

asioita kuin esitutkintapöytäkirjojen julkisuutta. 

 

Esimerkiksi oikeusasiamiehen päätös rikollisjengijäsenyyden salassapidosta koski sitä, voiko 

poliisi luovuttaa sillä olevan tiedon henkilön jengijäsenyydestä toiselle viranomaiselle. Kyse ei 

ollut esitutkintapöytäkirjan julkisuudesta. (https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-

/eoar/4963/2017.)  

 

Yhdistyksen kantaa tukee myös julkisuuslain sisäinen logiikka. Arkaluonteisia 

yksityiselämään liittyviä tietoja rikosasioissa salaava kohta 26 olisi täysin merkityksetön, jos 

esitutkinta-aineistoon sovellettaisiin myös muita kohtia. Esimerkiksi kohdat 25 ja 32 suojaavat 

kaiken yksityiselämään liittyvän kattavasti ja ilman vahinkoedellytyslauseketta.  Kohta 25 

määrittää salaisiksi tiedot ”sosiaalihuollon asiakkaasta tai työhallinnon henkilöasiakkaasta 

sekä tämän saamasta etuudesta tai tukitoimesta taikka sosiaalihuollon palvelusta tai 

työhallinnon henkilöasiakkaan palvelusta taikka tietoja henkilön terveydentilasta tai 

vammaisuudesta taikka hänen saamastaan terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelusta 

taikka tietoja henkilön seksuaalisesta käyttäytymisestä ja suuntautumisesta”. Kohta 32 taas 

määrää salaisiksi tiedot, 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”. 

 

Jos lainsäätäjä olisi tarkoittanut, että sekä kohtia 25 että 32 sovelletaan esitutkinta-aineistoon, 

miksi se olisi katsonut tarpeelliseksi säätää kohdan 26? Jälkimmäinen kohta siis määrää 

salattavaksi rikosasioissa vain arkaluonteiset yksityiselämään liittyvät tiedot. 

 

Oikeustoimittajat ry korostaa, että nyt ei ole kyse siitä, miten lakia voidaan lukea. Nyt on kyse 

siitä, mikä on ollut lainsäätäjän tahto. 

 

Lainsäätäjän tahto käy ilmi edellä mainittujen seikkojen lisäksi lain esitöistä. Niiden mukaan 

(HE 30/1998, HaVM 31/1998, PeVL 43/1998, LaVL 14/1998) kohdalla 26 ei ollut tarkoitus 

puuttua esitutkintapöytäkirjojen julkisuuteen muutoin kuin korjaamalla jotkin käytännössä 

ilmenneet epäkohdat, jotka on selostettu perusteluissa. Perustelutekstistä käy ilmi myös se, 

että lainsäätäjän tahto on ollut, että rikosasioiden asiakirjajulkisuus noudattaa 

oikeudenkäyntien julkisuutta. 

https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/4963/2017
https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/4963/2017


 

Oikeustoimittajat ry:n kantaa tukevat myös eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunnot. 

Niissä on toistuvasti painotettu, että yksityiselämän suojalla ei ole etusijaa suhteessa muihin 

perusoikeuksiin, kuten julkisuuteen (muun muassa PeVL 7/2019). 

 

Poliisihallituksen Julkisuuslakikäsikirjassa yksityisyyden suoja on sen sijaan nostettu 

superperusoikeudeksi, joka kaikissa tilanteissa ja poikkeuksetta ohittaa muut perusoikeudet, 

muun muassa julkisuusperiaatteen. Poliisihallituksen tulkinta ei jättäisi viranomaisille 

lainkaan harkintavaltaa eli viranomainen ei siis voisi julkistaa mitään yksityiselämään 

liittyvää tietoa edes merkittävän yhteiskunnallisen edun vuoksi. 

 

Poliisihallituksen käsikirjassa todetaan muun muassa, että ”yksityiselämän suoja perus- ja 

ihmisoikeutena muodostaa välttämättömän syyn rajoittaa tiedonsaantia eli julkisuutta” (sivu 21). 

Tämä ei pidä paikkaansa. 

 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on todennut useita kertoja (muun muassa PeVL 7/2019), 

että perustuslain 12 §:n 2 momentissa asiakirjajulkisuudesta säädetty merkitsee, että 

asiakirjojen julkisuutta voidaan rajoittaa ainoastaan lailla ja vain milloin siihen on 

välttämättömiä syitä. Edes lainsäätäjä ei saa rajoittaa julkisuutta mielin määrin, vaan 

”lainsäätäjän toimivaltaan kuuluu pelkästään sellaisten julkisuuden rajoitusten asettaminen, 

joita voidaan pitää perustuslaissa tarkoitetulla tavalla välttämättöminä”. 

