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Kiitos tiedoista, jotka olette toimittanut meille tilanteesta, joka on syntynyt Lohjan
kaupungin julkaistua kotisivuillaan esityslistan ja piifliikirjan, joista kiivivlt ilmi Teidiin
ja tyttiirenne nimet sekti tyttiirellenne aiheutuneet vammat. Kiiten erityisesti
viimeisimmistii, 4., 6. ja 24. huhtikuuta ja 5. toukokuuta liihettiimistiirure
siihkdpostiviesteistii, joissa kerrotte tapauksestarure ja esitiitte siitii omat huomionne.

Asianne liittyy direktiivissii 95l46lEY siiidetyr henkildtietojen suojaamisen ja toisaalta
muiden yleisen edun toteutumista koskevien tavoitteiden viiliseen tasapainoon.

Jiilkimmiiisen piiriin kuuluu muun muassa viranomaisten toiminta; viranomaiset joutuvat
tehtlviiiiin hoitaessaan ihnoittamaan ja julkaisemaan hallussaan olevia tietoja.

Kerroimme Teille 12. joulukuuta 2005 piiiviityssfl kirjeesstmme, ettii olimme ktjoittaneet
Suomen tietosuojavaltuutetulle pyytliiksemme hiinen ndkemystiiiin asiasta.

Toimittamienne ja itse hankkimiemme tietojen, erityisesti tietosuojavaltuutetun
huomioiden, perusteella haluamme saattaa tietoonne seuraavaa:

1. Tietosuojavaltuutetulta saamiernme tietojen mukaan Iohjan kaupungin kotisivuillaan
julkaisemat asiakirjat, joihin sisiiltyi Teitii ja tytiirtiinne koskevia henkildtietoja, on
poistettu kotisivuilta, eiviitkii ne eniii ole julkisesti saatavilla Internetissfl. Lohjan
kaupunki on ilmoittanut asiasta virallisesti tietosuojavaltuutetulle t?im?in esittiimiin
pyynndn johdosta.

2. Tietosuojavaltuutettu toteaa Euroopan yhteisdjen tuomioistuimen asiassa C-101/01
6. maraskuuta 2003,tekemiin piltdksen mukaisesti, ettfl pdyt?ikirjojen julkaiseminen

Internetissd tarkoittaa sita, ette niite on kiisitelty automaattisesti ja ettl rekisterinpitiijl?i
koskevat niiin ollen henkildtietolaissa sZildetyt velvoitteet. Tietosuojavaltuutettu
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huornauttaa
julkaistessaan

mycis, ett6, kunnallisviranomaisen on henkilcitietoja Intemetiss6
noudatettava henkildtietolakia. Erityisesti tietosuojavaltuutettu korostaa
kunnallisviranomaiset julkaisevat henkilcitietoja sisdltiivi5 pdytrikirjoja

ietolain vaatimuksia. i
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3. K[sityksemme mukaan tietosuojavaltuutettu on
yhteydenotoissaan muihin Suomen viranomaisiin, kuten
Suomen Kuntaliittoon, ja niille antamissaan lausunnoissa.

noudattanut tete kantaa
apulaisoikeuskansleriin ja

4. Kun otetaan lisiiksi huomioon viranomaisille niiden toiminnan julkisuutta koskevassa
laiss4 kuntalaissa ja henkikitietolaissa s66detfien velvoitteiden viilinen suhde,
tietosuojavaltuutettu katsoo, ettfl kunnallisviranomaisia koskeva avoimuusvaatimus
saattaa edellyttZH henkildtietoja sisiiltiivien p<iytiikirjojen julkaisemista Internetissii.
Tietosuojavaltuutettu katsoo kuitenkin, ettii eri inhessit on saatava tasapainoon, jotta
voidaan varmistua siiti! ettii viranomaiset asiakit'oja nehteville saattaessaan ensinniikin
selvittiivat, onko henkikitietojen julkaiseminen tarpeen, ja jos on, mitkii nimenomaiset
tiedot voidaan pitii6 Internetissii julkisesti saatavilla ja miten pitkiiiin. Tasapaino on
miiiiritettiivii tapauskohtaisesti ottaen huomioon tarpeen noudattaa avoimuusvaatimusta ja
toisaalta tarpeen suojata henkilcitiedot. Tielq,qypjavaltuutettu on kuitenkin site mieltii, etti ,

5. Suomen Kuntaliiton kunnan- ja kaupunginhallituksille _sek[ kuntayhtymien
hallituksille vuonna 2005 laatimassa, rnm. www-viestintiiii kIsitteleviissfl yleiskirjeessii
todetaan seuraavaa: "Henkil0tietojen kdsittelyssn yksityiseliim?in suojan vaatimukset ovat
julkisuusperiaatettapainavampia perusteita." Yleiskirjeessii vahvistetaan periaatteet, joita
paikallisviranomaisia suositellaan noudattamaan tef&iiikseen Suomen lainsijiidiinnristii
niille johtuvat velvoitteet, jotka koskevat niiden toiminnan avoimuutta, asiakirjojen
julkista saatavuutta ja tietosuojaa. Annetuilla suosituksilla pyritiiiin saavuttamaan eri
intressien viilinen tasapaino. Yleiskirjeessii suositetaan viilttiimiiiin henkildtietojen
(nimien, osoitteiden ja muiden henkilotietojen) kirjaamista kokous- ja muihin
asiakirjoihin ja niiden julkaisemista Internetissl, ellei asian .kiisittely, tehokas
tiedonlevitys tai viranomaisten toiminnan valvonta sitii edellytd. Lain mukaan salassa
pidettflviii, y4<sityisel?imai tai henkildkohtaisia olosuhteita koskevia tietoja (esim.
terveydentilaa koskevat tiedot ja pankkitilinumerot) ei saa kuitenkaan missii?in
tapauksessa julkaista Internetiss?i; jos tf,llaisten tietojen julkaisemista pidetiiiin
viilttiimiittdmlini, siihen taffitaan asianomaisen suostumus tai muu laillinen peruste.
Yleiskirjeessii viitataan myds ajanjaksoon, jonka kuluessa henkilotietoja sisaltavat
pdytiikirjat ja muut kokousasiakirjat saisivat olla julkisesti saatavilla Internetissii.

