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Tiedon antaminen asiakirjasta

TIEDON PYYTÄJÄ

Electronic Frontier Finland Ry / Elias Aarnio

TIEDON SAAMISTA KOSKEVA PYYNTÖ JA SEN SAATTAMINEN VIRANOMAISEN
RATKAISTAVAKSI
Elias Aarnio on Electronic Frontier Finland Ry:n puolesta pyytänyt
Digi- ja väestötietovirastolta asiakirjoja, joista käy ilmi Suomi.fi palveluihin liittyvien salausavainten hallinta, ja erityisesti tietoa
siitä, salataanko tiedot ennen Amazon Web Service -palveluntarjoajan palvelimille siirtämistä.

PÄÄTÖS

Digi- ja väestötietovirastolla ei ole yksittäistä asiakirjaa tai asiakirjoja, joista tiedon pyytäjän pyytämät tiedot yksiselitteisesti kävisivät
ilmi. Digi- ja väestötietovirasto luovuttaa pyytäjälle oheiset kaaviot,
joissa on kootusti kuvattu henkilötietoja sisältävän datan käsittelyä
ja salausta siltä osin, kuin Digi- ja väestötietovirasto tällä hetkellä
hyödyntää pilvipalveluja Suomi.fi -palveluiden tuottamisessa. Liitteen 1 mukaisesti tiedot salataan ennen palvelimille siirtämistä.
Digi- ja väestötietovirasto ei luovuta pyytäjälle tarkempaa tietoa
salauksessa käytetyistä tekniikoista tai muista salaukseen liittyvistä yksityiskohdista.

PERUSTELUT

Pyytäjän pyytämät asiakirjat koskevat Suomi.fi -palveluun liittyvien
tietojen salaamista. Pyytäjän ei voida katsoa olevan asianosainen
asiassa, johon pyydetyt asiakirjat liittyvät. Pyydettyjen tietojen salassapitoa arvioidaan siten viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain 24.1 §:n nojalla. Salauksessa käytettyjä tekniikoita ja
salaukseen liittyviin yksityiskohtiin liittyvän tiedon luovuttaminen
saattaisi vaarantaa Suomi.fi -palvelun tietoturvan. Kyseiset tiedot
ovat siten lain 24.1 § 7 kohdan nojalla salassa pidettäviä

LAINKOHDAT

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 § 1 momentin 7 kohta
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Tähän päätökseen saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta valittamalla siinä järjestyksessä kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
annetussa laissa (808/2019) säädetään. Valitusosoitus liitteenä.

Digitaalinen
allekirjoittaja: Kallio
Noora 911551379
Päiväys: 2021.09.28
10:55:24 +03'00'

Lakiasiainjohtaja

Kallio Noora
911551379

Ylitarkastaja

Fröberg Digitaalinen
allekirjoittaja:
Vesa
Fröberg Vesa
91185345R 91185345R

LISÄTIETOJA

Päätöksestä antaa tarvittaessa lisätietoja lakiasiainjohtaja Noora
Kallio.

YHTEYSTIEDOT

Digi- ja väestötietovirasto
PL 123, 00531 Helsinki
kirjaamo@dvv.fi
Voit lähettää viestisi verkkosivujemme kautta turvapostina,
turvaviesti.dvv.fi.
Vaihde 0295 536 000
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VALITUSOSOITUS
Mihin voi valittaa?

Oheiseen Digi- ja väestötietoviraston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
Helsingin hallinto-oikeuteen.

Kuka voi valittaa?

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, johon päätös on kohdistettu
tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka
valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä koskeva erityisohje:
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain se,
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos hallintopäätöstä on oikaisuvaatimusmenettelyssä muutettu tai se on kumottu, oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa
kuitenkin hakea muutosta valittamalla myös se, jolla on edellisen kappaleen mukaan
valitusoikeus asiassa.

Valitusaika ja sen
laskeminen

Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle viimeistään 30 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika jatkuu seuraavaan arkipäivään.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin jo
kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä muuta tiedoksiantotapaa tiedoksisaantipäivän
osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus.
Milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen,
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.
Jos asianosaisen suostumuksella sähköisesti tiedoksiannettu päätös on asianosaisen
tai tämän edustajan asianmukaisesti tunnistautuneena noutama viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta, päätös katsotaan annetun
tiedoksi, kun se on tällä tavoin noudettu. Käytännössä tämä nykyisellään koskee
Suomi.fi -palvelun kautta tehtyä tiedoksiantoa.
Jos päätös on asianosaisen suostumuksella annettu tiedoksi muulla tavoin sähköisenä viestinä, päätös katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
hallintotuomioistuimelle.
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Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen valtuutus

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei hallintotuomioistuin toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse esittää, jos:
1) päämies on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa;
2) asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa
hallintomenettelyssä tai tuomioistuimessa;
3) valtuutettu on asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.
Asiamies ei saa ilman päämiehen suostumusta siirtää toiselle henkilölle valtuutusta,
joka on annettu nimetylle henkilölle.

Valittajien yhdyshenkilö

Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa valituksessa yhdyshenkilöksi. Jollei yhdyshenkilöä ole ilmoitettu, yhdyshenkilönä toimii valituksessa ensimmäiseksi mainittu valittaja.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus veloittaa suoritteistaan kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisen maksun. Maksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi.

Valituksen toimittaminen hallinto-oikeudelle

Valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä lähettäjän omalla vastuulla.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen voi toimittaa myös muulla tavoin sähköisesti. Valituksen on oltava perillä
valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä riippumatta siitä, toimitetaanko
valitus postitse vai asiointipalvelussa vai muulla tavoin sähköisesti.
Suljetussa laitoksessa oleva voi antaa valituksen valitusajassa myös sille henkilölle,
joka on määrätty tätä tehtävää laitoksessa hoitamaan, tai laitoksen johtajalle.

Yhteystiedot

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:
postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, Helsinki
puhelin:
Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069 (ma-pe klo 8.00-16.15)
telekopio:
029 56 42079
sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu on avoinna ma – pe klo 8.00 – 16.15
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