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Tietosuojalautakunta 17.9.2013 nro 3

Tietosuojavaltuutetun hakemus

Tietosuojavaltuutettu on 3.4.2013 päivätyssä hakemuksessaan pyytänyt 
tietosuojalautakuntaa kieltämään Jehovan todistajat -uskonnollista 
yhdyskuntaa henkilötietolain 44 §:n nojalla määräajassa ja uhkasakon nojalla 
keräämästä ja muutoin käsittelemästä ovelta ovelle -saarnaamistyössä 
henkilötietoja ja vieraskielisten ja kuurojen henkilöiden tietoja ilman kyseessä 
olevien henkilöiden suostumusta.

Tietosuojavaltuutettu on myös pyytänyt tietosuojalautakuntaa henkilötietolain 
44 §:n nojalla määräajassa ja uhkasakon nojalla velvoittamaan yhdyskunnan 
antamaan sekä seurakunnilleen että yksittäisille Jehovan todistajille ohjeet 
siitä, että henkilötietojen keräämiseen ja muuhun käsittelyyn tulee pyytää 
suostumus edellä mainitussa tilanteessa.

Tietosuojavaltuutettu katsoo, että yksittäiset Jehovan todistajat eivät ole ovelta 
ovelle -saarnaamistyössä tekemiensä muistiinpanojen eivätkä liioin 
keräämiensä vieraskielisten ja kuurojen henkilöiden yhteystietojen 
rekisterinpitäjiä, vaan rekisterinpitäjä on yhdyskunta. Kyse ei ole myöskään 
henkilötietojen käsittelystä henkilötietolain 2 §:n 3 momentissa tarkoittamiin 
yksinomaan henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tavanomaisiin yksityisiin 
tarkoituksiin.

Hakemuksen perustelut

Kysymyksessä olevia tietoja käsitellään uskonnollisen yhdyskunnan toimintaan 
liittyvissä tarkoituksissa yhdyskunnan ohjeiden mukaisesti ja yhdyskunnan 
organisoimalla tavalla. Tämän vuoksi henkilötietolaki tulee sovellettavaksi.

Kyseessä olevia henkilötietoja keräävät ja käsittelevät yksittäiset Jehovan 
todistajat ja osittain niitä käsitellään myös yhdyskuntaan kuuluvissa 
seurakunnissa. Kyseessä olevien henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä on 
Jehovan todistajat uskonnollinen yhdyskunta. Sillä on tosiasiallinen 
määräysvalta siihen, kerätäänkö henkilötietoja ja millä edellytyksillä niitä 
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kerätään ja käsitellään. Tietoja käsitellään yhdyskunnan toimintaan liittyviin 
tarkoituksiin. Yhdyskunta on antanut kyseessä olevaa henkilötietojen 
keräämistä ja käsittelyä koskevia ohjeita, jotka käytännössä ovat siihen 
kuuluvia seurakuntia ja yksittäisiä Jehovan todistajia velvoittavia. Yhdyskunta 
on myös muun muassa laatinut erityisen lomakkeen täyttöohjeineen 
käytettäväksi vieraskielisten ja kuurojen yhteystietojen keräämiseen. 

Rekisteröityjen ja yhdyskunnan välillä ei ole olemassa henkilötietolain 8 tai 
12 §:ien tarkoittamaa jäsensuhdetta tai muuta asiallista yhteyttä. Tämän vuoksi 
kyseessä olevaan henkilötietojen keräämiseen ja muuhun käsittelyyn tarvitaan 
kyseessä olevien henkilöiden suostumus. Koska yhdyskunta ei ole ilmoittanut 
noudattavansa tietosuojavaltuutetun asiassa antamia kehotuksia, 
tietosuojavaltuutettu pyytää tietosuojalautakunnan määräystä asiasta. 

Jehovan todistajien julkaisemassa "Valtakunnan palveluksemme" -lehdessä 
marraskuussa 2011 olleessa artikkelissa ohjeistetaan käytävien keskustelujen 
lisäksi siitä, mitä tietoja ovelta ovelle saarnaamistyössä pitää kirjoittaa 
muistiin. "Kirjoita muistiin" -kohdassa kehotetaan tekemään heti käynnin jälkeen 
muistiinpanoja. Ohjeen mukaan muistiinpanoihin merkittäviä tietoja ovat muun 
muassa henkilön nimi ja osoite, tietoja uskontokuntaan kuulumisesta, perheestä ja 
huolenaiheista. Vuonna 1998 tietojen keräämistä varten oli olemassa erityinen 
lomake. Sitä ei yhdyskunnan antaman selvityksen mukaan kuitenkaan enää 
käytetä, vaan kukin Jehovan todistaja tekee merkintänsä itse valitsemallaan tavalla 
esimerkiksi vihkoon, mikäli yleensä tekee merkintöjä. 

Lisäksi yhdyskunta on antanut vielä erikseen ohjeistusta lehdessään 
vieraskielisten ja kuurojen yhteystietojen keräämiseksi erityisellä lomakkeella 
sen vuoksi, että heidän luokseen voidaan lähettää asianomaista vierasta kieltä 
tai kuurojen kieltä puhuva Jehovan todistaja. Viimeksi mainittuun 
tarkoitukseen käytössä on S-43-lomake "Käy tämän henkilön luona". 
Lomakkeen täyttöohjeen mukaan siihen merkitään kiinnostusta ilmaisseen 
vieraskielisen henkilön nimi- ja yhteystiedot sekä samat tiedot kuuron 
henkilön osalta, vaikka hän ei olisi ilmaissutkaan kiinnostusta. 

Yhdyskunta on kieltäytynyt noudattamasta tietosuojavaltuutetun 5.6.2012 
antamassa kannanotossa olevaa kehotusta siitä, että ovelta ovelle -työssä pitää 
pyytää suostumus henkilötietojen keräämiseen ja muuhun käsittelyyn ja että 
suostumuksen pyytämisestä pitää ohjeistaa kyseistä työtä tekeviä yksittäisiä 
Jehovan todistajia. Tietosuojavaltuutettu on antanut samasta asiasta ohjeistusta 
yhdyskunnalle myös aiemmin 9.10.2010. Yhdyskunta on kieltäytynyt 
noudattamasta myös tietosuojavaltuutetun 5.12.2012 antamaa kehotusta pyytää 
kuurojen ja vieraskielisten henkilöiden tietojen keräämiseen ja muuhun 
käsittelyyn kuurojen ja vieraskielisten henkilöiden suostumus.

Yhdyskunnan mielestä yksittäiset Jehovan todistajat keräävät ja muutoin 
käsittelevät ovelta ovelle -työssä tekemiään muistiinpanoja sekä vieraskielisten 
ja kuurojen henkilöiden yhteystietoja yksinomaan henkilökohtaisiin tai niihin 
verrattaviin tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiin. Tämä vuoksi yhdyskunta 
katsoo, että henkilötietolakia ei sovelleta kyseessä olevaan toimintaan eikä se 
sen vuoksi ole myöskään lupautunut noudattamaan tietosuojavaltuutetun 
antamia kehotuksia. 

