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Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 

   
Teleyritykset 

  

Viestintäviraston Abuse-seminaari 

OHJE TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ INTERNET-PALVELUJEN ABUSE-TILANTEISSA 

Viestintävirasto järjesti 12.9.2006 seminaarimuotoisen tilaisuuden suo-
malaisten internet-yhteyspalveluntarjoajien (jäljempänä ISP) operatiivis-
ta tietoturvaa vaarantavien tapahtumien tutkinnasta (ns. Abuse Help-
desk) vastaaville henkilöille. Mainitussa seminaarissa esitettiin seuraavat 
kysymykset, joihin Viestintävirastolta toivottiin ohjausta: 
 
1) Voiko ISP käsitellä viestinnän tunnistamistietoja selvittääkseen, kuka 
asiakas lähettää laittomasti suoramarkkinointisähköposteja. Lisäksi tie-
dusteltiin, onko sillä merkitystä, että teleyritys on listattu estolistalle (ns. 
black list) tämän asiakkaan edellä kuvatun toiminnan johdosta. 
 
2) Voiko ISP käsitellä viestinnän tunnistamistietoja selvittääkseen, kuka 
asiakas on käyttänyt jotain www-palvelua asiattomasti, minkä seurauk-
sena useilta ISP:n asiakkailta on evätty www -palvelun käyttö operaatto-
rin IP-osoitteiden estolistauksella www-palvelussa. 

 
Lainsäädäntö 
  Sähköisen viestinnän tietosuojalain 19 §:ssä velvoitetaan teleyritys huo-
  lehtimaan palvelujensa tietoturvasta. Tietoturvasta huolehtiminen tar-
  koittaa toimia toiminnan turvallisuuden, tietoliikenneturvallisuuden, lait-
  teisto- ja ohjelmistoturvallisuuden sekä tietoaineistoturvallisuuden var-
  mistamiseksi. Nämä toimet on suhteutettava uhkien vakavuuteen, tekni-
  seen kehitystasoon ja kustannuksiin. 
 
  Sähköisen viestinnän tietosuojalain 20 §:ssä tarkennetaan toimenpi-
  teitä, joihin voidaan ryhtyä tietoturvasta huolehtimiseksi. Näiden toimen-
  piteiden toteuttamiseksi on oikeus käsitellä tunnistamistietoja lain 9 §:n 
  nojalla, jonka mukaan teleyrityksellä on oikeus käsitellä viestinnän tun-
  nistamistietoja verkkopalvelun ja viestintäpalvelun tai lisäarvopalvelun 
  toteuttamiseksi ja näiden palvelujen tietoturvasta huolehtimiseksi. 
 
  Sähköisen viestinnän tietosuojalain 20 §:n 1 - 4 momentin mukaan: 
 

Tietoturvaloukkausten torjumiseksi ja tietoturvaan kohdistuvien häiriöiden 

poistamiseksi teleyrityksellä, lisäarvopalvelun tarjoajalla tai yhteisötilaajal-
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la ja näiden lukuun toimivalla on oikeus ryhtyä välttämättömiin toimiin 19 

§:ssä tarkoitetun tietoturvan varmistamiseksi: 

1) estämällä sähköpostiviestien, tekstiviestien ja muiden vastaavien vies-

tien välittäminen ja vastaanottaminen; 

2) poistamalla tietoturvaa vaarantavat haittaohjelmat viesteistä; sekä 

3) toteuttamalla muut näihin rinnastettavat teknisluonteiset toimet. 

 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin toimiin saa ryhtyä vain, jos toimet 

ovat välttämättömiä verkkopalvelujen tai viestintäpalvelujen taikka viestin 

vastaanottajan viestintämahdollisuuksien turvaamiseksi. 

 

Viestin sisältöön saa puuttua ainoastaan teknisin keinoin viestin tarkasta-

miseksi ja poistamiseksi, jos on todennäköisiä syitä epäillä viestin sisältä-

vän sellaisen tietokoneohjelman tai ohjelmakäskyjen sarjan, jota tarkoite-

taan rikoslain (39/1889) 34 luvun 9 a §:n 1 kohdassa tai jos on todennä-

köisiä syitä epäillä, että viestiä käytetään rikoslain 38 luvun 5 §:ssä sää-

dettyyn tietoliikenteen häirintään. 

 

Toimenpiteet on toteutettava huolellisesti ja ne on mitoitettava torjuttavan 

häiriön vakavuuteen. Toimenpiteitä toteutettaessa ei saa rajoittaa sanan-

vapautta taikka luottamuksellisen viestin tai yksityisyyden suojaa enem-

pää kuin on välttämätöntä verkkopalvelujen tai viestintäpalvelujen taikka 

viestin vastaanottajan viestintämahdollisuuksien turvaamiseksi. Toimenpi-

teet on lopetettava heti, kun niiden toteuttamiselle ei enää ole tässä pykä-

lässä säädettyjä edellytyksiä. 

 
Tunnistamistietojen käsittely laittoman suoramarkkinoinnin lähettäjän selvittämiseksi 
 

ISP:n oikeus käsitellä asiakkaidensa viestinnän tunnistamistietoja suo-
ramarkkinointisähköpostien lähettäjän selvittämiseksi riippuu siitä, vaa-
rantaako asiakkaan toiminta viestintä- tai verkkopalvelun toteuttamista 
tai tietoturvallisuutta muutoin.  
 
