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Liikenne-j a viestintdministeri
Asian aikaisemmatvaiheet
K alevi Ktimrirriinen on SuomenRautatiematkustajat ry:n p trheeniohtajajiiljennoksetsiliikenne-ja viestinteministerioltii
na pyytdnyt12.8.2009
ennensyyskuuta2006tehdyistiimikoskevista
sdmaanycijunayhteyksiii
joihin on viitattuliiyhteisistiiselvityksistii,
nisterionja VR Osakeyhtion
kansanedustaj
a Merja KylAnu Vehviliiisenvastauksessa
kenneministeri
(KK 17512009
vp). Kiimiirdinenon
lcisenkirjalliseenkysymykseen
pyynttinsii.
14.8.2009uudistanut
kirjelmiissiiviiliihettiimdssddn
Kcimtirciinen
onministeriolle17.8.2009
en
viilisenostoliikennesopimuks
tannutministerionj a VR Osakeyhticin
raportoimi7 $:iiiin,jonkamukaanVR Osakeyhtio
1.1.2005-31.8.2006
tuloskehitysniikymistd
ostoliikenteen
kolmekertaavuodessa
nistericille
oidenmuutosmyynninraportoinninsekii tiedossa olevienkustannustekij
kehittymiYhtid raportoimyoskoko henkiloliikenteen
ten perusteella.
VR Osakeyhtiotoimittaaseuraavan
40 $:nmukaisesti
sestii.Rautatielain
tuloistaja kustantiedotostoliikenteen
mennessd
vuodenmaaliskuuhun
Kiimiirdinenon tiedustellut,onkoministerion
nuksista.Kirj elmiissiiiin
ylitarkastajan
Kiimiirdiselle17.8.2009antamavastausymmdrrettdvd
tarkoisopimuspykiiliissii
hallussaei ole mainitussa
niin, ettdministericin
ja tietoja.
tettujaraportteja
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Kcimrirriinen onkirjelmiissiiiin, jonka liihettiimisajankohtaei ilmene asiakirjoista, pyytiinyt saadaministericiltii asiakirjat,jotka sillii on hallussaan
edellii mainitun ostoliikennesopimuksen
7 $:n nojalla sekii asiakirjat,joiden perusteellaministerinvastauskirjalliseenkysymykseenKK
17512009vp on annettu.
Kcimrirtiinenonvielii kirjelmiissii?in
2.9.2009ministeriolleuudistanut
alun perin 12.8.2009tekemiinsdasiakirjapyynncin.
Lii kenne-i a viesti ntiiministeri d on asiakirjapyptoj enj ohdostaantamassaanpZiiit<iksessd
| 4.9.2009todennuttoimittavansapiiiitoksenohessa
Kiimiiriiisenpyytiimiin aineiston.Ministerio on lausunut,ettd aineistoei
sisiillti rataosakohtaisia
joieikd vuorokohtaisiakannattavuuslaskelmia,
den ministeri<ikatsoo olevan salassapidettiiviiii aineistoaviranomaisten

20kohdan
glletunlain24g:n1momentin
mulo1Tip,1lj,yl5Sy*{tp
kabn.Minisidfibh']iebtbklbnliiteluettelon

mukaanK?im2iriiiselle
on toimitettumuistioll .4.2005sisdmaan
yojunaliikenteestd,
muistio
26.5.2005 sisdmaan
ycijunienmatkustaj
amddristd,
muistio 12.4.200
6,
joka koskeeehdotusta
Lapinycijunanajamisesta
Kajaaninkautta,muistio 2.5.2005henkil<ijunaliikenteen
yhteiskuntataloudellisesta
ostamisen
kannattavuudesta,
muistioLVM-sopimuksen
ostosopimuksesta
vuodelta
2005sekiiasiakirjaLVM-clearingVR Henkiloliikenne
vuosi2006
(luonnos5.2.2007).
Korkeinhallinto-oikeuson 2.3.2011antamallaan
piiiitokselliitaltio 527
SuomenRautatiematkustajat
ry:n valituksesta
kumonnutliikenne-ja
ja palauttanut
viestintiiministericin
piiiit<iksen
asianministeriolleuudelleenkiisiteltiiviiksi.
perusteluina
Piiiitciksen
on lausuttumuunohella,ettd
ministericinpiiiitostiiei ollut perusteltuhallintolain45 $:n I momentissa
g4gltytgty.l,l-EJpy+-11p,
puutteellisuuson merkinnyt,ettdedelPe5ustelujen
lyykset asianoikeudelliseen
arviointiinovatpuuttuneet.
