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Euroopan tietosuojaneuvosto 
 

ottaa huomioon luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen 

vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (jäljempänä ”yleinen tietosuoja-asetus”) 

63 artiklan ja 64 artiklan 2 kohdan, 

 

ottaa huomioon ETA-sopimuksen sekä erityisesti liitteen XI ja pöytäkirjan 37, sellaisina kuin ne ovat 

muutettuina ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 154/2018, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2018, 

 

ottaa huomioon 25 toukokuuta 2018 hyväksytyn työjärjestyksensä 10 ja 22 artiklan, 

 

 

sekä katsoo seuraavaa: 

 

(1) Euroopan tietosuojaneuvoston (jäljempänä ”tietosuojaneuvosto”) päätehtävänä on varmistaa 

yleisen tietosuoja-asetuksen yhdenmukainen soveltaminen Euroopan talousalueella. Yleisen 

tietosuoja-asetuksen 64 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jokainen valvontaviranomainen, 

tietosuojaneuvoston puheenjohtaja tai komissio voi pyytää minkä tahansa yleisluonteisen tai 

useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa vaikutuksia tuottavan asian käsittelyä tietosuojaneuvostossa 

lausunnon saamiseksi. Tämän lausunnon tarkoituksena on yleisluonteisen tai useammassa kuin 

yhdessä Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa vaikutuksia tuottavan asian tutkiminen. 

 

(2) Ranskan ja Ruotsin tietosuojaviranomaiset pyysivät 30. huhtikuuta 2019 tietosuojaneuvostoa 

tutkimaan, miten kansallisen viranomaisen toimivalta jatkuu päätoimipaikkaan tai ainoaan 

toimipaikkaan liittyvien olosuhteiden muuttuessa, ja antamaan tästä asiasta lausunnon. 

 

(3) Tietosuojaneuvosto antaa lausunnon yleisen tietosuoja-asetuksen 64 artiklan 3 kohdan, luettuna 

yhdessä työjärjestyksen 10 artiklan 2 kohdan kanssa, nojalla kahdeksan viikon kuluessa ensimmäisestä 

arkipäivästä sen jälkeen, kun puheenjohtaja ja toimivaltaiset valvontaviranomaiset ovat tehneet 

päätöksen siitä, että tiedosto on valmis. Määräaikaa voidaan jatkaa puheenjohtajan päätöksellä 

kuudella viikolla ottaen huomioon asian monimutkaisuus. 

 

ON ANTANUT SEURAAVAN LAUSUNNON: 

1 TIIVISTELMÄ TOSISEIKOISTA 

1. Ranskan ja Ruotsin tietosuojaviranomaiset pyysivät tietosuojaneuvostoa tutkimaan, miten kansallisen 

viranomaisen toimivalta jatkuu päätoimipaikkaan tai ainoaan toimipaikkaan liittyvien olosuhteiden 

muuttuessa, ja antamaan tästä asiasta lausunnon. 

 
2. Tällaiset muutokset ovat mahdollisia, kun 

⎯ ainoa toimipaikka tai päätoimipaikka siirretään yhdestä ETA-maasta toiseen ETA-maahan 

⎯ ainoa toimipaikka tai päätoimipaikka lakkaa olemasta ETA-alueella 
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⎯ päätoimipaikka perustetaan ETA-maan alueelle tai siirtyy kolmannesta maasta ETA-maahan. 

 
3. Ranskan ja Ruotsin tietosuojaviranomaiset esittivät seuraavat kysymykset: 

 

• Mistä alkaen viranomaisen toimivalta olisi katsottava lopullisesti vahvistetuksi, jolloin 
päätoimipaikan tai ainoan toimipaikan olosuhteisiin liittyvillä muutoksilla ei olisi enää 
vaikutusta menettelyyn? 

• Olisiko tällaiseksi ajankohdaksi määriteltävä se hetki, kun viranomainen vastaanottaa 
ensimmäistä kertaa valituksen, vai – jos käsittely ei perustu valitukseen – se hetki, kun 
viranomainen aloittaa käsittelyn omaan harkintavaltaansa perustuen? 

• Olisiko sen oltava se hetki, kun viranomainen päättää käynnistää tutkimuksen ja ottaa yhteyttä 
rekisterinpitäjään / henkilötietojen käsittelijään? 

