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Diaarinumero

00502/10/1203

Asia Asiakirjan julkisuutta koskeva valitus

Valittaja Aarne Raevaara
Rinnekatu 10
33250 TAMPERE

Päätös, josta valitetaan

Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön kehittämisen tilaajapäällikön pää-
tös 20.1.2010 § 15

Asiakirjapyyntö ja tilaajapäällikön päätös

Aarne Raevaara  on erikoissuunnittelija Ulla Tiilikaiselle 28.12.2009 lähettä-
mässään sähköpostiviestissä viitannut Antti Ivanoffin asiakirjapyyntöön annet-
tuun vastaukseen ja todennut, että hänen käsityksensä mukaan Ivanoff ei ollut 
kiinnostunut epävirallisista muistiinpanoista vaan Pispalan asemakaavoituk-
seen liittyvän viranomaistyöryhmän pöytäkirjoista ja muistioista. Raevaara on 
vaatinut, että hänelle annetaan asiassa valituskelpoinen päätös, vaikka asiakir-
japyyntöön annettu vastaus olikin osoitettu Ivanoffille. 

Tilaajapäällikkö  on 20.1.2010 tekemällään päätöksellä hylännyt Raevaaran 
pyynnön. Päätöksen perustelujen mukaan Pispalan asemakaavaa koskeva vi-
ranomaisneuvottelu on pidetty 2.10.2008. Sitä koskeva muistio on Internetissä. 
Muutoin Pispalan asemakaavaa on käsitelty ohjausryhmän kokouksissa ja työ-
palavereissa. Ohjausryhmät ja työpalaverit eivät ole viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain tarkoittamia viranomaisia. Niiden asiakirjoihin ale-
taan soveltaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia vasta, kun 
asiakirjat on luovutettu sanotun lain tarkoittamalle viranomaiselle. 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa
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Raevaara on vaatinut tilaajapäällikön päätöksen kumoamista, pyytämiensä 
asiakirjojen luovuttamista sekä oikeudenkäyntikulujensa korvaamista 1 000 eu-
rolla. Raevaara on lisäksi pyytänyt, että hallinto-oikeus määrää Tampereen 
Pispalan kaupunginosan vireillä olevan asemakaavoituksen keskeytettäväksi 
hallintolainkäyttölain 32 §:n 1 momentin nojalla. 

Tilaajapäälliköllä ei ole ollut toimivaltaa ratkaista asiakirjapyyntöä. Yhdys-
kuntalautakunta ei ole voinut siirtää toimivaltaansa, koska valtuusto ei ole joh-
tosäännöllä antanut sille oikeutta siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhalti- 
jalle.

Tilauspäällikön päätöksessä asiakirjapyynnön on virheellisesti todettu koske-
van vain Pispalan asemakaavoitukseen liittyvän viranomaistyöryhmän pöytä-
kirjoja ja muistioita. Pyydetyt asiakirjat on yksilöity Antti Ivanoffin sähköpos-
titse kaupungille esittämissä tietopyynnöissä sekä hänen käymissään keskuste-
luissa. Tilaajapäällikön päätöksestä ei ilmene, että asiakirjapyyntö olisi käsitel-
ty asiakirjoittain ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 10 ja 
17 §:n säännökset huomioon ottaen. 

Osa pyydetyistä asiakirjoista on yhdyskuntalautakunnan 30.6.2009 pidetyn ko-
kouksen valmisteluaineistoa ja siten mainitun viranomaisen asiakirjoja. Koska 
Pispalan ja Tahmelan väliaikainen rakentamistapaohje on lainvoimaisesti hy-
väksytty yhdyskuntalautakunnassa, ovat edellä mainitut asiakirjat tulleet julki-
siksi. Asiakirjapyyntö koskee muun ohella rakentamistapaohjetta.

Valmisteilla oleva asemakaava saattaa heikentää Raevaaran mahdollisuuksia 
korjata kaava-alueella omistamaansa heikkokuntoista vanhaa rakennusta. 
Raevaara toimii asemakaavoituksen uudistamisen yhteydessä perustetun 
Rakennusoikeusryhmä-nimisen osallisryhmän sihteerinä ja Pirkanmaan 
Rakennussuojeluyhdistyksen toiminnanjohtajana. Raevaaralla on näillä perus-
teilla asianosaisen tiedonsaantioikeus kaikkiin kaupunginvaltuutettu Ivanoffin 
yksilöimiin viranomaisen hallussa oleviin asiakirjoihin. Raevaara tarvitsee 
välttämättä pyytämiään tietoja voidakseen osallistua kaavoitukseen ja käyttää 
siinä vaikuttamismahdollisuuksiaan. 

