
..((i ~
:IuIi --(nkenne- ja
\\II \! viestintäministeriö,,\\ ," \

Päätös LVM464/08/2011 1 (3)

LPO/UÄ
6.6.2011

Suomen Rautatiematkustajat ry
e/o Kalevi Kämäräinen
Porokylänkatu 18
75530 NURMES

Tohmajärven yöjunaliikennettä koskenut asiakirjapyyntönne ja siihen annettu liikenne- ja vies-
tintäministeriön päätös 14.9.2009

liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen uudelleen käsitteleminen

TAUSTA
Kalevi Kämäräinen Suomen Rautatiematkustajat ry: n puheenjohtajana
on 12.8.2009 tilannut liikenne- ja viestintä ministeriön kirjaamosta jäl-
jennökset asiakirjoista, jotka koskevat sisämaan yöjunayhteyksistä en-
nen syyskuuta 2006 tehtyjä selvityksiä.

Liikenne- ja viestintäministeriö on 14.9.2009 tekemällään päätöksellä
luovuttanut Suomen Rautatiematkustajat ry: lie sen pyytämät asiakirjat
lukuun ottamatta rataosa- ja vuorokohtaisia kannattavuuslaskelmia.
Päätöksen mukaan rataosakohtaiset ja vuorokohtaiset kannattavuuslas-
kelmat ovat salassa pidettävää aineistoa viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 20 kohdan mukaan. Yhdistyk-
sen valituksen johdosta korkein hallinto-oikeus on 2.3.2011 tekemällään
päätöksellä palauttanut asian liikenne- ja viestintäministeriölle uutta kä-
sittelyä varten, koska ministeriön päätöstä ei ollut perusteltu hallintolain
45 §:n 1 momentissa edellytetyllä tavalla. Liikenne- ja viestintäministe-
riön päätös on siten lainvastainen.

PÄÄTÖS
Liikenne- ja viestintäministeriö pysyttää 14.9.2009 tehdyn päätöksen.

PERUSTELUT

Rataosa- ja vuorokohtaiset kannattavuuslaskelmat ovat VR-Yhtymä
Oy:n liikesalaisuuksia. Liikesalaisuudet ovat julkisuuslain 24 §:n 1 mo-
mentin 20 kohdan perusteella salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjo-
ja. Lainkohdassa liikesalaisuuksiksi rinnastetaan asiakirjat, jotka sisältä-
vät tietoja muusta vastaavasta yksityisen liiketoimintaa koskevasta sei-
kasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle ta-
loudellista vahinkoa, ja kysymys ei ole kuluttajien terveyden tai ympä-
ristön terveellisyyden suojaamiseksi tai toiminnasta haittaa kärsivien oi-
keuksien valvomiseksi merkityksellisistä tiedoista tai elinkeinonharjoitta-
jan velvollisuuksia ja niiden hoitamista koskevista tiedoista.

Julkisuuslain esitöissä viitataan rikoslaissa käytettyyn yrityssalaisuuden
käsitteeseen. Yrityssalaisuudella tarkoitetaan tietoa, jonka elinkeinon-
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harjoittaja pitää salassa ja jonka ilmaiseminen olisi omiaan aiheutta-
maan taloudellista vahinkoa. Yrityssalaisuus voi koskea tuotteiden val-
mistusmenetelmiär tuotekehitystä taikka kaupallisiar hallinnollisia ja yh-
teiskunnallisia tietoja. Merkitystä on myös tiedon haltijan salassapito-
tahdolla. Julkisuuslain 24 §: n 1 momentin 20 kohdan soveltamisessa
suojataan yksityisen taloudellista etua ja tarkastellaan salassapidon tar-
vetta liikesalaisuuden haltijan näkökulmasta. Liikenne- ja viestintäminis-
teriö on tiedustellut VR-Yhtymä Oy: n näkemystä pyydettyjen asiakirjo-
jen luovuttamisesta. Yhtiö on vastustanut tietojen antamista ja katso-
nutr että tiedot ovat tosiasiallisesti salassa pidettäviä.