Tietosuojavaltuutettu katsoo oheisista asiakirjoista ilmenevän, että yksittäisiä 
Jehovan todistajia on yhdyskunnan lehdessä määrätty ja ohjeistettu tekemään 
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muistiinpanoja ovelta ovelle -työssä sekä keräämään vieraskielisten ja 
kuurojen henkilöiden yhteystietoja. Kysymys on Jehovan todistajat 
-uskonnollisen yhdyskunnan tarkoin ohjeistamasta ja organisoimasta 
toiminnasta, myös henkilötietojen keräämisen ja muun käsittelyn osalta. 

Tietosuojavaltuutetun kannanotoilla ei ole otettu kantaa uskonnon 
harjoittamiseen tai sananvapauteen. Uskonnollisen yhdyskunnan eri tavoin 
antamat ohjeet voidaan kuitenkin ottaa huomioon arvioitaessa henkilötietojen 
käsittelyä henkilötietolain kannalta. Henkilötietolaki ei millään tavoin rajoita tai 
estä ovelta ovelle -saarnaamistyötä. Henkilötietolain säännöksiä tulee kuitenkin 
noudattaa silloin, kun kerätään tai muutoin käsitellään henkilötietoja ja 
esimerkiksi tehdään muistiinpanoja ovelta ovelle työssä. 

Saadun selvityksen mukaan yhdyskunnan paikallisseurakunnissa on myös 
rekisterit, joihin nimenomaan merkitään tiedot sellaisista henkilöistä, jotka ovat 
pyytäneet, ettei heidän ovellaan käytäisi. Kieltotietojen keräämiseen ja muuhun 
käsittelyyn on siten olemassa henkilötietolain mukainen laillinen peruste. Niiden 
käsittely seurakunnissa kuitenkin osaltaan osoittaa sen, että kyseisessä 
toiminnassa ovat osallisena yksittäisten Jehovan todistajien lisäksi yhdyskunta ja 
sen seurakunnat. Lisäksi erillisellä yhteystietolomakkeella (S-43) yksittäisiä 
Jehovan todistajia ohjataan keräämään tiedot ja toimittamaan täytetty lomake 
yhdyskunnan ohjeiden mukaisesti joko seurakunnalle edelleen toimitettavaksi tai 
suoraan asianomaista kieltä taitavalle Jehovan todistajalle. 

Lisäksi vuonna 2008 yhdyskunta on lähettänyt tietosuojavaltuutetulle selosteen 
Jehovan todistajien Helsingin Kaarelan paikallisseurakunnan julistajakorteista. 
Vastuulliseksi rekisterinpitäjäksi on ilmoitettu Jehovan todistajat -uskonnollinen 
yhdyskunta.

Julistajakortteihin kerätään muun muassa henkilön ilmoittamat tiedot hänen 
kuukausittain evankelioimistyössä yleisölle levittämiensä lehtien, 
evankelioimistyöhön käytettyjen tuntien ja uusintakäyntien määrästä. Tietoja 
ei selosteen mukaan kuitenkaan kerätä evankelioimistyössä tavatuista 
henkilöistä. Tietosuojavaltuutettu katsoo julistajakorttienkin osaltaan 
osoittavan sitä, että ovelta ovelle -työhön liittyvä henkilötietojen kerääminen ja 
muu käsittely on Jehovan todistajat -uskonnollisen yhdyskunnan tarkoin 
organisoimaa, ohjeistamaa ja valvomaa toimintaa siitä huolimatta, että sitä 
yksittäiset Jehovan todistajat tekevät. Vaikka yksittäisten Jehovan todistajien 
ovelta ovelle -työssä keräämät muistiinpanot ovatkin saadun selvityksen 
mukaan pelkästään heidän hallussaan, niin siitä huolimatta kyse on 
uskonnollisen yhdyskunnan toimintaan kuuluvista henkilötiedoista. 

Ovelta ovelle -työssä tehtävissä muistiinpanoissa sekä kuurojen ja 
vieraskielisten henkilöiden yhteystietojen keräämisessä joudutaan tietojen 
käyttötarkoituksen kannalta aina keräämään myös asunnon osoite. Tietojen 
käyttötarkoituksena on nimenomaan merkitä muistiin seuraavaa käyntiä varten 
tietoja muun muassa siitä, mitä edellisellä kerralla on puhuttu, onko asiasta 
oltu kiinnostuneita tai ei ja onko tavattu ketään vai ei.

Asunnon osoite ja siihen liittyvät muut tiedot ovat henkilötietolain 3 §:n 
tarkoittamia henkilötietoja, koska ne voidaan tunnistaa tiettyä henkilöä tai 
hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskevaksi. 
Koska tiedot merkitään ylös nimenomaan sen vuoksi, että ne voidaan 
seuraavan käynnin yhteydessä löytää, niin tiedoista muodostuu 
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henkilötietolain 3 §:n mukainen henkilörekisteri. Henkilörekisterin tietoja voi 
olla useiden eri henkilöiden hallussa. Koska asuntokohtaiset tiedot ovat 
henkilötietoja, tulee niiden keräämiseen ja muuhun käsittelyyn olla 
henkilötietolain mukainen peruste. Kyseessä olevissa tilanteissa henkilötietoja 
ei voida kerätä muutoin kuin kyseisten henkilöiden suostumuksella. 

Yksittäiset Jehovan todistajat keräävät ja käsittelevät henkilötietoja 
uskonnollisen yhdyskunnan lukuun. Tietosuojavaltuutettu katsoo, että 
uskonnollisella yhdyskunnalla on myös tosiasiallinen määräysvalta siihen, 
kerätäänkö tietoja vai ei ja millä edellytyksillä niitä kerätään. Tämän vuoksi 
yhdyskunta on myös ovelta ovelle -saarnaamistyössä tehtyjen muistiinpanojen 
sekä vieraskielisistä ja kuuroista henkilöistä kerättyjen tietojen rekisterinpitäjä 
henkilötietolain
3 §:n 4 kohdan mukaisesti.

Ovelta ovelle -työssä kerätään tietoja kenestä tahansa henkilöstä ja mistä 
tahansa asunnosta eikä näillä henkilöillä ole henkilötietolain edellyttämää 
asiallista yhteyttä rekisterinpitäjän toimintaan. Myöskään erityisellä 
lomakkeella kerätyt vieraskielisten ja kuurojen yhteystietojen osalta 
henkilötietolain 12 §:n 7 kohdan edellytys ei täyty. 

Koska ovelta ovelle -työn yhteydessä tehtävissä muistiinpanoissa ja 
vieraskielisten ja kuurojen yhteystietolomakkeella kerätään myös 
henkilötietolain 11 §:n tarkoittamia arkaluonteisia tietoja muun muassa uskon-
nollisesta vakaumuksesta, terveydentilasta ja etnisestä alkuperästä, niin 
tietojen keräämiseen ja käsittelyyn täytyy olla henkilötietolain 12 §:n 
mukainen peruste. Tämän vuoksi kyseessä olevia henkilötietoja voidaan kerätä 
ja muutoin käsitellä vain kyseisten henkilöiden nimenomaisella 
suostumuksella henkilötietolain 12 §:n 1 kohdan mukaisesti. Silloinkin jos 
arkaluonteisia henkilötietoja ei kerättäisi, täytyisi tietojen keräämiseen ja 
muuhun käsittelyyn kyseessä olevissa tilanteissa kuitenkin olla henkilötietolain 
8 §:n 1 kohdan mukaisesti rekisteröidyn yksiselitteisesti antama suostumus. 

