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sähköisen viestinnän tietosuojalain 10 ja 24 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 10 ja 24 § seuraavasti:

10 §

Käsittely laskutusta varten

Teleyritys ja lisäarvopalvelun tarjoaja voi
käsitellä keskinäisten maksujensa määrittä-
mistä ja laskutusta varten välttämättömiä tun-
nistamistietoja.

Yhteisötilaaja voi käsitellä sisäistä lasku-
tustaan varten välttämättömiä tunnistamistie-
toja.

Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoami-
sesta annetussa laissa (458/2002) tarkoitettu
tietoyhteiskunnan palvelun tarjoaja voi käsi-
tellä teleyrityksen hallinnoiman viestintäver-
kon välityksellä tarjottavien kuvatallenteiden,
äänitallenteiden ja muiden maksullisten pal-
velujensa laskutusta varten välttämättömiä
tunnistamistietoja ja muita laskutuksen kan-
nalta välttämättömiä tietoja. Tietoyhteiskun-
nan palvelun tarjoajalla on oikeus saada tele-
yritykseltä nämä tiedot.

Laskun määräytymiseen liittyviä tietoja on
säilytettävä vähintään kolme kuukautta las-
kun eräpäivästä tai tunnistamistiedon tallen-
tumisesta riippuen siitä, kumpi näistä ajan-
kohdista on myöhäisempi. Tietoja ei saa kui-
tenkaan säilyttää enää sen jälkeen, kun saa-
tava on velan vanhentumisesta annetun lain
(728/2003) mukaan vanhentunut. Laskua
koskevan erimielisyyden synnyttyä laskua

koskevat tiedot on kuitenkin säilytettävä sii-
hen saakka, kunnes asia on sovittu tai rat-
kaistu.

Teleyrityksen ja lisäarvopalvelun tarjoajan
on ilmoitettava tilaajalle tai käyttäjälle, mil-
laisia tunnistamistietoja käsitellään ja kuinka
kauan niiden käsittely kestää.

24 §

Laskun yhteyskohtainen erittely

Teleyritys ei saa luovuttaa laskun yhteys-
kohtaista erittelyä, ellei tässä pykälässä toisin
säädetä.

Sen lisäksi, mitä viestintämarkkinalain 80
§:ssä laskun erittelystä säädetään, teleyrityk-
sen on tilaajan sitä pyytäessä annettava mak-
sutta laskun yhteyskohtainen erittely. Erittely
on annettava tilaajalle siten, että puhelinnu-
meron kolme viimeistä numeroa on peitetty
tai muutoin siten, ettei erittelystä voida tun-
nistaa viestinnän toista osapuolta.

Teleyrityksen on annettava käyttäjän sitä
pyytäessä laskun yhteyskohtainen erittely,
jossa on eritelty viestinnän osapuolten liitty-
mien numerot tai viestintäpalvelun muut tun-
nistamistiedot täydellisesti. Käyttäjän puhe-
valtaa käyttää alle 15-vuotiaan puolesta hä-
nen huoltajansa lapsen huollosta ja tapaamis-
oikeudesta annetun lain 4 §:n mukaisesti tai
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muun kuin alaikäisen vajaavaltaisen puolesta
hänen edunvalvojansa siten kuin holhoustoi-
mesta annetussa laissa säädetään.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa sääde-
tään, teleyrityksen on eriteltävä:

1) tilaajalle maksun määrä, ajankohta ja
saaja yhteyksistä, joissa on kyse maksupalve-
lulain (290/2010) 1 §:n 2 momentin 6 koh-
dassa tarkoitetuista maksutapahtumista, ellei
maksupalvelulaista muuta johdu; erittelyyn ei
saa sisältyä yksityisyyden suojan piiriin kuu-
luvaa viestintää koskevia tietoja;

2) tilaajalle maksun määrä, ajankohta ja
saaja yhteyksistä, joissa on kyse yksinomaan
maksupalvelulain soveltamisalaan kuulumat-
toman hyödykkeen tai palvelun maksami-
sesta automaattisessa palvelussa ja joista ai-
heutuu tilaajalle ensisijaisesti muita kuin

viestintäpalvelun käytöstä johtuvia maksuja;
3) tilaajalle palvelutyypeittäin ja käyttä-

jälle täydellisesti muut kuin edellä 1 ja 2
kohdassa tarkoitetut yhteydet, joista aiheutuu
tilaajalle muita kuin viestintäpalvelun käy-
töstä johtuvia maksuja.

Liittymän yhteyskohtainen erittely ei saa
sisältää maksuttomien palvelujen tunnista-
mistietoja.

Viestintävirasto voi antaa tarkempia mää-
räyksiä tässä pykälässä tarkoitetun erittelyn
sisällöstä ja toteuttamistavasta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2012. Sen 24 § tulee kuitenkin voi-
maan vasta 1 päivänä kesäkuuta 2013.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2012
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