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Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
2§

2§

Eräiden säännösten soveltaminen

Eräiden säännösten soveltaminen

Tämän lain 136–145 ja 247 §:ää sovelletaan
näissä säännöksissä tarkoitettuihin toiminnan
harjoittajiin niissä tilanteissa, joissa:
1) toiminnan harjoittajan toimipaikka on
Suomessa tai muuten Suomen oikeudenkäytön piirissä;
2) toiminnan harjoittajalla ei ole toimipaikkaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella, mutta palveluun sisältyvässä viestinnän
välittämisessä käytettävät toiminnan harjoittajan keskeiset laitteet ovat Suomessa taikka
niitä ylläpidetään Suomessa; tai
3) toiminnan harjoittajalla ei ole toimipaikkaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella, mutta palvelun käyttäjä on Suomessa ja
tarjottavan palvelun sisällön tai sen markkinoinnin perusteella on ilmeistä, että palvelu
on suunnattu Suomeen.

Tämän lain 136–145 ja 247 §:ää sovelletaan näissä säännöksissä tarkoitettuihin toiminnan harjoittajiin niissä tilanteissa, joissa:
1) toiminnan harjoittajan toimipaikka on
Suomessa tai muuten Suomen oikeudenkäytön piirissä;
2) toiminnan harjoittajalla ei ole toimipaikkaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella, mutta palveluun sisältyvässä viestinnän
välittämisessä käytettävät toiminnan harjoittajan keskeiset laitteet ovat Suomessa taikka
niitä ylläpidetään Suomessa; tai
3) toiminnan harjoittajalla ei ole toimipaikkaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueella, mutta palvelun käyttäjä on Suomessa ja
tarjottavan palvelun sisällön tai sen markkinoinnin perusteella on ilmeistä, että palvelu
on suunnattu Suomeen.
Tämän lain 247 a §:ssä tarkoitetun verkossa
toimivan markkinapaikan, hakukonepalvelun
ja pilvipalvelun tarjoajan katsotaan kuuluvan
sen jäsenvaltion lainkäyttövallan piiriin, jossa
sen tosiasiallinen toimipaikka sijaitsee. Kyseisen 247 a §:ssä tarkoitetun toimijan, joka ei
ole sijoittautunut Euroopan unioniin, on nimettävä edustaja Euroopan unionin aluetta
varten. Edustajan on oltava sijoittautunut johonkin niistä jäsenvaltioista, joissa palveluja
tarjotaan. Toimijan katsotaan kuuluvan sen
Tällä pykälällä ei rajoiteta Suomen lain kan- jäsenvaltion lainkäyttövallan piiriin, johon
sainvälisyksityisoikeudellisten säännösten so- edustaja on sijoittautunut.
veltamista.
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Tällä pykälällä ei rajoiteta Suomen lain kansainvälisyksityisoikeudellisten säännösten
soveltamista.

3§
Määritelmät

3§

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) audiovisuaalisella ohjelmalla elokuvaa,
televisio-ohjelmaa, tapahtuman välittämistä
yleisölle sekä muuta vastaavaa pääasiassa
liikkuvista kuvista ja niihin liitetystä äänestä
muodostuvaa kokonaisuutta;
2) audiovisuaalisella sisältöpalvelulla televisiotoimintaa ja tilausohjelmapalvelua, jota
tarjotaan yleisölle elinkeinotoiminnassa;

Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) audiovisuaalisella ohjelmalla elokuvaa,
televisio-ohjelmaa, videoklippejä, tapahtuman välittämistä yleisölle sekä muuta vastaavaa pääasiassa liikkuvista kuvista ja niihin liitetystä äänestä muodostuvaa kokonaisuutta;
2) audiovisuaalisella sisältöpalvelulla palvelua tai siitä erotettavissa olevaa osaa, jonka
pääasiallinen tarkoitus on tarjota yleisölle televisiolähetyksiä tai tilausohjelmapalveluja
elinkeinotoiminnassa ja joista audiovisuaalisen sisältöpalvelun tarjoaja on toimituksellisessa vastuussa;
2 a) haitallisella häiriöllä häiriötä, joka vaarantaa radionavigoinnin tai turvallisuusradioviestinnän toiminnan tai joka muutoin vakavasti heikentää sellaista radioviestintää tai radiomääritystä, joka toimii sovellettavien säännösten mukaisesti, tai estää tai toistuvasti keskeyttää tällaisen toiminnan;
2 b) erittäin suuren kapasiteetin verkolla
viestintäverkkoa, joka koostuu kokonaan valokuituelementeistä tai joka pystyy tarjoamaan vastaavan verkon suorituskyvyn tavanomaisissa ruuhka-aikaolosuhteissa. Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin antaa suuntaviivat vaatimuksista, jotka verkon on täytettävä, jotta sitä pidetään erittäin suuren kapasiteetin verkkona;
3) internetyhteyspalvelulla viestintäpalvelua, jonka avulla voidaan muodostaa yhteys
internetiin siellä tarjolla olevien palvelujen
käyttämiseksi;
4) joukkoviestintäverkolla viestintäverkkoa,
jota käytetään pääasiassa televisio- ja radioohjelmistojen tai muun kaikille vastaanottajille samanlaisena välitettävän aineiston siirtämiseen tai lähettämiseen;

2 a) haitallisella häiriöllä häiriötä, joka
vaarantaa radionavigoinnin tai turvallisuusradioviestinnän toiminnan tai joka muutoin vakavasti heikentää sellaista radioviestintää tai
radiomääritystä, joka toimii sovellettavien
säännösten mukaisesti, tai estää tai toistuvasti
keskeyttää tällaisen toiminnan;

3) internetyhteyspalvelulla viestintäpalvelua, jonka avulla voidaan muodostaa yhteys
internetiin siellä tarjolla olevien palvelujen
käyttämiseksi;
4) joukkoviestintäverkolla viestintäverkkoa,
jota käytetään pääasiassa televisio- ja radioohjelmistojen tai muun kaikille vastaanottajille samanlaisena välitettävän aineiston siirtämiseen tai lähettämiseen;
5) kaapelikanavalla yleisen viestintäverkon
rakentamisessa käytettävää suojarakennelmaa, joka on tarkoitettu tietoyhteyskaapelien
sijoituspaikaksi;
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6) kiinteällä asennuksella viestintäverkkolaitteiden yhdistelmää, joka on asennettu pysyvään käyttöön ennalta määriteltyyn paikkaan;
7) käyttäjällä luonnollista henkilöä, joka
palvelun tilaajana tai muuten käyttää viestintäpalvelua tai lisäarvopalvelua;

5) kaapelikanavalla yleisen viestintäverkon
rakentamisessa käytettävää suojarakennelmaa, joka on tarkoitettu tietoyhteyskaapelien
sijoituspaikaksi;
6) kiinteällä asennuksella viestintäverkkolaitteiden yhdistelmää, joka on asennettu pysyvään käyttöön ennalta määriteltyyn paikkaan;
7) käyttäjällä luonnollista henkilöä, joka
palvelun tilaajana tai muuten käyttää viestintäpalvelua tai lisäarvopalvelua;
7a) käyttäjän tuottamalla videolla pääasiassa liikkuvista kuvista ja niihin liitetystä äänestä muodostuvaa kokonaisuutta, joka on
käyttäjän luoma ja jonka käyttäjä tai joku muu
lataa videonjakoalustalle;
8) liitännäispalvelulla ehdollisen käyttöoikeuden järjestelmää, sähköistä ohjelmaopasta,
numeronmuunnosjärjestelmää, tunnistamis-,
paikantamis- ja tilatietopalvelua sekä muuta
vastaavaa viestintäverkkoon tai viestintäpalveluun liittyvää palvelua, joka mahdollistaa
viestintäverkon tai viestintäpalvelun tarjoamisen taikka tukee palvelun tarjoamista niiden
kautta;
9) liitännäistoiminnolla liitännäispalvelua
sekä rakennusta, rakennuksen sisääntuloa ja
kaapelointia, kaapelikanavaa, mastoa sekä
muuta vastaavaa viestintäverkkoon tai viestintäpalveluun liittyvää fyysistä rakennetta, toimintoa ja elementtiä, joka mahdollistaa viestintäverkon tai viestintäpalvelun tarjoamisen
taikka tukee palvelun tarjoamista niiden
kautta;
10) lisäarvopalvelulla palvelua, joka perustuu välitystietojen tai sijaintitietojen käsittelyyn muuta tarkoitusta kuin viestin välittämistä varten;
10 a) loppukäyttäjällä luonnollista henkilöä
tai oikeushenkilöä, joka ei tarjoa käyttöön
yleisiä sähköisiä viestintäverkkoja eikä yleisesti saatavilla olevia sähköisiä viestintäpalveluja;
11) maanpäällisellä joukkoviestintäverkolla
joukkoviestintäverkkoa, joka on toteutettu vapaasti etenevien radioaaltojen välityksellä;
11 a) mikroyrityksellä ja pienellä yrityksellä
yritystä, joka täyttää kulloinkin voimassa ole-

8) liitännäispalvelulla ehdollisen käyttöoikeuden järjestelmää, sähköistä ohjelmaopasta,
numeronmuunnosjärjestelmää, tunnistamis-,
paikantamis- ja tilatietopalvelua sekä muuta
vastaavaa viestintäverkkoon tai viestintäpalveluun liittyvää palvelua, joka mahdollistaa
viestintäverkon tai viestintäpalvelun tarjoamisen taikka tukee palvelun tarjoamista niiden
kautta;
9) liitännäistoiminnolla liitännäispalvelua
sekä rakennusta, rakennuksen sisääntuloa ja
kaapelointia, kaapelikanavaa, mastoa sekä
muuta vastaavaa viestintäverkkoon tai viestintäpalveluun liittyvää fyysistä rakennetta, toimintoa ja elementtiä, joka mahdollistaa viestintäverkon tai viestintäpalvelun tarjoamisen
taikka tukee palvelun tarjoamista niiden
kautta;
10) lisäarvopalvelulla palvelua, joka perustuu välitystietojen tai sijaintitietojen käsittelyyn muuta tarkoitusta kuin viestin välittämistä varten;

11) maanpäällisellä joukkoviestintäverkolla joukkoviestintäverkkoa, joka on toteutettu vapaasti etenevien radioaaltojen välityksellä;

8

Voimassa oleva laki

Ehdotus
van mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä annetun Euroopan komission suosituksen mikroyrityksen tai
pienen yrityksen ehdoista siihen myöhemmin
tehtyine muutoksineen (2003/361/EY);
11 b) numeroista riippumattomalla henkilöiden välisellä viestintäpalvelulla viestintäpalvelua, joka ei yhdisty yleiseen käyttöön
osoitettujen numerovarojen eli kansallisessa
tai kansainvälisessä numerointisuunnitelmassa olevan numeron tai olevien numeroiden avulla;
12) ohjelmistolla audiovisuaalisten ohjelmien tai radio-ohjelmien muodostamaa ennalta valikoitua kokonaisuutta;
12a) pienalueen langattomalla liityntäpisteellä laajakaistaiset mobiiliyhteydet tai langattoman lähiverkon yhteydet mahdollistavaa
langattoman lähiverkon laitetta tai matkaviestinverkon lyhyellä kantamalla toimivaa laitetta;
13) radioamatööriviestinnällä radioviestintää, jota riittävän pätevyyden osoittaneet henkilöt radioamatööriasemaa käyttäen taloudellista etua tavoittelematta harjoittavat keskenään kouluttautumis-, yhteydenpito- tai radioteknisessä kokeilutarkoituksessa;
14) radiolaitteella laitetta ja sen olennaista
osaa, joka on tarkoitettu radiotaajuisten sähkömagneettisten aaltojen lähettämiseen (radiolähetin) tai vastaanottamiseen (radiovastaanotin) radioviestintää tai muuta tarkoitusta
varten;
14 a) radiorajapinnalla radiotaajuuksien
säännellyn käytön tarkkaa määrittelyä;
15) radiotaajuudella vapaasti etenevän sähkömagneettisen aallon taajuutta, joka on pienempi kuin 3 000 gigahertsiä;
16) radiotoiminnalla radio-ohjelmista koostuvien ohjelmistojen samanaikaista lähettämistä yleisölle tietyn ohjelma-aikataulun mukaisesti;
17) radioviestinnällä viestintää radioaaltojen avulla ja radiomäärityksellä esineen sijainnin, nopeuden tai muun luonteenomaisen piirteen määrittämistä radiomäärityksellä taikka
näihin parametreihin liittyvien tietojen hankkimista radioaaltojen etenemisominaisuuksien avulla;

12) ohjelmistolla audiovisuaalisten ohjelmien tai radio-ohjelmien muodostamaa ennalta valikoitua kokonaisuutta;

13) radioamatööriviestinnällä radioviestintää, jota riittävän pätevyyden osoittaneet henkilöt radioamatööriasemaa käyttäen taloudellista etua tavoittelematta harjoittavat keskenään kouluttautumis-, yhteydenpito- tai radioteknisessä kokeilutarkoituksessa;
14) radiolaitteella laitetta ja sen olennaista
osaa, joka on tarkoitettu radiotaajuisten sähkömagneettisten aaltojen lähettämiseen (radiolähetin) tai vastaanottamiseen (radiovastaanotin) radioviestintää tai muuta tarkoitusta
varten;
14 a) radiorajapinnalla radiotaajuuksien
säännellyn käytön tarkkaa määrittelyä;
15) radiotaajuudella vapaasti etenevän sähkömagneettisen aallon taajuutta, joka on pienempi kuin 3 000 gigahertsiä;
16) radiotoiminnalla radio-ohjelmista
koostuvien ohjelmistojen samanaikaista lähettämistä yleisölle tietyn ohjelma-aikataulun
mukaisesti;
17) radioviestinnällä viestintää radioaaltojen avulla ja radiomäärityksellä esineen sijainnin, nopeuden tai muun luonteenomaisen piirteen määrittämistä radiomäärityksellä taikka
näihin parametreihin liittyvien tietojen hankkimista radioaaltojen etenemisominaisuuksien avulla;
18) sijaintitiedolla viestintäverkosta
tai
päätelaitteesta saatavaa tietoa, joka ilmaisee
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liittymän tai päätelaitteen maantieteellisen sijainnin ja jota käytetään muuhun kuin viestin
välittämiseen;
19) sijoittautumisvaltiolla valtiota,
jossa
tietoyhteiskunnan palvelun tarjoaja tosiasiallisesti harjoittaa taloudellista toimintaa pysyvässä sijoittautumispaikassa;
20) sponsoroinnilla audiovisuaalisen sisältöpalvelun, audiovisuaalisen ohjelman, radioohjelman ja radiotoiminnan rahoitusta sekä
muuta taloudellista tukea, jonka tarkoituksena
on tuen antajan hyödykkeiden myynnin tai
tuen antajan tunnettuuden edistäminen, ja
jonka antaja ei harjoita ohjelmien tai radio-ohjelmien tuotantoa eikä sisältöpalvelujen tarjontaa tai radiotoimintaa;
21) suojatulla nimellä ja suojatulla merkillä kauppa-, tavaramerkki-, yhdistys-, säätiö- tai puoluerekisteriin merkittyä nimeä ja
merkkiä taikka toiminimilaissa (128/1979) tai
tavaramerkkilaissa (7/1964) tarkoitettua vakiintunutta nimeä, toissijaista tunnusta tai tavaramerkkiä sekä julkisyhteisön, valtion liikelaitoksen, itsenäisen julkisoikeudellisen laitoksen, julkisoikeudellisen yhdistyksen ja vieraan valtion edustuston ja sen toimielimen nimeä;
22) sähköisellä viestillä tietoa, jota välitetään tai jaetaan sähköisesti;
23) telelaitteella radiolaitetta, telepäätelaitetta ja viestintäverkkolaitetta;
24) teleostoslähetyksellä osto- tai myyntitarjouksia sisältävää televisiolähetystä;
25) telepäätelaitteella laitetta, joka viestien
lähettämiseksi, käsittelemiseksi tai vastaanottamiseksi on tarkoitettu johtimella, radioteitse, optisesti tai muulla sähkömagneettisella tavalla liitettäväksi joko suoraan yleisen
viestintäverkon liittymään taikka toimimaan
yleisen viestintäverkon yhteydessä kytkettynä
suoraan tai epäsuorasti yleisen viestintäverkon liittymään;
26) televisiotoiminnalla audiovisuaalisista
ohjelmista koostuvien ohjelmistojen alkuperäistä ja samanaikaista lähettämistä yleisölle
tietyn ohjelma-aikataulun mukaisesti;

