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JOHDANTO

1. Internetillä on nykyään miljardeja käyttäjiä ympäri maailmaa ja se toimii tuotteiden, 
tiedon ja aatteiden virtuaalisena markkinapaikkana. Uuden sukupolven Internet – johon 
viitataan joskus nimellä "Web 2.0" – tulee mahdollistamaan miljoonien käyttäjien 
keskinäisen yhteyden parantamisen ja entistä suuremman vuorovaikutuksen. Näin 
Internetistä kehittyy miljoonien käyttäjien yhteinen virtuaalinen verkkotila, jossa jaetaan 
monenlaista tietoa.

2. Potentiaalisen yleisön maailmanlaajuisesta luonteesta johtuen Internet on alati 
houkuttelevampi vaihtoehto mainostajille, sillä mainoskampanjat voidaan kohdistaa 
verkossa paljon tarkemmin ja tehokkaammin kuin muissa viestimissä. Verkkomainonnan 
markkinoiden arvo on 27 miljardia dollaria ja summan odotetaan kaksinkertaistuvan 
seuraavien neljän vuoden aikana. Pyrkimys hallita osaa markkinoista on johtanut 
lukuisiin Internet-yhtiöiden välisiin fuusioihin – viimeisimpänä vaan ei vähäisimpänä
Googlen ja DoubleClickin välinen yrityskauppa (1). Markkinoiden huiman kasvun syynä 
on se, että suuri osa verkossa tarjottavasta tiedosta ja viihteestä samoin kuin monet 
palvelut ovat kuluttajille ilmaisia, sikäli kuin he hyväksyvät mainonnan (olipa se 
kohdistettua tai ei) ja verkkokäyttäytymisensä jonkinasteisen seurannan. Mainostilan 
myynnistä etenkin hakukoneiden kuten Googlen, Microsoftin ja Yahoon palvelujen kautta 
saatavat kasvavat tulot ovat tarjontaa lisääviä tekijöitä. Yhä useampien maksuttomien 
palvelujen saatavuus lisää yhtäältä Internetin käyttäjille annetun ilmaisen tiedon 
monipuolisuutta ja levikkiä, mutta toisaalta taas palveluntarjoajat seuraavat yleensä 
käyttäjien nettikäyttäytymistä mainonnan kohdistamiseksi paremmin tiettyjen tuotteiden 
ja palvelujen potentiaalisille käyttäjille.

3. Tämä on johtanut kuluttajakäyttäytymiseen pohjautuvaan markkinointiin, jonka perustan 
muodostavat tietokoneistettu tiedonkeruu ja kohdistettu mainonta, jotka ovat 
hivuttautuneet lähes kaikille sosiaalisen kanssakäynnin ja kaupankäynnin osa-alueille 
kuten tiedonhakuun, Internetin selaamiseen, verkostoihin, sähköposteihin ja puheluihin
(2). Ennennäkemätön tilanne herättää kuitenkin eräitä olennaisia kysymyksiä, jotka 
koskevat yritysten antaman tiedon riittävyyttä, kuluttajien tietoisuutta tilanteesta ja 
mahdollisuutta hallita henkilökohtaisten tietojensa käyttöä sekä lukemattomien 
arkaluonteisten henkilötietojen turvallisuutta ja luottamuksellisuutta. Vaikutukselle 
alttiisiin henkilöihin kuten nuoriin ja murrosikäisiin kohdistuva kuluttajakäyttäytymiseen 
perustuva mainonta herättää lisäksi luonnollisesti kysymyksiä yksityisyyden suojan 
tasosta.