 

Edelleen perustuslakivaliokunta on toistuvasti painottanut, että yksityiselämän ja 

henkilötietojen suojalla ei ole etusijaa muihin perusoikeuksiin nähden. Se on katsonut, että 

”esimerkiksi arkaluonteisten tietojen salassapitoa voidaan pitää välttämättömänä 

perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvatun yksityiselämän suojaamiseksi” (alleviivaus tässä). 

 

Toisin kuin Julkisuuslakikäsikirjassa väitetään, perustuslakivaliokunta nimenomaan on 

katsonut, että ei-arkaluonteiset yksityiselämään liittyvät tiedot eivät ole perustuslain 12 § 2 

momentissa tarkoitetulla tavalla välttämättömiä syitä rajoittaa julkisuusperiaatetta. 

 

Oikeustoimittajat ry korostaa, että lainsäätäjän tarkoitus ei ole julkisuuslain esitöiden 

perusteella ollut kaventaa rikosasioiden julkisuutta. Aivan selvää on, ettei lainsäätäjä ole 

tarkoittanut kokonaisten rikostyyppien kuten Kela-petosten, paritusrikosten tai 

lähisuhdeväkivallan täydellistä salaamista kuten Julkisuuslakikäsikirjassa esitetään. 

 

”Valiokunnan käsityksen mukaan yksityisyyden suojaa ei yleisesti ottaen ehdoteta 

perusteettomasti laajennettavaksi. Vahvana pääsääntönä säilyy asiakirjojen julkisuus. 

Salassapitosäännöksiä ei saa tulkita laventavasti, vaan ratkaisuun voidaan päätyä vasta, kun 

syitä ja vastasyitä on tapauskohtaisesti keskenään punnittu.” (LaVL 14/1998) 

 

Suurimmat ongelmat liittyvät käsikirjan sivuihin 124 – 129, kappaleet 13.4.7.5. – 13.4.7.15. 

Seuraavassa yksityiskohtaisemmin tämän osion perusteluista. 

 

Sivut 124–125 

 

"Asianosaisten vuosituloja, kokonaisvarallisuutta taikka tuen tai etuuden perusteena olevia tuloja tai 

varallisuutta koskevia tietoja taikka muutoin hänen taloudellista asemaansa koskevia tietoja voi olla 

rikosasiassa. Nämä tiedot tulee huomioida salassapidon piiriin." 

 



Osioissa ei sanallakaan korosteta tai edes mainita sitä, että salassapidon piiriin kuuluvat vain 

henkilön koko taloudellista asemaa ja tilannetta koskevat tiedot – yksittäiset taloustiedot eivät 

kuulu salassapidon piiriin: 

 

”Säännöksen mukaan mitkä tahansa tuloa koskevat tiedot eivät olisi salassa pidettäviä, 

jolleivät ne kuvaa henkilön taloudellista asemaa laajemmin." (HE 30/1998) 

 

"Tällä muotoilulla korostettaisiin sitä hallituksen esityksen perusteluista ilmenevää seikkaa, 

ettei mikä tahansa yksittäinen tuloa koskeva tieto kuulu salassapidon piiriin, vaan että 

kysymys on tiedoista, joilla laajemmin kuvataan henkilön taloudellista asemaa 

kokonaisuutena." (HaVM 31/1998) 

 

Käsikirjan salailuasennetta kuvaa hyvin se, että tämä peruslähtökohta on jätetty kokonaan 

mainitsematta. 

 

Salassapidon piiriin eivät rikosasiassa myöskään voi tulla yksittäiset etuuspäätökset 

kokonaisuudessaan ja kategorisesti kuten Julkisuuslakikäsikirjassa väitetään. Lähtökohtaisesti 

korkeintaan tieto etuuden perusteena olevasta kokonaistulosta voi olla salainen. Lainsäätäjä ei 

ole myöskään tarkoittanut, että etuuspäätökset olisivat salattavissa tapauksissa, joissa on kyse 

etuuden väärinkäytöstä.  

