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SOPIMATON MENETTELY ELINKEINOTOIMINNASSA

Hansaleads Oy (jäljempänä ”Yhtiö”) on kääntynyt toimistomme puoleen koskien blogikirjoituksiasi
sekä yhteydenottojasi Yhtiön asiakkaisiin.
Käsityksemme mukaan olet kirjoituksissasi ja yhteydenotoissasi tuonut toistuvasti esiin, että Yhtiö
rikkoisi tietoyhteiskuntakaaren ja henkilötietolain säännöksiä. Saamiemme tietojen ja aineiston
perusteella väitteesi eivät pidä paikkaansa.
Yhteisölle kohdistettua suoramarkkinointia voidaan lähettää myös yksittäisen työntekijän
työsähköpostiosoitteeseen ilman hänen ennakkosuostumustaan. Ennen suoramarkkinoinnin
lähettämistä työsähköpostiosoitteisiin markkinoinnin harjoittajan on kiinnitettävä huomiota
seuraaviin asioihin:
1) Onko sähköpostiviestissä tarkoitus markkinoida sellaisia tavaroita tai palveluita, joita
tarjotaan työntekijän edustamalle organisaatiolle hankittavaksi?
2) Jos kyse on hyödykkeiden tarjoamisesta työntekijän edustamalle organisaatiolle, liittyykö
viesti olennaisesti vastaanottajana olevan työntekijän työtehtäviin?
Mikäli Yhtiön yritysasiakkaat lähettäisivät suoramarkkinointia muiden yritysten työntekijöille koskien
hyödykkeitä, joita tarjotaan vastaanottajalle yksityishenkilönä hankittavaksi taikka työntekijän
organisaatiolle mutta ilman kytköstä työntekijän työtehtäviin, on selvää, että suoramarkkinointiin
tarvittaisiin mainonnan kohteiden ennakkosuostumus. Yhtiö kuitenkin täyttää toiminnassaan edellä
mainitut kriteerit.
Yhtiön hallinnoiman yritysrekisterin kautta lähetetään siis suoramarkkinointia koskien palveluita ja
hyödykkeitä, joita tarjotaan yrityksille hankittavaksi ja kaikki kampanjat kohdennetaan siten, että
viestit lähtevät oikean vastuualueen yhteyshenkilölle, kuten yrityksen myynti- tai talousjohtajalle.
Näin ollen väitteet Yhtiön lainvastaisesta toiminnasta ovat perättömiä. Perättömien väitteiden
esittäminen blogissa aiheuttavaa merkittävää haittaa Yhtiön maineelle ja Yhtiön asiakkaiden
kontaktointi virheelliseen laintulkintaan vedoten saa aikaan jo suoranaista taloudellista vahinkoa
yhtiölle.
Lain sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 1 §:n ja 2 §:n mukaan elinkeinotoiminnassa
ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta
sopimatonta menettelyä. Elinkeinotoiminnassa ei saa myöskään käyttää totuudenvastaista tai
harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa ja on omiaan vaikuttamaan
hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa.
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Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää asiaan kuulumattomia seikkoja sisältävää eikä esitystavaltaan tai
muodoltaan sopimatonta ilmaisua, joka on omiaan vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa.
Nähdäksemme Infinite Mho Oy:n toiminta täyttää sopimattoman menettelyn kriteerit ja Yhtiö
harkitsee parhaillaan asian viemistä markkinaoikeuteen. Mikäli kuitenkin haluat edetä sovinnollisesti
asiassa, totuudenvastaisiin ja harhaanjohtaviin väitteisiin pohjautuvat blogikirjoitukset on poistettava
sekä Yhtiön asiakkaiden kontaktointi perättömiä väitteitä esittäen on lopetettava välittömästi.
Pyydämme vastaustasi sovintoesitykseemme viipymättä, viimeistään kuitenkin 16.2.
Mikäli emme saa vastaustasi määräaikaan mennessä tai asiaa ei saada ratkaistua sovinnollisesti,
ryhdymme asiassa ilman erillistä ilmoitusta tarvittaviin ja lainmukaisiin oikeudellisiin toimenpiteisiin.

Kunnioittavasti,

Joonas Ilmasti
OTM, Helsinki
Hansaleads Oy:n asiamiehenä
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