4. Viime aikoina on tuotu esiin muun muassa seuraavat yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevat 
huolenaiheet:

- Yhdysvalloissa kongressi(3) on järjestänyt asian tiimoilta useita 
kuulemistilaisuuksia ja kauppakomissio (Federal Trade Commission) on käsitellyt 
asiaa Googlen ja DoubleClickin yrityskaupan(4) tarkastelun yhteydessä. 
Kauppakomissio totesi 20. joulukuuta 2007 antamassaan lausunnossa seuraavaa: 
"Sen lisäksi, että FTC:llä ei ole oikeudellista toimivaltaa asettaa sulautumalle 
sellaisia ehtoja, jotka eivät liity kilpailuoikeuteen, yksityisyydensuojaa koskevien 
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vaatimusten säätäminen ainoastaan yhtä yritystä varten voisi jo itsessään haitata 
huomattavasti kilpailua tällä laajalla ja nopeasti kehittyvällä teollisuudenalalla."
FTC katsoi tämän olevan periaatekysymys. Huolenaiheisiin vastaamiseksi on 
ehdotettu, että alan toimijat laatisivat itsesääntelyperiaatteita (kuten eräissä 
muissa tapauksissa, muun muassa ns. "Safe Harbour" -kysymyksessä).

- Euroopassa asiaa ovat käsitelleet kansalliset tietosuojaviranomaiset, jotka 
kokoontuvat 29 artiklan mukaisessa tietosuojatyöryhmässä. Googlen ja 
DoubleClickin yrityskauppaa tutkivalle komission jäsenelle Neelie Kroesille 23. 
lokakuuta 2007 lähetetyssä kirjeessä työryhmän puheenjohtaja muistutti, että 
EU:ssa henkilötietojen käsittelyä säädellään kansallisilla tietosuojalaeilla, ja että 
Euroopan unionin alueella tietojenkäsittelyyn sovelletaan jatkossakin unionin 
tietosuojaperiaatteita ja sitä valvovat asianomaisten jäsenvaltioiden kansalliset 
tietosuojaviranomaiset direktiivien 95/46/EY ja 2002/58/EY mukaisesti.

5. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan järjestämän seminaarin 
tavoitteena on pohtia tärkeimpien toimielinten, teollisuuden ja kuluttajien edustajien 
puheenvuorojen pohjalta, kuinka ilmaisunvapautta ja monimuotoisuutta voitaisiin 
suojella tehokkaammin Internetissä suojaamalla samalla Internetin käyttäjien 
henkilötietoja. Nyt on sopiva hetki aloittaa keskustelu asiasta, sillä EU:n toimielimet ovat 
hiljattain vahvistaneet uudelleen perusoikeuskirjan ja aloittaneet tietojenkäsittelystä ja 
kuluttajansuojasta televiestintäalalla annetun direktiivin 2002/58/EY tarkistamisen.

Organisaatio (katso myös liite)

Käsiteltävien kysymysten suuren määrän ja monitahoisuuden vuoksi

- kaikkia seminaarin osanottajia pyydetään toimittamaan kirjalliset puheenvuoronsa ja 
kannanottonsa ennen seminaaria (määräaika: perjantai 18. tammikuuta 2008 klo 12.00).
Puheenvuorot julkaistaan kuulemistilaisuuden kotisivulla1, jotta keskusteluissa voitaisiin 
viitata kirjallisiin kannanottoihin ja keskittyä olennaiseen,

- muodollisten puheiden ja niitä seuraavien keskustelujen sijasta työskentely seminaarissa 
tapahtuu kolmessa "pyöreän pöydän keskustelussa", joissa toimielinten, elinkeinoelämän
ja kuluttajien edustajat voivat ilmaista kantansa ja kommentoida kirjallisissa ja 
suullisissa puheenvuoroissa esitettyjä näkemyksiä.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIBE
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Ohjelma

15.00–15.10
AVAUSPUHEENVUOROT

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puheenjohtajan Jean-Marie Cavadan 
tervetulotoivotus

15.10–15.45
PANEELIKESKUSTELU I

ENSIMMÄINEN PYÖREÄN PÖYDÄN KESKUSTELU:  
"HENKILÖTIEDON" KÄSITE VERKKOYMPÄRISTÖSSÄ

Tietosuojatyöryhmä on esimerkiksi hiljattain luokitellut IP-osoitteet "henkilökohtaisiksi" 
tiedoiksi, jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia tietojen keruu- ja säilytysjärjestelmiin.