• Olisiko sen oltava se hetki, kun päätöksentekomenettely käynnistetään? 

• Olisiko sen oltava se hetki, kun viranomainen ilmoittaa päätöksestä ja siten päättää kyseessä 
olevan asian käsittelyn? 

 
4. Päätös asiakirjojen täydellisyydestä tehtiin 17. toukokuuta 2019. Lausunnon antamisen määräajaksi on 

vahvistettu 12. kesäkuuta 2019. 

2 TIETOSUOJANEUVOSTON TOIMIVALTA ANTAA LAUSUNTO TÄSTÄ 

AIHEESTA 64 ARTIKLAN 2 KOHDAN NOJALLA 

5. Tietosuojaneuvosto katsoo, että kysymys kansallisen viranomaisen toimivallasta päätoimipaikkaan tai 

ainoaan toimipaikkaan liittyvien olosuhteiden muuttuessa koskee ”yleisluontoisesti” yleistä tietosuoja-

asetusta, koska tietosuojaviranomaisten keskuudessa on selvä tarve yhdenmukaiselle tulkinnalle 

niiden toimivallan rajoista. Selvennys on erityisesti tarpeen, jotta varmistetaan muun muassa yleisen 

tietosuoja-asetuksen 60 artiklassa tarkoitetun yhteistyön, 61 artiklassa tarkoitetun keskinäisen 

avunannon ja 62 artiklassa tarkoitettujen yhteisten operaatioiden yhdenmukainen toteuttaminen. 

 
6. On todellakin niin, että yleinen tietosuoja-asetus ei sisällä erityistä säännöstä, joka liittyisi tilanteeseen, 

jossa rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän päätoimipaikka tai ainoa toimipaikka on 

perustettu yhden ETA-jäsenvaltion alueelle ja siirretään kesken menettelyn toisen jäsenvaltion alueelle 

tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, tai tilanteeseen, jossa toimipaikka perustetaan Euroopan 

talousalueelle kesken menettelyn tai lakkaa olemasta. 

 
7. Myöskään Euroopan tietosuojaneuvoston suuntaviivoissa ja erityisesti johtavaa valvontaviranomaista 

koskevissa suuntaviivoissa ei ole tarjottu tähän mennessä yleistä tietosuoja-asetusta enempää tietoa 

tällaisista tilanteista. 

 
8. Yhdenmukaisen täytäntöönpanon mahdollistamiseksi koko Euroopan talousalueella on kuitenkin 

löydettävä objektiiviset perusteet sen hetken määrittelemiseksi, jonka jälkeen millään olosuhteissa 

tapahtuvalla muutoksella ei olisi vaikutusta viranomaiselle kuuluvaan toimivaltaan. Kysymys on 

erittäin tärkeä, sillä valvontaviranomaisten mahdolliseen rinnakkaiseen toimivaltaan on puututtava. 

Siksi on tarpeen – ei yksinomaan oikeusvarmuuden vuoksi vaan myös operatiivisesta näkökulmasta 

(asian käsittely tietosuojaviranomaisten toimesta) – vastata esitettyihin kysymyksiin. 

 



Annettu  5 

9. Näistä syistä tietosuojaneuvosto katsoo, että Ranskan ja Ruotsin tietosuojaviranomaisten esittämien 

kysymysten perusteella voidaan antaa 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu lausunto. 

3 ASIAA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 

10. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 4 artiklan 3 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Vilpittömän 

yhteistyön periaatteen mukaisesti unioni ja jäsenvaltiot kunnioittavat ja avustavat toisiaan 

perussopimuksista johtuvia tehtäviä täyttäessään. Jäsenvaltiot toteuttavat kaikki yleis- tai 

erityistoimenpiteet, joilla voidaan varmistaa perussopimuksista tai unionin toimielinten säädöksistä 

johtuvien velvoitteiden täyttäminen. Jäsenvaltiot tukevat unionia sen täyttäessä tehtäviään ja 

pidättäytyvät kaikista toimenpiteistä, jotka voisivat vaarantaa unionin tavoitteiden toteutumisen.” 