Tietosuojalautakunnan päätös

Tietosuojalautakunta on kieltänyt henkilötietolain 44 §:n 1 kohdan nojalla 
yhdyskuntaa keräämästä tai muutoin käsittelemästä ovelta ovelle 
-saarnaamistyössä henkilötietoja ilman, että jokin henkilötietolain 8 §:ssä 
tarkoitetuista henkilötietojen käsittelyn yleisistä edellytyksistä ja 
arkaluonteisten tietojen osalta saman lain 12 §:ssä tarkoitetuista ehdoista 
täyttyy. 

Tietosuojalautakunta on velvoittanut yhdyskunnan henkilötietolain 44 §:n 2 
kohdan nojalla kuuden kuukauden määräajassa osaltaan huolehtimaan siitä, 
että yhdyskunnan tarkoituksia varten ei kerätä henkilötietoja ilman, että 
henkilötietolaissa tarkoitetut henkilötietojen käsittelyn edellytykset täyttyvät.

Tietosuojalautakunta on sovelletuiksi säännöksiksi todennut henkilötietolain
2 §:n 2 momentin ja 3 momentin, 3 §:n ensimmäisen, kolmannen ja neljännen 
kohdan, 8 §:n 1 momentin 1 kohdan, 11 §:n, 12 §:n 1 kohdan ja 38 §:n 2 
momentin ja 44 §:n.
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Päätöksen perustelut

Tietosuojalautakunnan päätös koskee ovelta ovelle -saarnaamistyön 
yhteydessä tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta. Päätöksellä 
ei oteta kantaa ovelta ovelle -saarnaamistyöhön.

Henkilötiedon määritelmä on laaja. Kun ovelta ovelle -saarnaamistyön 
yhteydessä tehdään muistiinpanoja henkilöiden nimistä, osoitteista ja muista 
henkilökohtaisista asioista, on kyse henkilötietojen keräämisestä. Siltä osin 
kuin muistiinpanot koskevat esimerkiksi uskonnollista vakaumusta tai 
terveydentilaa, on kyse arkaluonteisten henkilötietojen keräämisestä.

Myös henkilörekisterin käsite on laaja. Rekisteri syntyy silloin, kun tiettyä 
henkilöä koskevat tiedot on järjestetty niin, että tiedot löytyvät helposti. 
Saadun selvityksen mukaan Jehovan todistajien tekemät muistiinpanot 
toimivat muistin apuna vierailtaessa uudelleen niiden luona, jotka ovat 
osoittaneet kiinnostusta. Tiettyä henkilöä koskevat tiedot ovat siis 
löydettävissä. Lisäksi hakemuksesta käy ilmi, että ovelta ovelle 
-saarnaamistyötä tehdään alueittain, joten muistiinpanot on järjestetty 
alueittain. Lisäksi vierasta kieltä puhuvista tai viittomakielisistä henkilöistä 
kerätään tietoja lomaketta käyttäen. Lomake edesauttaa henkilöä koskevien 
tietojen etsimistä ja siirtämistä. On ilmeistä, että nyt kysymyksessä olevassa 
toiminnassa syntyy henkilörekisteri tai -rekistereitä.

Henkilötietoja kerätään uskonnollisen yhdyskunnan tarkoituksen 
toteuttamiseksi. Yhdyskunta on katsonut, että se ei ole rekisterinpitäjä, ja 
kiinnittänyt huomiota muun muassa siihen, että yhdyskunta tai paikallinen 
seurakunta ei vastaanota muistiinpanoja eikä ylläpidä rekisteriä 
muistiinpanoista. Rekisterinpitäjän määritelmän kannalta ei kuitenkaan ole 
keskeistä, kuka tietoja säilyttää. Yhdyskunta on antanut ohjeita ovelta ovelle 
-saarnaajille ja kehottanut muistiinpanojen tekemiseen. Ohjeissa on myös 
erikseen mainittu, että muistiinpanoihin tulisi merkitä henkilön nimi, osoite, 
tietoja uskontokuntaan kuulumisesta, perheestä ja huolenaiheista. Vaikka 
yksittäiset saarnaajat voivat päättää, miltä osin he merkitsevät nämä tiedot 
mahdollisesti tekemiinsä muistiinpanoihin, tietojen kerääminen tapahtuu 
yhdyskunnan toimintaa varten ja yhdyskunnan antaminen suuntaviivojen 
mukaisesti. Näin ollen lautakunta katsoo, että Jehovan todistajat uskonnollinen 
yhdyskunta ja tietoa keräävät yhdyskunnan jäsenet ovat yhdessä 
henkilötietolain tarkoittamia rekisterinpitäjiä. Tällaisen toiminnan yhteydessä 
tehtyjä muistiinpanoja ei myöskään voida yleisen mittapuun mukaan katsoa 
henkilötietojen käsittelyksi henkilökohtaiseen tai siihen verrattavaan 
tavanomaiseen yksityiseen tarkoitukseen henkilötietolain 2 §:n 3 kohdan, 
oikeastaan momentin, tarkoittamalla tavalla.

Koska kyseessä oleva henkilötietojen käsittely kuuluu henkilötietolain 
soveltamisalaan, henkilötietolain 8 §:ssä säädettyjen yleisten edellytysten ja 
arkaluonteisten henkilötietojen osalta saman lain 12 §:ssä asetettujen 
edellytysten tulee täyttyä henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietojen käsittely 
voi perustua esimerkiksi rekisteröidyn yksiselitteisesti antamaan 
suostumukseen. Tällaisia henkilötietolain mukaisia edellytyksiä ei ole näytetty 
olevan olemassa.
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Valituksessa esitetyt vaatimukset

Vaatimukset

Päätöstä on muutettava siten, ettei yhdyskuntaa tai sen yksittäisiä jäseniä 
pidetä henkilötietolain 3 §:n 4 momentissa ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 95/46/EY yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (tietosuojadirektiivi) 2 
artiklan d-kohdassa tarkoitettuina rekisterinpitäjinä ja että yksittäisten Jehovan 
todistajien evankelioimisen yhteydessä tekemät muistiinpanot katsotaan 
henkilötietolain 2 §:n 3 momentissa ja tietosuojadirektiivin 3 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetulla tavalla henkilökohtaisiin tai niihin verrattavissa oleviin 
tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiin tehtyinä, mistä syystä henkilötietolaki 
ei sovellu niihin.

Asiassa on pidettävä suullinen käsittely, jotta valittajat voivat esittää todistelua 
yksityisten Jehovan todistajien muistiinpanojen henkilökohtaisesta ja 
yksityisestä luonteesta sekä siitä seikasta, ettei yhdyskunta täytä 
henkilötietolain 3 §:n 4 momentin mukaista tai tietosuojadirektiivin 2 artiklan 
2 kohdan mukaista rekisterinpitäjän määritelmää. 