Liikenne-j a viestintriministeriiinvalituksenalainen
p iliitiis
Liikenne-ja viestintciministerid
on, asianuudelleenkiisiteltyiiiin,valituksenalaisellapiititoksellaan6.6.2011 pysyttan:1t14.9.2009tekemiinsiipiiiiPerusteluinaon lausuttu seuraavaa:
fciksen.
Rataosa-j a vuorokohtaisetkannattavuuslaskelmatovat VR-Yhtizmii
Oy:n liikesalaisuuksia.Liikesalaisuudetovat viranomaistentoiminnan
julkisuudestaannetunlain (julkisuuslain)24 $:n I momentin20 kohdan
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perusteellasalassapidettiiviiiviranomaisenasiakirjoja.Lainkohdassaliikesalaisuuksiksirinnastetaanasiakirjat,jotka sisdltdviittietoja muusta
vastaavastayksityisenliiketoimintaakoskevastaseikasta,jos tiedon antaminen niistii aiheuttaisielinkeinonharjoittajalletaloudellista vahinkoa,
ja kysymys ei ole kuluttajien terveydentai ympiiriston terveellisyyden
suojaamiseksi tai toiminnasta haittaakdrsivien oikeuksien v alvomi seksi
merkityksellisistiitiedoistatai elinkeinonharjoittajanvelvollisuuksiaja
niiden hoitamistakoskevistatiedoista.
Julkisuuslainesitoissdviitataanrikoslaissakiiyettyyn yrityssalaisuuden
Yrityssalaisuudellatarkoitetaantietoa,jonka elinkeinonharkdsitteeseen.
ja jonka ilmaiseminenolisi omiaanaiheuttamaantajoittaja pitiiii salassa
loudellistavahinkoa.Yrityssalaisuusvoi koskeatuotteidenvalmistusmenetelmid,tuotekehitystiitaikka kaupailisia,hallinnollisiaja yhteiskunnalJuilisia tietoja. Merkitystdon myos tiedon haltijan salassapitotahdolla.
suojataanyksikisuuslain24 $:n I momentin20 kohdansoveltamisessa
tarvettaiiikesalaityisen taloudellistaetuaja tarkastellaansalassapidon
Liikenne-ja viestintdministerioon tiedussuudenhaltijan nZikokulmasta.
tellut VR-Yhtymii Oy:n niikemystii pyydettyj en asiakirjoj en luovuttamisesta.YhtiQ on vastustanuttietojen antamistaja katsonut, ettd tiedot ovat
tosiasiallisestisalassapidettiiviii.
pdiittyVR-Yhtymii Oy:llii tiill?ihetkellii olevat yksinoikeussopimukset
iiikenneseudun
vuoden2019 lopussa.Helsingin
vdt kaukoliikenteessd
(aikaisemmin
Piiiikaupunkiseudunyhteistyovaltuuskunta)
kuntayhtymii
ja VR-Yhtymii Oy (aikaisemminVR Osakeyhtio)tekiviit 3 I .10.2005uujonka mukaanHSL ostaaVR:ltii suoritepeden sopimuskokonaisuuden,
nisteidbnHst^-Iiikdntbbnoperoirurinja liikenteenhoidonyleisetpalvelut
vuoden 2017 loppuun.Alalle pyrkivien valmistelujenliikenteenaloittamiseksi voidaanhyvin olettaaolevankiipnissii jo nyt. Tietyn rataosan
aikaisempia kustannustietoja hyviiksi kiiyttiien on mahdolli sta arvioi da
ja hinnoitteluntasoa.Tiistd voi
muiden osuuksienkustannusrakennetta
etuatulevissakilpailutilanteissajopa muissaliikensyntyii perusteetonta
nemuodoissa.Myos linja-autoliikenneja lentoliikenneovat osahenkiloliikenteen liikennemarkkinaa.
Liikenne- ja viestintiiministerio tukeejulkista liikennettd monin tavoin.
Kaikkien liikennemuotojentukemistakoskeviapiititoksiiivalmisteltaessa
ministericin tietoon tulee liikesalaisuudenpiiriin kuuluvaa tietoa. Vaikka
kyseessdon osakeVR-Yhtymii Oy on kokonaanvaltion omistuksessa,
ja
Liikenne- viestintiiministerio
yhtio, johon sovelletaanosakeyhticilakia.