 
11. EU:n perusoikeuskirjan 41 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Jokaisella on oikeus siihen, että 

unionin toimielimet ja laitokset käsittelevät hänen asiansa puolueettomasti, oikeudenmukaisesti ja 

kohtuullisessa ajassa.” 

 
12. Yleisen tietosuoja-asetuksen 51 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan tietosuojaviranomaisten 

oikeudellinen tehtävä, joka on valvoa yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamista luonnollisten 

henkilöiden perusoikeuksien ja -vapauksien suojaamiseksi käsittelyn yhteydessä ja henkilötietojen 

vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi Euroopan talousalueella. 

 
13. Yleisen tietosuoja-asetuksen 55, 57 ja 58 artiklassa määritellään kunkin tietosuojaviranomaisen 

toimivalta, tehtävät ja valtuudet1. 

 
14. Yleisen tietosuoja-asetuksen 56 artiklassa säädetään yhden luukun järjestelmä eli menettelysääntö, 

jonka mukaan erityinen tehtävä annetaan johtavalle valvontaviranomaiselle, joka on määritelty sen 

alueen viranomaiseksi, jolla rekisterinpitäjällä tai henkilötietojen käsittelijällä on päätoimipaikka tai 

ainoa toimipaikka2. 

 

 
1 Tähän liittyen olisi muistettava, että yleisen tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 11 kappaleessa säädetään 
seuraavaa: ”Henkilötietojen suojaaminen tehokkaasti kaikkialla unionissa edellyttää rekisteröityjen oikeuksien ja 
henkilötietoja käsittelevien ja niiden käsittelystä päättävien velvollisuuksien vahvistamista ja täsmentämistä 
samoin kuin samantasoisia valtuuksia valvoa henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen noudattamista ja 
samantasoisia seuraamuksia sääntöjen rikkomisesta jäsenvaltioissa.” Yleisen tietosuoja-asetuksen johdanto-
osan 13 kappaleessa todetaan, että yksi asetuksen tavoitteista on taata ”oikeusvarmuus ja läpinäkyvyys talouden 
toimijoille – – sekä tehokas yhteistyö eri jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten välillä.” Lisäksi johdanto-osan 
122 kappaleen mukaan ”jokaisen valvontaviranomaisen olisi oltava oman jäsenvaltionsa alueella toimivaltainen 
käyttämään toimivaltaa ja suorittamaan tehtäviä, jotka sille on annettu tämän asetuksen mukaisesti.” 
2 Johdanto-osan 124 kappaleessa säädetään seuraavaa: ”Jos henkilötietojen käsittely suoritetaan unioniin 
sijoittautuneen rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän toimipaikassa toteutettavan toiminnan 
yhteydessä, ja kyseinen rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä on sijoittautunut useampaan kuin yhteen 
jäsenvaltioon, tai jos käsittely, jota suoritetaan unioniin sijoittautuneen rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän ainoassa toimipaikassa toteutettavan toiminnan yhteydessä, vaikuttaa tai on omiaan vaikuttamaan 
merkittävästi rekisteröityihin useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän päätoimipaikan tai rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän ainoan toimipaikan viranomaisen 
olisi toimittava johtavana viranomaisena.” 
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15. Yleisen tietosuoja-asetuksen VII luvussa, jonka otsikko on ”Yhteistyö ja yhdenmukaisuus”, määritellään 

eri tavat, joilla tietosuojaviranomaiset tekevät yhteistyötä edistääkseen yleisen tietosuoja-asetuksen 

yhdenmukaista soveltamista. Asiaankuuluvat säännökset sisältyvät erityisesti yleisen tietosuoja-

asetuksen 60 artiklaan, jossa säädetään johtavan valvontaviranomaisen ja muiden osallistuvien 

valvontaviranomaisten välisestä yhteistyöstä3. Vastaavasti yleisen tietosuoja-asetuksen 61 ja 62 

artiklan mukaan valvontaviranomaisten on annettava toisilleen keskinäistä apua ja tarvittaessa 

toteutettava yhteisiä operaatioita, mukaan lukien yhteisiä tutkimuksia ja yhteisiä 

täytäntöönpanotoimenpiteitä. 