Mikäli hallinto-oikeus on epävarma Euroopan unionin oikeuden ja erityisesti 
tietosuojadirektiivin tulkinnasta asiassa, sen tulisi tältä osin pyytää Euroopan 
unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen (SEUT) 267 artiklan perusteella.

Vaatimusten perusteet

Yksittäisen Jehovan todistajan evankelioimisen yhteydessä tekemät 
muistiinpanot on tehty henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tavanomaisiin 
yksityisiin tarkoituksiin. Yhdyskuntaan kuuluvat henkilöt päättävät 
itsenäisesti, missä määrin he osallistuvat uskonnon harjoittamiseen. Jokainen 
Jehovan todistaja on vihkiytynyt Jumalan palvoja ja pitää hengellistä 
toimintaansa myönteisenä velvollisuutenaan Jumalalle. Nämä seikat 
vaikuttavat paikallisten seurakuntien järjestämiin kristillisiin kokouksiin 
osallistumiseen sekä siihen, puhutaanko ja millä tavoin vakaumuksesta toisille. 
Yksityiset Jehovan todistajat, iältään seitsemästä 90 vuoteen, pitävät ihmisten 
tapaamista ovelta ovelle osana henkilökohtaista palvelustaan Jumalalle.

Jehovan todistajien Raamattuun perustuvat keskustelut ja ovelta ovelle -työ 
ovat laajalti tunnettuja. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on toistuvasti 
katsonut, että Jehovan todistajien uskonnollinen toiminta nauttii Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 9 artiklan mukaista oikeudellista suojaa (Kokkinakis 
v. Kreikka 24.6.1993) perustavaa laatua olevana osana vapaassa ja 
demokraattisessa yhteiskunnassa. Toiminta ei ole kaupallista, eikä siihen liity 
liiketoimintaa.

Yhdyskunta kannustaa todistajia osallistumaan uskonnosta kertomiseen kunkin 
yksilön omien mahdollisuuksien rajoissa ja tarjoaa maksutta uskonnollista 
kirjallisuutta. Yhdyskunta myös antaa käytännöllisiä ehdotuksia siitä, miten 
yksittäinen todistaja voi käyttää uskonnonvapauttaan tehokkaalla tavalla 
Raamatusta kiinnostuneiden ihmisten hyödyksi. Jokainen todistaja päättää 
kuitenkin itsenäisesti siitä, millä tavoin hän täyttää hengelliset tarpeensa ja 
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mihin toimiin hän osallistuu.

Yksityisluonteiset muistiinpanot auttavat yksittäistä todistajaa muistamaan 
muun muassa raamatullisen keskustelun teeman ja siinä esiin tulleet 
kysymykset, joihin todistaja on voinut luvata vastata seuraavan tapaamisensa 
yhteydessä, tai yksinkertaisesti ottamaan huomioon tavatun henkilön tunteet 
tai toiveet niin, ettei sama yksittäinen todistaja tavoittaisi samaa henkilöä liian 
usein. Muistiinpanoja ei luovuteta millekään muulle taholle. Yhdyskunnalla tai 
seurakunnalla tai millään muulla taholla ei ole pääsyä yksityisen todistajan 
evankelioimistyön yhteydessä mahdollisesti tekemiin yksityisiin 
muistiinpanoihin. Seurakunnalla tai yhdyskunnalla ei ole käytössään 
järjestelmää, johon tietoja koottaisiin tai josta niitä voitaisiin hakea. 
Henkilökohtaiset muistiinpanot toimivat ainoastaan yksilön muistin 
apuvälineenä, millä varmistetaan esimerkiksi uuden tapaamisen tekeminen 
kiinnostusta osoittaneen ihmisen luokse. Henkilökohtaiset muistiinpanot 
tuhotaan niiden käytyä tarpeettomiksi.

Henkilökohtaisia muistiinpanoja ei tehdä yhdyskunnan tarpeisiin tai lukuun. 
Yhdyskunnan ehdotukset siitä, miten henkilökohtaisia muistiinpanoja 
voitaisiin käyttää kiinnostuneiden henkilöiden tapaamiseksi myöhemmin 
uudelleen, eivät muuta sitä tosiseikkaa, että mainitut muistiinpanot ovat 
luonteeltaan henkilökohtaisia ja yksityisiä. Yhdyskunta ei yritä ohjailla sitä, 
miten esimerkiksi sen nuorimmat ja vanhimmat jäsenet suorittavat Jumalalle 
pyhää palvelustaan.

Yksittäisten todistajien uskostaan kertoessaan käymät keskustelut ovat 
luottamuksellisia, henkilökohtaisia, yksityishenkilöiden välillä käytyjä 
keskusteluja. Yhdyskunta tai paikallinen seurakunta ei ole tietoinen siitä, 
tekeekö tai käyttääkö yksittäinen todistaja muistiinpanoja. Yhdyskunta ei 
myöskään vaadi jäseniään säilyttämään muistiinpanojaan tai tekemään tiliä 
niistä. Yhdyskunnan jäsenlehtisessään julkaisemat artikkelit, joissa annetaan 
suosituksia seikoista, joita henkilökohtaisiin muistiinpanoihin voitaisiin 
mahdollisesti sisällyttää, ovat aina yleisluontoisia eivätkä velvoita tai määrää 
yksittäisiä todistajia.

Yksittäisten Jehovan todistajien tekemät henkilökohtaiset muistiinpanot ovat 
hallituksen esityksessä HE 96/1998 mainitulla tavalla henkilökohtaiseen 
käyttöön tarkoitettuja ja ovat siinä mainitun tuttavaedellytyksen mukaisia. 
Lisäksi henkilötietodirektiivin 3 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan ja johdanto-
osan 12 perustelukappaleen mukaan ”tietosuojaa koskevia periaatteita ei 
sovelleta luonnollisen henkilön suorittamaan tietojenkäsittelyyn yksinomaan 
yksityisissä tai henkilökohtaisissa asioissa”, joista mainitaan esimerkkeinä 
muun muassa yksityinen kirjeenvaihto ja osoitteiston pitäminen. Yksittäisen 
Jehovan todistajan henkilökohtaisten muistiinpanojen jättäminen mainittujen 
oikeusnormien ulkopuolelle ainoastaan sen vuoksi, että tällä on uskonnollinen 
tarkoitus toiminnassaan, olisi syrjivää.