'.q
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vastaaliikennealan lainsiifidiinncistiikun taasVR-Yhtymd Oy:n omistajaohjaus on valtioneuvostonkanslian vastuulla. Liikenne- ja viestintiiministericintiedossaei ole oikeudellisiaperusteita,joiden mukaanVR-Yhtymii Oy:n toimintaan pitiiisi soveltaajotain muuta erityislainsiiiidiintoii
kuin osakeyhticilakia. Valtio-omi steistenosakeyhticiiden kuten mycis
kuntien omistamienosakeyhticiidenerityisasemaaon purettu ja puretaan
edelleen.Toisaaltaei ole edellytyksidasettaavaltio-omisteisiaosakeyhtioite muita osakeyhtioitiihuonompaanasemaan.Kaikkien toiminnanharjoittajienon voitava luottaaviranomaistoiminnanlaillisuuteenja siihen, ettd ministeri<iei perusteettomastiluor,uta liikesalaisuudensisiiltiiviii tietoja ulkopuolisille.
Rataosa-ja vuorokohtaisetkannattavuuslaskelmatsisiiltiiviit yksityiskohkatteistaja karurattaista tietoa VR-Yhtymii Oy:n kustannusrakenteesta,
tavuudesta.Kannattavuuslaskelmienluovuttaminen ulkopuolisille j a niiden pZiiityminenjulkisiksi tulon kautta potentiaalistenkilpailijoiden tietoon antaisi niiille kilpailuetua ja olisi omiaan aiheuttamaanVR-Yhtymii

9y:1:P19**.i1i*l$$s"
onkinpiiiisiiiintci,on tdssdtilanteessaolemassa
Vaikkaasiakirjajulkisuus
julkisuuslain24 $:n 1 momentin
perustelutrajoittaaasiakirjajulkisuutta
20 kohdanmukaisesti.
Kiisiffelv korkeimmassahallinto-oikeudessa
tajat ry ofi valituksessaanvaatinut,ettdliikenneSuomenRautatiematkus
ja viestintiiministericin
pii2itoskumotaanja yhdistykselleluovutetaanmija vuoroostojunienrataosakaikkienniin sanottujen
nistericinsalaamat,
ja liikevaihtosekdmuut sellaisetliikenkohtaisetmatkustajamiiiiriitiedot
joidensalaamiseen
ei ole laillistaperustettilastotiedot,
teentaloudelliset
ta. Lisiiksi yhdistyson vaatinut,ettdministericivelvoitetaankorvaamaan
laillisine korkoineen.
yhdistyksen oikeudenkAyntikulut
perusteluinaon esitettymuunohellaseuraavaa:
Vaatimusten
toiminnanjulviranomaisten
soveltama
Ministerionsalaamisperusteena
24 $:n 1 momentrn20kohtaei
annetunlain (julkisuuslain)
kisuudesta
perussanamuodon
Siiiinnoksen
olevaanasiaan.
sovellukysymyksessd
piiteellavaltionkokonaanomistamayhtio ei kuulu sensoveltamisalan
riin.
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muuttamisesta
osakeyhtioksiannetunlain esitciistiiilValtionrautateiden
asemaa
menee,ettii mainitullalailla ei tarkoitettuheikentiiiikansalaisten
suhteen.Lakitekstikiiiinei sisiillZimitbiin,jonesimerkiksitiedonsaannin
j ohtopii?itos.
pitiiisitehdiitoisenlainen
ka perusteella
j a omistajaohjauksesta
annetunlain esityotkin
Valtionyhtioomistuksesta
ja senliikesalaiyrityksestii
osoittavat,
ettiikysymysei ole yksityisestii
Arkijiirkikin sanoo,ettii valtio voi kokonaanomistamassaan
suudesta.
ja yhtiiijUirJestyksessii
yhticissii
tehdiiasioitatoisinkuin osakeyhtiolaissa
kentiesedellytetiiiintai yhtionhallitushaluaa.
MikAhjulkisuuslarn2|$:n 1 momentin20 kohtakuitenkintulisi sovelkoskevakokonaisharlettavaksi,siiniiedellytettysalassapitointressejii
jiitetty
perusteella
asiakirjatolisi
Kokonaisharkinnan
kintaon
tekemiittd.
pitiinytjulkistaa.

