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OllI MÄEnPÄÄ

J ulkisuusperiaate pitää avoimen yhteiskunnan pyörät pyörimäs-
sä. toimiva viestintä on öljyä tietoyhteiskunnan rattaissa. Avoin 
kansalaisyhteiskunta, osallistumisoikeudet ja sananvapaus voivat 

toteutua vain, jos luotettavaa tietoa on saatavilla ilman aiheettomia ra-
joituksia. 

nyt julkaistavaan tutkimukseen sisältyvät tiedot hallinnon julki-
suudesta osoitt avat, ett ä nämä ylevät lähtökohdat vastaavat - ainakin 
arkipäivisin - vain paikoitellen viranomaistoiminnan todellisuutt a. 
käytännössä julkisuuden kuva on monivivahteinen ja kontrastejakin 
voidaan havaita, puhumatt akaan suoranaisista julkisuuden ja avoimuu-
den aukoista.

Julkisuuskäytäntöihin kohdistuvien testien mukaan viranomaisilta 
on saatavissa myös tylyä kohtelua, vajavaista palvelua, salailua ja puut-
teellisia rekisterejä. Maksujakin tiedon saamisesta peritään, vaikka pyy-
dett äessä on voitu saada myös julkista aineistoa. Mitenkään yhtenäises-
ti ei julkisuus ainakaan käytännön hallinnossa toimi.

Oikeuskäytännön perusteella ongelmia on ainakin kolmenlaisia. 
Viranomaiset lyövät laimin neuvontavelvollisuutt aan, eivät riitt ävästi 
selvitä pyydett yä asiaa, ja tietopyyntöön voidaan yksinkertaisesti jätt ää 
kokonaan vastaamatt a. On syytä epäillä, ett ä viranomaiset salaavat ai-
neistojaan myös perusteett omasti.

kiintoisa kysymys onkin, miksi julkisuuden toteutt aminen edelleen 
takkuaa hallintokoneistossa. uudistett u julkisuuslaki on sentään ollut 
voimassa reilun vuosikymmenen. suomi ylpeilee julkisuusperiaatt eel-
laan, joka on toimivan ja luott amukseen perustuvan yhteiskunnan kes-
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keinen elementti – suorastaan suomi-brandin keskeinen tekijä. Ja avoi-
muutta ja toimivaa viestintää pidetään nykyään jo yritysmaailmassakin 
kilpailuvalttina. 

Julkiseen hallintoon on viime aikoina omaksuttu mitä erilaisim-
pia liike-elämän toimintamalleja, mutta avoimuusoppia ei ainakaan 
vielä. Ehkä nyt alkaisi olla aika mallioppimiselle myös viranomaisten 
toiminnassa, jos lainsäädännön noudattamista pidetään hankalana ja 
liian vaativana! Voisi olla mielenkiintoista selvittää, olisiko julkisuus 
viranomaisille houkuttelevampaa, jos sitä alettaisiin markkinoida ja 
konsultoida uutukaisena management-oppina. Miten kuulostaisi vaik-
kapa ”New Public Administration”? tällaisen uuden avoimen hallinnon 
mallit ja hyvät käytännesäännöt löytyvät kyllä myös julkisuuslaista, jos 
niin halutaan. 

Aivan tuoreessa valtionhallinnon viestintäsuosituksessa todetaan 
viestinnän merkityksen yhteiskunnassa kasvaneen, mikä luo odotuksia 
myös valtionhallinnon viestinnälle. suosituksessa korostetaan jokaisen 
viranomaisen vastuuta huolehtia asianmukaisesta viestinnästä toimi-
alallaan. “Viestintä ei ole kuitenkaan vain velvollisuus, vaan mahdolli-
suus toteuttaa viranomaiselle kuuluvia tehtäviä tehokkaasti.”

tämä on hyvinkin aiheellinen näkemys myös valtioneuvoston toi-
minnassa. Mahdollisuuteen ei kuitenkaan välttämättä ole viranomais-
ten toiminnassa tartuttu. nyt voitaisiin tarttua, kun käsillä on moni-
puolinen, laajapohjainen ja korkeatasoinen tutkimus julkisuudesta, 
julkisuuskäytännöistä ja julkisuuden ongelmista. sen pohjalta on hyvä 
luoda katse myös eteenpäin.