4 EUROOPAN TIETOSUOJANEUVOSTON LAUSUNTO 

4.1 Lausunnon soveltamisala 

16. Tietosuojaneuvosto katsoo tässä lausunnossa, että kysymykset liittyvät pääasiassa rikkomuksiin, jotka 

ovat luonteeltaan jatkuvia tai toistuvia, koska jotta päätoimipaikkaan tai ainoaan toimipaikkaan 

liittyvissä olosuhteissa voisi tapahtua muutoksia, rikkomuksiin on pitänyt syyllistyä tietyn ajanjakson 

aikana. ”Jatkuva” rikkomus on toimi (tai laiminlyönti), joka on jatkunut tietyn ajanjakson ajan, ja 

”toistuva” rikkomus on rikkomus, joka koostuu useasta toimesta, joihin kaikkiin sisältyy osatekijöitä 

samasta (tai samankaltaisesta) rikkomuksesta, johon on syyllistytty tietyn ajanjakson aikana (Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen suuri jaosto, Rohlena v. Tšekin tasavalta, hakemus nro 59552/08). 

 

4.2 Lausunnon perustelut 

17. Euroopan tietosuojaneuvosto korostaa, että yleisen tietosuoja-asetuksen säännökset osallistuvien 

jäsenvaltioiden viranomaisten välisestä toimivaltajaosta ja johtavan viranomaisen käsite perustuvat 

valvontaviranomaisten keskinäiseen tiiviiseen ja sujuvaan yhteistyöhön. Tämä uusi yhteistyötaso 

johtuu siitä, että yleinen tietosuoja-asetus on nykyisin tietosuojan yhteinen sääntelykehys, joten 

valvontaviranomaisilla ei pitäisi olla epäilyksiä tai esteitä yleisen tietosuoja-asetuksen 

yhdenmukaisessa ja nopeassa soveltamisessa. Näin ollen oikeaa vastausta esitettyyn kysymykseen 

mietittäessä lähtökohtana on keskinäiseen luottamukseen perustuva valvontaviranomaisten tehokas 

yhteistyö, joka on pakollinen asia. 

 
18. Yhdenmukaisen täytäntöönpanon mahdollistamiseksi koko Euroopan talousalueella on löydettävä 

objektiiviset perusteet sen hetken vahvistamiseksi, jonka jälkeen millään olosuhteissa tapahtuvalla 

muutoksella ei olisi vaikutusta viranomaiselle kuuluvaan toimivaltaan. Tällaisten perusteiden olisi 

täytettävä seuraavat kolme tavoitetta: 

• niiden avulla olisi taattava sekä rekisterinpitäjälle että rekisteröidyille riittävä oikeusvarmuus 
ja ennustettavuus, mikä on yleisessä tietosuoja-asetuksessa ja erityisesti sen johdanto-osan 
13 kappaleessa ilmoitettu tavoite 

 
3 Tätä tukevat johdanto-osan kappaleet 123–126 ja 130. Tarkemmin sanottuna johdanto-osan 125 kappaleen 
mukaan ”– – valvontaviranomaisen olisi johtavan viranomaisen ominaisuudessaan otettava asianomaiset 
valvontaviranomaiset tiiviisti mukaan päätöksentekomenettelyyn ja koordinoitava niiden toimintaa.” Johdanto-
osan 126 kappaleessa todetaan, että ”johtavan valvontaviranomaisen ja asianomaisten valvontaviranomaisten 
olisi sovittava yhdessä kyseisestä päätöksestä, ja se olisi osoitettava rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän päätoimipaikkaan tai ainoaan toimipaikkaan – –”. 
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• niissä olisi otettava huomioon hyvään hallintotapaan liittyvät näkökohdat varmistamalla 
viranomaisten toteuttamien toimien tehokkuus ja vaikuttavuus (ks. erityisesti EU:n 
perusoikeuskirjan 41 artikla ja yleisen tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 11 ja 13 kappale) ja 
välttämällä oikeuspaikkakeinotteluna ilmenevä yhden luukun järjestelmän väärinkäyttö 

• niillä olisi rajoitettava viranomaisten välisen rinnakkaisen toimivallan riskiä. 
 