18) sijaintitiedolla viestintäverkosta tai päätelaitteesta saatavaa tietoa, joka ilmaisee liittymän tai päätelaitteen maantieteellisen sijainnin ja jota käytetään muuhun kuin viestin välittämiseen;
19) sijoittautumisvaltiolla valtiota, jossa tietoyhteiskunnan palvelun tarjoaja tosiasiallisesti harjoittaa taloudellista toimintaa pysyvässä sijoittautumispaikassa;
20) sponsoroinnilla audiovisuaalisen sisältöpalvelun, audiovisuaalisen ohjelman, radioohjelman ja radiotoiminnan rahoitusta sekä
muuta taloudellista tukea, jonka tarkoituksena
on tuen antajan hyödykkeiden myynnin tai
tuen antajan tunnettuuden edistäminen, ja
jonka antaja ei harjoita ohjelmien tai radio-ohjelmien tuotantoa eikä sisältöpalvelujen tarjontaa tai radiotoimintaa;
21) suojatulla nimellä ja suojatulla merkillä
kauppa-, tavaramerkki-, yhdistys-, säätiö- tai
puoluerekisteriin merkittyä nimeä ja merkkiä
taikka toiminimilaissa (128/1979) tai tavaramerkkilaissa (7/1964) tarkoitettua vakiintunutta nimeä, toissijaista tunnusta tai tavaramerkkiä sekä julkisyhteisön, valtion liikelaitoksen, itsenäisen julkisoikeudellisen laitoksen, julkisoikeudellisen yhdistyksen ja vieraan valtion edustuston ja sen toimielimen nimeä;
22) sähköisellä viestillä tietoa, jota välitetään tai jaetaan sähköisesti;
23) telelaitteella radiolaitetta, telepäätelaitetta ja viestintäverkkolaitetta;
24) teleostoslähetyksellä osto- tai myyntitarjouksia sisältävää televisiolähetystä;
25) telepäätelaitteella laitetta, joka viestien
lähettämiseksi, käsittelemiseksi tai vastaanottamiseksi on tarkoitettu johtimella, radioteitse, optisesti tai muulla sähkömagneettisella tavalla liitettäväksi joko suoraan yleisen
viestintäverkon liittymään taikka toimimaan
yleisen viestintäverkon yhteydessä kytkettynä
suoraan tai epäsuorasti yleisen viestintäverkon liittymään;
26) televisiotoiminnalla audiovisuaalisista
ohjelmista koostuvien ohjelmistojen alkuperäistä ja samanaikaista lähettämistä yleisölle
tietyn ohjelma-aikataulun mukaisesti;
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27) teleyrityksellä sitä, joka tarjoaa verkkopalvelua tai viestintäpalvelua ennalta rajaamattomalle käyttäjäpiirille eli harjoittaa
yleistä teletoimintaa;
28) tietoturvalla hallinnollisia ja teknisiä
toimia, joilla varmistetaan se, että tiedot ovat
vain niiden käyttöön oikeutettujen saatavilla,
että tietoja eivät voi muuttaa muut kuin siihen
oikeutetut sekä että tiedot ja tietojärjestelmät
ovat niiden käyttöön oikeutettujen hyödynnettävissä;
29) tietoyhteiskunnan palvelulla sähköisenä
etäpalveluna vastaanottajan henkilökohtaisesta pyynnöstä tavallisesti korvausta vastaan
toimitettavaa palvelua;
30) tilaajalla oikeushenkilöä ja luonnollista
henkilöä, joka on muuta kuin teletoimintaa
varten tehnyt sopimuksen viestintäpalvelun
tai lisäarvopalvelun toimittamisesta;
31) tilaajayhteydellä kiinteän viestintäverkon osaa, joka on tilaajan liittymän ja viestinnän ohjaamisen mahdollistavan laitteen välillä;
32) tilausohjelmapalvelulla palvelua, jossa
audiovisuaalisia ohjelmia pidetään käyttäjien
saatavilla ohjelmista tehdyn ohjelmaluettelon
pohjalta;
33) turvallisuusradioviestinnällä radioviestintää, jota harjoitetaan ihmishengen tai omaisuuden turvaamiseksi ja pelastamiseksi;
34) verkkopalvelulla palvelua, jossa teleyritys (verkkoyritys) tarjoaa omistamaansa tai
muulla perusteella hallussaan olevaa viestintäverkkoa käytettäväksi viestien siirtoon tai
jakeluun;
35) verkkotunnuksella kirjaimista, numeroista tai muista merkeistä taikka niiden yhdistelmistä muodostuvaa internet-verkossa
käytettävää fi-maatunnuksen ja ax-maakuntatunnuksen alaista nimimuotoista osoitetietoa;
36) viestinnän välittäjällä teleyritystä, yhteisötilaajaa ja sellaista muuta tahoa, joka välittää sähköistä viestintää muutoin kuin henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiin;

27) teleyrityksellä sitä, joka tarjoaa verkkopalvelua tai viestintäpalvelua ennalta rajaamattomalle käyttäjäpiirille eli harjoittaa
yleistä teletoimintaa;
28) tietoturvalla hallinnollisia ja teknisiä
toimia, joilla varmistetaan se, että tiedot ovat
vain niiden käyttöön oikeutettujen saatavilla,
että tietoja eivät voi muuttaa muut kuin siihen
oikeutetut sekä että tiedot ja tietojärjestelmät
ovat niiden käyttöön oikeutettujen hyödynnettävissä;
29) tietoyhteiskunnan palvelulla sähköisenä
etäpalveluna vastaanottajan henkilökohtaisesta pyynnöstä tavallisesti korvausta vastaan
toimitettavaa palvelua;
30) tilaajalla oikeushenkilöä ja luonnollista
henkilöä, joka on muuta kuin teletoimintaa
varten tehnyt sopimuksen viestintäpalvelun
tai lisäarvopalvelun toimittamisesta;
31) tilaajayhteydellä kiinteän viestintäverkon osaa, joka on tilaajan liittymän ja viestinnän ohjaamisen mahdollistavan laitteen välillä;
32) tilausohjelmapalvelulla palvelua, jossa
audiovisuaalisia ohjelmia pidetään käyttäjien
saatavilla ohjelmista tehdyn ohjelmaluettelon
pohjalta;
33) turvallisuusradioviestinnällä radioviestintää, jota harjoitetaan ihmishengen tai omaisuuden turvaamiseksi ja pelastamiseksi;
34) verkkopalvelulla palvelua, jossa teleyritys (verkkoyritys) tarjoaa omistamaansa tai
muulla perusteella hallussaan olevaa viestintäverkkoa käytettäväksi viestien siirtoon tai
jakeluun;
35) verkkotunnuksella kirjaimista, numeroista tai muista merkeistä taikka niiden yhdistelmistä muodostuvaa internet-verkossa
käytettävää fi-maatunnuksen ja ax-maakuntatunnuksen alaista nimimuotoista osoitetietoa;
36) viestinnän välittäjällä teleyritystä, yhteisötilaajaa ja sellaista muuta tahoa, joka välittää sähköistä viestintää muutoin kuin henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiin;
36 a) videonjakoalustapalvelulla palvelua
tai siitä erotettavissa olevaa osaa, jonka pääasiallisena tarkoituksena on tarjota yleisölle
ohjelmia tai käyttäjien tuottamia videoita
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37) viestintäpalvelulla palvelua, joka muodostuu kokonaan tai pääosin viestien siirtämisestä viestintäverkossa sekä siirto- ja lähetyspalvelua joukkoviestintäverkossa;
38) viestintäverkkolaitteella laitetta, joka on
tarkoitettu käytettäväksi viestien siirtoon tai
ohjaamiseen viestintäverkossa;
39) viestintäverkolla toisiinsa
liitetyistä
johtimista sekä laitteista muodostuvaa järjestelmää, joka on tarkoitettu viestien siirtoon tai
jakeluun johtimella, radioaalloilla, optisesti
tai muulla sähkömagneettisella tavalla;
39 a) viranomaisverkolla valtion johtamiseen ja turvallisuuteen, maanpuolustukseen,
yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen, rajaturvallisuuteen, pelastustoimintaan, meripelastustoimintaan, hätäkeskustoimintaan, maahanmuuttoon, sosiaali- ja terveydenhuollon
päivystystoimintaan,
raideliikenneturvallisuuteen tai väestönsuojeluun liittyvien tehtävien vuoksi rakennettua viestintäverkkoa;
39 b) viranomaisviestintään liittyvällä verkkopalvelulla palvelua, jossa teleyritys (verkkoyritys) tarjoaa omistamaansa tai muulla perusteella hallussaan olevaa viestintäverkkoa
käytettäväksi viranomaisviestintään liittyvän
viestintäpalvelun tuottamiseen 250 §:ssä tarkoitetuille käyttäjille;
39 c) viranomaisviestintään liittyvän viestintäpalvelun tarjoajalla julkisen hallinnon
turvallisuusverkkotoiminnasta
annetun
lain (10/2015) 8 §:n 2 momentissa nimettyä
viranomaisten aikakriittisen laajakaistaisen
matkaviestinnän tieto- ja viestintäteknisen
palvelun tarjoajaa;
40) välitystiedolla oikeus- tai luonnolliseen
henkilöön yhdistettävissä olevaa tietoa, jota
käsitellään viestin välittämiseksi sekä tietoa
radioaseman tunnisteesta ja radiolähettimen
käyttäjästä sekä tietoa radiolähetyksen alkamisajankohdasta, kestosta ja lähetyspaikasta;

elinkeinotoiminnassa ja joista videonjakoalustapalvelun tarjoaja ei ole toimituksellisessa vastuussa;
36 b) videonjakoalustan tarjoajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa videonjakoalustapalvelua.
37) viestintäpalvelulla palvelua, joka muodostuu kokonaan tai pääosin viestien siirtämisestä viestintäverkossa sekä siirto- ja lähetyspalvelua joukkoviestintäverkossa;
38) viestintäverkkolaitteella laitetta, joka on
tarkoitettu käytettäväksi viestien siirtoon tai
ohjaamiseen viestintäverkossa;
39) viestintäverkolla toisiinsa liitetyistä johtimista sekä laitteista muodostuvaa järjestelmää, joka on tarkoitettu viestien siirtoon tai jakeluun johtimella, radioaalloilla, optisesti tai
muulla sähkömagneettisella tavalla;
39 a) viranomaisverkolla valtion johtamiseen ja turvallisuuteen, maanpuolustukseen,
yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen, rajaturvallisuuteen, pelastustoimintaan, meripelastustoimintaan, hätäkeskustoimintaan, maahanmuuttoon, sosiaali- ja terveydenhuollon
päivystystoimintaan,
raideliikenneturvallisuuteen tai väestönsuojeluun liittyvien tehtävien vuoksi rakennettua viestintäverkkoa;
39 b) viranomaisviestintään liittyvällä verkkopalvelulla palvelua, jossa teleyritys (verkkoyritys) tarjoaa omistamaansa tai muulla perusteella hallussaan olevaa viestintäverkkoa
käytettäväksi viranomaisviestintään liittyvän
viestintäpalvelun tuottamiseen 250 §:ssä tarkoitetuille käyttäjille;
39 c) viranomaisviestintään liittyvän viestintäpalvelun tarjoajalla julkisen hallinnon
turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain
(10/2015) 8§:n 2 momentissa nimettyä viranomaisten aikakriittisen laajakaistaisen matkaviestinnän tieto- ja viestintäteknisen palvelun
tarjoajaa;
40) välitystiedolla oikeus- tai luonnolliseen
henkilöön yhdistettävissä olevaa tietoa, jota
käsitellään viestin välittämiseksi sekä tietoa
radioaseman tunnisteesta ja radiolähettimen
käyttäjästä sekä tietoa radiolähetyksen alkamisajankohdasta, kestosta ja lähetyspaikasta;
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41) yhteisötilaajalla viestintäpalvelun tai lisäarvopalvelun tilaajana olevaa yritystä ja yhteisöä, joka käsittelee viestintäverkossaan
käyttäjien viestejä, välitystietoja tai sijaintitietoja;
42) yleisellä puhelinpalvelulla viestintäpalvelua, jonka avulla voidaan soittaa ja vastaanottaa kotimaan- ja ulkomaanpuheluja kansallisessa tai kansainvälisessä numerointisuunnitelmassa olevan numeron avulla;
43) yleisellä viestintäverkolla viestintäverkkoa, jota käytetään viestintäpalvelujen tarjontaan ennalta rajaamattomalle käyttäjäpiirille.

41) yhteisötilaajalla viestintäpalvelun tai lisäarvopalvelun tilaajana olevaa yritystä ja yhteisöä, joka käsittelee viestintäverkossaan
käyttäjien viestejä, välitystietoja tai sijaintitietoja;
42) yleisellä puhelinpalvelulla viestintäpalvelua, jonka avulla voidaan soittaa ja vastaanottaa kotimaan- ja ulkomaanpuheluja kansallisessa tai kansainvälisessä numerointisuunnitelmassa olevan numeron avulla;
43) yleisellä viestintäverkolla viestintäverkkoa, jota käytetään viestintäpalvelujen tarjontaan ennalta rajaamattomalle käyttäjäpiirille.
43a) yhdenmukaistetuilla radiotaajuuksilla
toimivalla matkaviestinverkolla sellaista matkaviestinverkkoa, joka toimii taajuusalueella,
jonka saatavuutta ja tehokasta käyttöä koskevat yhdenmukaistetut ehdot on vahvistettu teknisellä täytäntöönpanotoimenpiteellä Euroopan parlamentin ja neuvoston radiotaajuuspäätöksen N:o 676/2002/EY 4 artiklan mukaisesti.

4§

4§

Toiminnan harjoittamista koskevat ilmoitusvelvollisuudet

Toiminnan harjoittamista koskevat ilmoitusvelvollisuudet

Toiminnan harjoittajan on ennen toiminnan
aloittamista tehtävä sähköisesti ilmoitus Liikenne- ja viestintävirastolle:
1) yleisestä teletoiminnasta (teletoimintailmoitus);
2) muusta kuin toimiluvanvaraisesta televisiotoiminnasta, jos palvelun tarjoaja on sijoittautunut Suomeen (ohjelmistotoimintailmoitus);
3) tilausohjelmapalvelun tarjoamisesta, jos
palvelun tarjoaja on sijoittautunut Suomeen
(tilausohjelmapalveluilmoitus); sekä
4) jos toiminnan harjoittaja tarjoaa maanpäällisessä digitaalisessa joukkoviestintäverkossa lineaarista maksutelevisiopalvelua
käyttäen suojauksen purkujärjestelmää (maksutelevisiopalveluilmoitus).

Toiminnan harjoittajan, on ennen toiminnan
aloittamista tehtävä sähköisesti ilmoitus Liikenne- ja viestintävirastolle:
1) yleisestä teletoiminnasta (teletoimintailmoitus);
2) muusta kuin toimiluvanvaraisesta televisiotoiminnasta, jos palvelun tarjoaja on sijoittautunut Suomeen (ohjelmistotoimintailmoitus);
3) tilausohjelmapalvelun tarjoamisesta, jos
palvelun tarjoaja on sijoittautunut Suomeen
(tilausohjelmapalveluilmoitus); sekä
4) jos toiminnan harjoittaja tarjoaa maanpäällisessä digitaalisessa joukkoviestintäverkossa lineaarista maksutelevisiopalvelua
käyttäen suojauksen purkujärjestelmää (maksutelevisiopalveluilmoitus);
5) videonjakoalustapalvelun tarjoamisesta,
kun palvelun tarjoaja on sijoittautunut Suomeen (videonjakoalustapalveluilmoitus).

13

Voimassa oleva laki

Ehdotus

Edellä 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta
Edellä 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta
ei kuitenkaan tarvitse tehdä toiminnasta, joka ei kuitenkaan tarvitse tehdä toiminnasta, joka
on lyhytaikaista tai muuten merkitykseltään on lyhytaikaista tai muuten merkitykseltään
vähäistä.
vähäistä tai jos toiminta koskee numeroista
riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen tarjoamista.
——————————————
——————————————
4a§
Audiovisuaalisten sisältöpalvelujen tarjoajien tiedonantovelvollisuus
Audiovisuaalisen sisältöpalvelun tarjoajan
on pidettävä ainakin seuraavat tiedot palvelun vastaanottajien saatavilla helposti, välittömästi ja jatkuvasti:
1) palvelun tarjoajan nimi, maantieteellinen osoite sijoittautumisvaltiossa,
sähköpostiosoite tai verkko-osoite
sekä sellaiset muut yhteystiedot, joiden avulla palvelun tarjoajaan voidaan saada yhteys nopeasti, suoraan
ja tehokkaasti;
2) tieto jäsenvaltiosta, jonka lainkäyttövaltaan palvelun tarjoaja kuuluu sekä
tieto keskeisistä sääntelyviranomaisista;
3) tiedot omistusrakenteestaan.
5§

5§

Ilmoitusluettelo

Ilmoitusluettelo

——————————————

——————————————
Liikenne- ja viestintävirasto välittää vastaanottamansa teletoimintailmoitukset Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimelle.