vR-Yhtymd
oy:nniikopaaibiia
Ministerion
"iift'ffii.idftitariaa"
joten
murtamiseen
onjiiiinyt kokomahdollisuussalassapidon
kulmasta,
naanpunnitsematta.
mukaisiinvelvolKoskaostoliikennesopimukses
saviitataanrautatielain
oittajan
li suuksiin,kysymyksessd olevattiedotkoskevat elinkeinonharj
julkisuuslain
joita
ja
24 $:n
ei
tietoja
velvollisuuksia niidenhoitamista,
on ymp2i1 momentin20kohdanperusteella
saasalata.Rautatieliikenne
stii voidaanpitii2imainitunlainkohdan
ri stoystiivlillistii,j otensalauspdiito
vastaisena
mydssiksi,ettii kysymyson kuluttajienterveydentai ympiitiedoista.
ristonterveellisyyden
suojaamistakoskevista
julkaiseminenei voi
Tuettujenjunien talous-ja matkustajamddrdfiietojen
myoskdiinaiheuttaaelinkeinonha{oittajalle taloudellistavahinkoa,kosTukeasaavain VR-Yhka julkaiseminenei vaikuttaisiyhtion asemaan.
tymii Oy, ei kukaanmuu.Joshenkiloliikenteenkilpailutilannemuuttuu
tievuonna2017tai20l9, vuotta2006koskevillaja sitii aikaisemmilla
doillaon mahdollisillekilpailijoillevain historiallistamerkjtystii.Julkisestituettujenjunienlukujaon voitavajulkistaa,koskaliikeriskilliikin
tietoja.
ajetuistayhteyksistdannetaan
taon epdseivissd
Julkisuuslain
esitoidenmukaansalaamisperusteita
pauksissatulkittavajulkisuuttasuosivasti.Kun ministericilldei tunnu
olevankiinnostustaliikkumistarpeidentyydytemiseen,kansalaisilla pi junienkulkeyhticistii
tiiii olla mahdollisuus
saadatietojaomistamastaan
j ohtuvanhaitankiirsij ciiniikin.
mattomuudesta
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ministerionolisi tuilut tehdii
14 $:n4 momentinperusteella
Julkisuuslain
piiiitoksensiiviimeistiiiinkuukaudenkuluttuasiitii, kun sesaitiedonkorNyt aikaakului noin
palautuspiiiit<iksestii.
keimmanhallinto-oikeuden
kolme kuukautta.

erityisetperusteetkorvataoiVaikkayhdistyshiiviiiisikinvalituksensa,
Josministericiolisi edelliselliikerralla
keudenkiiyntikulutovatk2isill2i.
olisi tarpeeton.
tdmdvalituskierros
toiminutkutenlaissaedellytetiiiin,
esittdnyt,ettiivalitusja
on lausunnossaan
Liikenne-ja viestintriministeriti
en korvaamistakoskeva vaatimushyliitiiiin.Mini steoikeudenkiiyntikuluj
rici on lausunutmuunohellaseuraavaa:
johdostaon epdselviiii,
mihin asioihin
Jatkuvienkirjelmienja valitusten
muutoksia.
haluaa
saada
ry
SuomenRautatiematkustajat
mitkii seiMinisterionpiiritoksessii
6.6.2011on arvioituasianmukaisesti,
ja
kannatkat ovatvaikuttaneetratkaisuunsalatarataosa- vuorokohtaiset
I
28.4.201
antama
selviVR-YhtymiiOy:nministeriolle
tavuuslaskelmat.
tys osoittimuunmuassa,ettiiyhticilliionjulkisuuslain24 $:n 1 momenkosketn 20 kohdanmukainenintressiedellyttiiiielinkeinotoimintaansa
johtuu
muunmuassayhticinarviospit[mistii.Tiimii
vien tietojensalassa
jonka
kilpailijat ovaterittdinkiinnostuneita
mukaansenpotentiaaliset
ta,
kustannus-ynnbmuistatiedoisyhti<in
liittyvistti
liiketoimintaan
kaikista
Ia.