Puheenvuoron käyttävät etenkin seuraavat osallistujat:
 Euroopan tietosuojavaltuutettu Peter Hustinx, joka esittelee yksityisyydensuojan 

nykyisiä puitteita ja henkilötiedon käsitettä verkkoympäristössä
 Yhdysvaltojen kauppakomission FTC:n jäsen Pamela Harbour, joka esittelee asiasta

käytävien keskustelujen nykytilaa Yhdysvalloissa
 Euroopan kuluttajaliiton BEUC:n ja yhdysvaltalaisen kuluttajajärjestön EPIC:n 

edustajat
 Euroopan suoramarkkinointiliiton (FEDMA) edustajat
 Verkkomainonnan eurooppalaisen kattojärjestön (IAB Europe) edustajat
 Googlen, Yahoon ja Microsoftin edustajat

15.45–17.45
PANEELIKESKUSTELU II

TOINEN PYÖREÄN PÖYDÄN KESKUSTELU:
KUINKA ALAN TOIMIJAT VOIVAT MINIMOIDA TIETOSUOJARISKIT TARJOTESSAAN PALVELUJA 

INTERNETISSÄ (ETENKIN HAKUKONEIDEN KAUTTA)

Hakukoneilla on oma osuutensa Internetin käyttäjäystävällisyyteen ja toimivuuteen. Ne ovat 
luonnollisesti myös ratkaisevassa asemassa eurooppalaisen tietoyhteiskunnan kehityksessä. 
Hakukoneita ei kuitenkaan tulisi tarkastella yksinään, sillä niiden taustalla on usein muita 
verkkopalveluja kuten sähköposti, sosiaalinen verkosto yms., joiden avulla loppukäyttäjä voi 
hallita digitaalista sosiaalista elämäänsä. Tältä osin on olennaista selvittää, mitkä ovat 
hakukoneiden erityisongelmat, minkä verran ja minkälaista tietoa säilytetään, kuinka tapahtuu 
vuorovaikutus kuluttajien kanssa, millä keinoin tiedon käyttämiseen saadaan suostumus sekä 
mitä erityisiä tietojen säilytyskäytäntöjä alalla sovelletaan. Samalla on myös otettava huomioon 
teollisuuden tarpeet ja kuluttajien huolet koskien verkkomainontaa ja sen kohdistamista 
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Puheenvuorot:

a) Toimialan edustajat:
 Peter Fleischer, Googlen oikeudellinen neuvonantaja yksityisyydensuojaan liittyvissä 

kysymyksissä
 Microsoftin edustajat (vahvistettava)
 Yahoon edustajat (vahvistettava)
 Dave Morgan, AOL:n globaalin mainonnan strategiajohtaja; Tacoda Inc:in perustaja
 J. Trevor Hughes, toiminnanjohtaja, Network Advertising Initiative (NAI)


b) kuluttajien edustajat BEUC ja EPIC

c) Alankomaiden tietosuojaviranomainen Sjoera Nas, joka valmistelee parhaillaan 
tietosuojatyöryhmän tulevia asiaa koskevia suuntaviivoja

d) FTC:n jäsen Pamela Harbour, joka esittelee Yhdysvaltojen itsesääntelyperiaatteiden 
mahdollista sisältöä

17.45–18.25
PANEELIKESKUSTELU  III

KOLMAS PYÖREÄN PÖYDÄN KESKUSTELU:
KUINKA VAHVISTAA EU:N LAINSÄÄDÄNTÖÄ SEKÄ VERKKOTURVALLISUUTTA, KANSAINVÄLISTÄ 

YHTEISTYÖTÄ JA INTERNETIN PALVELUMARKKINOIDEN KASVUA

Puheenvuorot:
 Komission edustaja (direktiiviin 2002/58/EY ehdotettujen muutosten esittely)
 FTC:n jäsen Pamela Harbour, joka esittelee Yhdysvaltojen strategiaa ja kokemuksia 

tällä alalla
 ENISAn (Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto) edustaja
 EU:n ja Yhdysvaltojen teollisuuden ja kuluttajien edustajien kannanotot.