6§

6§

Verkkotoimilupaa edellyttävä toiminta

Verkkotoimilupaa edellyttävä toiminta

——————————————

——————————————
Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen,
vähäisen paikallisen verkkopalvelun tarjoaminen rajatulla alueella toimivassa matka14
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viestinverkossa, jossa harjoitetaan yleistä teletoimintaa, ei edellytä verkkotoimilupaa, jos
verkkopalvelua tarjotaan 95 §:n 1 momentin
nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa tällaiseen käyttöön osoitetulla taajuusalueella.
7a§
Vertaisarviointimenettely
Liikenne- ja viestintäministeriön on ilmoitettava Euroopan komission radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevälle ryhmälle tarkoituksesta
myöntää lain 8 §:ssä säädetyssä menettelyssä
verkkotoimilupa yhdenmukaistetuilla radiotaajuuksilla toimivalle matkaviestinverkolle.
Ilmoitus on tehtävä ennen verkkotoimiluvan
julistamista haettavaksi. Liikenne ja viestintäministeriön on samalla ilmoitettava, pyytääkö
se ryhmää järjestämään vertaisarviointimenettelyn.
Mikäli vertaisarviointimenettely järjestetään liikenne- ja viestintäministeriön pyynnöstä tai poikkeuksellisesti radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän aloitteesta, liikenne- ja viestintäministeriön tulee perustella, kuinka 1 momentissa tarkoitettu verkkotoimiluvan myöntäminen edistäisi Euroopan
unionin yleisiä ja taajuuspoliittisia tavoitteita.
Liikenne- ja viestintäministeriö voi pyytää radiotaajuuspolitikkaa käsittelevältä ryhmältä
lausunnon antamastaan selvityksestä.
8§

8§

Verkkotoimiluvan myöntäminen

Verkkotoimiluvan myöntäminen

——————————————

——————————————
Valtioneuvosto voi tehdä yhteistyötä Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Euroopan komission radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän
ryhmän kanssa valmistellessaan verkkotoimiluvan myöntämistä.

11 §

11 §
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Verkkotoimiluvan myöntäminen huutokaupalla

Verkkotoimiluvan myöntäminen huutokaupalla

Valtioneuvoston on myönnettävä 8 §:n 2
momentissa tarkoitettu toimilupa yritykselle
tai yhteisölle, joka on tehnyt huutokaupassa
korkeimman hyväksytyn tarjouksen taajuuskaistasta tai taajuuskaistaparista, jollei ole erityisen painavia perusteita epäillä toimiluvan
myöntämisen vaarantavan ilmeisesti kansallista turvallisuutta.
——————————————
Myönnettävien taajuuskaistojen tai taajuuskaistaparien määrästä, yritystä ja yhteisöä
kohden myönnettävien taajuuksien enimmäismäärästä, käytettävästä huutokauppamallista
sekä huutokaupattavien taajuuksien lähtöhinnasta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Valtioneuvoston on myönnettävä 8 §:n 2
momentissa tarkoitettu toimilupa yritykselle
tai yhteisölle, joka on tehnyt huutokaupassa
voittavan tarjouksen taajuuskaistasta tai taajuuskaistaparista, jollei ole erityisen painavia
perusteita epäillä toimiluvan myöntämisen
vaarantavan ilmeisesti kansallista turvallisuutta.
——————————————
Myönnettävien taajuuskaistojen tai taajuuskaistaparien määrästä, yritystä ja yhteisöä
kohden myönnettävien taajuuksien enimmäismäärästä, käytettävästä huutokauppamallista,
tarjousten sitovuudesta sekä huutokaupattavien taajuuksien lähtöhinnasta säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Huutokauppa voidaan toteuttaa sähköistä (kumotaan)
huutokauppajärjestelmää käyttäen. Huutokaupassa voidaan järjestää yksi tai useampi
tarjouskierros nousevin tarjouksin. Kaikki
huutokaupan aikana annetut tarjoukset ovat
sitovia huutokaupan päättymiseen saakka.
——————————————
——————————————
Huutokaupan päättyessä kustakin taajuus- (kumotaan)
kaistaparista tai taajuuskaistasta annettu korkein hyväksytty tarjous voittaa.
12 §

12 §

Tarkemmat määräykset huutokauppamenettelystä

Tarkemmat määräykset huutokauppamenettelystä

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä huutokaupassa noudatettavasta menettelystä. Määräykset voivat koskea:
1) huutokauppaan ilmoittautumisen tapaa ja
määräaikaa;
2) tarjousten tekemistä;
3) tarjousten korottamista;
4) tarjousten siirtämistä taajuuskaistaparien
ja taajuuskaistan välillä siten, että niistä jo tehtyjen tarjousten arvo ei siirtojen johdosta
laske;

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä huutokaupassa noudatettavasta menettelystä. Määräykset voivat koskea:
1) huutokauppaan ilmoittautumisen tapaa ja
määräaikaa;
2) tarjousten tekemistä;
3) tarjousten korottamista;
4) tarjousten siirtämistä taajuuskaistaparien
ja taajuuskaistan välillä siten, että niistä jo tehtyjen tarjousten arvo ei siirtojen johdosta
laske;
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5) huuto-oikeuden määräytymistä kullakin
tarjouskierroksella;
6) voimassa olevan korkeimman tarjouksen
määräytymistä;
7) huutokaupan keskeyttämistä tai peruuttamista ylivoimaisen esteen tai teknisen syyn takia;
8) muita vastaavia huutokaupan sääntöjä
sekä sen teknistä järjestämistapaa.

5) huuto-oikeuden määräytymistä kullakin
tarjouskierroksella;
6) voittavan tarjouksen määräytymistä;

14 §

14 §

Huutokauppamenettelyn julkisuus

Huutokauppamenettelyn julkisuus

7) huutokaupan keskeyttämistä tai peruuttamista ylivoimaisen esteen tai teknisen syyn takia;
8) muita vastaavia huutokaupan sääntöjä
sekä sen teknistä järjestämistapaa.

Huutokauppaan ilmoittautuneen yrityksen (kumotaan)
ja yhteisön nimi ja muut ilmoittautumisen yhteydessä annetut tiedot eivät ole julkisia ennen
huutokauppamenettelyn päättymistä.
——————————————
——————————————
16 §

16 §

Verkkotoimiluvan ehdot

Verkkotoimiluvan ehdot

Valtioneuvosto myöntää verkkotoimiluvan
Valtioneuvosto myöntää verkkotoimiluvan
määräajaksi, enintään 20 vuodeksi.
määräajaksi, enintään 20 vuodeksi.
Valtioneuvosto myöntää verkkotoimiluvan
yhdenmukaistetuilla radiotaajuuksilla toimiville matkaviestinverkoille vähintään 15 vuodeksi. Verkkotoimiluvan voi myöntää tätä lyhyemmäksi ajaksi:
1) rajatulle maantieteelliselle alueelle, jolla
ei ole saatavilla nopeita langattomia laajakaistaverkkoja tai niiden tarjonta on rajallista;
2) erityiseen lyhytaikaiseen hankkeeseen;
3) Euroopan Unionin vahvistamasta taajuusalueen yhdenmukaistetusta käytöstä poikkeavaan vaihtoehtoiseen taajuuksien käyttöön
4) jotta voidaan varmistaa verkkotoimilupien voimassaolon samanaikainen päättyminen yhdellä tai useammalla taajuusalueella.
Verkkotoimiluvassa voidaan määritellä teVerkkotoimiluvassa voidaan määritellä teleyrityksen maantieteellinen toimialue sekä leyrityksen maantieteellinen toimialue sekä
verkon peittoalue.
verkon peittoalue.
Toimilupaan voidaan liittää:
Toimilupaan voidaan liittää:
1) 1 §:ssä säädettyjä tavoitteita edistäviä
1) 1 §:ssä säädettyjä tavoitteita edistäviä
vaatimuksia;
vaatimuksia;
17
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2) 243 §:ssä säädettyjä vaatimuksia tai 244
§:ssä tarkoitettuja Liikenne- ja viestintäviraston teknisiä määräyksiä täydentäviä ehtoja,
jotka koskevat viestintäverkkojen teknisiä
ominaisuuksia tai taajuuksien tehokasta käyttöä;
3) ehtoja, jotka koskevat ohjelmistoluvan
haltijalle varattavan kapasiteetin määrää
taikka ohjelmistoluvan haltijoiden yhteistyötä
kapasiteetin jakoon tai sähköiseen ohjelmaoppaaseen liittyvissä kysymyksissä;
4) lähetystekniikkaa tai lähetysten salaamista koskevia ehtoja;
5) ehtoja, jotka koskevat toimiluvan haltijan
velvollisuutta poistaa toiminnastaan muulle
määräysten mukaiselle radioviestinnälle aiheutuvat häiriöt sekä näiden häiriöiden poistamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamista.

2) 243 §:ssä säädettyjä vaatimuksia tai 244
§:ssä tarkoitettuja Liikenne- ja viestintäviraston teknisiä määräyksiä täydentäviä ehtoja,
jotka koskevat viestintäverkkojen teknisiä
ominaisuuksia tai taajuuksien teho-kasta käyttöä;
3) ehtoja, jotka koskevat ohjelmistoluvan
haltijalle varattavan kapasiteetin määrää
taikka ohjelmistoluvan haltijoiden yhteistyötä
kapasiteetin jakoon tai sähköiseen ohjelmaoppaaseen liittyvissä kysymyksissä;
4) lähetystekniikkaa tai lähetysten salaamista koskevia ehtoja;
5) ehtoja, jotka koskevat toimiluvan haltijan
velvollisuutta poistaa toiminnastaan muulle
määräysten mukaiselle radioviestinnälle aiheutuvat häiriöt sekä näiden häiriöiden poistamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamista.
6) ehtoja, jotka koskevat matkaviestinverkkojen verkkoteknistä yhteysnopeutta peittoalueella
Verkkotoimiluvan ehdot eivät saa estää radiotaajuuksien yhteiskäyttöä.
Verkkotoimilupa, joka koskee verkkopalvelun tarjoamista maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa, voidaan myöntää sillä ehdolla,
että toimiluvanhaltija omalta osaltaan huolehtii siitä, että Yleisradio Oy sekä tämän lain 22
§:ssä ja radio- ja televisiotoiminnasta annetun
maakuntalain Ålands författningssamling
(2011:95) 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun ohjelmistotoimiluvan haltija saavat käytettäväkseen toiminnan harjoittamiseen tarvittavan kapasiteetin.
Valtioneuvoston on edellä mainituilla toimilupaehdoilla huolehdittava siitä, että 4 momentissa mainitut televisio- ja radiotoiminnan
harjoittajat saavat kaikissa tilanteissa käytettäväkseen toiminnan harjoittamiseen tarvittavan kapasiteetin.

Verkkotoimilupa, joka koskee verkkopalvelun tarjoamista maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa, voidaan myöntää sillä ehdolla,
että toimiluvanhaltija omalta osaltaan huolehtii siitä, että Yleisradio Oy sekä tämän lain 22
§:ssä ja radio- ja televisiotoiminnasta annetun
maakuntalain Ålands författningssamling
(2011:95) 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun ohjelmistotoimiluvan haltija saavat käytettäväkseen toiminnan harjoittamiseen tarvittavan kapasiteetin.
Valtioneuvoston on edellä mainituilla toimilupaehdoilla huolehdittava siitä, että 4 momentissa mainitut televisio- ja radiotoiminnan
harjoittajat saavat kaikissa tilanteissa käytettäväkseen toiminnan harjoittamiseen tarvittavan kapasiteetin.

17 a §
Verkkotoimiluvan jatkaminen
Valtioneuvosto arvioi viimeistään kaksi
vuotta ennen 16 §:n 1-2 momentissa säädettyä
verkkotoimiluvan voimassaolon päättymistä,
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voidaanko yhdenmukaistetuilla radiotaajuuksilla toimivalle matkaviestinverkolle myönnetyn verkkotoimiluvan voimassaoloa jatkaa.
Valtioneuvoston on jatkettava verkkotoimiluvan voimassaoloa vähintään viidellä vuodella, jos:
1) Valtioneuvostossa ei ole vireillä 19 §:ssä
säädetty verkkotoimiluvan peruuttaminen;
2) Liikenne- ja viestintävirastossa ei ole vireillä lain 42 luvussa säädetty valvontapäätös
tai pakkokeino toimiluvanhaltijan 330 §:ssä
tarkoitetun laiminlyönnin vuoksi; tai
3) verkkotoimiluvan jatkaminen ei heikennä
1 §:ssä säädettyjen tai ihmishengen turvaamiseen, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen
sekä maanpuolustukseen liittyvien yleistä etua
koskevien tavoitteiden saavuttamista.
17 b §
Verkkotoimiluvan uusiminen
Valtioneuvosto arvioi kohtuullisessa ajassa
tai verkkotoimiluvanhaltijan pyynnöstä aikaisintaan 5 vuotta ennen 16 §:n 1-2 momentissa
säädettyä verkkotoimiluvan voimassaolon
päättymistä, voidaanko yhdenmukaistetuilla
radiotaajuuksilla toimivalle matkaviestinverkolle myönnetty verkkotoimilupa uusia määräajaksi, jos uusimista ei ole verkkotoimilupaa myönnettäessä kielletty.
18 §

18 §

Verkkotoimiluvan siirtäminen

Verkkotoimiluvan siirtäminen

——————————————
Jos määräysvalta on muuttunut yrityskaupassa, joka on kilpailulain (948/2011) mukaan ilmoitettava Kilpailu- ja kuluttajavirastolle tai yrityskeskittymien valvonnasta
("EY:n sulautuma-asetus") annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 mukaan Euroopan komissiolle, jäljempänä komissio, valtioneuvoston päätös on annettava kahden kuukauden kuluessa siitä kun yrityskauppaa koskeva asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

——————————————
Jos määräysvalta muuttuu yrityskaupassa,
joka on kilpailulain (948/2011) mukaan ilmoitettava Kilpailu- ja kuluttajavirastolle tai yrityskeskittymien valvonnasta (”EY:n sulautuma-asetus”) annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 139/2004 mukaan Euroopan komissiolle, jäljempänä komissio, valtioneuvoston
päätös on annettava kahden kuukauden kuluessa siitä kun yrityskauppaa koskeva asia on
lainvoimaisesti ratkaistu.
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Valtioneuvosto voi verkkotoimiluvan haltijan pyynnöstä siirtää 11 §:ssä säädetyssä huutokauppamenettelyssä myönnetyn verkkotoimiluvan, jos sillä ei ole erityisen painavia perusteita epäillä siirron estävän kilpailua tai
vaarantavan radioviestinnän häiriöttömyyttä
tai ilmeisesti kansallista turvallisuutta. Valtioneuvoston päätös on annettava kahden kuukauden kuluessa siirtämistä koskevan hakemuksen saapumisesta.

Valtioneuvoston on verkkotoimiluvan haltijan pyynnöstä siirrettävä lain 11 §:ssä säädetyssä menettelyssä myönnetty verkkotoimilupa, jos:
1) valtioneuvostolla ei ole erityisen painavia perusteita epäillä siirron estävän kilpailua
tai vaarantavan ilmeisesti kansallista turvallisuutta; ja
2) on ilmeistä, että toiminta jatkuu toimiluvan ehtojen mukaisena eikä valtioneuvostolla
ole perusteita epäillä, ettei verkkotoimiluvan
uusi haltija kykenisi niitä noudattamaan.
——————————————
Valtioneuvoston on julkaistava tieto 8 §:n 2
momentissa tarkoitetuista verkkotoimiluvista.

——————————————

20 §

20 §

Taajuuksien käyttöoikeuden vuokraaminen

Taajuuksien käyttöoikeuden vuokraaminen

——————————————

——————————————
Valtioneuvoston on hyväksyttävä toimiluvanhaltijan hakemuksesta käyttöoikeuden
vuokraaminen toiselle yritykselle, jos:
1) valtioneuvostolla ei ole erityisen painavia perusteita epäillä vuokraamisen vaarantavan ilmeisesti kansallista turvallisuutta tai estävän kilpailua; ja
2) vuokralle antaja sitoutuu vastaamaan
verkkotoimiluvan ehtojen noudattamisesta.
Valtioneuvoston on päätettävä hyväksymisestä kahden kuukauden kuluessa hakemuksen
saapumisesta.