Suomen Rautati ematkustajat ty on vastaselityksessddn I ausunutmuun
ohella, ettii ministeririn lausunnossaei ole vastattuyhdistyksen esittiimiin valitusperusteluihin.Lisiiksi yhdistys on lausunut,ettd nyt tehty valitus on laajuudeltaanjaperusteiltaanpysynyt samanakuin ministerion
14.9.2009tekemiistiipiiZitoksestiitehty valitus, vaikka kiiytetyt ilmaisut
vaihtelevat.
Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkeinhallinto-oikeuson tutkinutasian.
on asiakirjojensisiiltiimistii
1. Valitushyletaiinsiltii osinkuin kysSrrnys
ja tulostakoskevisja
junavuorokohtaisia
rataosatuoffoja,kustannuksia
mukaanlukienmytis sarake"Hkm".
ta sarakkeista
ja asiapaMuilta osinliikenne-javiestirrtd-initt.ricinpiiiitoskumotaan
eksi Suolautetaanministericil
le pyydettyjen asiaki{akopioidenantamis
menRautatiematkustajat
ry:lle muiltakuin edelltitarkoitetuiltaosiltaan.
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hylAteen.
2. Vaatimusoikeudenkiiyntikuluj
en korvaamisesta
Perustelut
L Piiiiqsiaratkaisu
1ri" r '' r |-''!"r'-r''
Sovellettavat oikeusc)hjeet

toiminnanjulkisuudestaannetunlain (ulkisuuslaki) 1 $:n
Viranomaisten
tai
asiakirjatovatjulkisia,jollei tzissd
1 momentinmukaanviranomaisten
muussalaissaerikseen
toisinsiiiidetii.
tiedonsaantioikeukJulkisuuslain
3 $:nmukaantiissdlaissasiiiidettyjen
ja
on toteuttaaavoivelvollisuuksien
tarkoituksena
sien viranomaisten
muuttaja hyviiii tiedonhallintatapaa
viranomaistentoiminnassasekdanvalvoajulkisenvallanja julkistaayksiloilleja yhteisoillemahdollisuus
vapaastimielipiteensiisekiivaikuttaajulten varojenkiiyttoii,muodostaa
ja etujaan.
kisenvallankaptddnja valvoaoikeuksiaan
Julkisuuslain
9 $:n 1 momentinmukaanjokaisellaon oikeussaadatieto
viranomaisen asi akirjg:t?d g$l,9* lqlSlgtt,
pidett?iviistd
asiakirviranomaisen
Julkisuuslain10 $:nmukaansalassa
jastatai sensisillcistdsaaantaatiedonvain,jos niin erikseentdssdlaissa
siiddetiiiin.Kun vain osaasiakirjastaon salassapidettiivii,tieto on annetjulkisestaosasta,
jos seon mahdollistaniin, etteisalassa
tavaasiakirjan
pidettiiviiosatule tietoon.
pidettZivi2i
Julkisuuslain24
$:n I momentin20 kohdanmukaansalassa
jollei
erikseentoisins[ddetd,asiakirjat,
viranomaisen
asiakirjojaovat,
jotka sisiiltiiviittietojayksityisestii
saliike- tai ammattisalaisuudesta,
jotka sisiiltiiviittietojamuustavastaavasta
moin kuin sellaisetasiakirjat,
jos tiedonantaminen
yksityisenelinkeinotoimintaa
koskevastaseikasta,
niistii aiheuttaisielinkeinonhadoittajalle
taloudellistavahinkoa,ja kysymys ei ole kuluttajienterveydentai ympiiristtinterveellisyydensuojaamiseksitai toiminnastahaittaakiirsivienoikeuksienvalvomiseksimerkityksellisistiitiedoistatai elinkeinonharjoittajan
velvollisuuksiaja niiden
hoitamistakoskevistatiedoista.
Oikeudellinenarviointi
kiisitellytasianjulkiSillii seikalla,onkoliikenne-ja viestintiiministerici
14 $:n4 momentissa
miiiiriiajassa,
ei ole merkityssuuslai?r
tarkoitetussa
td arvioitaessa
sitd,onkoministerionpliitris tehdynvalituksenjohdosta
lainvastaisena
kumottava.