 

"Merkittävin osa — verotusta lukuun ottamatta — henkilön tuloja ja taloudellisia olosuhteita 

koskevista tiedoista saadaan erilaisia etuuksia ja tukia koskevien asioiden käsittelyn 

yhteydessä. Tällaisessa yhteydessä saadut tiedot on pidettävä salassa, koska se asia, jonka 

yhteydessä tiedot saadaan, on säännönmukaisesti salassa pidettävä, kuten sairausvakuutus- 

ja toimeentulotukiasiat." (HaVM 31/1998, alleviivaus tässä) 

 

Kyseiset päätökset siis ovat salaisia tukia myöntävissä viranomaisissa. Rikosasiaan liitettynä 

ne sen sijaan eivät ole mitenkään automaattisesti tai edes lähtökohtaisesti salaisia, sillä 

rikosasiat eivät ole salassa pidettäviä. Rikosasiassa myös tiedot kokonaistuloista tai  

-varallisuudesta voivat tulla julkisiksi. Hyvin tavallisena esimerkkinä mainittakoon 

päiväsakko, jonka suuruus riippuu sakotettavan kokonaistuloista. 

 

Sivu 125: 

 

"Ulosottoasioita koskevia tietoja voi olla rikosasiassa. Nämä tiedot merkitään salassa pidettäväksi 

julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 23 kohdan perusteella." 

 

Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 23 kohdassa erikseen todetaan, että ulosottoviranomaisten 

asiakirjoissa salaisia ovat vain tiedot, jotka ulosottorekisteriin merkittyinä olisivat 

ulosottokaaren mukaan salaisia. Lisäksi salaisia ovat tiedot luonnollisesta henkilöstä 

ulosottovelallisena sekä ulosottoselvitys. 

 

Ulosottokaaren 31 §:ssä määritellään julkiset tiedot, jotka siis myös julkisuuslain nojalla ovat 

julkisia. Käsikirjassa on sivuutettu myös julkisuuslain esityöt, joissa todetaan 24.1 §:n 23 

kohdan osalta seuraavaa: 

 

"Koska ulosottomiehen päätökset ja toimitukset sisältävät tietoja taloudellisesta asemasta, on 

kohtaan selvyyden vuoksi otettava näitä asiakirjoja koskeva erityismaininta. Ehdotuksen 

mukaan ulosottohakemus, ulosottomiehen päätös ja toimituksia koskevat pöytäkirjat 

ulosottoselvitystä lukuun ottamatta olisivat edelleenkin julkisia." (HE 30/1998) 



 

Kuten tulojen ja varallisuuden kohdalla, rikosasiassa myös muutoin salaiset ulosottotiedot 

voivat tulla julkisiksi.  

 

 

 

Sivu 125: 

 

Kela-petoksille – joissa on kysymys yhteiskunnan varojen väärinkäytöstä – on 

julkisuuslakikäsikirjassa löydetty peräti kolme eri perustetta salata ne kokonaan. 

 

Salattavaksi tulisi käsikirjan mukaan asiakkuuden perusteella myös esimerkiksi rikosasia, 

jossa lastensuojelulaitoksen työntekijä kohtelee kaltoin laitoksessa asuvaa lasta tai sairaalan 

työntekijä potilastaan. Käsikirjan tulkintaa noudattamalla salaisia olisivat monet 

yhteiskunnallisesti merkittävät rikosasiat, muun muassa viidestä murhasta tuomitun 

myrkkyhoitajan esitutkinta (sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuus) ja 8-vuotiaan Vilja 

Eerikan murhatutkinta (lastensuojelun asiakkuus) sekä sitä seurannut virkarikostutkinta.  

 

Työttömyyteen, sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja lastensuojeluun liittyvät asiakirjat voivat 

olla pääsääntöisesti salassa pidettäviä kyseisiä asioita hoitavissa viranomaisissa, mutta 

rikosasiassa noudatetaan julkisuuslain 26 kohtaa. Sen tulkinnasta on puolestaan korkein 

hallinto-oikeus lausunut päätöksessään . (KHO 630/2/05, taltio 2999, 16.11.2005), että 26 

kohdassa mainitun arkaluonteisen seikan käsite vastaa sisällöltään  oikeudenkäynnin 

julkisuuslain (YTJulkL) erityisen arkaluonteisen seikan käsitettä. 

 

Sivu 125:  

 

Kappaleeseen 13.4.7.9. pätee sama, mitä edellä on lausuttu 26 kohdan suhteesta muihin 

salassapitoperusteisiin. 

 

Julkisuuslakikäsikirjan tulkinnan perusteella salassapidon piiriin kuuluisi vaikkapa tieto siitä, 

että koulusurman uhreja on viety sairaalaan saamaan hoitoa. 