Lausunnot ja selitykset

Tilaajapäällikkö  on lausunnossaan vastustanut valituksen hyväkymistä. Tilaa-
japäällikkö on kiistänyt Raevaaran oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteel-
taan sekä lisäksi määrältään siltä osin kuin se suuruudeltaan ylittää asian käsit-
telystä hallinto-oikeudessa perittävän oikeudenkäyntimaksun. 

Lausunnossa on todettu muun ohessa, että yhdyskuntalautakunta on kaupun-
ginvaltuuston hyväksymän Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan 
voinut siirtää toimialaansa kuuluvan viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa tarkoitetun asiakirjan antamista koskevan ratkaisuvaltansa 
alaiselleen viranhaltijalle. Tilaajapäällikön päätös on koskenut nimenomaan 
ohjausryhmän kokousten ja työpalaverien muistioita. Halutessaan Raevaara 
voi esittää yksilöidyn pyynnön, mikäli hän haluaa vielä jotain muita asiakirjoja 
nähtäväkseen. Tiedon luovuttaminen viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain soveltamisalaan kuulumattomasta asiakirjasta on viranomaisen 
harkinnassa. 
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Raevaara  on selityksessään todennut, että maankäyttö- ja rakennuslain mukai-
nen valtion ja kunnan viranomaistyöryhmä on julkista tehtävää suorittaessaan 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukainen viranomainen. 
Viranomaistyöryhmän tehtävät ja toimivalta ovat perustuneet maankäyttö- ja 
rakennuslain 18 §:ään ja sen 3 luvussa tarkoitettuihin valtakunnallisiin aluei-
denkäyttötavoitteisiin, jotka sisältävät Pispalan kulttuuriympäristöä koskevan 
erityistavoitteen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus edistää ja ohjaa kun-
nan alueiden käytön suunnittelua ja rakennustoiminnan järjestämistä kyseisen 
työryhmän kautta. 

Hallintosääntö ei ole laissa tarkoitettu johtosääntö, jolla toimielimelle voitai-
siin antaa oikeus siirtää asiakirjan antamista koskevaa ratkaisuvaltaansa alai-
selleen viranhaltijalle. 

Muita merkintöjä 

Hallinto-oikeus on 4.3.2010 antamallaan välipäätöksellä nro 10/0162/3 jättänyt 
tutkimatta Raevaaran vaatimuksen kaavoituksen keskeyttämisestä.

 
Hallinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut 

Hallinto-oikeus ei tutki valitusta siltä osin kuin Raevaara on vaatinut saada tie-
don muista asiakirjoista kuin tilaajapäällikön valituksenalaisessa päätöksessä 
tarkoitetuista ohjausryhmän kokousten ja työpalaverien pöytäkirjoista ja muis-
tioista.

Hallinto-oikeus on tutkinut valituksen muilta osin. Tilaajapäällikön päätös ku-
motaan ja asia palautetaan tilaajapäällikölle uudelleen käsiteltäväksi. 

Vaatimuksen enemmälti hyläten hallinto-oikeus velvoittaa Tampereen kaupun-
gin suorittamaan Aarne Raevaaralle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 200 
euroa. 

Perustelut Tutkimatta jättäminen 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n 1 momentin mu-
kaan viranomaisen asiakirjan antamisesta päättää se viranomainen, jonka hal-
lussa asiakirja on, jollei toisin säädetä. 

Pykälän 2 momentin mukaan tiedon asiakirjan sisällöstä antaa se viranomaisen 
henkilöstöön kuuluva, jolle viranomainen on tämän tehtävän määrännyt tai jol-
le se hänen asemansa ja tehtäviensä vuoksi muuten kuuluu. 

Saman pykälän 3 momentin mukaan jos virkamies tai muu 2 momentissa tar-
koitettu henkilö kieltäytyy antamasta pyydettyä tietoa, hänen on: 
1) ilmoitettava tiedon pyytäjälle kieltäytymisen syy; 
2) annettava tieto siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi; 
3) tiedusteltava asian kirjallisesti vireille saattaneelta tiedon pyytäjältä, haluaa-
ko hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi; sekä 
4) annettava tieto käsittelyn johdosta perittävistä maksuista. 
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Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 33 §:n 1 momentin mu-
kaan viranomaisen tässä laissa tarkoitettuun päätökseen haetaan muutosta va-
littamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

Raevaara on valituskirjelmissään pyytänyt hallinto-oikeutta määräämään, että 
hänelle luovutetaan erinäisiä kaupunginvaltuutettu Antti Ivanoffin 4.11., 5.11., 
8.11., 9.11. ja 13.11.2009 päivätyissä asiakirjapyynnöissä mainittuja asiakirjo-
ja, joita valituksenalainen tilaajapäällikön päätös ei koske. 

