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Itä-Uudenmaan poliisi salasi asiakirjoja lain -
vastaisesti peräti kaksi kertaa – IS voitti pitkällisen
oikeus taistelun KHO:ssa
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös teki lopun poliisin nimikirjaotteiden
salailusta.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi poliisin valitusluvan. KUVA: VESA MOILANEN / LEHTIKUVA
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KORKEIN hallinto-oikeus (KHO) ei myöntänyt valituslupaa Itä-Uudenmaan

poliisilaitokselle, joka yritti lainvastaisesti salata kahden poliisimiehen

nimikirjaotteet. Ensimmäisellä kerralla poliisi kieltäytyi luovuttamasta

asiakirjoja. Toisella kerralla asiakirjat luovutettiin, mutta lähes kokonaan

salattuina.

Ilta-Sanomat teki Itä-Uudenmaan poliisille tietopyynnön elokuussa 2019. IS pyysi

kahden poliisilaitoksella työskentelevän poliisimiehen nimikirjaotteet

journalistisia käyttötarkoituksia varten.

Nimikirjaan kerätään tiedot valtion virkamiesten virkatehtävistä, työurasta ja

niihin liittyvistä tiedoista kuten koulutuksesta. Nimikirjan tiedot ovat

julkisuuslain perusteella lähtökohtaisesti julkisia.

Poliisi kieltäytyi luovuttamasta nimikirjaotteita vedoten EU:n tietosuoja-

asetuksen yksityisyyttä suojaaviin pykäliin, mutta sivuutti kokonaan

journalistista tiedonhankintaa ja sananvapauden turvaamista koskevat

lainkohdat.

IS valitti poliisin salauspäätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka katsoi

poliisin tulkinneen lakia ilmeisen virheellisesti. Hallinto-oikeus kumosi

salauspäätöksen ja palautti asian käsittelyyn poliisilaitokselle.

Seuraavaksi Itä-Uudenmaan poliisi lähettikin pyydetyt asiakirjat toimittajalle,

mutta lähes kokonaan salattuina. Nimikirjaotteista oli tummennettu lähes kaikki

tiedot poliisimiesten sukunimiä ja toisia nimiä myöten. Ainoastaan heidän

etunimensä oli jätetty näkyviin.

IS valitti uudestaan Helsingin hallinto-oikeuteen ja vaati, että Itä-Uudenmaan

poliisi luovuttaa pyydetyt asiakirjat salaamattomina journalistisiin tarkoituksiin.

Poliisi hävisi asiakirjojen julkisuutta käsittelevän kiistan myös toisella

kierroksella.

Hallinto-oikeus katsoi Itä-Uudenmaan poliisin perustaneen päätöksensä jälleen

virheelliseen laintulkintaan. Oikeus katsoi, että poliisien terveystiedot voitiin

pitää salassa, mutta muutoin nimikirjaotteet pitää luovuttaa salaamattomina.

KAHDESTA oikeushäviöstä huolimatta Itä-Uudenmaan poliisi haki vielä

valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta, joka hylkäsi

valituslupahakemuksen viime keskiviikkona antamassaan ratkaisussa.



Valitusluvan myöntämiselle ei korkeimman hallinto-oikeuden mukaan ollut

perusteita.

– Alusta lähtien on ollut täysin selvää, että pyydetyt tiedot ovat julkisia. Tämä on

esimerkki siitä, kuinka viranomainen voi pyrkiä viivyttämään ja estämään

julkisen tiedon saamista, sanoo tietopyynnön tehnyt IS:n erikoistoimittaja Rami

Mäkinen.

Yli 2,5-vuotiseksi venynyt oikeusvääntö oli yksi peruste siihen, miksi

Oikeustoimittajat ry myönsi vuoden 2021 Sumuverho-palkinnon Itä-Uudenmaan

poliisille.

Palkinto myönnetään vuosittain viranomaistaholle, joka julkisuuden ja

avoimuuden edistämisen sijaan keskittyy julkisuusvastaisuuteen ja

salailukulttuurin edistämiseen.
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