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Korkein hallinto-oikeuson tutustunutasiakirjoihin,joita liikenne-ja
piiiitdskoskeej aj otka Suomen
viestintiiministeridn
valituksenalainen
Rautatiematkustajat
ry on pyytiinytsaada.Aineistosisiiltiiiiministericin
ostoliiniin sanottua
VR Osakeyhtioltii
r,uosina2005ja 2006ostamaa
kanhenkilciliikenteen
kennettiikoskeviarataosa-j ajunavuorokohtaisia
olevattiedottuokoskeviatietoja,joita ovatsarakemuodossa
nattavuutta
ja vuorokohja
sekdmuitakinrataosatoista,kustannuksistatuloksesta,
vuosilta2005ja
taisiatietoja.Lisiiksiaineistosisiiltiiiiostoliikennettii
ja*y$g{Qkohtaisia
tietoja,kutentietoja
2006koskeviampilpkuir-r,qqtgg$e:
ja tulokkustannuksista
kokonaistuotoista,
vuosittaisista
ostoliikenteen
sestasekdministerionostamanhenkiloliikenteenostosummasta.
pidetAsiassaon arvioitava,ovatkoasiakirjojensisiiltiimiittiedotsalassa
VR Osakeyhtiiviii. Koskandmdtiedotkoskevatosakeyhtiomuotoisen
ticin,nykyisenVR-YhtymiiOy:n,harjoittamaatoimintaa,sovellettavaksi
ja vastaavia
yksityisenelinkeinotoimintuleeyksityisiiiliikesalaisuuksia
julkisuuslain
24 $:n 1 momentin20 kohta,
taakoskeviaseikkojakoskeva
ja julkisuuslain4 $:n 2 momentissa
tarkoiei sensijaanjulkisyhteis<ijen
ja vastaavialiiketoimintaakoskevia
tettujenyhteisojenliikesalaisuuksia
seikkojakoskevamomentin17kohta.
koskevanhallituksenesityksenHE 30/1998vp yksityisJulkisuuslakia
perusteluissa
kohtaisissa
todetaan24$:n I momentin20 kohdanosalta
ei laissaole tarkemmin
muunohella,ettii liike- tai ammattisalaisuutta
yleensiitaloudellisluonteisia,
tarkoitetaan
miiiiritelty.Liikesalaisuudella
yrityksen
Liikesalaisalaisuuksia.
l2ihinniikaupankZiynnin
alaankuuluvia
eli niin sanotun"know-hown"
suuteensisiiltyymycisyrityskokemusten
perustuvaataitoatiedonhyviiksikiiytossii.
suoja.Trimiion kokemukseen
Liikesalaisuusvoi olla mytistekninensalaisuus.Liike- ja ammattisalaimukaansalassapidettiiviiiilman lisiiedellysuudetolisivatehdotuksen
tyksiii.
todetaan,ettdrikoslain30 luwn
Edelleenhallituksenesityksessii
tarkoiyrityssalaisuuden
kiisitettii.Yrityssalaisuudella
11 $:ssiikiiytetii?in
taikkamuutavastaavaa
tetaanrikoslaissaliike- tai ammattisalaisuutta
pitiiii sakoskevaa
tietoa,jonka elinkeinonharjoittaja
elinkeinotoimintaa
ja
jonka
vataloudellista
lassa
ilmaiseminen
olisi omiaanaiheuttamaan
joka on uskonut
hinkoajoko hlinelletai toiselleelinkeinonharjoittajalle,
pidetiiiintunnusomaisena,
ettdsesitiedonhiinelle.Yrityssalaisuudelle
alalajeja
koskevaatietoa.Yrityssalaisuuden
siiltiiii elinkeinotoimintaa
j
Yrityssalaisuus
ovat mddritelmiinmukaanliike- a ammattisalaisuudet.
j a tuotekehittelyii
voi koskeapaitsituotteidenvalmistusmenetelmid
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ja yhteiskunnalhallinnollis-organisatorisia
myos kaupallis-taloudellisia,
li
Ii sia tietoja. Rikoslaissa tarkoitetunyrityssalaisuudentunnusmerkkej
ja
tiesekii
ovat myos tiedon haltijan salassapitotahto salassapitointressi
ei ole omaksutturikoslaissa
don tosiasiallinensalassapito.Siiiinndksessii
klisitettiisenvuoksi, ettti salassapitoedellytkiiytettytiyrityssalaisuuden
tiiisi rikoslaissaomaksutunm6iiritelmdnmukaanyrittajan salassapitotahdon selvittlimistli.
todetaanmuun ohella,ettii toiminnanharViel[ hallituksenesityksess?i
joittajan salassapitotahto
ei ole yksistiiiinratkaiseva,vaan viranomaisen
Virankokonaisuutena.
on arvioitavaasiaanliittyvat salassapitointressit
omaisenon kuitenkin asianmukaistaerityisestiepiiselvissti tapauksissa
kuulla yrittiijiiii sekiiottaaarvioinnissahuomioonyrittiij[n salassapitotahto sekdyrittiijdn tiedon aritamisenvaikutuksistaesittdmiitselvitykset.