19. Yleisen tietosuoja-asetuksen 55 artiklan 1 kohdassa ja johdanto-osan 122 kappaleessa vahvistetaan 

valvontaviranomaisten toimivaltaa koskevat yleiset periaatteet, joiden mukaan jokaisella 

valvontaviranomaisella ”on sille tämän asetuksen mukaisesti annettujen tehtävien hoitoa ja 

valtuuksien käyttöä” koskeva toimivalta oman jäsenvaltionsa alueella. Yleisen tietosuoja-asetuksen 

56 artiklan 1 kohdassa ja johdanto-osan 124 kappaleessa kuitenkin ilmoitetaan ensisijainen sääntö ja 

säädetään, että rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän päätoimipaikan tai ainoan toimipaikan 

valvontaviranomaisella on toimivalta toimia johtavana valvontaviranomaisena kyseisen 

rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän toteuttaman rajatylittävän käsittelyn osalta. 

 
20. Asetuksen 56 artiklan 1 kohta on erityissäännös ja asetetaan sellaisena etusijalle aina säännöksessä 

määritellyt vaatimukset täyttävässä käsittelytilanteessa, kuten tilanteessa, jossa on EU:ssa sijaitseva 

päätoimipaikka tai ainoa toimipaikka, joka on vastuussa valitukseen / havaittuun oletettuun tai 

ilmoitettuun rikkomukseen liittyvistä rajatylittävistä käsittelytoimista. Näin ollen johtavan 

valvontaviranomaisen tapauksen käsittelemistä koskeva toimivalta on peräisin siitä, että 

rekisterinpitäjän / henkilötietojen käsittelijän päätoimipaikka tai ainoa toimipaikka sijaitsee 

valvontaviranomaisen jäsenvaltion alueella rajatylittävän käsittelytoimen yhteydessä. Jos 

päätoimipaikka tai ainoa toimipaikka siirtyy sen jälkeen, kun menettely on käynnistetty johtavassa 

valvontaviranomaisessa tai sen toimesta, ja jos uusi päätoimipaikka tai ainoa toimipaikka täyttää ehdot 

sellaiseksi luokittelemista varten, rekisterinpitäjällä / henkilötietojen käsittelijällä on 56 artiklan 1 ja 6 

kohdan mukaisesti oikeus uuteen ainoaan yhteystahoon eli uuteen sen jäsenvaltion johtavaan 

valvontaviranomaiseen, jossa uusi päätoimipaikka tai ainoa toimipaikka sijaitsee. 

 
21. Johtavan valvontaviranomaisen tehtävän vaihtuminen ei tarkoita, etteikö alkuperäinen johtava 

valvontaviranomainen olisi ollut toimivaltainen toimimaan kyseisenä ajankohtana, minkä vuoksi tämä 

ei kumoa taannehtivasti alkuperäisen viranomaisen suorittamien toimien oikeusperustaa. Aiemmin 

toimivaltainen johtava viranomainen on ollut täysin toimivaltainen silloin, kun päätoimipaikka tai ainoa 

toimipaikka on sijainnut sen alueella. Näin ollen toteutetut toimet säilyttävät arvonsa, ja uusi 

toimivaltainen johtava valvontaviranomainen voi käyttää entisen johtavan valvontaviranomaisen 

keräämiä todisteita ja tietoja. 

 
22. Tämä ratkaisu lisää sen todennäköisyyttä, että päättävällä viranomaisella on valtuudet panna 

päätöksensä täytäntöön. Uusi johtava valvontaviranomainen voikin panna täytäntöön tekemänsä 

päätöksen, sillä rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän toimipaikka sijaitsee sen alueella, mikä 

on sopusoinnussa yleisen tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 11 kappaleessa vahvistetun tehokkaan 

täytäntöönpanon periaatteen kanssa. 

 
23. Lisäksi tämän ratkaisun etuna on myös se, että se vähentää vaaraa siitä, että kaksi viranomaista (tai 

useampi viranomainen) pitäisi itseään johtavana viranomaisena samaan rikkomukseen liittyen tai että 

päinvastoin yksikään viranomainen ei pitäisi itseään johtavana viranomaisena. Vaatimus lopullisen 

päätöksen tekemisestä on melko suoraviivainen, ja sen noudattaminen on melko helppo todeta. 
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24. Joka tapauksessa on syytä korostaa, että johtavan valvontaviranomaisen muuttuessa 60 artiklassa 

säädettyä yhteistyömenettelyä sovelletaan, ja uuden johtavan valvontaviranomaisen on tehtävä 

