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Asia 

Olette saattanut tietosuojavaltuutetun toimistossa vireille asian, joka koskee ei-toivot-
tua  sähköistä  suoramarkkinointia  ACC  Consulting  Oy:ltä.  Kiitän  Teitä  yhteyden-
otostanne. Tietosuojavaltuutetun toimistoon on tullut useita kanteluita koskien ACC 
Consulting Oy:n harjoittamaa sähköistä suoramarkkinointia. Toimenpidepyyntönne on 
otettu huomioon ACC Consulting Oy:tä koskevan asiakokonaisuuden käsittelyssä. Ha-
luan informoida Teitä siitä, että tietosuojavaltuutettu on ryhtynyt toimivallassaan ole-
viin jatkotoimenpiteisiin.

Tietosuojavaltuutetun toimivallasta 

Tietosuojavaltuutetun toimivallan osalta henkilötietolain 38.1 §:ssä on säädetty,  että 
tietosuojavaltuutetun on ensisijaisesti ohjein ja neuvoin pyrittävä vaikuttamaan rekis-
terinpitäjän toiminnan lainmukaisuuteen. Henkilötietolain 40.1 §:n mukaan tietosuoja-
valtuutetun on edistettävä hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä ohjein ja neuvoin pyrittävä 
siihen, ettei lainvastaista menettelyä jatketa tai uusita. Tarvittaessa tietosuojavaltuutet-
un on saatettava asia tietosuojalautakunnan päätettäväksi taikka ilmoitettava syyttee-
seen panoa varten. 

Sähköisen viestinnän tietosuojalain  (516/2004)  32 §:n mukaan tietosuojavaltuutetun 
tehtävänä on valvoa mm. lain 7 lukuun (26-29 §) sisältyvien suoramarkkinointia kos-
kevien säännösten noudattamista. Sähköisen viestinnän tietosuojalain 41 §:n mukaan 
tietosuojavaltuutettu voi 32 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä hoitaessaan velvoittaa rikkojaa 
korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä. Tietosuojavaltuutettu voi asettaa velvoitteen 
noudattamisen tehosteeksi uhkasakon tai uhan, että tekemättä jäänyt toimenpide tee-
tään asianomaisen kustannuksella. Jos rikkomus on vakava, asetettava uhka voi koskea 
myös sitä, että toiminta keskeytetään osaksi tai kokonaan. Tietosuojavaltuutettu voi 
saattaa  asian  esitutkinnan kohteeksi.  Uhkasakosta,  keskeyttämisuhasta  ja  teettämis-
uhasta on voimassa, mitä uhkasakkolaissa säädetään.
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Tietosuojavaltuutetun jatkotoimenpiteet 

Tietosuojavaltuutettu on toistuvasti ohjannut ACC Consulting Oy:tä varmistumaan toi-
mintansa lainmukaisuudesta. Ohjauksista huolimatta tietosuojavaltuutettu on vastaan-
ottanut kanteluita koskien ACC Consulting Oy:tä. Tämän vuoksi tietosuojavaltuutettu 
ei pidä yleistä ohjausta ja neuvontaa riittävänä keinona ACC Consulting Oy:n toimin-
nan lainmukaisuuden varmistamiseksi. Tietosuojavaltuutettu on saattanut asian käsitel-
täväksi tietosuojalautakunnassa henkilötietolain 44 §:n mukaisella hakemuksella. Ha-
kemuksessa  tietosuojavaltuutettu  pyytää  tietosuojalautakuntaa  velvoittamaan  uh-
kasakon nojalla ACC Consulting Oy:tä oikaisemaan toimintansa henkilötietolain mu-
kaiseksi ja noudattamaan antamaamme ohjausta henkilötietojen laillisesta käsittelystä.
ACC Consulting Oy:tä koskevan asian käsittely jatkuu tietosuojalautakunnan toimesta. 

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista ja tietosuojasta on mm. saatavilla tietosuojaval-
tuutetun toimiston laatimista oppaista osoitteessa  http://www.tietosuoja.fi/27212.htm. 
Asiaan liittyen lisätietoja antaa puhelimitse tarkastaja Anna Hänninen (puh. 029 5666 
795).

Ystävällisin terveisin, 

Tarkastaja Anna Hänninen 

Tietosuojavaltuutetun toimivalta

Henkilötietolain (523/1999) 38 §:n 1 momentin mukaan tietosuojavaltuutettu antaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa 
ohjausta ja neuvontaa sekä valvoo henkilötietojen käsittelyä tämän lain tavoitteiden toteuttamiseksi ja käyttää päätösval-
taa siten kuin tässä laissa säädetään. 

Henkilötietolain 40 §:n 1 momentin mukaan tietosuojavaltuutetun on edistettävä hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä ohjein 
ja neuvoin pyrittävä siihen, ettei lainvastaista menettelyä jatketa tai uusita. Tarvittaessa tietosuojavaltuutetun on saatetta-
va asia tietosuojalautakunnan päätettäväksi taikka ilmoitettava syytteeseen panoa varten. 

Sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 32 §:n mukaan tietosuojavaltuutetun tehtävänä on valvoa mm. lain 7 lu-
kuun (26-29 §) sisältyvien suoramarkkinointia koskevien säännösten noudattamista. 
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