 

Julkisuuslain 24.1 §:n 25 kohdan laventava soveltaminen, jota julkisuuslakikäsikirja poliiseilta 

edellyttää, on jo aiheuttanut haittaa julkisuudelle ja sananvapaudelle. Esimerkiksi poliisissa 

salattiin henkirikosjutussa tieto siitä, että epäilty ja uhri olivat humalassa rikoksen 

tapahtuessa. Salaamista perusteltiin 25 kohdan nojalla sillä, että kyseessä olisi yksityinen 

terveystieto. Kun tiedetään, että valtaosa henki- ja muista väkivaltarikoksista Suomessa 

tehdään humalassa, tällaisella salaamisella voi olla kauaskantoisia seurauksia. 

 

Sivu 126:  

 

Kohdassa 13.4.7.10 on hyvin erikoinen tulkinta, että tieto avioliitosta olisi yksityisasia sillä 

perusteella, että se paljastaa seksuaalisen suuntautumisen. Avioliitto on laissa säädetty 

kahden henkilön välinen sopimus, joka säätelee perheiden yhteiselämää ja jolla on runsaasti 

juridisia vaikutuksia elämän ja yhteiskunnan eri osa-alueilla. Avioliittolaissa (234/1929) ei 

mainita seksistä mitään. 

 

Kappale on myös niin epäselvästi kirjoitettu, että on vaikea päätellä, millaisissa tilanteissa 

tieto avioliitosta olisi salainen – vai olisiko se kaikissa. Käytännössä tämän ohjeen perusteella 

poliisi päätynee salaamaan kaikki avioliittoon liittyvät tiedot. Osaltaan tämä on omiaan 



häivyttämään julkisuuden piiristä kaiken perheen sisäisen väkivallan, mihin palataan vielä 

myöhemmin kohdassa 13.4.7.13. 

 

Sivu 127, kohta 13.4.7.13.: 

 

Julkisuuslain 24 § 1 momentin 32 kohta on todellinen salassapidon ”kaatoluokka”, jota 

laventavasti vastoin perustuslakia tulkitsemalla voi yrittää perustella melkein minkä tahansa 

luonnolliseen henkilöön liittyvän tiedon salaamista. Juuri näin menetellään 

julkisuuslakikäsikirjassa. Käsikirjan julkisuusvastainen asenne paistaa läpi heti osion 

ensimmäistä kappaleesta, jossa julistetaan salaisiksi ensin kaikki luonnollisen henkilön 

”olosuhteita koskevat tiedot” ja lopuksi lisätään, että ”mikäli tieto ei kuulu johonkin mainituista 

kohdista, muu niihin verrattava henkilökohtainen olo viimeistään vie tiedon salassapidon piiriin”. 

 

Käsikirjassa sivuutetaan taas julkisuuslain 24 §:n 26 kohta kuten edellä on selostettu. 

 

Julkisuuslakikäsikirjan lista rikosasiassa ehdottomasti salassa pidettävistä seikoista on 

häkellyttävä: asumista ja perhettä koskevat tiedot, läheissuhteet, päihteiden käyttö, 

testamentit, perukirjat, perinnönjakokirjat, rekonstruktio asunnossa, tulipalokuvat asunnon 

sisältä, kuvat murtopaikalta asunnon sisältä, asunnottomuus, työttömyys, avoliitto, avioliitto, 

seurustelusuhteet, salarakkaat, vanhempien ja lasten tapaamisoikeusasiat, huoltajuuskiistat, 

elatusmaksut, työsuhteen purku- tai irtisanomisilmoitukset, lähisuhdeväkivaltakuvaukset, 

lapsikaappauksiin liittyvät asiat, yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä koskevat 

rikosasiat, ammuntaharrastukset, ampumayhdistykseen kuuluminen, metsästysharrastus, 

metsästysyhdistykseen kuuluminen, ynnä muu harrastus- ja yhdistystoimintaan kuuluminen 

sekä tieto rikollisryhmään kuulumisesta. 

 

Käsikirjassa vedotaan tältä osin eräisiin laillisuusvalvojien päätöksiin, joista yhdessäkään ei 

ole ollut kysymys rikosasian asiakirjajulkisuudesta tai 24 §:n 26 kohdan tulkinnasta. 

Tapauksissa on ollut kyse tilanteista, joissa on pohdittu, voiko poliisi luovuttaa puheena 

olleita tietoja vuokranantajalle, taloyhtiölle tai kaupungille. Näissä tilanteissa 32 kohta on 

tullut sovellettavaksi, mutta kyse ei yhdessäkään niistä ole ollut 3 tai 26 kohdan mukaisesta 

rikosasian asiakirjojen julkisuusharkinnasta. 