Valituskelpoisen päätöksen puuttumisen vuoksi hallinto-oikeus ei voi tutkia 
edellä tarkoitettujen asiakirjojen luovuttamista koskevaa asiaa valituksena. Ti-
laajapäällikön valituksenalaisella päätöksellä on ratkaistu vain se, onko Rae-
vaaralla oikeus saada tieto kyseisessä päätöksessä mainituista asiakirjoista. 
Hallinto-oikeuslain 3 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain 14 ja 33 §:n säännökset huomioon ottaen hallinto-oikeus ei ole myöskään 
toimivaltainen ratkaisemaan ensi asteena Raevaaran vaatimusta saada jäljen-
nökset muista asiakirjoista. 

Tilaajapäällikön toimivalta 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 14 §:n 
1 momentin mukaan viranomaisen asiakirjan antamisesta päättää se viran-
omainen, jonka hallussa asiakirja on, jollei 15 §:n 3 momentissa tai muualla 
laissa toisin säädetä. Valtuusto voi kunnan johtosäännöllä kuitenkin antaa tässä 
laissa tarkoitettuna viranomaisena toimivalle kunnalliselle toimielimelle oikeu-
den siirtää päättämässään laajuudessa asiakirjan antamista koskevaa viran-
omaisen ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

Hallintosääntö on yksi kuntalaissa nimeltä mainituista kunnan johtosäännöistä. 
Sillä seikalla, onko toimielimen oikeudesta siirtää asiakirjan antamista koske-
vaa ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle määrätty hallintosäännössä vai 
jossain muussa kunnan johtosäännössä, ei ole julkisuuslain 14 §:n 1 momentin 
soveltamisen kannalta merkitystä. Raevaaran asiakirjapyynnön ratkaiseminen 
on Tampereen kaupungin hallintosäännön 40 §:n ja aiemmin voimassa olleen 
hallintosäännön samansisältöisen määräyksen nojalla 9.1.2007 tehdyn yhdys-
kuntalautakunnan päätöksen perusteella kuulunut tilaajapäällikön toimivaltaan. 

Julkisuuslain soveltaminen pyydettyihin asiakirjoihin 

Sovellettavat säännökset 

Julkisuuslain 4 §:n 1 momentin mukaan viranomaisilla tarkoitetaan tässä lais- 
sa: 
1) valtion hallintoviranomaisia sekä muita valtion virastoja ja laitoksia; 
2) tuomioistuimia ja muita lainkäyttöelimiä; 
- - -
4) kunnallisia viranomaisia; 
- - -
7) Ahvenanmaan maakunnan viranomaisia niiden huolehtiessa valtakunnan vi-
ranomaisille kuuluvista tehtävistä maakunnassa; 
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8) lain tai asetuksen taikka 1, 2 tai 7 kohdassa tarkoitetun viranomaisen pää-
töksen perusteella tiettyä tehtävää itsenäisesti hoitamaan asetettuja lautakuntia, 
neuvottelukuntia, komiteoita, toimikuntia, työryhmiä, toimitusmiehiä ja kun-
nan ja kuntayhtymän tilintarkastajia sekä muita niihin verrattavia toimielimiä. 

Julkisuuslain 5 §:n 2 momentin mukaan viranomaisen asiakirjalla tarkoitetaan 
viranomaisen hallussa olevaa asiakirjaa, jonka viranomainen tai sen palveluk-
sessa oleva on laatinut taikka joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä 
varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa. 

Oikeudellinen arviointi 

Tilaajapäällikkö ei ole valituksenalaisella päätöksellään kieltäytynyt maan- 
käyttö- ja rakennuslain 66 §:n 2 momentissa tarkoitetun viranomaisneuvotte-
lun muistion antamisesta vaan ainoastaan Pispalan asemakaavojen ohjausryh-
män sekä Pirkanmaan ympäristökeskuksen ja Tampereen kaupungin asema-
kaavasuunnittelun työpalaverien pöytäkirjojen ja muistioiden luovuttamisesta.