25 §

25 §

Ohjelmistotoimiluvan myöntäminen

Ohjelmistotoimiluvan myöntäminen

Liikenne- ja viestintäviraston on myönnettävä 22 §:n 1 momentissa tarkoitettu ohjelmistotoimilupa sitä hakeneelle, jos:
1) hakija on maksanut 285 §:ssä säädetyn
hakemusmaksun;
2) hakija on vakavarainen ja sillä on ilmeinen kyky säännölliseen ohjelmistotoimiluvan
mukaiseen toimintaan;
3) ei ole ilmeistä syytä epäillä, että hakija
rikkoo tätä lakia tai kuvaohjelmalain (710/2011) 6 §:ää kuvaohjelman ikärajan

Liikenne- ja viestintäviraston on myönnettävä 22 §:n 1 momentissa tarkoitettu ohjelmistotoimilupa sitä hakeneelle, jos:
1) hakija on maksanut 285 §:ssä säädetyn
hakemusmaksun;
2) hakija on vakavarainen ja sillä on ilmeinen kyky säännölliseen ohjelmistotoimiluvan
mukaiseen toimintaan;
3) ei ole ilmeistä syytä epäillä, että hakija
rikkoo tätä lakia tai kuvaohjelmalain
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noudattamisesta taikka syyllistyy rikoslain (39/1889) 11 luvun 10 §:ssä tarkoitettuun
kiihottamiseen kansanryhmää vastaan tai 10 a
§:ssä tarkoitettuun törkeään kiihottamiseen
kansanryhmää vastaan; ja

(710/2011) 6 §:ää kuvaohjelman ikärajan noudattamisesta taikka syyllistyy rikoslain
(39/1889) 11 luvun 10 §:ssä tarkoitettuun kiihottamiseen kansanryhmää vastaan, 10 a §:ssä
tarkoitettuun törkeään kiihottamiseen kansanryhmää vastaan tai rikoslain 34 a luvun 1 §:n
2-kohdassa tarkoitettuun terroristisena tekona rangaistavaksi säädettyyn julkiseen kehottamiseen rikokseen; ja
4) hakija on toimittanut riittävän selvityksen
4) hakija on toimittanut riittävän selvityksen
ohjelmiston jakelun järjestämisestä.
ohjelmiston jakelun järjestämisestä.
——————————————
——————————————
26 §

26 §

Ohjelmistotoimiluvan myöntäminen yleisen
edun televisiotoimintaan

Ohjelmistotoimiluvan myöntäminen yleisen
edun televisiotoimintaan

——————————————
Ohjelmistotoimilupa on myönnettävä, jos:
1) hakija on suorittanut 285 §:ssä säädetyn
hakemusmaksun;
2) lähetykset ovat vapaasti vastaanotettavissa;
3) lähetyksiä voi vastaanottaa valtakunnallisesti lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa;
4) lähetykset sisältävät päivittäin suomentai ruotsinkielisiä ohjelmia;
5) lähetykset sisältävät päivittäin uutisia ja
ajankohtaisohjelmia;
6) lähetyksiin sisältyy 211 §:ssä tarkoitetut
ääni- ja tekstityspalvelut; ja
7) hakija on toimittanut riittävän selvityksen
ohjelmiston jakelun järjestämisestä.

——————————————
Ohjelmistotoimilupa on myönnettävä, jos:
1) hakija on suorittanut 285 §:ssä säädetyn
hakemusmaksun;
2) lähetykset ovat vapaasti vastaanotettavissa;
3) lähetyksiä voi vastaanottaa valtakunnallisesti lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa;
4) lähetykset sisältävät päivittäin suomentai ruotsinkielisiä ohjelmia;
5) lähetykset sisältävät päivittäin uutisia ja
ajankohtaisohjelmia;
6) lähetyksiin sisältyy 211 §:ssä tarkoitetut
ääni- ja tekstityspalvelut;
7) hakija on toimittanut riittävän selvityksen
ohjelmiston jakelun järjestämisestä; ja
8) ohjelmiston päivittäinen lähetysaika on
vähintään 8 tuntia.
——————————————

——————————————
28 §

28 §

Lyhytaikainen ohjelmistotoimilupa

Lyhytaikainen ohjelmistotoimilupa

Liikenne- ja viestintäviraston on myönnettävä ohjelmistotoimilupa lyhytaikaiseen televisio- ja radiotoimintaan digitaalisessa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa ilman 23
ja 25 §:ssä säädettyä menettelyä, jos ei ole il-

Liikenne- ja viestintäviraston on myönnettävä ohjelmistotoimilupa lyhytaikaiseen televisio- ja radio-toimintaan digitaalisessa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa ilman 23
ja 25 §:ssä säädettyä menettelyä, jos ei ole il-
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meistä syytä epäillä, että hakija rikkoo tätä lakia tai kuvaohjelmalain 6 §:ää kuvaohjelman
ikärajan noudattamisesta taikka syyllistyy rikoslain 11 luvun 10 §:ssä tarkoitettuun kiihottamiseen kansanryhmää vastaan tai 10 a §:ssä
tarkoitettuun törkeään kiihottamiseen kansanryhmää vastaan ja toiminnan:

meistä syytä epäillä, että hakija rikkoo tätä lakia tai kuvaohjelmalain 6 §:ää kuvaohjelman
ikärajan noudattamisesta taikka syyllistyy rikoslain 11 luvun 10 §:ssä tarkoitettuun kiihottamiseen kansanryhmää vastaan, 10 a §:ssä
tarkoitettuun törkeään kiihottamiseen kansanryhmää vastaan tai rikoslain 34 a luvun 1 §:n
2-kohdassa tarkoitettuun terroristisena tekona rangaistavaksi säädettyyn julkiseen kehottamiseen rikokseen ja toiminnan:
1) kesto on enintään kolme kuukautta; tai
1) kesto on enintään kolme kuukautta; tai
2) viikoittainen kesto on enintään kaksi2) viikoittainen kesto on enintään kaksitoista tuntia.
toista tuntia.
——————————————
——————————————
30 §

30 §

Ohjelmistoimiluvan siirtäminen

Ohjelmistoimiluvan siirtäminen

——————————————
Jos määräysvalta on muuttunut yrityskaupassa, joka on kilpailulain mukaan ilmoitettava Kilpailu- ja kuluttajavirastolle tai yrityskeskittymien valvonnasta annetun neuvoston
asetuksen mukaan komissiolle, toimilupaviranomaisen päätös on annettava kahden kuukauden kuluessa siitä, kun yrityskauppaa koskeva asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

——————————————
Jos määräysvalta muuttuu yrityskaupassa,
joka on kilpailulain mukaan ilmoitettava Kilpailu- ja kuluttajavirastolle tai yrityskeskittymien valvonnasta annetun neuvoston asetuksen mukaan komissiolle, toimilupaviranomaisen päätös on annettava kahden kuukauden
kuluessa siitä, kun yrityskauppaa koskeva asia
on lainvoimaisesti ratkaistu.
Toimilupaviranomaisten toimivalta määräytyy 25 § 3 momentin mukaisesti. Jos toimilupa-asia siirtyy Liikenne- ja viestintävirastolta valtioneuvoston ratkaistavaksi, valtioneuvoston tulee ratkaista asia kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asia on siirretty.

32 §

32 §

Ohjelmistotoimiluvan peruuttaminen

Ohjelmistotoimiluvan peruuttaminen

Toimilupaviranomainen voi peruuttaa toimiluvan osaksi tai kokonaan, jos:
1) ohjelmistotoimiluvanhaltija on toistuvasti ja vakavasti rikkonut tätä lakia, arpajaislain (1047/2001) 62 §:n 2 momentin 1 kohtaa,
kuvaohjelmalain 6 §:ää, tämän lain 27 tai 37
§:ssä tarkoitettuja toimilupaehtoja taikka syyllistynyt rikoslain 11 luvun 10 §:ssä tarkoitettuun kiihottamiseen kansanryhmää vastaan tai

Toimilupaviranomainen voi peruuttaa toimiluvan osaksi tai kokonaan, jos:
1) ohjelmistotoimiluvanhaltija on toistuvasti ja vakavasti rikkonut tätä lakia, arpajaislain (1047/2001) 62 §:n 2 momentin 1 kohtaa,
kuvaohjelmalain 6 §:ää, tämän lain 27 tai 37
§:ssä tarkoitettuja toimilupaehtoja taikka syyllistynyt rikoslain 11 luvun 10 §:ssä tarkoitettuun kiihottamiseen kansanryhmää vastaan,
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10 a §:ssä tarkoitettuun törkeään kiihottami- 10 a §:ssä tarkoitettuun törkeään kiihottamiseen kansanryhmää vastaan;
seen kansanryhmää vastaan tai rikoslain 34 a
luvun 1 §:n 2-kohdassa tarkoitettuun terroristisena tekona rangaistavaksi säädettyyn julkiseen kehottamiseen rikokseen;
2) toimiluvanhaltijalla ei enää ole toiminnan
2) toimiluvanhaltijalla ei enää ole toiminnan
laatu ja laajuus huomioon ottaen riittäviä ta- laatu ja laajuus huomioon ottaen riittäviä taloudellisia voimavaroja huolehtia velvolli- loudellisia voimavaroja huolehtia velvollisuuksistaan.
suuksistaan.
——————————————
——————————————
36 §

36 §

Ohjelmistotoimiluvan myöntäminen analogiseen radiotoimintaan

Ohjelmistotoimiluvan myöntäminen analogiseen radiotoimintaan

Liikenne- ja viestintäviraston on myönnettävä 34 §:ssä tarkoitettu ohjelmistotoimilupa
sitä hakeneelle, jos:
1) hakija on maksanut 285 §:ssä säädetyn
hakemusmaksun;
2) hakija on vakavarainen ja sillä on ilmeinen kyky säännölliseen ohjelmistotoimiluvan
mukaiseen toimintaan;
3) ei ole ilmeistä syytä epäillä, että hakija
rikkoo tätä lakia tai syyllistyy rikoslain 11 luvun 10 §:ssä tarkoitettuun kiihottamiseen kansanryhmää vastaan taikka 10 a §:ssä tarkoitettuun törkeään kiihottamiseen kansanryhmää
vastaan;

Liikenne- ja viestintäviraston on myönnettävä 34 §:ssä tarkoitettu ohjelmistotoimilupa
sitä hakeneelle, jos:
1) hakija on maksanut 285 §:ssä säädetyn
hakemusmaksun;
2) hakija on vakavarainen ja sillä on ilmeinen kyky säännölliseen ohjelmistotoimiluvan
mukaiseen toimintaan;
3) ei ole ilmeistä syytä epäillä, että hakija
rikkoo tätä lakia tai syyllistyy rikoslain 11 luvun 10 §:ssä tarkoitettuun kiihottamiseen kansanryhmää vastaan, 10 a §:ssä tarkoitettuun
törkeään kiihottamiseen kansanryhmää vastaan tai rikoslain 34 a luvun 1 §:n 2-kohdassa
tarkoitettuun terroristisena tekona rangaistavaksi säädettyyn julkiseen kehottamiseen rikokseen;
4) ohjelmistotoimiluvan myöntäminen ei
4) ohjelmistotoimiluvan myöntäminen ei
estä taajuuksien tehokasta käyttöä.
estä taajuuksien tehokasta käyttöä.
——————————————
——————————————
39 §

39 §

Radiolupa

Radiolupa

——————————————
——————————————
Radiolupa sähköisten viestintäpalvelujen
(kumotaan)
käyttöön tarkoitetuille radiotaajuuksille on
myönnettävä kuuden viikon kuluessa siitä, kun
Liikenne- ja viestintävirasto on saanut kaikki
asian ratkaisemiseksi tarpeelliset asiakirjat.
Myöntäessään radioluvan 40 §:n nojalla Liikenne- ja viestintävirasto voi pidentää kuuden
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viikon määräaikaa enintään kahdeksalla kuukaudella, jos se on hakumenettelyn tasapuolisuuden, kohtuullisuuden, selkeyden tai avoimuuden varmistamiseksi, hakemusten täydentämiseksi taikka muusta erityisestä syystä tarpeen. Määräajan pidentämisestä on ilmoitettava julkisesti.
Radiolähettimen hallussapitoon ja käyttöön
ei tarvita radiolupaa, jos radiolähetin toimii ainoastaan Liikenne- ja viestintäviraston sille
määräämällä yhteistaajuudella ja sen vaatimustenmukaisuus on varmistettu tässä laissa
säädetyllä tavalla. Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tällaisen radiolähettimen käyttöä rajoittavia määräyksiä, jotka ovat taajuuksien tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen käytön sekä häiriöiden estämisen tai poistamisen
kannalta tarpeellisia.
——————————————
Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos eivät
tarvitse radiolupaa yksinomaan sotilaalliseen
maanpuolustukseen tarkoitetun radiolähettimen hallussapitoon ja käyttöön.

——————————————

Radiolähettimen hallussapitoon ja käyttöön
ei tarvita radiolupaa, jos radiolähetintä käytetään ainoastaan Liikenne- ja viestintäviraston
sille määräämällä yhteistaajuudella ja sen vaatimustenmukaisuus on varmistettu tässä laissa
säädetyllä tavalla. Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tällaisen radiolähettimen käyttöä rajoittavia määräyksiä, jotka ovat taajuuksien tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen käytön sekä häiriöiden estämisen tai poistamisen
kannalta tarpeellisia.
——————————————
Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos eivät
tarvitse radiolupaa radiolähettimen hallussapitoon ja käyttöön, jos radiolähetintä käytetään ainoastaan Liikenne- ja viestintäviraston
96 §:n 1 momentin nojalla antamassa määräyksessä yksinomaan puolustusvoimien ja
rajavartiolaitoksen käyttöön määrätyillä taajuusalueilla.
——————————————

40 §

40 §

Radioluvan myöntäminen

Radioluvan myöntäminen

Radioluvan myöntää Liikenne- ja viestintäRadioluvan myöntää Liikenne- ja viestintävirasto. Hakemuksessa on esitettävä Lii- virasto. Hakemuksessa on esitettävä Liikenne- ja viestintäviraston pyytämät hake- kenne- ja viestintäviraston pyytämät hakemuksen käsittelemiseksi tarpeelliset tiedot.
muksen käsittelemiseksi tarpeelliset tiedot.
Radiolupa sähköisten viestintäpalvelujen
käyttöön tarkoitetuille radiotaajuuksille on
myönnettävä kuuden viikon kuluessa siitä, kun
Liikenne- ja viestintävirasto on saanut kaikki
asian ratkaisemiseksi tarpeelliset asiakirjat.
Liikenne- ja viestintävirasto voi pidentää kuuden viikon määräaikaa enintään kahdeksalla
kuukaudella, jos se on hakumenettelyn tasapuolisuuden, kohtuullisuuden, selkeyden tai
avoimuuden varmistamiseksi, hakemusten
täydentämiseksi taikka muusta erityisestä
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Jos yksittäisen radioluvan myöntämisellä
voi olla vaikutuksia viestintämarkkinoiden
yleiseen kehitykseen, Liikenne- ja viestintäviraston on lupapäätöstä valmistellessaan kuultava liikenne- ja viestintäministeriötä ja toimittava yhteistyössä sen kanssa. Jos radioluvan myöntämisellä voi olla huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen, valtioneuvosto myöntää radioluvan.
Radiolupa myönnetään enintään 10 vuodeksi kerrallaan. Edellä 6 §:ssä tarkoitetun toimilupaa edellyttävän teletoiminnan tarjoamiseen käytettävän radiolähettimen tai 22 §:ssä
tarkoitetun digitaalisen televisio- ja radiotoiminnan tai 34 §:ssä tarkoitetun analogisen radiotoiminnan harjoittamiseen käytettävän radiolähettimen radiolupa myönnetään kuitenkin enintään 20 vuodeksi kerrallaan.
Lain 11 §:ssä säädetyssä huutokauppamenettelyssä toimiluvan saaneelle tai tällaisen
toimiluvan siirron saajalle Liikenne- ja viestintävirasto myöntää radioluvan hakemuksesta sen jälkeen, kun toimiluvan haltija on
suorittanut 287 §:ssä säädetyn toimilupamaksun ensimmäisen maksuerän.
Radiolupa, joka myönnetään 34 §:n 2 momentissa tarkoitettuun enintään kolme kuukautta kestävään toimintaan, voidaan myöntää
uudelleen samalle tai osittain samalle peittoalueelle ja samalle toiminnanharjoittajalle tai
pääosin saman ohjelmiston tarjoamiseen aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua edellisen radioluvan päättymisestä. Mitä edellä säädetään, ei kuitenkaan koske toimintaa, joka on
tilapäistä tai ei ole muusta syystä jatkuvaa tai
säännöllistä.
Radiolupa myönnetään 34 §:n 2 momentissa
tarkoitettuun vähäiseen, rajatulla alueella harjoitettavaan radiotoimintaan enintään vuodeksi kerrallaan.
Radiolupa 34 §:n 2 momentissa tarkoitettuun toimintaan on myönnettävä, jos ei ole ilmeistä syytä epäillä, että hakija rikkoo tätä lakia tai syyllistyy rikoslain 11 luvun 10
§:ssä tarkoitettuun kiihottamiseen kansanryhmää vastaan taikka 10 a §:ssä tarkoitettuun