Kolmansien tahojen teleyrityksen asiakkaan suoramarkkinointia koskeviin 
valituksiin perustuvaa tunnistamistietojen käsittelyä ei voida pitää perus-
teltuna viestintäpalvelun toteuttamisen kannalta, ellei asiakkaan toiminta 
suoraan vaaranna viestintäpalvelun toteuttamista. Asiakkaan toiminta 
saattaa välillisesti vaarantaa viestintäpalvelun toteuttamista esimerkiksi 
siten, että joku uhkaa ryhtyä tai ryhtyy ISP:tä vastaan toimenpiteisiin 
ISP:n asiakkaiden viestintämahdollisuuksien rajoittamiseksi. ISP:llä ei 
kuitenkaan voida pelkästään tämän rajoittamisen vuoksi katsoa olevan 
oikeutta käsitellä asiakkaan viestinnän tunnistamistietoja. 
 

  Sähköisen viestinnän tietosuojalaissa ei oikeuteta teleyritystä käsittele-
  mään viestinnän tunnistamistietoja kolmannen tahon pyynnöstä, vaikka 
  tämä väittäisi telepalvelun käyttäjän viestinnän sisällön olevan tavalla tai 
  toisella lain vastaista. Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta anne-
  tussa laissa on myös säädetty tiedon välityspalveluja tarjoaville ISP:ille 
  vastuuvapaus välittämästään tiedosta sillä edellytyksellä, että ISP ei ole 
  siirron alkuunpanija, ei valitse siirron vastaanottajaa eikä valitse taikka 
  muuta siirrettäviä tietoja. 

 
Mikäli asiakkaan viestinnän johdosta jokin sähköisen viestinnän tie-
tosuojalain käsittelyoikeus on olemassa, voidaan tietoja kuitenkin käsitel-
lä myös kolmannen tahon ilmoituksen johdosta. Esimerkkinä voidaan pi-
tää vaikkapa tilannetta jossa asiakkaan lähettämät virus- taikka roska-
postiviestit vaarantavat viestintä- tai verkkopalvelun tietoturvallisuutta. 
 
Teleyrityksillä on oikeus luovuttaa televiestinnän tunnistamistietoja polii-
sille, mikäli asiakkaan toteuttama teko on rikollinen ja rikos kuuluu sel-
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laisiin, joiden tutkintaa varten poliisille on säädetty oikeus saada tele-
viestinnän tunnistamistietoja. 
 
Tietosuojavaltuutetulla on sähköisen viestinnän tietosuojalain 33 §:n 3 
momentin nojalla oikeus saada teleyritykseltä suoramarkkinointia lähet-
tävän asiakkaan tunnistamiseksi tarpeelliset tiedot, mikäli tietosuojaval-
tuutetulla on syytä epäillä, että jokin mainitussa säännöksessä lueteltu-
jen rikosnimekkeiden tunnusmerkistöistä täyttyy. 
 
Mikäli kysymyksessä ei siis ole viestintäpalvelun tietoturvallisuutta vaa-
rantava suoramarkkinointi, ei teleyrityksellä ole oikeutta tunnistamistie-
tojen käsittelyyn. Estolistalle joutuminen ei myöskään oikeuta teleyritys-
tä käsittelemään viestinnän tunnistamistietoja, ellei asiakas ole suora-
markkinointiviesteillään suoraan vaarantanut verkko- tai viestintäpalve-
lun tietoturvallisuutta. 

 
Tunnistamistietojen käsittely www -palvelua asiattomasti käyttäneen asiakkaan selvittämiseksi 
 

Edellisessä jaksossa kuvatuilla perusteilla ISP:llä ei ole oikeutta käsitellä 
viestinnän tunnistamistietoja asiakkaan tunnistamiseksi, mikäli asiakas ei 
ole vaarantanut viestintäpalvelun tietoturvallisuutta. Esimerkkinä tapah-
tumasta, jossa asiakkaan toiminta mahdollisesti vaarantaa viestintäpal-
velun tietoturvallisuutta on tilanne, jossa asiakkaan koneelta vaikkapa 
toteutetaan palvelunestohyökkäys. 
 
Mikäli asiakas on oikeudettomalla tavalla käyttänyt jotain www-palvelua, 
saattaa kysymyksessä olla jokin rikoslain mukainen rikos, jonka selvit-
tämiseksi poliisilla on mahdollisesti oikeus saada tunnistamistietoja te-
leyritykseltä. Teleyrityksellä sen sijaan ei ole oikeutta tunnistamistietojen 
käsittelyyn pelkästään tällä perusteella, vaikka palvelun kohteena ollut 
www-palvelu alkaisi asiakkaan teon johdosta rajoittaa mainitun ISP:n 
asiakkaiden mahdollisuuksia käyttää palvelua. 
 
Teleyrityksellä on oikeus käsitellä viestejä Viestintäpalvelun toteuttami-
seksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että teleyrityksellä olisi oikeus tunnis-
tamistietoja käsittelemällä valvoa, että asiakas käyttää palvelua ainoas-
taan lain ja hyvien tapojen mukaisesti, vaikka viestintäpalvelua koske-
vassa sopimuksessa näin olisi todettu. 
 
 
 
 
 
 
Johtaja   Timo Lehtimäki 
 
 
 
 
 
Lakimies   Eeva Lantto 


