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ASIA: EU:n komission tiedonanto roskapostista 22.1.2004

1. Johdanto

Liikenne-ja viestintäministeriöpyysi ElectronicFrontierFinlandry:ltä (EFFI) lausun-
toa komission roskapostia (spämmi) koskevasta 22.1.2004 päivätystä tiedonannosta.1

Komissiontiedonantovaikutti kokonaisuutenahyvin järkevältä.Kuten komissiontie-
donannossasanotaan,spämmiongelmaanei ole olemassayksittäistäkaiken kattavaa
ratkaisua(”silver bullet”). Spämmiongelmanhallinta edellyttäälaaja-alaisiatoimenpi-
teitä.

Suomalainenlainsäädäntöja toimintaympäristöhuomioon ottaen haluammenostaa
lausunnostaesilleerityisestiseuraaviaasioita,samallaviitatenEFFInaikaisempiinlau-
suntoihin asiasta.2

2. Rangaistukset

TeletoiminnantietosuojalakionkieltänytroskapostinlähettämisenSuomessajo puolen
vuosikymmenenajan.Tietääksemmeketäänei ole kuitenkaanteletoiminnantietosuo-
jalain perusteellatuomittu minkäänlaisiin rangaistuksiinspämmin lähettämisestä.3

Syyttäjätovatantaneetspämmitapauksissalukuisia syyttämättäjättämispäätöksiäteko-
jen vähäisyydenperusteellaottamattahuomioonsitä, että rangaistustavaatineidenli -
säksituhannetlaittomanmainonnanuhriksi joutuneethenkilötovathiljaisuudessavain
tuhonneet roskapostiviestit, ehkä lainkaan tietämättä valitusmahdollisuuksista.

Roskapostinlähettäminenei siis ole Suomessakäytännössärangaistavaa.Eduskunnan
käsittelyssäolevasähköisenviestinnäntietosuojalakiesitysHE 125/2003vp antaisivi-
ranomaisille lisäkeinoja (mm. uhkasakot), mutta rangaistusasteikko ei muuttuisi.

Komissiontiedotteessapainotetaanoikein sitä, ettäon tärkeää,ettäspämminlähettä-
minenon oikeastirangaistavateko.TästäsyystäSuomessakinspämmäystäpitäisi pitää
yhtä vakavana tekona kuin rikoslaissa mainittua tietoliikenteen häirintää.

3. Tiedotus ja yhteistyö

Komissiontiedotteessapainotetaanviranomaistensuorittamantiedotustyönja eri EU-
maidenviranomaistenyhteistyönmerkitystä.Ihmistentuleevoida saattaaroskaposti-
tapauksethelpostiviranomaisenkäsiteltäväksija kaikista EU-maistatulevastaroska-
postista tulee voida ilmoittaa samalla tavalla. Spämmäyksessä yksittäisten viestien suh-
teellisenpieni haitta kertautuuvaltavaksihaitaksituhansilletai jopa miljoonille vas-

1 Komission tiedonanto 22.1.2004 sähköisessä muodossa: http://europe.eu.int/eur-
lex/en/com/cnc/2004/com2004_0028en01.pdf

2 EFFIn lausunnot Liikenne-ja viestintäministeriölle 7.2.2003 ja 9.5.2003 ja eduskunnalle28.11.2003, .ks.
http://www.effi.org/julkaisut/lausunnot/.

3 Markkinaoikeus on sen sijaan langettanut kuluttajansuojalain perusteella uhkasakkoja tekstiviestispämmistä.



taanottajille,mistäsyystäon tärkeää,että tällaisistayksittäisestäviestistäilmoittami-
nenon mahdollisimmanhelppoa(esim.viranomaisellelähetettävästandardimuotoinen
sähköpostiviesti, webbilomake viranomaisen sivuilla).

Spämminlähettäjienon ymmärrettävä,ettävähänkinlaajempilaiton spämmikampanja
päätyyaina ja varmastiviranomaisentutkittavaksi.Näin ei kuitenkaantapahdu,jos
spämmistä valittaminen on vaikeaa.

4. Yritys- ja yhteisöspämmi

Sähköisenviestinnäntietosuojadirektiivi2002/58/EYvelvoittaajäsenmaatryhtymään
riittäviin toimiin yritysten ja yhteisöjensuojelemiseksiei-toivotultasähköiseltämark-
kinoinnilta. Direktiivi antaajäsenvaltioillemahdollisuudenkieltäämyösyrityksille ja
yhteisöille lähetettyei-toivottu sähköinensuoramarkkinointi.Teletoiminnantietosuo-
jalain ja sähköisenviestinnäntietosuojalakiesityksenmukaanyrityksille ja yhteisöille
saakuitenkin lähettääspämmiviestejäilman vastaanottajanennakkosuostumusta,eikä
yrityksillä ja yhteisöillä ole tehokasta tapaa kieltää tällaista markkinointia.

Kutenkomissiontiedonannossasanotaan,spämmionmerkittäväongelmaeurooppalai-
sille yrityksille ja yhteisöille.Tähänasiaantulisi Suomessakinkiinnittää huomiotaja
harkita opt-in-periaatteensoveltamistamyös yrityksiin ja yhteisöihin kohdistuvaan
sähköiseenmarkkinointiin. Toissijaisenaratkaisunaolemmeehdottaneetdomainkoh-
taistakieltorekisteriäInternet-domaininomistavilleyhteisöille.4 Viranomaisenylläpitä-
mä kieltorekisteriei sisältäisilainkaanyksittäisiäsähköpostiosoitteita,vaanInternet-
verkkotunnuksia(esim.”yritys.fi”, ”oppilaitos.fi”), ja seolisi mainostajiavelvoittava.
Listanylläpito olisi ei vaatisimerkittäviäinvestointeja,koskaverkkotunnuksiaon suh-
teellisestiottaenvähän5 ja listan ylläpidon voi automatisoida.Listaavoisi pitää julki -
sesti saatavilla viranomaisen verkkosivuilla.
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4 Kai Puolamäki, Yritys-Robinson-rekisteri, ks. http://www.iki.fi/kaip/spam/yritys-robinson.html.
5 Tätä kirjoittaessa Viestintävirasto on esimerkiksi myöntänyt 77.064 fi-verkkotunnusta.