yhteistyötä entisen johtavan valvontaviranomaisen ja muiden osallistuvien valvontaviranomaisten 

kanssa yksimielisyyteen pyrkimisessä ainakin siinä tapauksessa, että entinen johtava 

valvontaviranomainen säilyy osallistuvana valvontaviranomaisena. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, 

että uuden johtavan valvontaviranomaisen on toimitettava päätösluonnos entiselle johtavalle 

valvontaviranomaiselle (ja kaikille muille osallistuville valvontaviranomaisille), joka voi kaikkien 

muiden osallistuvien valvontaviranomaisten tavoin esittää merkityksellisen ja perustellun 

vastalauseen. Lisäksi entinen johtava valvontaviranomainen voi osallistua 62 artiklan mukaisesti 

toteutettavien yhteisten operaatioiden suorittamiseen, jos se täyttää 4 artiklan 22 kohdassa 

vahvistetut vaatimukset. 

 
25. Se, että lopullinen päätös on annettu yleisen tietosuoja-asetuksen 60 artiklan mukaisesti 

käynnistetyssä yhteistyömenettelyssä, on otettava huomioon erityisesti varmistamalla, että 

alkuperäinen (johtava) valvontaviranomainen osallistuu kaikkiin uuden vahvistetun johtavan 

valvontaviranomaisen myöhempiin toimenpiteisiin, jotta ei heikennetä hallinnollisen prosessin 

vaikuttavuutta ja/tai viivästytetä edelleen asiaankuuluvien oikeussuojakeinojen saatavuutta (myös 

EU:n perusoikeuskirjan 41 artiklan mukaisesti). 

 
26. Lopuksi pannaan merkille, että oikeuspaikkakeinottelun torjumiseksi ja rekisteröityjen tehokkaan 

suojelun varmistamiseksi päätoimipaikan siirtämisen on oltava voimassa ja rekisterinpitäjän osoittama 

(ks. 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän 13. joulukuuta 2016 hyväksymä WP244-asiakirja 

”Johtavan valvontaviranomaisen määrittäminen”, s. 8). Päätoimipaikan käsite itsessään osoittaa, että 

kyseessä ei ole vain hetkellinen tai ainoastaan byrokraattinen toimenpide, jossa yritys määrittelee 

päätoimipaikan, vaan todellinen toimenpide, jolla on pysyvä tarkoitus. Näin ollen 

valvontaviranomaisten olisi valvottava tehokkaasti päätoimipaikan käsitettä, jotta vähennetään sen 

vaaraa, että rekisterinpitäjät tai henkilötietojen käsittelijät muuttavat keinotekoisesti 

päätoimipaikkaansa tapausta käsittelevän toimivaltaisen viranomaisen vaihtamiseksi. 

 

4.3 Annettu lausunto 

4.3.1 Päätoimipaikan tai ainoan toimipaikan siirtäminen ETA-alueella 
 

27. Edellä esitettyjen näkökohtien perusteella päätoimipaikan siirtämisen toisen ETA-jäsenvaltion alueelle 

kesken menettelyn katsotaan vievän ensimmäiseltä viranomaiselta sille alun perin kuuluneen 

toimivallan sillä hetkellä, kun tällainen muutos tulee voimaan, mutta sen ei katsota kumoavan 

taannehtivasti alkuperäisen viranomaisen jo toteuttamien operaatioiden oikeusperustaa. 

 
28. Kaikki vireillä olevat menettelyt siirretään sen valtion valvontaviranomaiselle, jossa päätoimipaikka 

sijaitsee. Tästä valvontaviranomaisesta tulee johtava valvontaviranomainen, ja menettelyjä jatketaan 

60 artiklassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti yhteistyössä 4 artiklan 22 kohdassa tarkoitettujen 

osallistuvien valvontaviranomaisten kanssa. 

 
29. Päätoimipaikan tai ainoan toimipaikan siirtämisen ETA-alueen sisällä katsotaan vievän ensimmäiseltä 

viranomaiselta sille alun perin kuuluneen johtavan valvontaviranomaisen roolin sillä hetkellä, kun 
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tällainen muutos tulee voimaan ja näytetään toteen. Kuten edellä, 60 artiklassa säädettyä 

yhteistyömenettelyä sovelletaan, ja uuden johtavan valvontaviranomaisen on tehtävä yhteistyötä 

entisen johtavan valvontaviranomaisen ja muiden osallistuvien valvontaviranomaisten kanssa 

yksimielisyyden saavuttamiseksi. 