 

Sivut 127 – 128 

 

”Lähtökohtana salassapitokohdan suojan määrittämisessä on henkilöä itseään tai hänen kanssaan 

yhteisessä taloudessa asuvien väliset tai sen ulkopuolelle suuntautuvat suhteet. Esimerkiksi 

asianosaisen tai muun henkilön asumista, perhettä ym. koskevat tiedot sekä henkilön erilaiset 

läheissuhteet kuuluvat tämän suojan piiriin. Elintapoja kuvaaviin tietoihin kuuluvat muun muassa 

päihteiden käyttöä koskevat tiedot. (HE 90/2010 vp s. 100). Siten esimerkiksi poliisin suorittamia 

päihtymyspidätyksiä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä.” 

Kohdan viite johtaa hallituksen esitykseen terveydenhuoltolaiksi sekä laeiksi 

kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain muuttamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakasmaksuista annetun lain muuttamiseksi. Kyseisen hallituksen esityksen sivulla 100 ei 

käsitellä oppaan mainitsemaa aihepiiriä. Kyseisessä hallituksen esityksessä ei ylipäätään 

käsitellä tietojen julkisuutta ja salassapitoa. 

Sivu 129, kohta 13.4.7.15.: 

 



KHO:n ratkaisusta 630/2/05 annetaan tässä täysin virheellinen kuva. KHO nimenomaan 

päätti, etteivät kyseisessä tapauksessa esitutkintaan liitetyt vammakuvat olleet arkaluonteista 

yksityiselämää eivätkä terveystietoja, joten ne olivat osana esitutkinta-aineistoa julkisia. 

Julkisuuslakikäsikirja antaa virheellisesti ymmärtää, että kuvat olisi pitänyt salata uhria 

loukkaavina, mutta tällaista vaatimusta ei vain oikeudessa esitetty. Tosiasiassa KHO:n 

julkiseksi määräämissä kuvissa oli rikoksen epäilty tekijä eikä uhri. 

Sivu 129 

 

”Joissakin tilanteissa myös muut lapsiin kohdistuvat rikokset sekä erilaista läheisväkivaltaa sisältävät 

henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset voivat sisältää tietoja arkaluonteisesta yksityiselämästä 

rikosasiassa. Jos tiedot eivät kuulu tämän salassapitokohdan piiriin, niiden salassapitoa tulee arvioida 

rikoksen uhria loukkaavina tietoina.” 

 

Tämä on taas oppaan henkeä hyvin kuvaava löysä heitto, joka johtaa ehdottomaan 

salaamiseen ilman lakiin perustuvaa välttämätöntä syytä. 

Lopuksi 

 

Lainsäätäjä on lähtenyt siitä, että rikosasioihin liittyy vahva julkinen intressi, joten tämän 

takia nimenomaan rikosasioissa yksityisyyden suoja ei ole ehdoton. Tämä näkyy julkisuuslain 

24 § 1 momentin rakenteesta: aiemmin todetulla tavalla siinä säädetään, että 

esitutkintapöytäkirjat ovat pääsääntöisesti julkisia 24 § 1 momentin 3 kohdassa osoitetulla 

tavalla. Poikkeuksena ovat arkaluonteiset yksityiselämään liittyvät tiedot, jotka voivat tulla 

salattaviksi 26 kohdan perusteella. 

 

Poliisihallituksen tulkinnan virheellisyyteen viittaa se, että Julkisuuslakikäsikirja muuttaa 

parikymmentä vuotta voimassa olleen lain tulkintaa. Tulkintaa voidaan pitää yllättävänä. 

Oikeustoimittajat ry:n näkemyksen mukaan lainsäätäjä varmuudella ei ole tarkoittanut 

säännöksiä sovellettavaksi siten kuin Poliisihallitus nyt tekee. 

 

Lainsäätäjän tahtoon viittaa esimerkiksi oikeudenkäynnin julkisuutta koskevan lain uudistus 

myöhemmin, vuonna 2007. Sen 9 § 3 momentissa päätettiin nimenomaisesti säätää seuraava 

rajoitus yksityiselämää koskevien tietojen salassapitoon: 

”Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tiedot eivät kuitenkaan rikosasiassa 

ole salassa pidettäviä siltä osin kuin ne liittyvät olennaisesti syytteessä 

tarkoitettuun tekoon tai sen rikosoikeudelliseen arviointiin, jollei tuomioistuin 

10 §:n nojalla määrää niitä salassa pidettäviksi.” 

