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Laki
sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 6 §, 250 §, joka sa-

malla siirretään lakiin lisättävään 29 a lukuun, 271 a §, 272 §:n 1 momentin johdantokap-
pale ja 325 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 271 a §, 272 §:n 1 momentin johdantokappale ja 325 §:n
2 momentti laissa 1003/2018, sekä

lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 456/2016, uusi 39 a–39 c kohta, la-
kiin uusi 29 a luku ja 318 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1003/2018, uusi 3 momentti,
jolloin nykyinen 3–5 momentti siirtyvät 4–6 momentiksi, seuraavasti:

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

39 a) viranomaisverkolla valtion johtamiseen ja turvallisuuteen, maanpuolustukseen,
yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen, rajaturvallisuuteen, pelastustoimintaan, meripe-
lastustoimintaan, hätäkeskustoimintaan, maahanmuuttoon, sosiaali- ja terveydenhuollon
päivystystoimintaan, raideliikenneturvallisuuteen tai väestönsuojeluun liittyvien tehtä-
vien vuoksi rakennettua viestintäverkkoa;

39 b) viranomaisviestintään liittyvällä verkkopalvelulla palvelua, jossa teleyritys (verk-
koyritys) tarjoaa omistamaansa tai muulla perusteella hallussaan olevaa viestintäverkkoa
käytettäväksi viranomaisviestintään liittyvän viestintäpalvelun tuottamiseen 250 §:ssä tar-
koitetuille käyttäjille;

39 c) viranomaisviestintään liittyvän viestintäpalvelun tarjoajalla julkisen hallinnon
turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) 8 §:n 2 momentissa nimettyä viran-
omaisten aikakriittisen laajakaistaisen matkaviestinnän tieto- ja viestintäteknisen palvelun
tarjoajaa;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

6 §

Verkkotoimilupaa edellyttävä toiminta

Radiotaajuuksia edellyttävän verkkopalvelun tarjoaminen digitaalisessa maanpäällises-
sä joukkoviestintäverkossa tai matkaviestinverkossa, jossa harjoitetaan yleistä teletoimin-
taa, edellyttää verkkotoimilupaa. Matkaviestinverkon verkkotoimiluvan haltija voi toimi-
lupansa nojalla tarjota myös 29 a luvussa säädetyin edellytyksin viranomaisviestintään
liittyvää verkkopalvelua tai kansallista verkkovierailua viranomaisviestintää varten.
HE 226/2018
LiVM 34/2018
EV 186/2018
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Useamman kuin yhden kunnan alueella viranomaisverkkona toimivan, radiotaajuuksia
edellyttävän matkaviestinverkon tarjoaminen viestinnän siirtoon edellyttää myös toimilu-
paa.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen verkkopalvelun tarjoamiseen digitaalisessa
maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa ei tarvita toimilupaa, jos:

1) toiminta kestää enintään kuukauden ja toiminnassa käytettävän televisiolähettimen
säteilyteho on enintään 50 wattia; tai

2) käytettävän televisiolähettimen säteilyteho, ottaen huomioon sen käyttöpaikka, on
niin pieni, että toiminta kohdistuu vain rajatulle alueelle.

29 a luku

Viranomaisverkon ja viranomaisviestintään liittyvien verkko- ja viestintäpalvelujen 
tarjoaminen

250 §

Viranomaisliittymät

Viranomaisverkon ja viranomaisviestintään liittyvän viestintäpalvelun käyttöön oikeut-
tavia liittymiä (viranomaisliittymä) voidaan tarjota viranomaiselle ja muulle valtion joh-
tamiseen ja turvallisuuteen, maanpuolustukseen, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen,
rajaturvallisuuteen, pelastustoimintaan, meripelastustoimintaan, hätäkeskustoimintaan,
maahanmuuttoon, sosiaali- ja terveydenhuollon päivystystoimintaan, raideliikenneturval-
lisuuteen tai väestönsuojeluun liittyvien tehtävien hoitamisen kannalta välttämättömälle
käyttäjäryhmälle. Käyttäjäryhmistä ja tarvittaessa liittymämäärästä päättää liikenne- ja
viestintäministeriö kuultuaan valtiovarainministeriötä.

Viranomaisviestintään liittyvän viestintäpalvelun tarjoaja myöntää yksittäiset viran-
omaisliittymät 1 momentissa tarkoitettujen käyttäjäryhmien puitteissa viranomaisille ja
niiden esityksestä muille käyttäjille.