Kunnallisten viranomaisten asettamat apu- ja valmisteluelimet eivät ole julki-
suuslain 4 §:ssä tarkoitettuja viranomaisia. Tällä rajauksella ei ole kuitenkaan 
tarkoitettu rajoittaa asiakirjojen julkisuutta. Asiakirja on viranomaisen asiakir-
ja, jos se on viranomaisen hallussa. Koska edellä mainitut apu- ja valmistelu-
elimet eivät ole erillisiä viranomaisia, vaan kunnallisen viranomaisen sisäisiä 
orgaaneja, ovat niiden asiakirjatkin julkisuuslain 5 §:stä ilmenevin rajoituksin 
asianomaisen kunnallisen viranomaisen asiakirjoja. Pispalan asemakaavojen 
ohjausrymän laatimat asiakirjat ovat Tampereen yhdyskuntalautakunnan alai-
sen hallinnon hallussa ja siten sanotun kunnallisen viranomaisen asiakirjoja.

Pirkanmaan ympäristökeskuksen ja Tampereen kaupungin asemakaavasuun-
nittelun työpalavereissa on ollut kyse asemakaavan valmisteluun liittyvästä 
kunnan ja valtion viranomaisen yhteydenpidosta. Tällaisessa viranomaisten 
keskinäisessä yhteydenpidossa, jota varten ei ole perustettu erillistä julkisuus-
lain tarkoittamaa viranomaista, syntyvät asiakirjat ovat julkisuuslain 5 §:n 
2 momentin mukaan sen yhteydenpitoon osallistuvan viranomaisten asiakirjo-
ja, jonka hallussa ne ovat. Hallinto-oikeus pitää selvänä, että kyseiset Tampe-
reen kaupungin tiloissa pidetyistä neuvotteluista kaupungin omille asiakirja-
pohjille laaditut asiakirjat ovat olleet Tampereen yhdyskuntalautakunnan alai-
sen hallinnon hallussa. Tätä osoittaa jo sekin, että tilaajapäällikkö on katsonut 
olevansa toimivaltainen päättämään niiden antamisesta. 

Koska valituksenalaisella päätöksellä Raevaaralta evätyt ohjausryhmän ja työ-
palaverien pöytäkirjat ja muistiot ovat olleet julkisuuslaissa tarkoitetun kunnal-
lisen viranomaisen hallussa, Raevaaran asiakirjapyyntöä ei ole voitu hylätä sil-
lä tilaajapäällikön päätöksessä mainitulla perusteella, että kyseinen ohjausryh-
mä ja työpalaverit eivät ole julkisuuslain mukaisia viranomaisia. Koska tilaaja-
päälliköllä on ollut asiasta toinen käsitys, hallinto-oikeus palauttaa asian tilaa-
japäällikölle uudelleen käsiteltäväksi.

Oikeudenkäyntikulut 

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen 
korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos
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erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä 
joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Mitä tässä pykälässä ja 
75 §:ssä säädetään asianosaisesta, voidaan soveltaa myös päätöksen tehnee-
seen hallintoviranomaiseen. Saman pykälän 2 momentin mukaan harkittaessa 
julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, 
onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä. 

Oikeudenkäynti hallinto-oikeudessa on johtunut julkisuuslain säännösten vir-
heellisestä soveltamisesta. Tämän vuoksi ja asian lopputulos huomioon ottaen 
olisi kohtuutonta, jos Raevaara joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa va-
hinkonaan. Raevaara ei ole ilmoittanut, mihin toimenpiteisiin tai kuluihin hä-
nen oikeudenkäyntikuluvaatimuksensa perustuu. Hallinto-oikeus arvioi asian 
laatuun nähden kohtuulliseksi korvaukseksi oikeudenkäynnin vuoksi tehdystä 
työstä 200 euroa. Vaatimus hylätään enemmälti yksilöimättömänä ja selvittä-
mättömänä. 

Sovelletut oikeusohjeet Perusteluissa mainitut 
Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 mom ja 75 § 2 mom 
Oikeudenkäymiskaari 21 luku 14 § 1 mom 

Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. 

Valitusosoitus on liitteenä (hallintovalitus). 

Esittelijä Jussi-Pekka Lajunen 

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Reima Nieminen,
Riitta Jokioinen ja Matti Haapaniemi.

Jakelu 

Päätös Valittajalle saantitodistuksin 

Jäljennös Tampereen kaupungin konsernihallinto, kaupunkiympäristön kehittäminen,
tilaajapäällikkö

kak