Julkisuuslain24$:n 1 momentin20 kohtaatulkittaessatulee ottaahuomioon siiiinndksentarkoitus,joka on yksityisentaloudellisenedunsuojaaminen. Salassapidon
tarvettatulee tarkastellasenelinkeinonharioittajan niikdkulmasta,jonka toimintaakoskevistatiedoistaasiassaon kysymys'
-'--'
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SuomenRautatiematkustajatry:n pyytiimiit tiedot liittyviit VR Osakeyhti6n eli nykyisenVR-Yhtymli Oy:n elinkeinotoimintaan.Kun otetaan
huomioon,ettrirautateidenhenkildliikennekilpailee linja-auto-ja lentoliikenteenkanssaja ettii VR-Yhtymii Oy:n yksinoikeusharjoittaakotirataosa-ja vuoromaanhenkiloliikennettiirautateill?ion lakkaamassa,
kohtaistenliikenteenkannattavuuttakoskevientietojenj outuminenkilpailevien elinkeinonharjoittajientietoon antaisiniiille kilpailuetua.VRYhtymii Oy haluaapit[6 rataoi;- ja vuctiokohtaisettiedot salaisuuksiEdellii
naanja yhtiollii on objektiivisestiarvioidensalassapitointressi.
lausuttuunntihdenasiakirjojensislilttimiiirataosa-ja junavuorokohtaisia
tuottoja,kustannuksiaja tulostakoskevistasarakkeistailmenevilitietoia,
mukaanlukien myos sarake"Hkln" rataosa-ja junavuorokohtaistentietojen osalta,on ollut pidettliviiVR Osakeyhtitinja on pidetttiviiVR-YhVaikka SuomenRautatiematkustajat
tymii Oy:n liikesalaisuuksina.
ry ei
perusteella
yhtion kilpailija olekaan,sillii ei yleis6julkisuussiiiinndsten
ole oikeuttasaadan?iitlitietoia.
Sitii vastoin asiakirjoistailmeneviiimuita rataosa-ja vuorokohtaisiatietoja ja ostoliikennettiikoskeviamuita kuin rataosa-ja vuorokohtaisiatiekustantoja, kuten tietoja ostoliikenteenluosittaisistakokonaistuotoista,
nuksistaja tuloksestamukaanlukien sarake"Hkm" t[ssii yhteydessiiesitettynti sekdministeqdn osta:qqn4"+bitpliit e-nteenostosummasta,ei
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tai muullakaanperuspidettiiviniiliikesalaisuuksina
voidapitiiii salassa
teella.SuomenRautatiematkustajat
ry:llii on, kun otetaanhuomioonjulkisuuslain10 g, oikeussaadatieto pyytiimistiiiinasiakirjoistajulkisilta
!
osiltaan.
Lopputulos
ilmeneEdelliilausutunvuoksiasiaon ratkaistavaedeltiiratkaisuosasta
viilki tavalla.
2. Oik eudenkiiynti kului en korvaamista k oskeva r atkaisu
Koskavalitusosittainhyliitiiiinja koskaoikeudenkiiyntiiiei siltd osin,
kuin ministerionpiiiitoskumotaan,ole pidettbvdviranomaisenvirheestii
ry:lle ei, kun otetaanhuoSuomenRautatiematkustajat
aiheutuneena,
kormioon hallintolainkiiyttolain74 $, ole m[iirdttiivdmaksettavaksi
vaustaoikeudenkiiyntikuluista.
noudattakoot.
Tiitii kaikki asianomaiset
korkeimmanhallinto-oikeudensinetill2ij a esittelijiin
Vahvistetaan
allekirjoituksella.

//k k/"^'mfun'"',--"-Asian
esitterijii,
esittelijiineuvosMikko Rautamaa
Matti Pellonpiiii,Sakari
hallintoneuvokset
Asian ovatratkaisseet
Vanhala,HannuRanta,Mika Seppiiliija JukkaLindstedt.
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