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Viite Lausunto Suomen Rautatiematkustajat ry:n valituksen johdosta
(kts. KHO:n päätös 2.3.2011 taltio 527 Dnro 3176/1/09

Asia Suomen Rautatiematkustajat ry:n valitus liikenne- ja viestintäminis-
teriön päätöksestä 6.6.2011 LVM/464/08/2011, jonka mukaisesti
ministeriö käsitteli uudelleen Tohmajärven yÖjunaliikennettä koske-
neen asiakirjapyynnön ja siihen annetun liikenne- ja viestintäminis-
teriön päätöksen 14.9.2009.

1. Asian taustaa:

1. Kalevi Kämäräinen tilasi 12.8.2009 liikenne- ja viestintä ministeriön kir-
jaamosta jäljennökset asiakirjoista, jotka koskivat sisämaan yöjunayhte-
yksistä ennen syyskuuta 2006 tehtyjä selvityksiä.

2. Liikenne- ja viestintä ministeriö luovutti Suomen Rautatiematkustajat
ry:lle sen pyytämät asiakirjat lukuun ottamatta rata osa- ja vuorokohtai-
sia kannattavuus laskelmia. Päätöksen mukaan rataosakohtaiset ja vuo-
rokohtaiset kannattavuuslaskelmat ovat salassa pidettävää aineistoa vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §: n 20 kohdan mu-
kaisesti.

3. Yhdistyksen valituksen johdosta Korkein hallinto-oikeus palautti 2.3.2011
(taltio 527 Dnro 3176/1/09) tekemällään päätöksellä asian liikenne- ja
viestintä ministeriölle asian uutta käsittelyä varten, koska ministeriön
päätöstä ei ollut perusteltu hallintolain 45 §: n 1 momentissa edellytetyllä
tavalla. .

4. Päätöksellään 6.6.2011 liikenne- ja viestintäministeriö pysytti 14.9.2009
tehdyn päätöksen. Ministeriö perusteli päätöstään muun muassa sillä, et-
tä rataosa- ja vuorokohtaiset kannattavuuslaskelmat sisältävät yksityis-
kohtaista tietoa VR-Yhtymä Oy:n kustannus rakenteesta, katteista ja
kannattavuudesta. Vaikka VR-Yhtymä Oy on kokonaan valtion omistuk-
sessa, yhtiöön sovelletaan osakeyhtiölakia, eikä ministeriöllä ole edelly-
tyksiä asettaa valtio-omisteista osakeyhtiötä muita osakeyhtiöitä huo-
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nompaan asemaan. Lisäksi ministeriö totesi pyytäneensä VR-Yhtymä
Oy:ltä näkemystä siitä, voisiko asiakirjat luovuttaa. VR-Yhtymä Oy il-
moitti vastustavansa tietojen antamista. Ministeriö katsoi, että tilannear-
vion ja VR-Yhtymä Oy:n antaman mukaan olisi perusteltua rajoittaa
asiakirjajulkisuutta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain
24 §: n 1 momentin 20 kohdan mukaisesti.

5. Sähköpostiviestissään 23.6.2011 Kalevi Kämäräinen pyysi saada kopion
asiakirjasta, joka sisälsi VR-Yhtymä Oy:n näkemyksen asiakirjojen julki-
suudesta (liite 1).

6. Elokuun 5 päivänä 2011 liikenne- ja viestintäministeriö lähetti kyseisen
VR-Yhtymä Oy:n laatiman ja 28.4.2011 päivätyn kirjeen tiedoksi Kalevi
Kämäräiselle (liite 2).

2. Liikenne- ja viestintäministeriön näkemys Suomen Rautatiematkustajat ry: n
valituksen laajuudesta ja perusteista

Elokuun 12 päivänä 2009 Kalevi Kämäräinen tilasi Suomen Rautatiematkusta-
jat ry: n puheenjohtajana tiedot asiakirjoista, jotka koskivat sisämaan yö-
junayhteyksistä ennen syyskuuta 2006. Ministeriö toimitti asiakirjat lukuun ot-
tamatta niitä Tohmajärven yöjunaliikenteen rataosakohtaisia kannattavuuslas-
kelmia tai vuorokohtaisia kannattavuuslaskelmia, joiden se katsoi kuuluvan
yrityssalaisuuden piiriin.

Nyt valituksen alaisena olevasta päätöksestä Suomen Rautatiematkustajat ry
vaatii ministeriötä luovuttamaan kaikkien niin sanottujen ostojunien rataosa-
ja vuorokohtaiset matkustajamäärätiedot ja liikevaihdon sekä muut sellaiset
liikenteen taloudelliset tilastotiedot, joiden salailulie ei ole laillisia perusteita.
Lisäksi valittaja vaatii oikeudenkäyntikulujensa korvaamista sekä viivästysko-
ron maksamista niille.