Yhdyskunta ei ole rekisterinpitäjä. Tulkinta on mielivaltainen. Päätelmälle 
siitä, että yksittäisten todistajien muistiinpanot muodostavat yhdyskunnan 
tarpeisiin henkilörekisterin, jota kerätään yhdyskunnan käskystä sen 
tarkoitusperiä varten, tulisi olla asianmukainen laillinen peruste. Sellainen 
laillinen yhteys voisi syntyä vain yksittäisen todistajan ja yhdyskunnan 
välisellä sopimuksella tai yhdyskunnan jäsenyyteen liittyvien ehtojen 
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perusteella. Mitään sopimussuhdetta ei ole yksittäisen todistajan ja 
yhdyskunnan välillä. Yksilön suhde yhdyskuntaan määräytyy uskonnollisen 
yhdyskunnan tunnustuksen ja sen oman sisäisen rakenteen perusteella, jota 
ihmisoikeussopimuksen 11 artikla suojaa. Jäsenyyteen perustuvaa suhdetta 
täytyy sen vuoksi tarkastella ottaen huomioon Jehovan todistajien 
uskonkäsitykset ja yhdyskunnan rakenne kokonaisuudessaan. Yksittäisiä osia 
niistä ei tulisi poimia mielivaltaisesti tietyn johtopäätöksen tueksi. 
Tietosuojalautakunta on näin tehdessään loukannut perustuslain takaaman 
uskonnonvapauden lisäksi ihmisoikeussopimuksen 11 artiklaa ja yhdyskunnan 
osalta 9 artiklaa, jossa yhdyskuntia suojataan valtion puuttumiselta niiden 
sisäisiin asioihin. Päätöstä ei olisi tullut perustaa pelkästään siihen 
tosiseikkaan, että yhdyskunta on jossain julkaisussaan antanut ehdotuksia 
muistiinpanojen tekemisestä.

Tulkinta on myös kohtuuton. Yhdyskunnalla ei ole hallussaan tietoja 
todistajien muistiinpanoista. Lautakunta ei ole esittänyt todistetta siitä, että 
yhdyskunta tarkistaisi, vahvistaisi, ohjaisi, valvoisi, rajoittaisi tai sääntelisi 
todistajien muistiinpanoja. Vaikka yhdyskunta antaakin ehdotuksia, sillä ei ole 
käytännön mahdollisuuksia valvoa yksilöiden toimintaa. Jokainen yksilö on 
vastuussa omasta toiminnastaan. 

Alankomaiden, Tanskan ja Norjan tietosuojaviranomaiset ovat todenneet, että 
yksityisen todistajan tekemiä muistiinpanoja, jotka liittyvät hänen yksityisiin 
keskusteluihinsa, voidaan pitää hänen henkilökohtaisina ja yksityistä käyttöään 
varten olevina muistiinpanoina.

Jokainen henkilö, joka puhuu Jehovan todistajalle asunnossaan tai muualla, 
tekee tietoisen valinnan siitä, antaako hän tietoja itsestään ja mitä tietoja hän 
antaa. Henkilö odottaa, että tiedot pysyvät vain todistajan hallussa. 
Ratkaisemalla asia niin, että yksityisten todistajien muistiinpanot ovat osa 
yhdyskunnan hallinnoimaa rekisteriä, rikotaan sen henkilön yksityisyyttä ja 
uskonnonvapautta, jonka luona vieraillaan.

Seurakunnat säilyttävät tietoja henkilöistä, jotka ovat pyytäneet, etteivät 
todistajat kävisi heidän luonaan.

Jos yksittäisen todistajan ei sallittaisi tehdä muistiinpanoja ei-tavatuista 
asukkaista tai ihmisistä, joita he ovat tavanneet, todistajalla ei olisi muuta 
mahdollisuutta kuin tehdä palvelustaan järjestyksettömällä tavalla, ottaa 
yhteyttä ihmisiin toistuvasti ja täysin sattumanvaraisesti. Tämä olisi myös 
vastoin ihmisoikeussopimuksen 8 artiklaa ja 9 artiklaa jakaa uutista 
rauhaisasti, kunnioittavasti ja järjestyksellisellä tavalla. 

Valittaja pyytävät, että S-43-lomakkeen nykyistä käyttöä ei kiellettäisi. 
Lomakkeella mainittu henkilö on useimmissa tapauksissa antanut 
suostumuksensa. Tämä on myös hienovarainen tapa auttaa niitä, jotka ovat 
kuuroja tai jotka eivät puhu paikallista kieltä.

Asian käsittely ja selvittäminen

Tietosuojalautakunta on antanut lausunnon.

Tietosuojavaltuutettu on antanut selityksen.
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Valittajat ovat antaneet vastaselityksen. Yksittäisillä valittajilla ei ole ollut 
tilaisuutta tulla kuulluksi ja selittää muun muassa, miltä yksityiset 
muistiinpanot näyttävät ja miten näitä muistiinpanoja käytetään 
todistamistyössä, jaetaanko muistiinpanoja toisten kanssa, käsitelläänkö niitä 
yhdyskunnalle ja kerääkö yhdyskunta niitä. Kirjallinen todistusaineisto ei ole 
riittävää ja suullinen käsittely olisi ratkaisevaa kirjallisesti esitettyjen 
perusteluiden täydentämiseksi. 

Yhdyskunta on hallinto-oikeudelle 21.11.2014 toimittamassaan 
vastaselityksen täydennyksessä ilmoittanut päättäneensä luopua S-43-
lomakkeen käyttämisestä.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus ei tutki valitusta Eila Westénin ja Markus Lahtisen osalta.

Hallinto-oikeus hylkää ennakkoratkaisun pyytämistä Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimelta koskevan pyynnön.

Hallinto-oikeus hylkää vaatimuksen suullisen käsittelyn toimittamisesta.

Hallinto-oikeus hylkää valituksen siltä osin, kuin se koskee S-43-lomakkeen 
käyttämisen kieltämistä. Muilta osin hallinto-oikeus hyväksyy valituksen ja 
kumoaa päätöksen.

Perustelut

Tutkimatta jättäminen

Hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentin mukaan päätöksestä saa valittaa se, 
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa.

Tietosuojalautakunnan päätöstä ei ole kohdistettu Eila Westéniin eikä Markus 
Lahtiseen. Päätöksen ei ole katsottava myöskään välittömästi vaikuttavan 
heidän oikeuteensa, velvollisuuteensa tai etuunsa edellä mainitussa 
lainkohdassa tarkoitetulla tavalla. Heidän osaltaan valitusta ei sen vuoksi voida 
tutkia. 

Ennakkoratkaisupyyntö

Hallinto-oikeus katsoo, ettei Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta (95/46/EY, jäljempänä henkilötietodirektiivi) ole nyt kyseessä 
olevilta osiltaan siten tulkinnanvarainen, että asiassa tämän vuoksi olisi aihetta 
ennakkoratkaisun pyytämiseen. Hallinto-oikeus katsoo myös viitaten 
jäljempänä ilmi käyviin perusteluihin, ettei ennakkoratkaisun pyytäminen ole 
asian ratkaisemisen kannalta tarpeen.

Suullinen käsittely

Hallintolainkäyttölain 38 §:n 1 momentin mukaan hallinto-oikeuden on 
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toimitettava suullinen käsittely, jos yksityinen asianosainen pyytää sitä. 
Asianosaisen pyytämä suullinen käsittely voidaan jättää toimittamatta, jos 
vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti tai jos suullinen käsittely on asian 
laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton.
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Suullisen käsittelyn toimittaminen S-43-lomakkeen käyttämisen osalta ei ole 
asiassa esitetty kirjallinen selvitys huomioon ottaen tarpeen. Muilta osin 
suullisen käsittelyn toimittaminen on asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen 
ilmeisen tarpeetonta.

Pääasia

Sovellettavat oikeusohjeet ja lain esityöt

Hallinto-oikeus toteaa, että henkilötietolailla on saatettu voimaan edellä 
mainittu henkilötietodirektiivi.