18.25–18.30
LOPPUPUHEENVUOROT

Osallistujat:

Toimielinten edustajat

 Euroopan komission kilpailun, tietoyhteiskunnan ja viestinten, sekä oikeus-, vapaus- ja 
turvallisuusasioiden pääosastojen edustajat

 Euroopan tietosuojavaltuutettu Peter Hustinx (vahvistettu)
 Tietosuojatyöryhmän puheenjohtaja Peter Schaar (vahvistettu)
 Alankomaiden tietosuojaviranomainen Sjoera Nas (vahvistettu)
 ENISA-virasto
 Yhdysvaltojen kauppakomission FTC:n edustajat
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Toimialan edustajat

 Googlen, Yahoon ja Microsoftin edustajat
 IAB Europe (5)
 Network Advertising Initiative (6)
 AOL/Tacoda (7)

Kuluttajien edustajat

 BEUC:n ja EPIC:n edustajat
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LIITE

Käytännön ohjeita keskusteluja varten

Esitykset rajoitetaan 5–10 minuuttiin (katso yksityiskohdat ohjelmasta).
Keskustelun aikana puheaika rajoitetaan kahteen minuuttiin puheenvuoroa tai kysymystä kohden, jotta 
mahdollisimman moni parlamentin jäsen voisi osallistua keskusteluun. 
Puheenvuorot annetaan jäsenille siinä järjestyksessä kuin pyynnöt esitetään.
Puhujat voivat halutessaan esittää puheeseen liittyvää materiaalia, joka on toimitettava etukäteen sihteeristölle 
(mieluiten englannin- tai ranskankielisenä viimeistään perjantaina, 18. tammikuuta 2008 klo 12) 
(sähköposti: ip-libe@europarl.europa.eu). Kyseiset asiakirjat jaetaan kokouksen aikana.

Tärkeä ilmoitus seminaariin osallistuville

Seminaari on avoin yleisölle. Turvallisuussyistä niiden osanottajien, joilla ei ole Euroopan parlamentin 
kulkulupaa, on kuitenkin hankittava sellainen etukäteen. Niiden, jotka haluavat hankkia kulkuluvan, on 
otettava yhteyttä seminaarin sihteeristöön (ip-libe@europarl.europa.eu) viimeistään 17. tammikuuta 2008. 
Sihteeristölle on annettava koko nimi, osoite ja syntymäaika. Turvallisuuspalvelu ei myönnä kulkulupaa 
ilman kyseisiä tietoja.