VR-Yhtymä Oy:llä tällä hetkellä olevat yksioikeussopimukset päättyvät
kaukoliikenteessä vuoden 2019 lopussa. Helsingin seudun liikenne-
kuntayhtymä (aiemmin: Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta) ja
VR-Yhtymä Oy (aiemmin: VR Osakeyhtiö) tekivät 31.10.2005 uuden so-
pimuskokonaisuudenr jonka mukaan HSL ostaa VR:Itä suoriteperustei-
den HSL-liikenteen operoinnin ja liikenteenhoidon yleiset palvelut vuo-
den 2017 loppuun. Alalle pyrkivien valmistelujen liikenteen aloittamisek-
si voidaan hyvin olettaa olevan käynnissä jo nyt. Tietyn rataosan aikai-
sempia kustannustietoja hyväksi käyttäen on mahdollista arvioida mui-
den osuuksien kustannusrakennetta ja hinnoittelun tasoa. Tästä voi syn-
tyä perusteetonta etua tulevissa kilpailutilanteissa jopa muissa liiken-
nemuodoissa. Myös linja-autoliikenne ja lentoliikenne ovat osa henkilö-
liikenteen liikennemarkkinaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö tukee julkista liikennettä monin tavoin.
Kaikkien liikennemuotojen tukemista koskevia päätöksiä valmisteltaessa
ministeriön tietoon tulee liikesalaisuuden piiriin kuuluvaa tietoa. Vaikka
VR-Yhtymä Oy on kokonaan valtion omistuksessar kyseessä on osakeyh-
tiör johon sovelletaan osakeyhtiölakia. Liikenne- ja viestintäministeriö
vastaa liikennealan lainsäädännöstä kun taas VR-Yhtymä Oy:n omista-
jaohjaus on valtioneuvoston kanslian vastuulla. Liikenne- ja viestintämi-
nisteriön tiedossa ei ole oikeudellisia perusteitar joiden mukaan VR-
Yhtymä Oy:n toimintaan pitäisi soveltaa jotain muuta erityislainsäädän-
töä kuin osakeyhtiölakia. Valtio-omisteisten osakeyhtiöiden kuten myös
kuntien omistamien osakeyhtiöiden erityisasemaa on purettu ja pure-
taan edelleen. Toisaalta ei ole edellytyksiä asettaa valtio-omisteisia osa-
keyhtiöitä muita osakeyhtiöitä huonompaan asemaan. Kaikkien toimin-
nanharjoittajien on voitava luottaa viranomaistoiminnan laillisuuteen ja
siihenr että ministeriö ei perusteettomasti luovuta liikesalaisuuden sisäl-
täviä tietoja ulkopuolisille.

Rataosa- ja vuorokohtaiset kannattavuuslaskelmat sisältävät yksityis-
kohtaista tietoa VR-Yhtymä Oy:n kustannusrakenteesta, katteista ja
kannattavuudesta. Kannattavuuslaskelmien luovuttaminen ulkopuolisille
ja niiden päätyminen julkisiksi tulon kautta potentiaalisten kilpailijoiden
tietoon antaisi näille kilpailuetua ja olisi omiaan aiheuttamaan VR Yhty-
mä Oy:lle taloudellista vahinkoa.
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Vaikka asiakirjajulkisuus onkin pääsääntö, on tässä tilanteessa olemassa
perustelut rajoittaa asiakirjajulkisuutta julkisuuslain 24 §: n 1 momentin
20 kohdan mukaisesti.

Osastopäällikkö,
ylijohtaja

/ (7 ;1 " I f) - ,~ 77

~~

,J -1/ "

ttll~ FY~
Hallitusneuvos Pekka Kouhia

Uitteet Valitusosoitus

Tiedoksi Kansliapäällikkö Pursiainen
LPO:n jory