Aiemmin Savon radan yöjuna jaettiin Pieksämäellä kahteen osaan, jolloin osa
makuuvaunuista liikennöi Joensuuhun. Kun Lahden oikorata valmistui vuonna
2006, poistui aiemmin Joensuuhun ja Tohmajärvellekin liikennöinyt Savon ma-
ku uva unuyhteys.

Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla valmistellaan laajapohjaista liikenne-
poliittista selontekoa, jonka tarkoituksena kehittää Suomen liikennepolitiikkaa
sekä edistää tarkoituksenmukaista liikenneverkkoa Suomessa. Valtion talous-
arviossa osoitetaan vuosittain määrärahat rautateiden ostoliikenteelle.

Jatkuvien kirjelmien ja valitusten johdosta on epäselvää, mihin kaikkiin asioihin
valittaja haluaa saada muutosta. On mahdollista, että tehdyistä työtunneista
pitäisi valittajaa myös laskuttaa valtion maksuperustelain mukaisesti. Välillä on
myös ollut epäselvää, toimiiko Kalevi Kämäräinen omasta vai Suomen Rauta-
tiematkustajat ry: n puolesta, eikä minkäänlaista tietoa ole ollut siitä, millä ta-
valla Suomen Rautatiematkustajat ry kulloinkin on hänet valtuuttanut toimi-
maan yhdistyksen puolesta. Tämän vuoksi on jäänyt epäselväksi, onko ollut
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kyse Suomen Rautatiematkustajat ry:n valituksesta omassa asiassaan, Kalevi
Kämäräisen tekemästä kansalaiskirjeestä vai jostain muusta.

3. Ministeriön kanta valitukseen

Liikenne- ja viestintäministeriö katsoo, että ministeriön 6.6.2011 tekemässä
päätöksessä on arvioitu asianmukaisesti, mitkä seikat ovat vaikuttaneet pää-
tökseen salata asiakirjapyyntö rataosakohtaisten kannattavuuslaskelmien ja
vuorokohtaisten kannattavuuslaskelmien osalta. Tämän vuoksi liikenne- ja
viestintäministeriö pyysi VR-Yhtymä Oy:ltä sen kannan asiaan. VR-Yhtymä
Oy:n 28.4.2011 antama selvitys osoitti muun muassa että yhtiöllä oli jul-
kisuuslain 24 §: n 1 momentin 20 kohdan mukainen intressi edellyttää elinkei-
notoimintaansa koskevien tietojen salassa pitämistä. Tämä johtuu muun mu-
assa VR-Yhtymä Oy:n arviosta, jonka mukaan VR:n potentiaaliset kilpailijat
ovat erittäin kiinnostuneita kaikista VR: n liiketoimintaan liittyvistä kustannus-
ym. tiedoista.

Liikenne- ja viestintäministeriö pitää Suomen Rautatiematkustajat ry: n valitus-
ta perusteettomana ja katsoo, että ministeriö on menetellyt asiassa oikein ja
voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Liikenne- ja viestintäministeriö kiistää Suomen Rautatiematkustajat ry:n vaa-
timuksen oikeudenkäyntikuluista.

Osastopäällikkö,
ylijohtaja

~~
Minna Kivimäki

Hallitusneuvos
~~

Pekka Kouhia

Jakelu: Kansliapäällikkö Pursiainen
kirjaamo

Liitteet: 1. Kalevi Kämäräisen sähköpostiviesti
23.6.2011 ja 5.8.2011

2. Liikenne- ja viestintäministeriön kirje 5.8.2011
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Viite: Sähköpostiviestinne 23.6.2011

Asia: Asiakirjatilaus VR-Yhtymä Oy:n näkemyksestä asiakirjojen julkisuudesta

Hyvä Kalevi Kämäräinen,

Oheisena pyytämänne VR-Yhtymä Oy:n näkemys koskien liikenne- ja viestintåministeriölle
toimitettujen kannattavuuslaskelmien salassapitoa.

Syynä siihen, että lähetän pyytämänne ja VR-Yhtymä Oy:ssä 28.4.2011 päivätyn muistion
hieman myöhässä, johtuu siitä että asiaa valmistellut virkamies oli asiakirjapyyntönne ajan-
kohtana aloittanut vuosilomansa ja tultuaan takaisin töihin heinäkuun puolivälin jälkeen, ei
ollut työhuoneen vaihtamisen vuoksi voinut välittömästi hoitaa asiaa.