Henkilötietolain 1 §:n mukaan tämän lain tarkoituksena on toteuttaa 
yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia 
henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistää hyvän tietojenkäsittelytavan 
kehittämistä ja noudattamista. 

Henkilötietolain 2 §:n 1 momentin mukaan henkilötietoja käsiteltäessä on 
noudatettava, mitä tässä laissa säädetään, jollei muualla laissa toisin säädetä. 
Pykälän 2 momentin mukaan tätä lakia sovelletaan henkilötietojen 
automaattiseen käsittelyyn. Myös muuhun henkilötietojen käsittelyyn 
sovelletaan tätä lakia silloin, kun henkilötiedot muodostavat tai niiden on 
tarkoitus muodostaa henkilörekisteri tai sen osa. Pykälän 3 momentin mukaan 
tämä laki ei koske henkilötietojen käsittelyä, jonka luonnollinen henkilö 
suorittaa yksinomaan henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tavanomaisiin 
yksityisiin tarkoituksiinsa.

Henkilötietolain 3 §:n mukaan tässä laissa tarkoitetaan tässä laissa 
tarkoitetaan:
1) henkilötiedolla kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen 
ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan 
tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa 
eläviä koskeviksi;
2) henkilötietojen käsittelyllä henkilötietojen keräämistä, tallettamista, 
järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, 
yhdistämistä, suojaamista, poistamista, tuhoamista sekä muita henkilötietoihin 
kohdistuvia toimenpiteitä;
3) henkilörekisterillä käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista 
merkinnöistä muodostuvaa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota 
käsitellään osin tai kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla taikka 
joka on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla 
siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja 
kohtuuttomitta kustannuksitta;
4) rekisterinpitäjällä yhtä tai useampaa henkilöä, yhteisöä, laitosta tai säätiötä, 
jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä 
henkilörekisterin käytöstä tai jonka tehtäväksi rekisterinpito on lailla säädetty;
5) rekisteröidyllä henkilöä, jota henkilötieto koskee;
6) sivullisella muuta henkilöä, yhteisöä, laitosta tai säätiötä kuin rekisteröityä, 
rekisterinpitäjää, henkilötietojen käsittelijää tai henkilötietoja kahden viimeksi 
mainitun lukuun käsittelevää;
7) suostumuksella kaikenlaista vapaaehtoista, yksilöityä ja tietoista tahdon 
ilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn.
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Henkilötietolain 8 §:n mukaan henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan:
1) rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella;
2) rekisteröidyn toimeksiannosta tai sellaisen sopimuksen 
täytäntöönpanemiseksi, jossa rekisteröity on osallisena, taikka sopimusta 
edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;
3) jos käsittely yksittäistapauksessa on tarpeen rekisteröidyn elintärkeän edun 
suojaamiseksi;
4) jos käsittelystä säädetään laissa tai jos käsittely johtuu rekisterinpitäjälle 
laissa säädetystä tai sen nojalla määrätystä tehtävästä tai velvoitteesta;
5) jos rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun 
niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan 
(yhteysvaatimus);
6) jos kysymys on konsernin tai muun taloudellisen yhteenliittymän asiakkaita 
tai työntekijöitä koskevista tiedoista ja näitä tietoja käsitellään kyseisen 
yhteenliittymän sisällä;
7) jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän toimeksiannosta tapahtuvaa 
maksupalvelua, tietojenkäsittelyä tai muita niihin verrattavia tehtäviä varten;
8) jos kysymys on henkilön asemaa, tehtäviä ja niiden hoitoa julkisyhteisössä 
tai elinkeinoelämässä kuvaavista yleisesti saatavilla olevista tiedoista ja näitä 
tietoja käsitellään rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen oikeuksien ja 
etujen turvaamiseksi; tai
9) jos tietosuojalautakunta on antanut käsittelyyn 43 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun luvan.

Henkilötietolain 11 §:n mukaan arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on 
kielletty. Arkaluonteisina tietoina pidetään muun ohella henkilötietoja, jotka 
kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan:
1) rotua tai etnistä alkuperää;
2) henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai 
ammattiliittoon kuulumista;
4) henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen 
kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia.

Henkilötietolain 12 §:n mukaan mitä 11 §:ssä säädetään, ei estä muun ohella:
1) tietojen käsittelyä, johon rekisteröity on antanut nimenomaisen 
suostumuksensa;
7) uskonnollista, poliittista tai yhteiskunnallista vakaumusta koskevien tietojen 
käsittelyä tällaista vakaumusta edustavien yhdistysten ja muiden yhteisöjen 
toiminnassa, jos tiedot koskevat näiden yhdistysten tai yhteisöjen jäseniä 
taikka henkilöitä, joilla on niihin säännölliset, yhdistysten ja yhteisöjen 
tarkoituksiin liittyvät yhteydet, eikä tietoja luovuteta sivullisille ilman 
rekisteröidyn suostumusta.

Henkilötietolain 44 §:n mukaan tietosuojalautakunta voi tietosuojavaltuutetun 
hakemuksesta muun ohella: 
1) kieltää tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
vastaisen henkilötietojen käsittelyn;
2) velvoittaa asianomaisen määräajassa oikaisemaan sen, mitä on 
oikeudettomasti tehty tai laiminlyöty.

Hallituksen esityksen henkilötietolaiksi (HE 1998/96 vp) 2 §:ää koskevissa 
yksityiskohtaisissa perusteluissa on muun muassa todettu, että lain 
soveltamisalan ulkopuolelle jäisi pykälän 3 momentin nojalla sellainen 
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henkilötietojen käsittely, jonka luonnollinen henkilö suorittaa yksinomaan 
henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tavanomaisiin yksityisiin 
tarkoituksiinsa. Myös tietosuojadirektiivi rajaa direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle luonnollisen henkilön yksinomaan henkilökohtaisessa tai 
kotitalouteensa liittyvässä toiminnassa suorittaman henkilötietojen käsittelyn 
(3 artiklan 2 kohta). Henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tarkoituksiin 
käsiteltäviä henkilötietoja ovat esimerkiksi henkilökohtaiseen kirjeenvaihtoon 
liittyvät tiedot sekä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut nimi-, osoite- ja 
puhelinnumerotiedot ja tiedot tuttavien merkkipäivistä.

Tosiseikat

Asiassa on kysymys siitä, sovelletaanko Jehovan todistajat -uskonnollisen 
yhdyskunnan (yhdyskunta) jäsenten ovelta ovelle -saarnaamistyöhön liittyvään 
henkilötietojen käsittelyyn henkilötietolakia, sekä siitä, onko yhdyskunta 
näiden henkilötietojen rekisterinpitäjä.

Yhdyskunta on tietosuojavaltuutetulle 11.3.2013 antamassaan lausunnossa 
todennut, että yhdyskunta on antanut jäsenilleen ohjeistusta muistiinpanojen 
tekemisestä käytännössä muun muassa Jehovan todistajien saarnaamistyötä 
käsittelevässä Valtakunnan palveluksemme -lehtisessä. 