Seminaarin sihteeristö Puhelin Osoite Sähköpostiosoite

Emilio De Capitani
Yksikön päällikkö +32 2 284 35 08

Euroopan parlamentti
Rue Wiertz 60
RMD 04J034
B-1047 Bryssel

Martina Sudova
Hallintovirkamies +32 2 283 14 76

Euroopan parlamentti
Rue Wiertz 60
RMD 04J010
B-1047 Bryssel

Cristina Rodrigues 
Avustaja +32 2 284 23 94

Euroopan parlamentti
Rue Wiertz 60
RMD 04J042
B-1047 Bryssel

Maria Lazarova
Sihteeri +32 2 283 23 89

Euroopan parlamentti
Rue Wiertz 60
RMD 04J048
B-1047 Bryssel

Vita Grifita 
Sihteeri +32 2 284 25 32

Euroopan parlamentti
Rue Wiertz 60
RMD 04J002
B-1047 Bryssel

ip-libe@europarl.europa.eu

                                               
1 13. huhtikuuta 2007: Google ostaa verkkomainonnan hallintateknologiaa julkaisijoille ja mainostajille tarjoavan DoubleClickin 
3,1 miljardilla dollarilla;
30. huhtikuuta 2007: Yahoo ostaa Right Median, joka omistaa verkkomainosten johtavan markkinapaikan Direct Media 
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Exchangen, 680 miljoonalla dollarilla;
16. toukokuuta 2007: AOL sopii ostavansa verkkomainonnan hallintateknologiaa julkaisijoille ja mainostajille tarjoavan 
ADTECH AG:n;
17. toukokuuta 2007: WPP Group ostaa 24/7 Real Median 649 miljoonalla dollarilla;
18. toukokuuta 2007: Microsoft ostaa digitaalisen markkinoinnin alan johtavan yhtiön aQuantiven 6 miljardilla dollarilla;
22. toukokuuta 2007: Axel Springer (suuri saksalainen verkkojulkaisija ja mainostilan myyjä verkossa sekä perinteisissä 
medioissa) ja PubliGroupe (lehtimainonnan alan suuryritys) ostavat markkinoiden johtavan kumppanuusverkoston ZANOX.de:n 
214,9 miljoonalla eurolla; 
24. heinäkuuta 2007: AOL ostaa kuluttajakäyttäytymiseen perustuvia kohdistettuja mainosverkkoja tarjoavan Tacodan 
(kauppahintaa ei paljastettu) 
27. heinäkuuta 2007: Microsoft ostaa mainosten markkinointipaikkaa ylläpitävän AdECN:n (kauppahintaa ei paljastettu)
4. syyskuuta 2007: Yahoo ostaa kuluttajakäyttäytymisen analysointiin ja mainonnan kohdistamisteknologiaan erikoistuneen 
BlueLithiumin 300 miljoonalla dollarilla;
7. marraskuuta 2007: AOL ostaa verkkomainontaan erikoistuneen teknologiayrityksen Quigon.

2 Jo pelkästään hakukoneeseen syötetyt hakusanat saattavat esimerkiksi paljastaa käyttäjästä monia henkilökohtaisia tietoja, kuten 
tämän terveydelliset ongelmat, kuulumisen eri järjestöihin, uskonnolliset vakaumukset, poliittiset mielipiteet ja seksuaaliset 
taipumukset tai käyttäjän seuraamat sijoitukset.

3 "Senaatin lakiasiainkomitean kuulemistilaisuus Googlen ja DoubleClickin fuusiosta. Googlen ja DoubleClickin 
yrityskaupan ja verkkomainonnan tarkastelu: kilpailun ja yksityisyydensuojan riskit". Kuulemistilaisuus järjestettiin 27. 
syyskuuta kilpailuoikeudesta, kilpailupolitiikasta ja kuluttajien oikeuksista vastaavassa alakomiteassa. 
http://judiciary.senate.gov/hearing.cfm?id=2955

4 Ks. FTC:n lausunto: http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220statement.pdf ja kauppakomissaari Leibowitzin esittämä yhtyvä 
mielipide: http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220leib.pdf sekä kauppakomissaari Harbourin esittämä eriävä mielipide: 
http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220harbour.pdf

5 Verkkomarkkinoinnin etujärjestö (www.iabeurope.ws) on luonut Internetin käyttäjiä sekä Internet-sivustojen omistajia ja 
markkinoijia varten sivuston, jolla kerrotaan evästeitä käyttävän teknologian perusteista: www.allaboutcookies.org. 

6 Järjestö (www.networkadvertising.org) on laatinut itsesääntelyperiaatteet, jotka Yhdysvaltojen kauppakomissio FTC (Federal 
Trade Commission) on tarkistanut perinpohjaisesti ja joille sen on antanut täyden tukensa. Periaatteissa NAI-verkostoon kuuluvat 
yritykset velvoitetaan muun muassa ilmoittamaan kuluttajille verkossa kolmansien osapuolten evästeiden käytöstä sekä 
mahdollistamaan tarjoamistaan kohdistetuista mainosohjelmista poisjäänti haluttaessa.

7 AOL osti hiljattain kuluttajakäyttäytymiseen perustuvaan mainontaan erikoistuneen Tacodan (www.tacoda.com).
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