Viranomaisverkon toimiluvanhaltijan ja viranomaisviestintään liittyvän viestintäpalve-
lun tarjoajan on toimitettava vuosittain Liikenne- ja viestintävirastolle selvitys viran-
omaisliittymistä. Selvitys on myös toimitettava Liikenne- ja viestintäviraston sitä erikseen
pyytäessä.

Viranomaistehtävien hoidossa harjoitettuun viestintään viranomaisverkossa tai viran-
omaisviestintään liittyvässä viestintäpalvelussa ei sovelleta 316 §:ää.

250 a §

Viranomaisviestintään liittyvän verkkopalvelun tarjoaja

Viranomaisviestintään liittyvää verkkopalvelua tarjoaa teleyritys, jonka viranomais-
viestintään liittyvän viestintäpalvelun tarjoaja on valinnut hankintamenettelyn perusteella
siten kuin julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain 13 §:ssä sääde-
tään.

250 b §

Viranomaisviestintään liittyvän verkkopalvelun tarjoaminen

Viranomaisviestintään liittyvän verkkopalvelun tarjoajan on varmistettava viestintäver-
kon ruuhkatilanteessa palvelun saatavuus antamalla viranomaisliittymille etuoikeutettu
pääsy palveluun muihin liittymiin nähden (palvelun saatavuuden etuoikeus) ja osoittamal-
la tai siirtämällä viestintäverkon ruuhkatilanteessa verkon resursseja viranomaisliittymille
(palvelun saatavuuden mahdollistava altapurku).
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Viranomaisviestintään liittyvän verkkopalvelun tarjoajan on taattava ruuhkatilanteissa
viranomaisliittymien viestinnälle riittävä laatutaso muuhun viestintään nähden antamalla
tarvittaessa sille etusija matkaviestinverkossaan siten, että muu viestintä ei estä viran-
omaisliittymien viestinnän kannalta välttämättömän laatutason tarjoamista viestintäver-
kossa (viestinnän laadun etuoikeus).

250 c §

Viranomaisviestintään liittyvän verkkopalvelun tarjoamisen edellytykset

Viranomaisviestintään liittyvän verkkopalvelun tarjoaja voi rajoittaa muiden käyttäjien
pääsyä verkkoon tai verkon käyttöä ainoastaan siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä
viranomaisliittymien palvelun saatavuuden varmistamiseksi 250 b §:ssä tarkoitetuissa
ruuhkatilanteissa.

Viranomaisviestintään liittyvän verkkopalvelun tarjoajan on varmistettava, että muiden
käyttäjien viestintäpalveluiden laatu tai saatavuus ei yleisesti heikkene. Viranomaisvies-
tintään liittyvän verkkopalvelun tarjoajan on tätä varten seurattava viranomaisviestintään
liittyvän verkkopalvelun tarjoamisen vaikutusta muiden käyttäjien palveluiden saatavuu-
teen, verkon suorituskykyyn ja kapasiteetin käyttöasteeseen.

Viranomaisviestintään liittyvän viestintäpalvelun tarjoajan on toimitettava Liikenne- ja
viestintäviraston pyynnöstä kuvaus 250 b §:ssä tarkoitettujen palvelun saatavuuden etuoi-
keuden ja saatavuuden mahdollistavan altapurun sekä viestinnän laadun etuoikeuden to-
teuttamisesta ja arvio niiden muihin käyttäjiin kohdistuneista vaikutuksista.

250 d §

Kansallinen verkkovierailu viranomaisviestintää varten

Muun kuin 250 a §:ssä tarkoitetun teleyrityksen on pyynnöstä tarjottava kohtuullisin
ehdoin matkaviestinverkon käyttöoikeutta Suomen alueella (kansallinen verkkovierailu)
viranomaisviestintään liittyvän viestintäpalvelun tarjoajalle viranomaisviestinnän mah-
dollistamiseksi. Tällaisen teleyrityksen on lisäksi tarjottava sellaisia verkkovierailuun liit-
tyviä toimintoja ja palveluita, joita kansallisen verkkovierailun toteuttaminen ja palvelui-
den toimivuus edellyttää. Velvollisuus tarjota kansallista verkkovierailua on tilanteissa,
joissa viranomaisviestintään liittyvän verkkopalvelun tarjoajan matkaviestinverkko ei ole
käytettävissä.