syystä tarpeen. Määräajan pidentämisestä on
ilmoitettava julkisesti.
Jos yksittäisen radioluvan myöntämisellä
voi olla vaikutuksia viestintämarkkinoiden
yleiseen kehitykseen, Liikenne- ja viestintäviraston on lupapäätöstä valmistellessaan kuultava liikenne- ja viestintäministeriötä ja toimittava yhteistyössä sen kanssa. Jos radioluvan myöntämisellä voi olla huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen tai ilmeisesti kansalliseen turvallisuuteen, valtioneuvosto myöntää radioluvan.
Radiolupa myönnetään enintään 10 vuodeksi kerrallaan. Edellä 6 §:ssä tarkoitetun toimilupaa edellyttävän teletoiminnan tarjoamiseen käytettävän radiolähettimen tai 22 §:ssä
tarkoitetun digitaalisen televisio- ja radiotoiminnan tai 34 §:ssä tarkoitetun analogisen radiotoiminnan harjoittamiseen käytettävän radiolähettimen radiolupa myönnetään kuitenkin enintään 20 vuodeksi kerrallaan.
Lain 11 §:ssä säädetyssä huutokauppamenettelyssä toimiluvan saaneelle tai tällaisen
toimiluvan siirron saajalle Liikenne- ja viestintävirasto myöntää radioluvan hakemuksesta sen jälkeen, kun toimiluvan haltija on
suorittanut 287 §:ssä säädetyn toimilupamaksun ensimmäisen maksuerän.
Radiolupa, joka myönnetään 34 §:n 2 momentissa tarkoitettuun enintään kolme kuukautta kestävään toimintaan, voidaan myöntää
uudelleen samalle tai osittain samalle peittoalueelle ja samalle toiminnanharjoittajalle tai
pääosin saman ohjelmiston tarjoamiseen aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua edellisen radioluvan päättymisestä. Mitä edellä säädetään, ei kuitenkaan koske toimintaa, joka on
tilapäistä tai ei ole muusta syystä jatkuvaa tai
säännöllistä.
Radiolupa myönnetään 34 §:n 2 momentissa
tarkoitettuun vähäiseen, rajatulla alueella harjoitettavaan radiotoimintaan enintään vuodeksi kerrallaan.
Radiolupa 34 §:n 2 momentissa tarkoitettuun toimintaan on myönnettävä, jos ei ole ilmeistä syytä epäillä, että hakija rikkoo tätä lakia tai syyllistyy rikoslain 11 luvun 10 §:ssä
tarkoitettuun kiihottamiseen kansanryhmää
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törkeään kiihottamiseen kansanryhmää vas- vastaan taikka 10 a §:ssä tarkoitettuun törketaan.
ään kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.
41 §

41 §

Radioluvan ja taajuusvarauksen myöntämisen edellytykset

Radioluvan ja taajuusvarauksen myöntämisen edellytykset

Jollei tämän pykälän 2–4 momentista muuta
johdu, radiolupa tai 44 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävä taajuusvaraus on myönnettävä,
jos:
1) sitä haetaan taajuusalueelle, joka 95 §:n 1
momentin nojalla annetussa valtioneuvoston
asetuksessa tai 96 §:n 1 momentin nojalla annetussa Liikenne- ja viestintäviraston määräyksessä on osoitettu hakemuksessa tarkoitettuun käyttöön;
2) taajuusalueelta on osoitettavissa teknisesti tarkoituksenmukaisia radiotaajuuksia hakijan käytettäväksi tai varattavaksi;
3) radiolähettimen vaatimustenmukaisuus
on varmistettu; ja
4) Liikenne- ja viestintävirastolla ei ole perusteltua syytä epäillä hakijan rikkovan radioviestintää koskevia säännöksiä, määräyksiä
tai radiolupaan liitettyjä ehtoja.

Jollei tämän pykälän 2–4 momentista muuta
johdu, radiolupa tai 44 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävä taajuusvaraus on myönnettävä,
jos:
1) sitä haetaan taajuusalueelle, joka 95 §:n 1
momentin nojalla annetussa valtioneuvoston
asetuksessa tai 96 §:n 1 momentin nojalla annetussa Liikenne- ja viestintäviraston määräyksessä on osoitettu hakemuksessa tarkoitettuun käyttöön;
2) taajuusalueelta on osoitettavissa teknisesti tarkoituksenmukaisia radiotaajuuksia hakijan käytettäväksi tai varattavaksi;
3) radiolähettimen vaatimustenmukaisuus
on varmistettu; ja
4) ei ole perusteltua syytä epäillä hakijan
rikkovan radioviestintää koskevia säännöksiä,
määräyksiä tai radiolupaan liitettyjä ehtoja tai
vaarantavan ilmeisesti kansallista turvallisuutta.
——————————————

——————————————
42 §

42 §

Lupaehdot

Lupaehdot

Liikenne- ja viestintävirasto voi liittää radiolupaan taajuuksien tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen käytön, viestintämarkkinoiden
tehokkuuden ja radioviestinnän häiriöiden estämisen tai poistamisen kannalta tarpeellisia
ehtoja. Liikenne- ja viestintävirasto voi lisäksi
lupaehdoissa määrätä, että radiolupaa on säilytettävä radiolähettimen välittömässä läheisyydessä.
Suuren häiriöriskin aiheuttavan radiolähettimen lupaehdoissa voidaan määrätä, ettei lähetintä saa ottaa käyttöön, ennen kuin Liikenneja viestintävirasto on tarkastuksen perusteella

Liikenne- ja viestintävirasto voi liittää radiolupaan taajuuksien tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen käytön, viestintämarkkinoiden
tehokkuuden ja radioviestinnän häiriöiden estämisen tai poistamisen kannalta tarpeellisia
ehtoja. Liikenne- ja viestintävirasto voi lisäksi
lupaehdoissa määrätä, että radiolupaa on säilytettävä radiolähettimen välittömässä läheisyydessä.
Suuren häiriöriskin aiheuttavan radiolähettimen lupaehdoissa voidaan määrätä, että kuuden kuukauden kuluessa lähettimen käyttöön
oikeuttavan radioluvan voimaantulosta tai lä-
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hyväksynyt käyttöönoton. Liikenne- ja viestintävirasto määrää ne radiolähetinlajit, joiden
katsotaan aiheuttavan suuren häiriöriskin, ja
antaa tarkemmat määräykset niiden tarkastusmenettelystä sekä lähettimien säätämisestä ja
muista siihen verrattavista käyttöönoton hyväksymisen edellytyksistä.

hettimen teknisiä ominaisuuksia koskevan radioluvan muutoksen voimaantulosta on tarkastettava, että lähetin ja sen toiminta ovat
määräysten ja radioluvan ehtojen mukaisia.
Liikenne- ja viestintävirasto tekee tarkastuksen luvanhaltijan hakemuksesta. Liikenne- ja
viestintävirasto määrää ne radiolähetinlajit,
joiden katsotaan aiheuttavan suuren häiriöriskin ja antaa tarkemmat määräykset niiden tarkastusmenettelystä sekä lähettimien säätämisestä ja muista lähettimen käytön edellytyksistä.

45 §

45 §

Taajuusvarauksen myöntäminen

Taajuusvarauksen myöntäminen

——————————————
Liikenne- ja viestintävirasto myöntää 6
§:ssä tarkoitetun verkkotoimiluvan ja 34 §:ssä
tarkoitetun ohjelmistotoimiluvan haltijalle
taajuusvarauksen toimiluvan voimaantulosta
lukien ilman hakemusta.
Jos 6 §:ssä säädetyn verkkotoimiluvan tai
34 §:ssä säädetyn ohjelmistotoimiluvan mukaisen toiminnan radioluvan voimassaolo lakkaa toimiluvan ollessa vielä voimassa, taajuusvaraus tulee uudelleen voimaan ilman hakemusta.

——————————————
Liikenne- ja viestintävirasto myöntää 6
§:ssä tarkoitetun verkkotoimiluvan haltijalle
taajuusvarauksen toimiluvan voimaantulosta
lukien ilman hakemusta.

51 §

51 §

Markkinamäärittely

Markkinamäärittely

Jos 6 §:ssä säädetyn verkkotoimiluvan mukaisen toiminnan radioluvan voimassaolo lakkaa toimiluvan ollessa vielä voimassa, taajuusvaraus tulee uudelleen voimaan ilman hakemusta.

Liikenne- ja viestintäviraston on säännölliLiikenne- ja viestintäviraston on säännöllisin väliajoin määriteltävä merkitykselliset sin väliajoin määriteltävä merkitykselliset
viestintämarkkinat, joista se tekee markkina- viestintämarkkinat, joista se tekee markkinaanalyysin 52 §:n mukaisesti.
analyysin 52 §:n mukaisesti. Liikenne- ja viestintäviestintäviraston on otettava mahdollisimman tarkasti huomioon Euroopan komission markkina-analyysia ja huomattavan
markkinavoiman arviointia koskevat suuntaviivat sekä Euroopan komission suositus merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista.
Lisäksi Liikenne- ja viestintäviraston on tarvittaessa otettava huomioon 51 a §:ssä tarkoitetun maantieteellisen kartoituksen tulos.
51 a §
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Viestintäverkkoja koskeva maantieteellinen
kartoitus
Liikenne- ja viestintäviraston on tehtävä vähintään kolmen vuoden välein maantieteellinen kartoitus laajakaistaverkkojen kattavuudesta.
Liikenne- ja viestintävirasto voi sisällyttää 1
momentin mukaiseen maantieteelliseen kartoitukseen ennusteen laajakaistaverkkojen
saatavuudesta. Ennusteen tulee sisältää asianmukaiset tiedot yritysten tai viranomaisten
aikeesta ottaa käyttöön uusia verkkoja sekä
laajentaa tai parantaa olemassa olevia verkkojaan siltä osin kuin tällaisia tietoja on saatavilla ja ne voidaan toimittaa kohtuullisin
toimin.
Liikenne- ja viestintävirasto voi nimetä ja
julkaista tiedot alueista, joille kerättyjen 1
momentin mukaisti tietojen ja 2 momentin mukaisesti mahdollisesti laaditun ennusteen mukaan ei suunnitella otettavan käyttöön erittäin
suuren kapasiteetin verkkoa tai suunnitella
verkon parannuksia tai laajennuksia, joilla
olemassa olevan verkon suorituskyky nostetaan vähintään 100 megabitin sekunnissa latausnopeuteen sillä ajanjaksolla, jonka ennuste kattaa Liikenne- ja viestintävirasto voi
pyytää yrityksiä ja viranomaisia ilmoittamaan
aikeistaan ottaa käyttöön erittäin suuren kapasiteetin verkkoja tällaisilla nimetyillä alueilla. Jos joku yritys tai viranomainen mainitun pyynnön perusteella ilmoittaa tällaisista
aikomuksistaan, Liikenne- ja viestintävirasto
voi velvoittaa muita yrityksiä ilmoittamaan
vastaavista aikeistaan tai aikeistaan tehdä
olemassa olevaan verkkoon merkittäviä parannuksia tai laajennuksia nimetyllä alueella.
Liikenne- ja viestintäviraston on ilmoitettava
kiinnostukseensa ilmaisseelle yritykselle,
onko alueella olemassa tai todennäköisesti tulossa viestintäverkko. Liikenne- ja viestintäviraston on noudatettava tehokasta, puolueetonta, avointa ja syrjimätöntä menettelyä.
Viranomaisten on otettava huomioon 1 momentin mukaisen maantieteellisen kartoituksen ja 2 momentin mukaisen ennusteen tulokset sekä 4 momentin mukaisesti nimetyt alueet
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laatiessaan kansallisia laajakaistasuunnitelmia, myöntäessään julkista tukea laajakaistaverkkojen rakentamiseen, asettaessaan verkkotoimilupien peittovelvoitteita sekä tarkastaessaan yleispalveluvelvollisuuden soveltamisalaan kuuluvien palveluiden saatavuutta.
52 §

52 §

Markkina-analyysi ja päätös huomattavasta
markkinavoimasta

Markkina-analyysi ja päätös huomattavasta
markkinavoimasta

Liikenne- ja viestintäviraston on kilpailutilanteen selvittämiseksi tehtävä merkityksellisiksi määritellyistä tukku- ja vähittäismarkkinoista säännöllisin väliajoin markkina-analyysi. Markkina-analyysi on tehtävä viimeistään kahden vuoden kuluttua komission antamasta markkinasuosituksesta, jos kyseessä on
aiemmin määrittelemättömät markkinat ja vähintään kolmen vuoden välein, jos kyseessä
ovat jo aiemmin määritellyt markkinat. Kolmen vuoden määräaikaa voidaan pidentää
enintään kolmella vuodella, jos Liikenne- ja
viestintävirasto pyytää sitä komissiolta, eikä
komissio kiellä sitä kuukauden kuluessa
pyynnöstä.

Liikenne- ja viestintäviraston on kilpailutilanteen selvittämiseksi tehtävä merkityksellisiksi määritellyistä tukku- ja vähittäismarkkinoista säännöllisin väliajoin markkina-analyysi. Markkina-analyysi on tehtävä viimeistään kolmen vuoden kuluttua komission antamasta markkinasuosituksesta, jos kyseessä on
aiemmin määrittelemättömät markkinat ja vähintään viiden vuoden välein, jos kyseessä
ovat jo aiemmin määritellyt markkinat. Viiden
vuoden määräaikaa voidaan pidentää enintään
vuodella, jos Liikenne- ja viestintävirasto
pyytää sitä komissiolta vähintään neljä kuukautta ennen määräajan päättymistä, eikä komissio kiellä sitä kuukauden kuluessa pyynnöstä. Liikenne- ja viestintäviraston on markkina-analyysia tehdessään otettava mahdollisimman tarkasti huomioon Euroopan komission markkina-analyysia ja huomattavan
markkinavoiman arviointia koskevat suuntaviivat.
Liikenne- ja viestintävirasto voi pyytää Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimeltä apua markkinaanalyysin tekemiseen, jos Liikenne- ja viestintävirasto katsoo, ettei se pysty tekemään
markkina-analyysia 1 momentin mukaisessa
aikataulussa.
Liikenne- ja viestintävirasto voi perustella
asettavansa markkinoilla 53 tai 54 §:ssä tarkoitettuja velvollisuuksia, jos:
1) markkinoille tulolle on suuria ja pysyväisluonteisia rakenteellisia, oikeudellisia tai
sääntelyllisiä esteitä;
2) markkinarakenne ei ole omiaan johtamaan todelliseen kilpailuun merkityksellisellä
aikavälillä; ja
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Jos kyseessä ovat valtion rajat ylittävät
markkinat, Liikenne- ja viestintäviraston on
markkina-analyysiä tehdessään toimittava yhteistyössä Euroopan talousalueeseen kuuluvan asianomaisen jäsenvaltion, jäljempänä
ETA-valtio, sääntelyviranomaisen kanssa.