6' Direktiivin 95/468Y johdanto-osan 72 kappaleen mukaisesti julkisuusperiaate
voidaan ottaa huomioon direktiivin sii?innciksili tiiytZintddn pantaessa. Tdst6 seuraa, ettei
viranomaisia voida estiiZi ttiyttiimiistZi virallisten asiakirjojen sis?ilftimien tietojen
antamisesta ja asiakirjojen julkisesta saatavuudesta annetusta lainsiildiinncistii niille
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johtuvia velvoitteita vetoamalla direktiivin tietosuojaperiaatteisiin. Eri intressten

iasapainoon saattamiseksi on miaritelteve, onko m?iiirltyssA tilanteessa vllttiim?itdntd

kiisitell6 henkilcitietoja virallisten asiakirjojen sisiltiimien tietojen antamista ja

asiakirjojen julkista saatavuutta koskevan velvoitteen tlyttiimiseksi, ja jos on, mitkli

nimenomair.t h.r,kilotiedot olisi klsiteltiivii ja minkiilaisin ehdoin (esim. Internetiss?l

julkaistavaksi).

7. Meidlin niikcikantamme on, ettb pyrkiessiiiin huolehtimaan yleisen edun toteutumisesta

esimerkiksi noudattamalla tehtevlnhoitoonsa liittyvae avoimuusvelvoitetta viranomaiset

saattavat joutua kiisittelemiiiin henkildtietoja ja julkaisemaan ne Internetissa (vrt'

direktiivin 95/46lF;y 7 artiklan c ja e alakohta). Suhteellisuusperiaatteen ja tietojen laatua

koskevien periaatteiden (6 artik;) mukaisesti henkil<itietojen kdsittely ja julkaiseminen

olisi kuitenkin rajattavai<oskemaan tietoja, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, ettii

julkista tiedottamista koskevat vaatimukset tulevat te$etyiksi ilman, ett?i aruretaan

julkisuuteen henkikitietoja, jotka eiviit ole viilttiimlttdmia t?imiin tarkoituksen

toteutumiseksi, kuten henkild; terveydentilaa koskevat tiedot. Direktiivin 8 artiklalla

kielletl?in tiillaisten henkilOtietojen kasittely, paitsi jos rekisterdity on antanut

nimenomaisen suostumuksensa tailos j?isenvaltio tfuke6^6 yleistii etua koskevista syistl ja

tarvittavat furvatoimet toteutettuaan sallii sen kansallisella lailla tai valvontaviranomaisen

piilitoksellii. Kasityksemme mukaan direktiivin 95/46lEY tiiytiintddn panevassa suomen

henkildtietolaissa direktiivin periaatteita sovelletaan t6lt[ osin.

Komission on mahdoton arvioida sit[, toteutuuko tiiml infressitasapaino jossakin

miitiratyssii tapauksessa. Kyseessii on asia, joka periaatteessa kuuluu jiisenvaltion

viranomaisten toimivaltaan.

g. Suomen henkilcitietolaissa siiiidetliin myds oikeudesta valittaa tietosuojavaltuutetun

paatriksistii direktiivin g5l46lFY 28 artiklan mukaisesti. Lisiiksi Suomen laissa sii?idetliin

yhtaliiisesta oikeudesta oikeussuojaan tuomioistuimissa, jos henkildtietojen k?isittelyyn

iiittyUa henkil<in oikeuksia on rikottu. Tiistii syystfl katsomme, etta asian vieminen

kansalliseen tuomioistuimeen, jolla on valtuudet valvoa, ettii asianomistajan oikeudet

toteutuvat asianmukaisesti, olisi tehollcaampi ja nopeampi tapa ratkaista ongelmarure ja

saada korvaus mahdollisesti k?irsimistiinne vahingoista'

g. Ede1l6 esitetyista syistii enrme tiissii vaiheessa aio ehdottaa komissiolle EY:n

perustamissopimuksen 226 artiklassa siif,detyn jiisenlysvelvoitteiden noudattamatta

j ?ittiimistb koskevan menettelyn aloittamista.

Olemme kirjoittaneet toistamiseen Suomen viianomaisille saadaksemme lisitietoja ja

erityisesti viranomaisten nlikemyksen avoimuusvaatimusten tiiyttymisen ja tietosuojaa

koslevan lainsliidzinnrjn noudattamisen v?ilisestii tasapainosta.

Pidiimme Teidat ajan tasalla asian klisittelyn edistymisest6'
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