Edellä 1 momentin nojalla kansallista verkkovierailua tarjoavan teleyrityksen on lisäksi
viranomaisviestintään liittyvän viestintäpalvelun tarjoajan pyynnöstä tarjottava kohtuulli-
sin ehdoin 250 b §:ssä tarkoitettuja palvelun saatavuuden etuoikeutta ja saatavuuden mah-
dollistavaa altapurkua sekä viestinnän laadun etuoikeutta. Kansallista verkkovierailua tar-
joavaan teleyritykseen sovelletaan tällöin, mitä 250 c §:ssä säädetään. Kansallisen verk-
kovierailun tarjoamiseen viranomaisviestintää varten ei sovelleta, mitä julkisen hallinnon
turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain 13 ja 20 §:ssä säädetään palvelutuotannon ali-
hankkijoista.

Jos viranomaisviestintään liittyvän viestintäpalvelun tarjoajan ja 1 momentissa tarkoi-
tetun teleyrityksen välillä ei päästä sopimukseen 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista ehdoista,
Liikenne- ja viestintävirasto päättää ehdoista osapuolen vaatimuksesta. Liikenne- ja vies-
tintävirasto voi määrittää kansallisesta verkkovierailusta perittävän kohtuullisen hinnan
hintavertailun avulla, joka voi perustua verkkovierailupalvelujen tukkutason suorasta
käyttöoikeudesta perittyihin hintoihin, joita teleyritykset Suomessa perivät matkaviestin-
verkon operaattoreilta vähittäistason verkkovierailupalvelujen tarjoamiseksi Suomessa
verkkovierailuasiakkaille, joiden kotiverkko on jossakin muussa Euroopan unionin tai Eu-
roopan talousalueen jäsenvaltiossa.
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250 e §

Viranomaisverkon yhteenliittäminen yleiseen viestintäverkkoon

Teleyrityksen on pyynnöstä liitettävä viranomaisverkko yleiseen viestintäverkkoon
korvauksetta. Viranomaisverkon tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta viestinnästä
yleisestä viestintäverkosta viranomaisverkkoon. Yleisessä viestintäverkossa toimivalla te-
leyrityksellä on oikeus saada teleyrityksen hinnaston mukainen korvaus viestinnästä vi-
ranomaisverkosta yleiseen viestintäverkkoon.

271 a §

Julkisesti säännellyn satelliittipalvelun tarjoaminen

Julkisesti säännellyllä satelliittipalvelulla tarkoitetaan korkean tietoturvan suojattua
palvelua, joka toteutetaan Galileo-ohjelman mukaisesti satelliittipaikannusjärjestelmällä.
Palvelua voidaan tarjota 250 §:ssä tarkoitetuille käyttäjäryhmille sekä muille yhteiskun-
nan toiminnan kannalta keskeisille toimijoille. Liikenne- ja viestintäministeriö päättää
niistä käyttäjäryhmistä, joilla on oikeus käyttää palvelua. Liikenne- ja viestintävirasto voi
antaa satelliittipalveluteknologian valmistusta, hankintaa, avaintenhallintaa ja käyttöä
koskevia tarkempia määräyksiä.

272 §

Toimenpiteet tietoturvan toteuttamiseksi

Viestinnän välittäjällä ja lisäarvopalvelun tarjoajalla sekä niiden lukuun toimivalla on
oikeus ryhtyä 2 momentissa tarkoitettuihin välttämättömiin toimiin tietoturvasta huoleh-
timiseksi:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

318 §

Tietojen luovuttaminen viranomaisesta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Liikenne- ja viestintävirastolla ja valtiovarainministeriöllä on salassapitosäännösten ja

muiden tietojen luovuttamista koskevien rajoitusten estämättä oikeus luovuttaa laissa sää-
dettyjen tehtäviensä hoitamisen yhteydessä saamansa tai laatimansa asiakirja sekä ilmais-
ta salassa pidettävä tieto toisilleen, jos se on näille viranomaisverkon ja viranomaisvies-
tintään liittyvien verkko- ja viestintäpalvelujen tarjoamiseen liittyvien tehtäviensä hoita-
miseksi välttämätöntä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

325 §

Liikenne- ja viestintäviraston tarkastusoikeus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Teknisen turvallisuus- ja toimivuustarkastuksen kohteena voi olla myös viranomais-

verkko ja viranomaisviestintään liittyvän viestintäpalvelun tarjoaja.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2019.
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