3) pelkän kilpailulainsäädännön soveltaminen ei riitä korjaamaan markkinoiden häiriöitä.
Liikenne- ja viestintäviraston on katsottava
3 momentissa tarkoitettujen edellytysten täyttyvän automaattisesti, jos tarkastellut markkinat sisältyvät komission suositukseen merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista luetelluilla markkinoilla, ellei Liikenne- ja viestintävirasto erikseen totea, ettei yksi tai useampi 3 momentissa tarkoitetuissa edellytyksistä täyty.
Liikenne- ja viestintäviraston on 1 momentissa tarkoitettua markkina-analyysia tehdessään arvioitava markkinoita ennakoivasta näkökulmasta ottaen huomioon:
1) markkinoiden kehityssuunnat, jotka vaikuttavat tosiasiallisen kilpailun syntymisen todennäköisyyteen;
2) tukku- ja vähittäismyyntitason kilpailurajoitukset;
3) muut toimenpiteet ja velvollisuudet, joita
kyseiseille markkinoille on asetettu; sekä
4) muille merkityksellisille markkinoille
huomattavan markkinavoiman perusteella
asetetut velvollisuudet.
Liikenne- ja viestintävirasto voi yhdessä toisen Euroopan talousalueeseen kuuluvan asianomaisen jäsenvaltion, jäljempänä ETA-valtion, sääntelyviranomaisen kanssa pyytää Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä tekemään analyysin
mahdollisista valtioiden rajat ylittävistä
markkinoista, joiden perusteella komissio voi
antaa päätöksiä, joissa määritellään valtioiden rajat ylittävät markkinat.
Jos kyseessä ovat valtion rajat ylittävät
markkinat, Liikenne- ja viestintäviraston on
markkina-analyysiä tehdessään toimittava yhteistyössä toisen ETA-valtion sääntelyviranomaisen kanssa sekä tehtävä tämän kanssa
yhteensovitetusti päätös 53 §:n mukaisesti
asetettavista, muutettavista tai poistettavista
velvollisuuksista. Liikenne- ja viestintävirasto
voi toimia yhteistyössä toisen ETA-valtion
sääntelyviranomaisen kanssa myös tilanteessa, jossa maiden markkinaolot ovat riittävän yhtenäiset. Liikenne- ja viestintäviraston
ja toisen ETA-valtion sääntelyviranomaisen
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Liikenne- ja viestintäviraston on päätöksellään määrättävä yritys huomattavan markkinavoiman yritykseksi, jos sillä markkina-analyysin perusteella havaitaan olevan tietyillä
markkinoilla yksin tai yhdessä muiden kanssa
sellaista taloudellista vaikutusvaltaa, jonka
turvin se voi toimia huomattavassa määrin
riippumattomana kilpailijoista, kuluttajista tai
muista käyttäjistä. Yrityksellä, jolla on tietyillä markkinoilla huomattava markkinavoima, voidaan katsoa olevan sama asema
myös niihin läheisessä yhteydessä olevilla
markkinoilla, jos yritys kykenee laajentamaan
markkinavoimaansa ensimmäisiltä markkinoilta niihin läheisessä yhteydessä oleville
markkinoille ja siten vahvistamaan markkinavoimaansa myös näillä markkinoilla.

on otettava mahdollisimman tarkasti huomioon Euroopan komission markkina-analyysia
ja huomattavan markkinavoiman arviointia
koskevat suuntaviivat.
Liikenne- ja viestintävirasto voi yhdessä toisen ETA-valtion sääntelyviranomaisen kanssa
pyytää Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisen yhteistyöelintä tekemään
analyysin mahdollisesta valtioiden rajat ylittävästä loppukäyttäjien kysynnästä. Liikenneja viestintävirasto voi tehdä pyynnön, jos se
havaitsee vakavia ongelmia kysyntään vastaamisesta 51 §:ssä tarkoitetussa komission suosituksessa luetelluilla markkinoilla. Liikenneja viestintäviraston on perusteltava pyyntö ja
osoitettava sen tueksi näyttöä. Jos Euroopan
sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten
yhteistyöelin antaa analyysin perusteella
suuntaviivoja yhteisistä lähestymistavoista,
on Liikenne- ja viestintäviraston otettava ne
mahdollisimman tarkasti huomioon 53 ja 54
§:ssä tarkoitettuja velvollisuuksia asettaessaan.
Liikenne- ja viestintäviraston on päätöksellään määrättävä yritys huomattavan markkinavoiman yritykseksi, jos sillä markkina-analyysin perusteella havaitaan olevan tietyillä
markkinoilla yksin tai yhdessä muiden kanssa
sellaista taloudellista vaikutusvaltaa, jonka
turvin se voi toimia huomattavassa määrin
riippumattomana kilpailijoista, kuluttajista tai
muista käyttäjistä. Liikenne- ja viestintäviraston on arvioidessaan yrityksen huomattavaa
markkinavoimaa otettava erittäin tarkasti
huomioon Euroopan komission markkinaanalyysia ja huomattavan markkinavoiman
arviointia koskevat suuntaviivat.

Yrityksellä, jolla on 9 momentin mukaan tietyillä markkinoilla huomattava markkinavoima, voidaan katsoa olevan sama asema
myös niihin läheisessä yhteydessä olevilla
markkinoilla, jos yritys kykenee laajentamaan
markkinavoimaansa ensimmäisiltä markkinoilta niihin läheisessä yhteydessä oleville
markkinoille ja siten vahvistamaan markkinavoimaansa myös näillä markkinoilla.

31

Voimassa oleva laki

Ehdotus

Liikenne- ja viestintäviraston on muutettava
huomattavaa markkinavoimaa koskevaa päätöstä, jos markkina-analyysin perusteella
markkinoiden kilpailutilanteessa havaitaan tapahtuneen merkityksellisiä muutoksia. Liikenne- ja viestintäviraston on päätöksellään
poistettava yritykseltä huomattavan markkinavoiman asema tietyillä markkinoilla, jos
markkina-analyysin perusteella havaitaan,
ettei yrityksellä enää ole 3 momentissa tarkoitettua huomattavaa markkinavoimaa.

Liikenne- ja viestintäviraston on muutettava
huomattavaa markkinavoimaa koskevaa päätöstä, jos markkina-analyysin perusteella
markkinoiden kilpailutilanteessa havaitaan tapahtuneen merkityksellisiä muutoksia. Liikenne- ja viestintäviraston on päätöksellään
poistettava yritykseltä huomattavan markkinavoiman asema tietyillä markkinoilla, jos
markkina-analyysin perusteella havaitaan,
ettei yrityksellä enää ole 9 momentissa tarkoitettua huomattavaa markkinavoimaa tai jos
muuttuneet olosuhteen markkinoilla eivät
enää täytä 3–5 momentissa asetettuja edellytyksiä. Liikenne- ja viestintävirasto voi varmistaa, että huomattavan markkinavoiman
yritys ilmoittaa velvollisuuksien poistamisesta
niille osapuolille, joita velvollisuuksien poistaminen koskee, asettamalla määräajan ilmoituksen tekemiselle sekä vahvistamalla erityisedellytyksiä ja irtisanomisaikoja.

53 §

53 §

Tukkumarkkinoilla huomattavan markkinavoiman yritykselle asetettavat velvollisuudet

Tukkumarkkinoilla huomattavan markkinavoiman yritykselle asetettavat velvollisuudet

Liikenne- ja viestintäviraston on päätöksellään asetettava huomattavan markkinavoiman
yritykselle 56, 61 ja 65 §:ssä sekä 10 luvussa
tarkoitettuja velvoitteita, jos ne ovat tarpeen
kilpailun esteiden poistamiseksi tai kilpailun
edistämiseksi kyseisillä merkityksellisillä
markkinoilla.

Liikenne- ja viestintäviraston on päätöksellään asetettava huomattavan markkinavoiman
yritykselle 56, 61 ja 65 §:ssä sekä 10 luvussa
tarkoitettuja velvollisuuksia, jos ne ovat tarpeen kilpailun esteiden poistamiseksi tai kilpailun edistämiseksi kyseisillä merkityksellisillä markkinoilla.
Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, Liikenne- ja viestintävirasto voi päätöksellään asettaa huomattavan markkinavoiman
yritykselle, jolla katsotaan olevan 52 §:n 9
momentissa tarkoitettu huomattava markkinavoima myös kyseisten markkinoiden läheisessä yhteydessä olevilla markkinoilla 68–71
ja 74§:ssä tarkoitettuja velvollisuuksia.
Liikenne- ja viestintäviraston on 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen velvollisuuksien asettamista harkitessaan arvioitava, riittäisivätkö
55 §:n perusteella asetettavat velvollisuudet,
kaupalliset käyttöoikeustarjoukset tai muut 53
tai 54 §:n perusteella aiemmin asetetut tai velvollisuudet loppukäyttäjien edun turvaamiseksi.
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Edellä 1 momentissa tarkoitettujen velvollisuuksien tulee olla oikeassa suhteessa tavoiteltavaan päämäärään, ja niitä asetettaessa tulee erityisesti ottaa huomioon:
1) käyttöoikeuden tekninen ja taloudellinen
tarkoituksenmukaisuus markkinoiden kehitysaste ja käyttöoikeuden laatu huomioon ottaen;
2) käyttöoikeuden toteuttamiskelpoisuus
käytettävissä oleva kapasiteetti huomioon ottaen;
3) tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät vaatimukset;
4) huomattavan markkinavoiman yrityksen
tekemät investoinnit ja riskit;

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen velvollisuuksien tulee olla oikeassa suhteessa tavoiteltavaan päämäärään, ja niitä asetettaessa
tulee erityisesti ottaa huomioon:
1) yhteenliittämisen tai käyttöoikeuden tekninen ja taloudellinen tarkoituksenmukaisuus
markkinoiden kehitysaste ja yhteenliittämisen
tai käyttöoikeuden laatu huomioon ottaen;
2) käyttöoikeuden toteuttamiskelpoisuus
käytettävissä oleva kapasiteetti huomioon ottaen;
3) tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät vaatimukset;
4) huomattavan markkinavoiman yrityksen
tekemät investoinnit ja riskit huomioiden erityisesti erittäin suuren kapasiteetin verkkoon
tehtävät investoinnit;
5) tarve turvata kilpailu pitkällä aikavälillä;
6) asiaan liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet;
7) eurooppalaisten palvelujen tarjoaminen;
8) odotettavissa oleva teknologinen kehitys,
joka vaikuttaa verkon suunnitteluun ja hallintaan;
9) tarve varmistaa teknologianeutraalius.
Huomattavaa markkinavoimaa koskevassa
päätöksessään Liikenne- ja viestintäviraston
on arvioitava yrityksille asetettavien velvollisuuksien vaikutukset markkinoille.
Liikenne- ja viestintäviraston on muutettava
1 ja 2 momentissa tarkoitettua päätöstä, jos 1–
3 momentissa tarkoitetuissa seikoissa taikka
markkinoiden kilpailutilanteessa tapahtuu
merkityksellisiä muutoksia.

5) tarve turvata kilpailu pitkällä aikavälillä;
6) asiaan liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet;
7) eurooppalaisten palvelujen tarjoaminen.

Huomattavaa markkinavoimaa koskevassa
päätöksessään Liikenne- ja viestintäviraston
on arvioitava yrityksille asetettavien velvollisuuksien vaikutukset markkinoille.
Liikenne- ja viestintäviraston on muutettava
1 momentissa tarkoitettua päätöstä, jos 1 tai 2
momentissa tarkoitetuissa seikoissa taikka
markkinoiden kilpailutilanteessa tapahtuu
merkityksellisiä muutoksia.

53 a §
Ainoastaan tukkumarkkinoilla toimivalle
huomattavan markkinavoiman yritykselle
asetettavat velvollisuudet
Poiketen siitä, mitä 53 §:n 1 momentissa
säädetään, Liikenne- ja viestintäviraston voi
päätöksellään asettaa ainoastaan tukkumarkkinoilla toimivalle huomattavan markkinavoiman yritykselle ainoastaan 56 §:n 3 momentissa, 61 §:ssä, 67 ja 68 §:ssä tarkoitettuja velvollisuuksia, jos ne ovat perusteltuja markkina-analyysin ja ainoastaan tukkumarkki33
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noilla toimivan huomattavan markkinavoiman yrityksen toimintaa koskevan ennakkoarvioinnin perusteella.
Liikenne- ja viestintäviraston on muutettava
1 momentissa tarkoitettua päätöstä, jos 1 momentissa tarkoitetuissa seikoissa tapahtuu
merkityksellisiä muutoksia. Pykälän 1 momentissa tarkoitettujen yritysten on ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle ilman aiheellista viivästystä 1 momentissa tarkoitettuihin seikkoihin liittyvistä merkityksellisistä
muutoksista.
Liikenne- ja viestintäviraston on lisäksi
muutettava 1 momentissa tarkoitettua päätöstä, jos se ainoastaan tukkumarkkinoilla toimiva huomattavan markkinavoiman yrityksen
asiakkailleen tarjoamien ehtojen ja edellytysten perusteella arvioi, että on syntynyt tai voi
todennäköisesti syntyä käyttäjiin haitallisesti
vaikuttavia kilpailuongelmia sekä tarvittaessa
asetettava päätöksellään yritykselle 1 momentissa tarkoitettujen velvollisuuksien lisäksi 56
§:n 1 ja 2 momentissa, 69–71 ja 74 §:n mukaisia velvollisuuksia.
54 §

54 §

Vähittäismarkkinoilla huomattavan markkinavoiman yritykselle asetettavat velvollisuudet

Vähittäismarkkinoilla huomattavan markkinavoiman yritykselle asetettavat velvollisuudet

——————————————
Liikenne- ja viestintävirasto voi 1 momentissa tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi
määrätä, että vähittäismarkkinoilla toimiva
huomattavan markkinavoiman yritys ei saa:
1) periä kohtuuttomia hintoja;
2) estää markkinoille pääsyä tai rajoittaa kilpailua perusteettoman alhaisella hinnoittelulla;
3) suosia tiettyjä käyttäjiä epäasiallisella tavalla;
4) sitoa tiettyä tuotetta tai palvelua muihin
tuotteisiin tai palveluihin.

——————————————
Liikenne- ja viestintävirasto voi 1 momentissa tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi
määrätä, että vähittäismarkkinoilla toimiva
huomattavan markkinavoiman yritys ei saa:
1) periä kohtuuttomia hintoja;
2) estää markkinoille pääsyä tai rajoittaa kilpailua perusteettoman alhaisella hinnoittelulla;
3) suosia tiettyjä käyttäjiä epäasiallisella tavalla;
4) sitoa tiettyä tuotetta tai palvelua muihin
tuotteisiin tai palveluihin.
Liikenne- ja viestintävirasto voi 1 momentissa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja loppukäyttäjien etujen suojele-
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——————————————

miseksi asettaa vähittäismarkkinoilla toimivalle huomattavan markkinavoiman yritykselle lisäksi velvollisuuden noudattaa:
1) Liikenne- ja viestintäviraston asettamia
enimmäishintoja;
2) kustannussuuntautunutta hinnoittelua;
3) vastaavalla markkinoilla käytettävää hinnoittelua; tai
4) hinnoittelun valvontaa koskevia velvollisuuksia.
——————————————

55 §

55 §

Muun kuin huomattavan markkinavoiman
aseman perusteella asetettavat velvollisuudet

Muun kuin huomattavan markkinavoiman
aseman perusteella asetettavat velvollisuudet

Liikenne- ja viestintävirasto voi päätöksellään asettaa teleyritykselle sekä 57 §:n 2 momentissa tarkoitetulle yritykselle tässä laissa
jäljempänä säädetyin edellytyksin muunkin
kuin huomattavan markkinavoiman perusteella 57 §:n mukaista käyttöoikeuden luovutusta tai 62 §:n mukaista yhteenliittämistä
koskevia sekä mainittuun käyttöoikeuden luovutukseen tai yhteenliittämiseen liittyviä 67–
69, 72 ja 74 §:n mukaisia velvollisuuksia.
Asetettujen velvollisuuksien on oltava puolueettomia, avoimia, oikeasuhtaisia ja syrjimättömiä.
Liikenne- ja viestintäviraston on muutettava
1 momentissa tarkoitettua päätöstä, jos velvollisuuden asettamisen edellytyksenä olleissa
olosuhteissa tapahtuu merkityksellisiä muutoksia.