 

4.3.2 Päätoimipaikan tai ainoan toimipaikan perustaminen tai siirtäminen kolmannesta 
maasta Euroopan talousalueelle 

 
30. Euroopan tietosuojaneuvosto katsoo, että käsittelyn johtamista koskeva toimivalta voi siirtyä toiselle 

valvontaviranomaiselle siihen saakka, kunnes johtava valvontaviranomainen tekee lopullisen 

päätöksen. Näin ollen päätoimipaikan tai ainoan toimipaikan perustaminen tai sen siirtäminen 

kolmannesta maasta Euroopan talousalueelle (menettelyssä, joka käynnistettiin alustavasti ilman 

yhteistyötä) kesken menettelyn mahdollistaa rekisterinpitäjälle oikeuspaikkakeinottelun. 

 
31. Kaikki vireillä olevat menettelyt (jotka ovat väistämättä muita kuin yhteistyömenettelyjä, koska 

päätoimipaikka ei sijainnut alussa Euroopan talousalueella) siirretään sen valtion 

valvontaviranomaiselle, jossa päätoimipaikka sijaitsee. Tästä valvontaviranomaisesta tulee johtava 

valvontaviranomainen, ja menettelyjä jatketaan 60 artiklassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti 

yhteistyössä 4 artiklan 22 kohdassa tarkoitettujen osallistuvien valvontaviranomaisten kanssa. 

 
32. Päätoimipaikan tai ainoan toimipaikan perustamisen tai sen siirtämisen kolmannesta maasta 

katsotaan vievän roolin alkuperäiseltä toimivaltaiselta viranomaiselta - jolle on tehty valitus - sillä 

hetkellä, kun tällainen toimipaikan perustamista tai siirtämistä koskeva muutos tulee voimaan ja 

näytetään toteen. Kuten edellä, 60 artiklassa säädettyä yhteistyömenettelyä sovelletaan, ja uuden 

johtavan valvontaviranomaisen on tehtävä yhteistyötä entisen johtavan valvontaviranomaisen ja 

muiden osallistuvien valvontaviranomaisten kanssa yksimielisyyteen pyrkimiseksi. 

 

4.3.3 Päätoimipaikan tai ainoan toimipaikan häviäminen 
 

33. Euroopan tietosuojaneuvosto katsoo, että käsittelyn johtamista koskeva toimivalta voi siirtyä toiselle 

valvontaviranomaiselle siihen saakka, kunnes johtava valvontaviranomainen tekee lopullisen 

päätöksen. Näin ollen päätoimipaikan tai ainoan toimipaikan häviäminen kesken menettelyn (joko 

siksi, että päätoimipaikka on siirretty ETA-alueen ulkopuolelle, tai siksi, että sen toiminta on 

lakkautettu) estää rekisterinpitäjää hyötymästä oikeuspaikkakeinottelusta. 

 
34. Jos toimipaikka lakkaa olemasta jäsenvaltion alueella, entinen johtava valvontaviranomainen säilyy 

toimivaltaisena kaikkien muiden yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 22 kohdassa tarkoitettujen 

osallistuvien viranomaisten tavoin. Koska käsittelyä ei voida pitää enää rajatylittävänä, 

yhteistyöperiaate lakkaa, ja jokaisella osallistuvalla viranomaisella on jälleen täysi toimivalta. 
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5 PÄÄTELMÄT 

35. Tietosuojaneuvosto katsoo, että johtavana valvontaviranomaisena toimimista koskeva toimivalta voi 

siirtyä toiselle valvontaviranomaiselle siinä tapauksessa, että rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 

käsittelijän ainoaa tai päätoimipaikkaa koskevissa olosuhteissa tapahtuu dokumentoitu muutos, 

kunnes kyseinen valvontaviranomainen on tehnyt lopullisen päätöksen. 

 

 

Euroopan tietosuojaneuvosto 

Puheenjohtaja 

(Andrea Jelinek) 
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