Asiakirjoihin liitetyssä Valtakunnan palveluksemme -lehtisen artikkelissa 
marraskuussa 2011 on todettu muun ohella seuraavaa: ”Tee heti käynnin 
jälkeen muistiinpanoja. Kirjoita muistiin henkilön nimi ja osoite, päivämäärä 
ja kellonaika sekä se, mistä puhuitte ja mitä kirjallisuutta hän mahdollisesti 
otti. Sanoiko hän kuuluvansa johonkin uskontokuntaan? Onko hänellä 
perhettä? Kertoiko hän kiinnostuksenkohteistaan tai huolenaiheistaan? 
Tällaiset tiedot auttavat sinua valmistautumaan tuleviin keskusteluihin.”

Asiakirjoihin liitetyssä Valtakunnan palveluksemme -lehtisen Miten löytää 
vieraskielisiä ihmisiä? -artikkelissa heinäkuussa 2012 on todettu muun ohella 
seuraavaa: ”Seurakunnissa, joiden lähellä toimii vieraskielinen seurakunta tai 
ryhmä, julistajille voidaan ilmoittaa, että jos ne löytävät jonkun tätä kieltä 
puhuvan, heidän tulisi kirjoittaa muistiin osoite ja antaa se palvelusvalvojalle, 
joka välittää sen kyseiselle seurakunnalle tai ryhmälle. Aluekortin yhteydessä 
tulee pitää luetteloa näistä nimistä ja osoitteista, jotka eivät kuulu 
suomenkieliseen alueeseen - - Jos julistaja tapaa jonkun vieraskielisen, joka 
osoittaa kiinnostusta (tai jonkun kuuron), hänen tulee täyttää viipymättä 
lomake Käy tämän henkilön luona (S-43) ja antaa se seurakunnan sihteerille.”

Yhdyskunta on toimittanut tietosuojavaltuutetulle laatimansa Käy tämän 
henkilön luona -lomakkeen eli niin sanotun S-43-lomakkeen. Lomakkeelle 
merkitään kiinnostusta ilmaisseen tai kuuron henkilön nimi, sukupuoli, osoite, 
puhelin ja kieli. Lomakkeen täyttöohjeiden mukaan julistajan tulee täyttää 
koko lomake ja antaa se seurakunnan sihteerille, joka lähettää lomakkeen 
sopivalle seurakunnalle tai ryhmälle tai lähettää lomakkeen tiedot 
haaratoimistoon jw.org-sivuston kautta.

Yhdyskunta on tietosuojalautakunnalle 12.6.2013 antamassaan selityksessä 
ilmoittanut, että mikäli lautakunta yhdyskunnan esittämistä seikoista 
huolimatta katsoo, että S-43-lomakkeen käyttö kuuluu henkilötietolain 
soveltamisalan piiriin ja että sen käyttö merkitsee lain 3 §:n mukaista 
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henkilötietojen käsittelyä, yhdyskunta on valmis luopumaan kyseisen 
lomakkeen käytöstä. Sittemmin 21.11.2014 yhdyskunta on ilmoittanut 
hallinto-oikeudelle luopuneensa lomakkeen käytöstä.

Oikeudellinen arviointi ja lopputulos

Hallinto-oikeus katsoo tulleen selvitetyksi, että ovelta ovelle -työtä tehdään 
yhdyskunnan/seurakunnan yhtenä toimintamuotona. Ovelta ovelle -työ on 
kuitenkin myös yksittäisen jäsenen vakaumuksen ilmenemismuoto. 

Yhdyskunta on myöntänyt käyttäneensä niin sanottua S-43-lomaketta. 
Lomakkeelle kerätään tietoa henkilön vammaisuudesta ja kielestä, joka saattaa 
paljastaa henkilön etnisen alkuperän. Hallinto-oikeus katsoo, että tällaisten 
tietojen käsittely ja rekisteröinti on henkilötietolain 11 §:ssä tarkoitettua 
arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyä, joka on kiellettyä. Yhdyskunnan 
mukaan rekisteröity ei ole kaikissa tapauksissa antanut nimenomaista 
suostumustaan tietojen käsittelyyn. Näin ollen tietosuojalautakunta on voinut 
kieltää tällaisten henkilötietojen käsittelyn ilman rekisteröidyn nimenomaista 
suostumusta.

Jehovan todistajien saarnaamistyötä käsittelevässä Valtakunnan 
palveluksemme -lehtisessä on annettu edellä tarkemmin selostetulla tavalla 
jäsenille ohjeita siitä, millaisia muistiinpanoja heidän tulisi käynnin jälkeen 
tehdä. Ohjeistuksen perusteella yhdyskunnan jäsenet saattavat siten kerätä 
käynnin yhteydessä tapaamistaan, yhdyskunnan ulkopuolisista ja jäsenelle 
vieraista ihmisistä tietoja, joiden keräämisen ei voida katsoa olevan 
henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen tai siihen verrattavaan 
tavanomaiseen yksityiseen tarkoitukseen henkilötietolain 2 §:n 3 momentissa 
tarkoitetulla tavalla. Tietojen käsittelyssä tulee siten soveltaa henkilötietolakia 
eikä tietoja saa kerätä tai muutoinkaan käsitellä ilman käynnin kohteena 
olevan henkilön yksiselitteistä suostumusta.

Yhdyskunta on valituksessaan todennut, että seurakunnalla tai yhdyskunnalla 
ei ole käytössään järjestelmää, johon tietoja koottaisiin tai josta niitä voitaisiin 
hakea. Henkilökohtaiset muistiinpanot toimivat ainoastaan yksilön muistin 
apuvälineenä, millä varmistetaan esimerkiksi uuden tapaamisen tekeminen 
kiinnostusta osoittaneen ihmisen luokse. Valituksen mukaan henkilökohtaiset 
muistiinpanot tuhotaan niiden käytyä tarpeettomiksi. 

Asiassa ei ole ilmennyt, lukuun ottamatta S-43-lomakkeella kerättyjä tietoja, 
että yhdyskunnan yksittäisten jäsenten mahdollisesti käsittelemistä tiedoista 
olisi perustettu yhdyskunnan käyttöä varten henkilörekisteri, jonka käytöstä 
yhdyskunnalla olisi oikeus määrätä. Yhdyskunnan mukaan se ei käsittele 
muullakaan tavoin niiden henkilöiden henkilötietoja, jotka eivät ole antaneet 
tietojen käsittelyyn suostumustaan. Hallinto-oikeus katsoo, että yhdyskuntaa ei 
voida pitää laissa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä yksinomaan sen vuoksi, että 
se on lehtisessään antanut jäsenilleen ohjeita lainvastaiseen henkilötietojen 
käsittelyyn. 

Valituksenalaista päätöstä ei ole kohdistettu muihin tahoihin kuin 
yhdyskuntaan. Tietosuojavaltuutetun hakemuksen tueksi esitetyn selvityksen 
ja toisaalta yhdyskunnan yksittäisten jäsenten saarnaamistyön yhteydessä 
tekemien muistiinpanojen ja niiden käyttämisestä sekä säilyttämisestä 
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esittämän selvityksen perusteella hallinto-oikeus arvio, että yhdyskunnan 
toiminnassa, muutoin kuin S-43-lomakkeen osalta, ei ole ilmennyt 
henkilötietolain 44 §:n 1 ja 2 kohdan mukaista oikeudetonta henkilötietojen 
käsittelyä. Valituksenalainen päätös on siten kumottava siltä osin, kuin 
yhdyskunta on katsottu yksittäisten jäsenten keräämien tietojen osalta 
rekisterinpitäjäksi.