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa määräyksiä menettelyistä, joita sovelletaan käyttöoikeuden saamiseksi ja yhteenliittämiseksi.
Liikenne- ja viestintävirasto voi päätöksellään asettaa teleyritykselle sekä 55 a §:n 1 momentissa tai 55 e §:n 2 momentissa tarkoitetulle yritykselle tässä laissa jäljempänä säädetyin edellytyksin muunkin kuin huomattavan
markkinavoiman perusteella 7 a luvun mukaisia käyttöoikeuden luovutusta ja yhteenliittämistä koskevia sekä näihin liittyviä velvollisuuksia.
Asetettujen velvollisuuksien on oltava puolueettomia, avoimia, oikeasuhtaisia ja syrjimättömiä.
Liikenne- ja viestintäviraston on arvioitava
1 momentin perusteella asetettujen velvollisuuksien ja ehtojen tuloksia viiden vuoden kuluttua velvollisuuksien asettamisesta. Liikenne- ja viestintäviraston on muutettava tai
peruutettava 1 momentissa tarkoitettu päätös,
jos velvollisuuden asettamisen edellytyksenä
olleissa olosuhteissa tapahtuu merkityksellisiä
muutoksia.
55 a §
Muun kuin huomattavan markkinavoiman perusteella asetettavat käyttöoikeuden luovutukseen liittyvät velvollisuudet
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Liikenne- ja viestintävirasto voi 55 §:n mukaisella päätöksellä asettaa teleyritykselle ja
muille johtojen ja kaapeleiden omistajille yritykselle muun kuin huomattavan markkinavoiman perusteella velvollisuuden luovuttaa
käyttöoikeus johtoihin ja kaapeleihin sekä niiden liitännäistoimintoihin rakennuksissa tai
Liikenne- ja viestintäviraston määrittelemään
ensimmäiseen rakennuksen ulkopuolella sijaitsevaan keskittimeen tai jakelupisteeseen
saakka, jos johtojen ja kaapeleiden toisintaminen olisi taloudellisesti tehotonta tai fyysisesti mahdotonta.
Liikenne- ja viestintävirasto voi liittää 1 momentin mukaiseen velvollisuuteen sääntöjä
johtojen ja kaapeleiden sekä niiden liitännäistoimintojen ja -palvelujen käyttöoikeudesta,
avoimuudesta ja syrjimättömyydestä, käyttöoikeuden kustannusten jakamisesta sekä mahdollisesta mukauttamisesta riskitekijöiden
huomioimiseksi.
Liikenne- ja viestintävirasto voi asettaa
käyttöoikeusvelvollisuuden ensimmäistä keskitintä tai jakelupistettä pidemmälle, jos johtojen ja kaapelien toisintamiseen liittyvät taloudelliset tai fyysiset esteet ovat niin suuria
ja pysyväisluonteisia, että 1 momentin mukaisesti asetettu velvollisuus ei riitä estämään
kilpailun vähenemistä merkittävästi. Liikenne- ja viestintävirasto voi asettaa käyttöoikeusvelvollisuuden oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin sellaiseen pisteeseen asti,
joka on riittävän lähellä loppukäyttäjiä ollakseen kaupallisesti kannattava. Liikenne- ja
viestintävirasto ottaa mahdollisimman tarkasti huomioon Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen
suuntaviivat pistettä määritellessään. Liikenne- ja viestintävirasto voi liittää velvollisuuteen aktiivisia tai virtuaalisia käyttöoikeuksia koskevia velvollisuuksia, jos se on teknisesti tai taloudellisiesti perusteltua.
Liikenne- ja viestintävirasto ei saa asettaa 3
momentin mukaisia velvollisuuksia, jos 63 a
§:n mukaisesti ainoastaan tukkumarkkinoilla
toimiva yritys asettaa muiden teleyritysten
saataville vastaavanlaisen vaihtoehdon,
jonka kautta muut teleyritykset voivat saada
käyttöoikeuden toisten johtoihin, kaapeleihin
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sekä niiden liitännäistoimintoihin oikeudenmukaisin, syrjimättömin ja kohtuullisin ehdoin ja edellytyksin.
Poiketen siitä, mitä 4 momentissa säädetään, Liikenne- ja viestintävirasto voi päätöksellään asettaa 3 momentin mukaisia velvollisuuksia, jos ainoastaan tukkumarkkinoilla toimivan yrityksen verkko on julkisesti rahoitettu.
Liikenne- ja viestintävirasto voi soveltaa 4
momenttia myös sellaisiin teleyrityksiin, jotka
tarjoavat käyttöoikeuden erittäin suuren kapasiteetin verkkoon oikeudenmukaisin, syrjimättömin ja kohtuullisin ehdoin ja edellytyksin.
Liikenne- ja viestintävirasto ei saa asettaa 3
momentin mukaisia velvollisuuksia, jos velvollisuuksien asettaminen vaarantaisi uuden
verkon käyttöönoton taloudellisen ja rahoituksellisen toteutettavuuden.
55 b §
Sähköisen ohjelmaoppaan ja ohjelmointirajapinnan käyttöoikeuden luovutukseen liittyvien velvollisuuksien asettaminen
Liikenne- ja viestintävirasto voi 55 §:n mukaisella päätöksellä asettaa teleyritykselle
muun kuin huomattavan markkinavoiman perusteella velvollisuuden luovuttaa käyttöoikeus oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin
1) digitaalisen television tai radion sähköiseen ohjelmaoppaaseen, jos se on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että tiedot 227
§:ssä tarkoitetun siirtovelvoitteen piiriin kuuluvista digitaalisista televisio- ja radiolähetyksistä ja lisäpalveluista saatetaan yleisön
saataville sähköisessä ohjelmaoppaassa;
2) televisio- tai radiojärjestelmän ohjelmointirajapintaan, jos se on välttämätöntä
sen varmistamiseksi, että 227 §:ssä tarkoitetun siirtovelvoitteen piiriin kuuluvat digitaaliset televisio- ja radiolähetykset ja lisäpalvelut
voidaan liittää käytössä olevaan ohjelmointirajapintaan.
55 c §
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Muun kuin huomattavan markkinavoiman perusteella asetettavat passiivisen infrastruktuurin yhteiskäyttöön ja paikallisiin verkkovierailusopimuksiin liittyvät velvoitteet
Liikenne- ja viestintävirasto voi 55 §:n mukaisella päätöksellä asettaa teleyrityksille
muun kuin huomattavan markkinavoiman perusteella velvollisuuden passiivisen infrastruktuurin yhteiskäyttöön sekä velvollisuuden tehdä paikallisia verkkovierailun käyttöoikeuksia koskevia sopimuksia. Liikenne- ja
viestintävirasto voi asettaa velvollisuuden, jos
se on välittömästi tarpeen radiotaajuuksien
käyttöön perustuvien palveluiden tarjoamiseksi paikallisesti ja jos muiden yritysten ei
ole mahdollista saada käyttöoikeutta vastaavaan infrastruktuuriin oikeudenmukaisin ja
kohtuullisin ehdoin ja edellytyksin. Liikenneja viestintävirasto voi asettaa velvollisuuden
ainoastaan, jos alueella on ylitsepääsemättömiä taloudellisia tai fyysisiä esteitä radiotaajuuksia edellyttävien verkkojen tai palveluiden tarjoamiseen käytettävän infrastruktuurin
markkinaehtoiselle käyttöönotolle, minkä
vuoksi loppukäyttäjillä on erittäin rajalliset
mahdollisuudet päästä verkkoon tai käyttää
palveluita.
Liikenne- ja viestintäviraston tulee 1 momentissa tarkoitettuja velvoitteita asettaessaan ottaa huomioon:
1) tarve maksimoida laajakaistayhteydet
Euroopan unionissa, tärkeimmillä liikenneväylillä ja erityisalueilla sekä käyttäjien saatavilla olevaa palveluvalikoimaa ja palveluiden laatua;
2) radiotaajuuksien tehokas käyttö;
3) yhteiskäytön tekninen toteutettavuus sekä
siihen liittyvät ehdot;
4) infrastruktuuri- ja palvelukilpailu;
5) teknologinen innovointi;
6) kannusteiden luominen infrastruktuurin
käyttöönottoon.
Liikenne- ja viestintävirasto voi asettaa 1
momentin mukaisia käyttöoikeusvelvollisuuksia myös aktiiviseen infrastruktuuriin, jos 1
momentin mukaiset velvollisuudet eivät riitä
tilanteen korjaamiseen.
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Liikenne- ja viestintävirasto voi asettaa 1
momentin mukaisia velvollisuuksia ainoastaan, jos mahdollisuudesta asettaa velvollisuuksia on selkeästi todettu 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua verkkotoimilupaa tai 6 §:n 4
momentissa tarkoitettua radiolupaa myönnettäessä.
Liikenne- ja viestintävirasto voisi 314 §:n
mukaisen riita-asioiden ratkaisemisen yhteydessä määrätä 1 momentin mukaisen infrastruktuurin käyttöoikeuden saajalle velvollisuuden antaa infrastruktuurin haltijalle alueella, jota 1 momentin mukainen velvollisuus
koskee, oikeus niiden radiotaajuuksien yhteiskäyttöön, joiden käyttöön saajalla on käyttöoikeus.
55 d §
Muun kuin huomattavan markkinavoiman perusteella asetettavat yhteenliittämiseen liittyvät velvollisuudet
Liikenne- ja viestintävirasto voi 55 §:n mukaisella päätöksellä asettaa muun kuin huomattavan markkinavoiman perusteella teleyritykselle, joka hallitsee käyttäjien yhteyksiä viestintäverkkoon:
1) 61 §:n mukaisen yhteenliittämisvelvollisuuden, jos velvollisuuden asettaminen on
viestintäverkkojen päästä päähän -liitettävyyden varmistamiseksi välttämätöntä; ja
2) velvollisuuden tehdä palveluistaan yhteentoimivia toisen teleyrityksen palvelujen
kanssa siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä.
Liikenne- ja viestintävirasto voi 55 §:n mukaisella päätöksellä asettaa velvollisuuden
tehdä palveluistaan yhteentoimivia myös numeroista riippumattoman henkilöiden välisten
viestintäpalveluiden tarjoajille, jos yrityksen
tarjoama palvelu on kattavuudeltaan ja käyttäjäkunnaltaan merkittävä ja jos velvollisuuden asettaminen on välttämätöntä loppukäyttäjien päästä päähän -liitettävyyden ja henkilöiden välisten viestintäpalveluiden yhteentoimivuuden varmistamiseksi, jos kyseinen
yhteentoimivuus muuten vaarantuisi. Liikenne- ja viestintävirasto voi asettaa tällaisen
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velvollisuuden ainoastaan, jos komissio on
hyväksynyt asiassa täytäntöönpanotoimenpiteitä.
Liikenne- ja viestintävirasto voi liittää 2 momentin mukaiseen velvollisuuteen oikeasuhtaisia velvollisuuksia, jotka koskevat viranomaisten ja muiden palveluntarjoajien antamien merkityksellisten tietojen julkaisemista,
käytön sallimista, muuttamista ja levitystä
sekä velvollisuuden käyttää eurooppalaisia
tai kansainvälisiä standardeja ja eritelmiä.
55 e §
Rinnakkain sijoittaminen ja yhteiskäyttö
Liikenne- ja viestintävirasto voi velvoittaa
verkkoyrityksen sallimaan toiselle teleyritykselle omaisuuden yhteiskäytön tai rinnakkain
sijoittamisen, jos verkkoyritys on sijoittanut:
1) 233 §:ssä tarkoitetulla tavalla telekaapelin tai radiomaston, siihen liittyvän laitteen,
kaapelin, vähäisen rakennelman taikka pylvään toisen omistamalle tai hallitsemalle alueelle;
2) 233 §:ssä tarkoitetulla tavalla matkaviestinverkon tukiaseman, siihen liittyvän laitteen
tai kaapelin toisen omistamaan tai hallitsemaan rakennukseen; taikka
3) 236 §:ssä tarkoitetulla tavalla kiinnittänyt rakennuksiin tai rakennelmiin tarpeellisia
laitteita.
Liikenne- ja viestintävirasto voi asettaa 1
momentissa tarkoitetun velvollisuuden, jos rakentamista tai sijoittamista ei muutoin voida
järjestää tyydyttävällä tavalla tai kohtuullisin
kustannuksin. Velvollisuuden asettamisen
edellytyksenä on lisäksi, ettei sillä estetä tai
rajoiteta kohtuuttomasti verkkoyrityksen
omaa käyttöä. Liikenne- ja viestintäviraston
asettamien velvollisuuksien tulee olla puolueettomia, avoimia, syrjimättömiä ja oikeasuhtaisia.
Jolleivat asianosaiset sovi yhteiskäyttöön
tai rinnakkain sijoittamiseen liittyvistä kustannuksista, Liikenne- ja viestintävirasto voi
määrätä aiheutuvien kustannusten jakamisesta.
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55 f §
Puhelinverkon laskevan liikenteen hinnoittelu
Poiketen siitä, mitä 71 §:ssä säädetään, Liikenne- ja viestintävirasto ei saa päätöksellään
asettaa teleyritykselle laskevan liikenteen hinnoittelua koskevia velvollisuuksia.
Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, Liikenne- ja viestintävirasto voi 55 §:n
mukaisella päätöksellä asettaa teleyritykselle
laskevan liikenteen hinnoittelua koskevia velvollisuuksia, jos komissio päättää olla asettamatta unionin laajuisia puhelinverkon laskevan liikenteen enimmäishintoja. Liikenne- ja
viestintäviraston on ennen päätöksen tekemistä tehtävä 52 §:ssä tarkoitettu markkinaanalyysi. Valtioneuvoston asetuksella säädetään niistä periaatteista, perusteista ja parametreistä, joita Liikenne- ja viestintäviraston
tulee käyttää asettaessaan enimmäishintoja
merkityksellisillä markkinoilla.
Liikenne- ja viestintäviraston on vuosittain
raportoitava komissiolle ja Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimelle tämän pykälän mukaisen laskevan
liikenteen hinnoittelun soveltamisesta.
56 §

56 §

Huomattavan markkinavoiman perusteella
asetettavat käyttöoikeuden luovutukseen liittyvät velvollisuudet

Huomattavan markkinavoiman perusteella
asetettavat käyttöoikeuden luovutukseen liittyvät velvollisuudet
Liikenne- ja viestintävirasto voi 53 tai 53 a
§:n mukaisella päätöksellä asettaa huomattavan markkinavoiman yritykselle velvollisuuden luovuttaa kohtuulliseksi katsottava käyttöoikeus rakennustekniseen infrastruktuuriin,
mukaan lukien rakennusten, niiden sisääntulojen ja kaapelointien, mastojen, antennien,
tornien, muiden tukirakennelmien, kaapelikanavien ja -kaivojen, tyhjien putkien ja jakomoiden käyttöoikeuden luovuttaminen. Liikenne- ja viestintävirasto voi asettaa velvollisuuden, jos se on tarpeen kestävien kilpailumarkkinoiden kehittymiseksi tai loppukäyttäjien eduksi.
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Liikenne- ja viestintävirasto voi 53 §:n mukaisella päätöksellä asettaa huomattavan
markkinavoiman yritykselle velvollisuuden
luovuttaa kohtuulliseksi katsottava käyttöoikeus viestintäverkkoon taikka viestintäverkkoon tai viestintäpalveluun liittyvään liitännäistoimintoon tai liitännäispalveluun. Tällainen käyttöoikeus voi sisältää velvollisuuden:

1) luovuttaa käyttöoikeus viestintäverkkoon
ja verkon osiin;
2) luovuttaa käyttöoikeus viestintäverkon
kapasiteettiin;
3) tarjota rinnakkain sijoittamista ja muita
liitännäistoimintojen yhteiskäyttötapoja, mukaan lukien kaapelikanavien, -laitetilojen ja
radiomastojen käyttöoikeuden luovuttaminen;
4) luovuttaa käyttöoikeus sellaisiin liitännäispalveluihin, jotka mahdollistavat viestintäverkon tai viestintäpalvelun tarjoamisen tai
tukevat palvelujen tarjoamista kyseisen verkon tai palvelun kautta;
5) tarjota matkaviestinverkkojen verkkovierailuihin liittyviä toimintoja ja muita palveluja, joita tarvitaan päästä päähän -palvelujen
yhteen toimivuuden varmistamiseksi käyttäjälle saakka;
6) mahdollistaa toisen teleyrityksen tarjoamien puhelinpalvelujen käyttäminen sekä
puhelukohtaisesti valintakoodin avulla että
käyttämällä sellaista ennalta valintaa, joka
voidaan tarvittaessa ohittaa valintakoodilla;