Viitattu 1 momentin 2 kohta koskee ”arkaluonteisia tietoja henkilön yksityiselämään, 

terveydentilaan, vammaisuuteen tai sosiaalihuoltoon liittyvistä seikoista”.  

Säännöksen taustalla oli keskustelu siitä, että tuomioistuimet olivat yleisen julkisuuslain 

(hengen) perusteella alkaneet salata rikosjutuissa olennaisia tietoja, muun muassa 

pahoinpitelyjutuissa vammoihin liittyviä lääkärinlausuntoja. Tämä kehitys ylimitoitettuun 

salaamiseen haluttiin pysäyttää. 

Edellä mainittu lainsäännös koskee toki oikeudenkäynnin julkisuutta, ja siihen liittyy 

poikkeuksellisen suuri julkinen intressi. Samanlainen intressi liittyy kuitenkin myös prosessin 



alkupäähän, siis esitutkintaan. Poliisin tekemät päätökset tutkintaresurssien suuntaamisesta 

ovat merkittävää yhteiskunnallista vallankäyttöä, ja tämän takia kansalaisilla on perusteltu 

oikeus saada yksityiskohtaista tietoa siitä, millaisia rikoksia ja millaisella näytöllä poliisi tutkii 

tai jättää tutkimatta. 

Poliisihallinnossa on levitetty aktiivisesti julkisuuslakien uutta tulkintaa noin vuodesta 2017 

muun muassa poliisin sisäisten koulutustilaisuuksien kautta, ja tämä on näkynyt 

esitutkintapöytäkirjojen lisääntyneenä salaamisena. Nyt nämä opit on Poliisihallituksessa 

koottu yhteen Julkisuuslakikäsikirjaksi. 

 

Poliisihallinnon linjanmuutos on näkynyt muun niin, että poliisi ei suostu luovuttamaan 

esitutkintapöytäkirjaa ilman laajoja salauksia, vaikka oikeus olisi päättänyt sen olevan 

kokonaan julkinen. Näin kävi esimerkiksi Helsingin käräjäoikeudessa käsitellyssä 

terrorismirikosjutussa.  

Julkisuuslakikäsikirja on aiheuttanut tyytymättömyyttä myös poliisin sisällä. Useat 

asiakirjajulkisuudesta ja esitutkintatiedottamisesta vastaavat tutkinnanjohtajat katsovat 

oppaan tekevän yhteiskunnallisesti merkittävien rikosasioiden tutkintatiedottamisesta erittäin 

vaikeaa ellei mahdotonta. 

 

Julkisuuslakikäsikirjan valmistelun yhteydessä Poliisihallitus on kuullut Oikeustoimittajat 

ry:n edustajia, ja yhdistys on myös antanut käsikirjan luonnosversiosta lausunnon 

alkuvuodesta 2019. Lausunnollamme ei kuitenkaan ole ollut juuri vaikutusta käsikirjan 

sisältöön. Lisäksi valtaosa tässä kantelussa käsitellyistä julkisuuslain 24 §:n tulkinnoista on 

lisätty Julkisuuslakikäsikirjaan vasta sen jälkeen, kun Oikeustoimittajat ry oli antanut 

lausuntonsa. Miltei koko 13. luku on laadittu vasta sen jälkeen. 

 

Oikeustoimittajat ry on 17. kesäkuuta 2019 tehnyt oikeusasiamiehelle kantelun Helsingin 

poliisilaitoksen julkisuuskäytännöistä lähisuhdeväkivaltatapauksissa. Kantelussa sivutaan 

samoja teemoja kuin tässä kantelussa.  

 

 

Helsingissä 13. tammikuuta 2020 

 

 

Oikeustoimittajat ry 

 

Rami Mäkinen   Susanna Reinboth 

puheenjohtaja    varapuheenjohtaja 

 

 

 

Liite  Poliisihallituksen Julkisuuslakikäsikirja 

(Löytyy myös osoitteesta 

https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstru

cture/85427_IP1708211_Kasikirja_poliisin_julkisuusasioista_nett.pdf?52d819dc9b5ed788) 

https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/85427_IP1708211_Kasikirja_poliisin_julkisuusasioista_nett.pdf?52d819dc9b5ed788
https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/85427_IP1708211_Kasikirja_poliisin_julkisuusasioista_nett.pdf?52d819dc9b5ed788