UikennejärjesteJmäyksikön päällikkö,
hallitusneuvos

[' 0) 'Crurxt'lY~Kivimäki 1

"

Osastopäällikkö,
ylijohtaja

Tiedoksi: kirjaamoV"
VR-Yhtymä Oy, divisioonajohtaja Antti Jaatinen
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lUKIENI\HE- JA VXIESTXNTÄMINl[STIERIÖllE TOIMITIETirUlEN
C<ANNATTAVUU§lA,§KIEMIEN SALASSAPITO

1. lUike§<PJDi:JisuudenkäsitteeSitä

Julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä vkanomaisen asiakirjoja
ovat, jottei erikseen toisin säädetä, asiakirjat, jotka sisältävät tie-
toja yksityisestä H1ke-tai ammattisalaisuudesta. Julkisuuslain 24
§:n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitetunlHkesaiaisuuden sisältöä
on käsitelty mm. Korkeimman hallinto-oikeuden tapauksessa
2007:83, jossa viitataan myös jutkisuuslain esitöihin. Ratkaisun
perusteluissa todetaan mm. seuraavaa:

IIUikesat'aisuudenkäsitettä ei ole määritelty julkisuuslaissa taikka
muuanakaan lainsäädännössä. Hatl:ituksenesityksessä julkisuus-
laiksi (HE 3-0{1996vp, s. 95) todetaan! että litkesalaisuudel1atar-
koitetaan yt,eensä taloudel!l'isluonteisia,lähinnä kaupankäynnin
alaan kuuluvia yrityksen salaisuuksia.

Mainittuun haHituksen esitykseen sisättyvissä julkisuuslain 24 §:n
yksityiskohtais'iss3 perusteluissa viitataan rikoslaissa käytettyyn
yrityssataisuuden käsItteeseen ja todetaan seuraavaa: IIYrityssa-
laisuu(Jie/~atarkoitetaan rikoslaissa ffike- tai ammattisalaisuutta
taikka muuta vastaavaa efinkeinotolmtintaa koskevaa tietoa! jon-
ka elinkeinonharjoittaja pitää salassa ja jonka ifmaiseminen olisi
omiaan aiheuttamaan talouclcef11stavahinkoa joko hänelle tai tol-
seNe e/iinkeinonharjoittajaN:e,joka on uskonut tiedon hänelle. Yri-
tyssafaisuucfe#e pidetään tunnusomaisena, että se sisältää elin-
keino toimintaa koskevaa tietoa. Yrityssalaisuuden alalajeja ovat
määritelmän mukaan lifke- ja ammattisalaisuudet. Yrityssalaisuus
voi koskea paitsi tuotteiden valmistusmenetelmiä ja tuotekehitte-
lyä myös kaupalNs-taloudel1isia,hallinno/ilis-organsatorisiaja yh-
teislwnnallisfa tietoja. Rl1<.oslafssatarkoitetun yrltyssalalsuuden
tunnusmerkkeja ovat myös tieclon haltijan salassapitotahto ja sa-
lassapftofntressi seka tiedon tosiasialNnen salassapito. "

Hai4ih.rksenesityksen mukaan julkisuusiain 24 §:n 1 momentin 20
kond,assa ei o1,eomaksuttu rikoslaissa käytettyä yrityssalaisuuden
käsitettä sen vuoksi, että sal,assapFtoedeliyttäisi rikoslaissa
omaksutun määritelmän mukaan yrittäjän salassapitotahdon sel-
vittämtstä. Hallituksen esityksen mukaan momentin 20 kohta ko-
konaisuutena vastaa näine varauksineen yrityssalaisuudenkäsit-
teen alaa.
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Julkisuuslai'n24 §: n 1 momenttn 20 kohtC!atulkittaessa tulee ot-
taa huomi,oonsäännöksen tarkoitus, joka on yksityisen taloudelli-
sen edun suojaaminen (HE 30/1996 vp, s. 67). Salassapidon tar-
vetta tulee tarkasteHa sen elinkeinonharjoittajan näkökulmasta,
jonka Il'it<esatatsuudestaasiassa on kysymys. If

:20 VRa'i1 B"C1!1l:a1IJJ>Si9J-j~ vlUJorokohtaiset karmattavuuslaskelmat

EdeUäkohdassa 1 tarkoitettuun olkeuskåytäntöön ja julkisuuslain
esitöihin viitaten VR-yhtymä Oy (VR.)katsoo, että Suomen Rau-
tatiematkustajat ry:n pyytämiä VR:n rataosa- j.a vuorokohtaisia
kannattavuuslaskelmia on pidettävä julkisuuslaissa tarkoitettuina
IHkesalaisuuksinamm. seuraavin perustein:

0 Laskelmat sisältävät keskeisiä VR:n etinkeinotoimintaa
koskevia tietoja. Ottaen huomioon laskelmien sisältämien
tietojen yksityiskohtaisuuden ja että niistä on suoraan pää-
teltävissä mm. VR:n kyselseentliketoimlntaan liittyvä kus-
tannusrakenne katetietoineen, on selvää että kysymys on
sel'1aisistayrityksen kaupallis-taloudeJHsista ydintiedoista,
joita on käsiteltävä liikesalaisuutena (myös riippumatta sii-
tä, voisiko tietojen julkaisemisesta aiheutua yksittäistapa-
uksessa vahinkoa VR:l1e).

