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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun
lain ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
annetun lain muuttamisesta
Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
Liikenneja viestintäviraston lausunto - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen
viestinnän palveluista annetun lain ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta
muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa koskien hallituksen esitystä, jolla ehdotetaan
jatkettavaksi kolmen väliaikaisen säännöksen voimassaoloa kolmella vuodella. Liikenne- ja
viestintävirasto kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja lausuu kunnioittaen seuraavaa:

Radioviestinnän luottamuksellisuus

Esityksessä ehdotetaan jatkettavan radioviestinnän luottamuksellisuutta koskevaa väliaikaista
poikkeusta, joka mahdollistaa radioviestinnän
anonymisoitujen välitystietojen käsittelyn ja
hyödyntämisen. Väliaikaisesti voimassa olevan sääntelyn tavoitteena on ollut edistää uudenlaista
liiketoimintaa, joka perustuisi radioviestinnän anonymisoitujen välitystietojen käsittelyyn.
Väliaikaisen sääntelyn voimassaolo on päättymässä 20.6.2021, mutta sen voimassaoloaikaa
esitetään jatkettavan 21.6.2024 asti.

Liikenne- ja viestintävirasto (aiemmin Viestintävirasto) on aiemmissa lausunnoissaan pitänyt
määräaikaista muutosta kannatettavana kokeiluna. Viraston käsityksen mukaan mahdollisuus
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hyödyntää radioviestinnän välitystietoja liiketoiminnallisiin tarkoituksiin on herättänyt kiinnostusta
elinkeinoelämän puolella.

Väliaikaisiksi tarkoitettujen säädösten voimassaolon jatkamista tulee aina harkita huolella. Liikenneja viestintävirastolla ei ole tiedossa, että sääntelyn mahdollistamat kokeilut olisivat vaarantaneet
yksityisyyden suojaa tai
viestinnän luottamuksellisuuden toteutumista tai olleet muuten
haitallisia.
Voimassaolon jatkamista puoltaa myös se, että yrityksillä on
näin
mahdollisuus hyödyntää pidempään investointeja, joita ne ovat mahdollisesti tehneet
radioviestinnän anonymisoitujen välitystietojen käsittelyä ja hyödyntämistä varten. Liikenne- ja
viestintävirasto pitää tarkoituksenmukaisena, että sähköisen
viestinnän sääntelyä tarkastellaan
kokonaisuutena sähköisen viestinnän tietosuoja-asetusta koskevan ehdotuksen tultua käsitellyksi.

Puhelinliittymien puhelinmarkkinointikiellon jatkaminen

Puhelinliittymien puhelinmarkkinointia koskeva kielto on hyvin kapea-alainen. Kielto koskee
ainoastaan yhtä toimialaa ja senkin sisällä vain pientä osaa palveluista. Liikenne- ja viestintävirasto
on pitänyt parhaana ratkaisua, joka tarkastelisi puhelinmarkkinointiin liittyviä kuluttajaongelmia
kokonaisuutena ja pyrkisi ratkaisemaan kuluttajaongelmat ensisijaisesti yleislainsäädännöllä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on julkaissut puhelinmarkkinointia koskevan tutkimuksen kesällä 2020.
Tutkimuksen mukaan puhelinmarkkinointi aiheuttaa runsaasti ongelmia ja vain hyvin vähän hyötyjä
enemmistölle kuluttajia. Kuluttajat kannattavat laajasti yleisen puhelinmarkkinointia koskevan
lainsäädännön kiristämistä.

Puhelinmarkkinoinnin kiellon voimassaolon aikana puhelinmarkkinointia koskevia asiakasvalituksia
on tullut Liikenne- ja viestintävirastoon ja sitä ennen Viestintävirastoon erittäin vähän. Siten voidaan
katsoa, että laki on onnistunut poistamaan puhelinliittymien puhelinmarkkinointiin liittyviä
kuluttajaongelmia tehokkaasti. Teleyritykset ovat myös täydentäneet lainsäädäntöä
itsesääntelyohjeistuksella. Itsesääntelyn voidaan katsoa toimineen varsin hyvin, eikä kiellon
noudattamista koskevia teleyritysten välisiä toimenpidepyyntöjä ole juurikaan tullut virastolle.
Säännöksen voimassaolon aikana virasto on antanut yhden velvoittavan päätöksen
puhelinmarkkinointikiellon rikkomisesta vuonna 2018.

Puhelinmarkkinoinnin kiellon mahdollisia kilpailuvaikutuksia on vaikea arvioida. Yhden
markkinointikanavan kielto saattaa jossain määrin vaikeuttaa uusien toimijoiden markkinoille
pääsyä. Kolmen suurimman matkaviestinoperaattorin markkinaosuus on koko kiellon
voimassaoloajan pysynyt käytännössä samalla tasolla, yhteenlaskettu markkinaosuus on yli 98 %.
Kun otetaan huomioon numeronsiirtojen korkeana pysynyt määrä (tänä vuonna tapahtunut pieni
lasku johtunee pääosin pandemiasta) sekä matkaviestinpalveluiden hintakehitys kiellon
voimassaolon aikana, puhelinmarkkinoinnin kiellolla ei voida osoittaa olleen ainakaan merkittäviä
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vaikutuksia matkaviestinpalveluiden markkinoiden kilpailutilanteeseen ainakaan kolmen suuren
matkaviestinoperaattorin kesken.

Kuluttajansuojan varmistamiseksi ja puhelinmarkkinointia koskevan yleislainsäädännön puuttuessa
matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinoinnin kieltoa olisi edelleen hyödyllistä jatkaa. Säännös olisi
hyvä edelleen säätää määräaikaisena, jotta sen vaikutuksia on mahdollista tarkastella määräajoin ja
sääntelyn tarpeellisuutta voidaan arvioida ottaen huomioon myös muun lainsäädännön kehitys.

Liikenneja viestintävirasto pitää hallituksen esitystä hyvin perusteltuna, eikä virastolla ole siitä
enemmälti lausuttavaa.
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