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Tietopyynnön kohde

Tietopyynnön esittäjä on pyytänyt THL:ltä sähköisen kopion lähdekoodeista, joilla hallituksen
käyttöön  toimitetut  asiantuntijaryhmän  epidemialaskelmat  on  tuotettu.  Lähdekoodeilla  on
tarkoitettu tietokoneella suoritettavaa koodia ja sen tarvitsemia parametreja ja muita tietoja,
jotka suorittamalla THL:n asiantuntijaryhmän laatimat epidemialaskelmat on tuotettu.

Päätös
THL ei luovuta pyydettyjä lähdekoodeja.

Perustelut

Julkisuuslain  5  §:n  3  momentin  2  kohdan  mukaan  viranomaisen  asiakirjoja  eivät  ole
viranomaisen laatimat muistiinpanot taikka sellaiset luonnokset, joita laatija ei ole vielä antanut
esittelyä tai muuta asian käsittelyä varten. THL ei luovuta pyydettyä aineistoa, sillä se katsoo,
ettei kyseessä ole julkisuuslain soveltamisalaan kuuluva viranomaisen asiakirja. Tietopyynnön
kohteena olevaa lähdekoodia kehitetään jatkuvasti eikä siitä ole tehty valmista ja lopullista
versiota.  Lähdekoodia  voidaan  kuvailla  viranomaisen  laatimaksi  luonnokseksi  tai
muistiinpanoiksi. Lähdekoodia ei sellaisenaan ole esitelty tai tuotu osaksi päätöksentekoa. 

Vastaavaan lopputulokseen on päädytty asiassa KHO 11.8.2015/2169, jossa katsottiin, että
työ-  ja  elinkeinoministeriön  tekemä  Excel-pohjainen  energiamalli  ei  ollut  julkisuuslaissa
tarkoitettu  asiakirja.  Asiassa  tehty  tietopyyntö  oli  koskenut  Excel-mallia  kaikkine
skenaarioineen,  siihen  syötettyjä  lähtöarvoja,  siinä  käytettyjä  lähtöoletuksia  ja  mallissa
käytettyjä  algoritmeja.  Ratkaisussaan  KHO  toteaa,  että  asiassa  esitetyn  mukaan
asiakirjapyynnössä tarkoitettua aineistoa muokataan,  päivitetään ja  kehitetään jatkuvasti  ja
tästä syystä aineistoa voidaan luonnehtia luonnosmaiseksi ja osittain myös muistiinpanojen
omaiseksi. KHO:n mukaan asiassa ei  ilmennyt,  että asiakirjapyynnössä tarkoitettu aineisto
hyväksyttäisiin  tai  vahvistettaisiin  sellaisenaan  ja  kokonaisuutena  vaan  sitä  käytetään
päivityksiä,  raportteja ja taustaraportteja valmisteltaessa ja sitä muokataan jatkuvasti.  Näin
ollen KHO katsoi,  ettei  tätä  luonnosmaista  aineistoa  voitu  sellaisenaan ja  kokonaisuutena
katsoa annetun julkisuuslain 5 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla esittelyä tai
muuta asian käsittelyä varten. Kysymys ei siten ollut julkisuuslaissa tarkoitetusta viranomaisen
asiakirjasta. Tällä perusteella mallia koskenut tietopyyntö voitiin hylätä.

Mikäli katsotaan, että tietopyynnön kohteena olevan lähdekoodin osalta kyse olisi joiltakin osin
viranomaisen asiakirjasta, THL tulkitsee lähdekoodin olevan salassa pidettävä julkisuuslain 24
§:n  1  momentin  21 kohdan nojalla.  Julkisuuslain  24  §:n  1  momentin  21  kohdan mukaan
salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä, 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.  THL  toteaa,  että  tietopyynnön
kohteena oleva lähdekoodi voidaan tulkita julkisuuslain 21 §:n 1 momentin 21 kohdan nojalla
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tutkimuksen perusaineistoa  koskevaksi  asiakirjaksi,  josta  tiedon  antaminen  voisi  aiheuttaa
tutkimuksen suorittamiselle, tutkimuksen asianmukaiselle arvioinnille ja tutkijalle haittaa. 

Kyseisen lainkohdan tarkoituksena on suojata suojata tutkimus- ja kehitystyötä sekä niiden
arviointia (HE 30/1998 s. 96). THL toteaa, että mikäli lähdekoodi luovutettaisiin, aiheutuisi siitä
haittaa tutkimustulosten asianmukaiselle arvionnille / kehittämistyön suorittamiselle. Asiassa ei
voida  pitää  ilmeisenä,  ettei  aineiston  luovuttamisesta  tiedon  pyytäjälle  voisi  aiheutua
julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 21 kohdassa tarkoitettua haittaa.

Muutoksenhaku

Valitusosoitus on tämän päätöksen liitteenä.
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