0 VR:ää (VR-YhtymäOy:tä) on kohdeltava myös julkisuus-
lain näköku~masta vastaavasti kuin muita liiketaloudellisin
perustein toimivia osakeyhtiö:itä.

0 Vastaavasti kuin muissa j.j:iketoiminnoissaan, VR:llä on vah-
va intressi ja tarve suojata taloudeHisia etujaan myös hen-
ki~:öiiikennekuljetuksiin li'ittyvässä li:iiketo:iminnassaan. I<an-
nattavuusiaskelmien joutuminen ki';p.aj~evientai potentiaali-
sesti ki~aj,J;evien el:inkeinonharjoittajcien tietoon antaisi näil-
le kil;pa:iluetua ja niiden ilma:iseminen olisi omiaan ai;heut-
tamaan VR:He taloudeHiista vahinkoa. Tältä osin on huo-
mion arvoista että: ~~..

0 Vaikka henkilöjunaHikenne tulee avautumaan kilpai-
luUeasteittain vasta vuoden 2019 loppuun mennes-
sä, VR:n potentiaaliset kilpaHijattulevat aloittamaan
markkinoille tuloon U'ittyvätvarlmtstelunsa useita
vuosia ennen varsinaisen IHketoiminnanaloittamista.
Esimerldksi lähiUikenteeseen odotetaan kilpailuajo
1.1.2018 ja arviDmme mukaan kHpaHijoidenmarkki-
navalmistelut tuievat täftä osin alkamaan jo noin
vuonna 2014. Potentiaaliset kilpaHijatovat siten erit-
täin kiinnostuneita kaikista VR:n liiketoimintaan liit-
tyvistä kustannus- ym. tiedDista. SaamaHa jonkin
reitin kustannustledot käyttöönsä potentiaaliset kH-
pa:il1jatvoivat analogisesti soveltaa tätä tietoa muil-
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lekin reiteille, koska kyseessä on samat kustannus-
komponentit. Näin tulevat kilpailijat olisivat VR:ä
edulllsemmassa asemassa siksi, että heillä on tie-
dossaan VR:n kustannusrakenne, mutta ei päinvas-
toin. Usåksi on huomioitava, että edellä mainitut
VR:n henkl1öltikenteeseen IHttyvätyksinoikeudet
koskevat ainoastaan tämän hetkistä henkilöliiken-
teen rataverkkoa .

0 HenkilöHikenteenkutjetusmarkkinateivät rajoituai-
noastaan rautatiekutjetuksiin, eikä salassapidon tar-
ve siten ole rajoitettu ainoastaan rautateillä toimiviin
kilpailijoihintai potentiaalisiin kilpailijoihin.Henkitö-
liikenteen kuijetusmarkkinolUa VRon kilpaillutja tu-
lee myös jatkossa ki:JpaHemaanesim. linja-
autoliikenteen harjoittajien kanssa.

0 Edellämainituistasyistä myöskäänsilläseikalla,että
VRei enää harjoita tHkennettä yksittäisillä tieto-
pyynnön kohteena olleista reltelstä, ei ole merkitystä
asian ratkaisemisen kannalta.

6 Mikälikyseessä olevan kaltaisiayksityiskohtaisiakaupallis-
taloudellisia tietoja ei käsiteltätslliikesalalsuuksina, voisi se
vaarantaa myös yleisemmin yksityisten toimijoiden haluk-
kuuden luovuttaa tietoja viranomaistahoille. VR:n, kuten
sen (tulevien) kilpailijoidenkinon voitava luottaa siihen,
ettei liikesalaisuuksia luovuteta viranomaisten toimesta kil-
pailijoiden tai potentiaalisten kilpailijoidenkäyttöön, riip-
pumatta siitä miltäperusteella liikesalaisuuksia on kerätty.

Q Tietojen levittämisetlä voisi oUa myös kilpaiJua ja markki-
nofdeFltoimivuutta vääristäviä vaikutuksia.

VR-YHTYMÄ OY

Matkustajamkenne

Antti Jaatinen
divisioonajohtaja