Sovelletut oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Valitusosoitus on liitteenä (hallintovalitus).

Tiedoksiantovelvoite
Hallintolain 56 §:n 2 momentin ja 68 §:n 1 momentin mukaan on 
valituskirjelmän ensimmäisen allekirjoittajan Jukka Ropposen tämän 
päätöksen tiedoksi saatuaan ilmoitettava siitä valituskirjelmän muille 
allekirjoittajille. Jos hän tämän laiminlyö, hän on velvollinen korvaamaan 
ilmoittamatta jättämisestä tai sen viivästymisestä aiheutuneen vahingon, sikäli 
kuin se laiminlyönnin laatuun ja muihin olosuhteisiin nähden harkitaan 
kohtuulliseksi.

Hallinto-oikeuden kokoonpano

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet
Markku Setälä, Jaana Moilanen ja Ilona Nuorteva (t).

Esittelijä Liisa Leiniö

Asiaa ratkaistaessa on toimitettu äänestys. 

Jakelu

Päätös Jehovan todistajat -uskonnollinen yhdyskunta
Puheenjohtaja Jukka Ropponen saantitodistuksin
PL 68, 01301 VANTAA
Tiedote oikeudenkäyntimaksusta

Jäljennös maksutta Tietosuojalautakunta

Tietosuojavaltuutettu
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Diaarinumero
06482/13/1204

Hallinto-oikeustuomari Jaana Moilasen äänestyslausunto: 

Tutkimatta jättämisen osalta olen samaa mieltä kuin enemmistö.

Muilta osin esitän äänestyslausuntonani seuraavaa: 

Katson, että asian selvittämiseksi on toimitettava suullinen käsittely. 
Perusteluina esitän seuraavaa: 

Hallintolainkäyttölain 33 §:n mukaan valitusviranomaisen on huolehdittava 
siitä, että asia tulee selvitetyksi.

Hallintolainkäyttölain 37 §:n 1 momentin mukaan asian selvittämiseksi 
toimitetaan tarvittaessa suullinen käsittely. Siinä voidaan kuulla asianosaisia, 
36 §:ssä tarkoitettua viranomaista, todistajia ja asiantuntijoita sekä 
vastaanottaa muuta selvitystä. Suullista käsittelyä voidaan rajoittaa siten, että 
se koskee ainoastaan osaa asiasta, asianosaisten käsitysten selvittämistä tai 
suullisen todistelun vastaanottamista tai muulla vastaavalla tavalla.

Hallintolainkäyttölain 38 §:n 1 momentin mukaan hallinto-oikeuden on 
toimitettava suullinen käsittely, jos yksityinen asianosainen pyytää sitä. 
Asianosaisen pyytämä suullinen käsittely voidaan jättää toimittamatta, jos 
vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti tai jos suullinen käsittely on asian 
laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton.

Asiassa on kysymys Jehovan todistajat -uskonnollisen yhdyskunnan ovelta 
ovelle -saarnaamistyössään hankkimien henkilötietojen käsittelyyn liittyvästä 
tietosuojalautakunnan tekemästä hallintopakkopäätöksestä. Päätöksessä on 
muun ohella katsottu sekä yhdyskunta että yksittäiset tietoa keräävät 
yhdyskunnan jäsenet yhdessä henkilötietolain tarkoittamiksi rekisterinpitäjiksi. 
Asian laatu sekä laajuus huomioon ottaen on hallintopakkopäätös kohdistettu 
pelkästään yhdyskuntaan. 

Valittajana oleva yhdyskunta on valituksessaan pyytänyt suullisen käsittelyn 
toimittamista. Valittaja on vastaselityksessään hallinto-oikeudelle tarkentanut 
pyyntöään ja esittänyt, että se haluaa esittää selvitystä siitä, miltä yksityiset 
muistiinpanot näyttävät, mitä niihin on kirjattu, miten niitä käytetään, 
säilytetään ja mahdollisesti jaetaan sekä käsitelläänkö niitä yhdyskunnassa. 

Asiakirjoista ilmenee, että tietosuojavaltuutettu on antanut kannanottonsa 
tietojen keräämiseen jo 9.10.2000 890/45/97. Katson, ettei asian ratkaisua 
hallinto-oikeudessa voida perustaa siihen, ettei selvitystä ole esitetty. Asian 
laatu huomioon ottaen suullisella käsittelyllä on saatavissa asian 
ratkaisemiseen 
vaikuttavaa selvitystä. Tässä yhteydessä sekä tietosuojalautakunnalle että 
tietosuojavaltuutetulle tarjoutuu samalla tilaisuus esittää selvitystä ja 
mahdollista todistelua asiassa. Asian käsittelyn tilaan nähden selvitys on 
tarkoituksenmukaisinta esittää ensiasteena hallinto-oikeuden järjestämässä 
suullisessa käsittelyssä. Katson, että suullisen käsittelyn järjestäminen asian 
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selvittämiseksi on siten tarpeen. 

Suullisen käsittelyn järjestämisen yhteydessä valittajalle toimitetaan tiedoksi 
myös Jukka Peltoniemen hallinto-oikeudelle omasta aloitteestaan toimittama 
selvitys sekä toimitetaan tietosuojalautakunnalle että tietosuojavaltuutetulle 
tiedoksi valittajan hallinto-oikeudelle antama vastaselitys.

Muilta osin totean seuraavaa: 

Katson, että nyt saadun selvityksen perusteella ennakkoratkaisun pyytäminen 
ei ole asian ratkaisemisen kannalta tarpeen. Ennakkoratkaisun pyytämisen 
lopullinen arviointi on kuitenkin mahdollista vasta sen jälkeen, kun asiassa 
esitettyä selvitystä on täydennetty suullisessa käsittelyssä. 

Velvoitettuna lausumaan itse pääasiasta katson, että kun otan huomioon 
tietosuojavaltuutetun hakemuksen, valituksenalaisen tietosuojalautakunnan 
päätöksen sekä asiassa hallinto-oikeuteen saadun selvityksen, ei päätöksen 
kumoamiseen ole syytä ja hylkään valituksen kaikilta osin. 

Vakuudeksi Liisa Leiniö



Liite hallinto-oikeuden päätökseen

VALITUSOSOITUS

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä 
päivää lukuunottamatta.

Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kysymyksessä on 
sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksisaaduksi, ellei muuta näytetä, kolmantena päivänä 
tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta päivästä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen 
tietoon saapumispäivänään.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa viranomaiselle, joka on mainittu päätöksen kohdassa 
Muutoksenhaku. Valitusasiakirjojen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston 
aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on 
valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- hallinto-oikeuden päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran- 
omaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Korkeimman hallinto-oikeuden osoite

Postiosoite: Käyntiosoite:
PL 180 Fabianinkatu 15
00131 HELSINKI Helsinki

Faksi: 029 56 40382
Sähköposti: korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi

hallintovalitus 02.12