Liikenne- ja viestintävirasto voi asettaa 1
momentin mukaisen velvollisuuden myös sellaiseen infrastruktuuriin, joka ei ole 52 §:n
mukaisen markkina-analyysin mukaisesti osa
merkityksellisiä markkinoita, jos se katsoo
velvollisuuden olevan tarpeellinen ja oikeassa
suhteessa 1 §:ssä säädettyihin tavoitteisiin.
Jos 1 momentin mukaan asetetut velvollisuudet eivät riittävällä tavalla edistä kilpailua
ja loppukäyttäjien etuja, Liikenne- ja viestintävirasto voi 53 tai 53 a §:n mukaisella päätöksellä asettaa huomattavan markkinavoiman yritykselle velvollisuuden luovuttaa
myös kohtuulliseksi katsottava muu kuin 1
momentissa tarkoitettu käyttöoikeus viestintäverkkoon taikka viestintäverkkoon tai viestintäpalveluun liittyvään liitännäistoimintoon tai
liitännäispalveluun. Liikenne- ja viestintävirasto voi asettaa velvollisuuden käyttöoikeuden luovuttamiseen, jos se on tarpeen kestävien kilpailumarkkinoiden kehittymiseksi vähittäismyyntitasolla tai loppukäyttäjien edun
turvaamiseksi. Tällainen käyttöoikeus voi sisältää velvollisuuden:
1) luovuttaa käyttöoikeus viestintäverkkoon
ja verkon osiin;
2) luovuttaa käyttöoikeus viestintäverkon
kapasiteettiin;
3) tarjota rinnakkain sijoittamista ja muita
liitännäistoimintojen yhteiskäyttötapoja, mukaan lukien kaapelikanavien, -laitetilojen ja
radiomastojen käyttöoikeuden luovuttaminen;
4) luovuttaa käyttöoikeus sellaisiin liitännäispalveluihin, jotka mahdollistavat viestintäverkon tai viestintäpalvelun tarjoamisen tai
tukevat palvelujen tarjoamista kyseisen verkon tai palvelun kautta;
5) tarjota matkaviestinverkkojen verkkovierailuihin liittyviä toimintoja ja muita palveluja, joita tarvitaan päästä päähän -palvelujen
yhteen toimivuuden varmistamiseksi käyttäjälle saakka;
6) mahdollistaa toisen teleyrityksen tarjoamien puhelinpalvelujen käyttäminen sekä
puhelukohtaisesti valintakoodin avulla että
käyttämällä sellaista ennalta valintaa, joka
voidaan tarvittaessa ohittaa valintakoodilla;
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7) luovuttaa muun edellä mainittuihin rin7) luovuttaa käyttöoikeus aktiivisiin tai virnastettavan kohtuulliseksi katsottavan 1 mo- tuaalisiin verkkoelementteihin ja palveluihin;
mentissa tarkoitetun käyttöoikeuden.
8) olla peruuttamatta jo myönnettyä toimintojen käyttöoikeutta;
9) neuvotella käyttöoikeutta pyytävien yritysten kanssa vilpittömässä mielessä;
10) tarjota tiettyjä palveluja tukkumyynnissä kolmansille osapuolille jälleenmyyntiä
varten;
11) luovuttaa muun edellä mainittuihin rinnastettavan kohtuulliseksi katsottavan 1 momentissa tarkoitetun käyttöoikeuden.
Liikenne- ja viestintävirasto voi liittää 1 moLiikenne- ja viestintävirasto voi liittää 1-3
mentissa tarkoitettuun käyttöoikeuden luovu- momentissa tarkoitettuun käyttöoikeuden luotusvelvollisuuteen määräaikoja koskevia eh- vutusvelvollisuuteen vilpittömyyttä, kohtuullitoja.
suutta ja määräaikoja koskevia ehtoja.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua velvolliEdellä 1 tai 3 momentissa tarkoitettua velsuutta ei kuitenkaan ole, jos käyttöoikeuden vollisuutta ei kuitenkaan ole, jos käyttöoikeuluovutus johtaa tietosuojan tai kansallisen tur- den luovutus johtaa tietosuojan tai kansallisen
vallisuuden vaarantumiseen tai se on yrityk- turvallisuuden vaarantumiseen tai se on yrisen kannalta teknisesti epätarkoituksenmu- tyksen kannalta teknisesti epätarkoituksenmukaista tai muutoin kohtuutonta.
kaista tai muutoin kohtuutonta.
57 §
Muun kuin huomattavan markkinavoiman perusteella asetettavat käyttöoikeuden luovutukseen liittyvät velvollisuudet
Liikenne- ja viestintävirasto voi 55 §:n mu- (kumotaan)
kaisella päätöksellä asettaa teleyritykselle
muun kuin huomattavan markkinavoiman perusteella velvollisuuden luovuttaa käyttöoikeus:
1) toiselle teleyritykselle tilaajayhteyteen tai
sen osaan, tilaajayhteyden välityskykyyn tai
tilaajayhteyden siirtokapasiteettiin rinnakkaiskäyttöä varten sekä vähäiseen laitetilaan,
jos teleyritys hallitsee käyttäjien yhteyksiä
viestintäverkkoon ja velvollisuuden asettaminen on käyttäjien edun varmistamiseksi välttämätöntä;
2) digitaalisen television tai radion sähköiseen ohjelmaoppaaseen, jos se on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että tiedot 227
§:ssä tarkoitetun siirtovelvoitteen piiriin kuuluvista digitaalisista televisio- ja radiolähetyksistä saatetaan yleisön saataville sähköisessä ohjelmaoppaassa;
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3) televisio- tai radiojärjestelmän ohjelmointirajapintaan, jos se on välttämätöntä
sen varmistamiseksi, että 227 §:ssä tarkoitetun siirtovelvoitteen piiriin kuuluvat digitaaliset televisio- ja radiolähetykset voidaan liittää
käytössä olevaan ohjelmointirajapintaan;
4) kaapelikanavaan tai radiomaston antennipaikkaan sekä siihen liittyvään laitetilaan,
jos rinnakkaisen kaapelikanavan tai radiomaston rakentaminen ei ole tarkoituksenmukaista ympäristönsuojelusta, luonnonsuojelusta tai maankäytön suunnittelusta johtuvasta taikka muusta näihin verrattavasta
syystä.
Liikenne- ja viestintävirasto voi asettaa 1
momentin 4 kohdassa tarkoitetun antennipaikan ja laitetilan vuokrausvelvollisuuden mainitussa kohdassa tarkoitetuilla perusteilla
myös muulle yritykselle kuin teleyritykselle,
jos yritys vuokraa antennipaikkaa ja siihen
liittyvää laitetilaa jollekin teleyritykselle.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua velvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos käyttöoikeuden
luovutus johtaa kansallisen turvallisuuden tai
tietosuojan vaarantumiseen tai se on yrityksen
kannalta teknisesti epätarkoituksenmukaista
tai muutoin kohtuutonta.
58 §
Rinnakkain sijoittaminen ja yhteiskäyttö
Liikenne- ja viestintävirasto voi velvoittaa (kumotaan)
verkkoyrityksen sallimaan toiselle teleyritykselle omaisuuden yhteiskäytön tai rinnakkain
sijoittamisen, jos verkkoyritys on sijoittanut:
1) 233 §:ssä tarkoitetulla tavalla telekaapelin tai radiomaston, siihen liittyvän laitteen,
kaapelin, vähäisen rakennelman taikka pylvään toisen omistamalle tai hallitsemalle alueelle;
2) 233 §:ssä tarkoitetulla tavalla matkaviestinverkon tukiaseman, siihen liittyvän laitteen
tai kaapelin toisen omistamaan tai hallitsemaan rakennukseen; taikka
3) 236 §:ssä tarkoitetulla tavalla kiinnittänyt rakennuksiin tai rakennelmiin tarpeellisia
laitteita.
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Liikenne- ja viestintävirasto voi asettaa 1
momentissa tarkoitetun velvoitteen, jos rakentamista tai sijoittamista ei muutoin voida järjestää tyydyttävällä tavalla ja kohtuullisin
kustannuksin. Velvoitteen asettamisen edellytyksenä on lisäksi, ettei sillä estetä tai rajoiteta kohtuuttomasti verkkoyrityksen omaa
käyttöä.
Jolleivät asianosaiset sovi yhteiskäyttöön
tai rinnakkain sijoittamiseen liittyvistä kustannuksista, Liikenne- ja viestintävirasto voi
määrätä aiheutuvien kustannusten jakamisesta.
61 §

61 §

Yhteenliittämisvelvollisuus huomattavan
markkinavoiman perusteella

Yhteenliittämisvelvollisuus huomattavan
markkinavoiman perusteella

Liikenne- ja viestintävirasto voi 53 §:n mukaisella päätöksellä asettaa huomattavan
markkinavoiman yritykselle velvollisuuden
liittää viestintäverkko yhteen toisen teleyrityksen viestintäverkon kanssa (yhteenliittämisvelvollisuus). Tällöin sen on neuvoteltava
yhteenliittämisestä toisen verkkoyrityksen
kanssa ehdoin, jotka eivät ole ristiriidassa
mainitulla päätöksellä asetettujen velvoitteiden kanssa.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun yhteenliittämisvelvollisuuden lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto voi asettaa velvollisuuden tehdä
palveluista yhteentoimivia toisen teleyrityksen palvelujen kanssa siinä laajuudessa kuin
se on välttämätöntä.
Teleyrityksen, jolle Liikenne- ja viestintävirasto on asettanut yhteenliittämisvelvollisuuden, on noudatettava 63 ja 64 §:n säännöksiä,
jos yhteenliittämisvelvollisuuden sisällöstä ei
muutoin päästä sopimukseen.

Liikenne- ja viestintävirasto voi 53 tai 53 a
§:n mukaisella päätöksellä asettaa huomattavan markkinavoiman yritykselle velvollisuuden liittää viestintäverkko yhteen toisen teleyrityksen viestintäverkon kanssa (yhteenliittämisvelvollisuus). Tällöin sen on neuvoteltava yhteenliittämisestä toisen verkkoyrityksen kanssa ehdoin, jotka eivät ole ristiriidassa
mainitulla päätöksellä asetettujen velvoitteiden kanssa.
Liikenne- ja viestintävirasto voi liittää 1 momentissa tarkoitettuun yhteenliittämisvelvollisuuteen vilpittömyyttä, kohtuullisuutta ja
määräaikoja koskevia ehtoja.
Teleyrityksen, jolle Liikenne- ja viestintävirasto on asettanut yhteenliittämisvelvollisuuden, on noudatettava 63 ja 64 §:n säännöksiä,
jos yhteenliittämisvelvollisuuden sisällöstä ei
muutoin päästä sopimukseen.

62 §
Muulla perusteella asetettava yhteenliittämisvelvollisuus
Liikenne- ja viestintävirasto voi 55 §:n mukaisella päätöksellä asettaa teleyritykselle:
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1) 61 §:n mukaisen yhteenliittämisvelvollisuuden, jos teleyritys hallitsee käyttäjien yhteyksiä viestintäverkkoon ja velvollisuuden
asettaminen on viestintäverkkojen yhteenliitettävyyden varmistamiseksi välttämätöntä; ja
2) 1 kohdassa tarkoitetun yhteenliittämisvelvollisuuden lisäksi velvollisuuden tehdä
palveluistaan yhteentoimivia toisen teleyrityksen palvelujen kanssa siinä laajuudessa kuin
se on välttämätöntä.
65 §

65 §

Puhelinverkon käytöstä perittävä korvaus

Puhelinverkon käytöstä perittävä korvaus

Yhteenliittämisvelvollisen teleyrityksen on
hinnoiteltava erikseen toiselta teleyritykseltä
perittävä korvaus verkon käytöstä puheyhteyden muodostamiseen silloin, kun yhteys muodostetaan teleyrityksen verkosta toisen teleyrityksen verkkoon (nouseva liikenne) ja
yhteys muodostetaan:
1) ilmaisnumeroon; taikka
2) palvelunumeroon tai valtakunnalliseen
tilaajanumeroon.
——————————————

Yhteenliittämisvelvollisen teleyrityksen on
hinnoiteltava erikseen toiselta teleyritykseltä
perittävä korvaus verkon käytöstä puheyhteyden muodostamiseen silloin, kun yhteys muodostetaan teleyrityksen verkosta toisen teleyrityksen verkkoon (nouseva liikenne) ja
yhteys muodostetaan:
1) ilmaisnumeroon; taikka
2) palvelunumeroon.

67 §

67 §

Käyttöoikeuden luovutusvelvollisuuteen liittyvät tekniset velvoitteet

Käyttöoikeuden luovutusvelvollisuuteen liittyvät tekniset velvoitteet

Liikenne- ja viestintävirasto voi käyttöoikeuden luovutusvelvollisuutta ja yhteenliittämistä koskevassa päätöksessä asettaa teleyritykselle ja 57 §:n 2 momentissa tarkoitetulle
yritykselle sellaisia teknisiä velvoitteita ja luovutusvelvollisuuden käyttöä koskevia ehtoja,
jotka ovat välttämättömiä, jotta käyttöoikeuden luovutusvelvoite voidaan teknisesti toteuttaa.

Liikenne- ja viestintävirasto voi käyttöoikeuden luovutusvelvollisuutta ja yhteenliittämistä koskevassa päätöksessä asettaa teleyritykselle sellaisia teknisiä velvollisuuksia ja
luovutusvelvollisuuden käyttöä koskevia ehtoja, jotka ovat välttämättömiä, jotta käyttöoikeuden luovutusvelvollisuus voidaan teknisesti toteuttaa.

68 §

68 §

Syrjimättömyysvelvollisuus

Syrjimättömyysvelvollisuus

——————————————

Liikenne- ja viestintävirasto voi 53 tai 55
Liikenne- ja viestintävirasto voi 53 tai 53 a
§:n mukaisella päätöksellä asettaa teleyrityk- §:n mukaisella päätöksellä asettaa teleyrityk46
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selle ja 57 §:n 2 momentissa tarkoitetulle yritykselle käyttöoikeuden luovutusta tai yhteenliittämistä koskevan syrjimättömyysvelvollisuuden.
Syrjimättömyysvelvollisuudella tarkoitetaan velvollisuutta noudattaa hinnoittelua
(syrjimätön hinnoittelu) tai ehtoa (syrjimätön
ehto), joka kohtelee samanlaisessa tilanteessa
olevia teleyrityksiä tasapuolisesti. Jos teleyritys tai 57 §:n 2 momentissa tarkoitettu yritys
käyttää tiettyä palvelua itse tai tarjoaa sitä tytäryhtiölleen tai muulle sellaiselle taholle, sen
on tarjottava vastaavaa palvelua vastaavin ehdoin ja vastaavanlaatuisena kilpailevalle teleyritykselle.

selle käyttöoikeuden luovutusta tai yhteenliittämistä koskevan syrjimättömyysvelvollisuuden.

69 §

69 §

Avoimuutta koskevat velvollisuudet

Avoimuutta koskevat velvollisuudet

Liikenne- ja viestintävirasto voi 53 tai 55
§:n mukaisella päätöksellä asettaa teleyritykselle ja 57 §:n 2 momentissa tarkoitetulle yritykselle avoimuutta koskevia velvollisuuksia,
joiden mukaan teleyrityksen on julkaistava
käyttöoikeuden luovuttamisen tai yhteenliittämisen kannalta merkitykselliset tiedot, kuten
palvelun toimitusehdot, tekniset eritelmät,
hinnasto sekä tehdyt sopimukset siltä osin,
kun ne eivät sisällä liikesalaisuuksia tai luottamuksellisia tietoja.
Jos teleyritykselle tai 57 §:n 2 momentissa
tarkoitetulle yritykselle on asetettu 68 §:ssä
tarkoitettu syrjimättömyysvelvollisuus, sille
voidaan asettaa velvollisuus julkaista käyttöoikeutta tai yhteenliittämistä koskeva viitetarjous. Viitetarjouksen on oltava niin yksilöity,
etteivät käyttöoikeuden pyytäjät joudu maksamaan tuotteista, jotka eivät ole tarjottavan
palvelun kannalta välttämättömiä.
Sen estämättä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, Liikenne- ja viestintäviraston on velvoitettava yritys julkaisemaan viitetarjous, jos
teleyritykselle on asetettu velvollisuus luovuttaa käyttöoikeus viestintäverkkoon tai sen
osaan. Tällaisen viitetarjouksen tulee sisältää
vähintään käyttöoikeuden luovuttamisen kannalta merkitykselliset tiedot.

Liikenne- ja viestintävirasto voi 53 tai 53 a
§:n mukaisella päätöksellä asettaa teleyritykselle avoimuutta koskevia velvollisuuksia,
joiden mukaan teleyrityksen on julkaistava
käyttöoikeuden luovuttamisen tai yhteenliittämisen kannalta merkitykselliset tiedot, kuten
kirjanpitotiedot, tarjonnan ja käytön ehdot,
tekniset eritelmät, verkon ominaisuudet ja
odotettavissa oleva kehitys, hinnasto sekä tehdyt sopimukset siltä osin, kun ne eivät sisällä
liikesalaisuuksia tai luottamuksellisia tietoja.
Jos teleyritykselle on asetettu 68 §:ssä tarkoitettu syrjimättömyysvelvollisuus, sille voidaan asettaa velvollisuus julkaista käyttöoikeutta tai yhteenliittämistä koskeva viitetarjous. Viitetarjouksen on oltava niin yksilöity,
etteivät käyttöoikeuden pyytäjät joudu maksamaan tuotteista, jotka eivät ole tarjottavan palvelun kannalta välttämättömiä.

Syrjimättömyysvelvollisuudella tarkoitetaan velvollisuutta noudattaa hinnoittelua
(syrjimätön hinnoittelu) tai ehtoa (syrjimätön
ehto), joka kohtelee samanlaisessa tilanteessa
olevia teleyrityksiä tasapuolisesti. Jos teleyritys käyttää tiettyä palvelua itse tai tarjoaa sitä
tytäryhtiölleen tai muulle sellaiselle taholle,
sen on tarjottava vastaavaa palvelua vastaavin
ehdoin ja vastaavanlaatuisena kilpailevalle teleyritykselle.

Sen estämättä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, Liikenne- ja viestintäviraston on velvoitettava yritys julkaisemaan viitetarjous, jos
teleyritykselle on asetettu velvollisuus luovuttaa käyttöoikeus viestintäverkkoon tai sen
osaan. Liikenne- ja viestintäviraston on otettava mahdollisimman tarkasti huomioon Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviran-
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omaisten yhteistyöelimen suuntaviivat ja tarvittaessa varmistettava, että keskeiset suorituskykyindikaattorit ja vastaavat palvelutasot
määritellään.
71 §

71 §

Käyttöoikeuden ja yhteenliittämisen hinnoittelua koskevat velvollisuudet

Käyttöoikeuden ja yhteenliittämisen hinnoittelua koskevat velvollisuudet

——————————————
Asettaessaan 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun velvollisuuden noudattaa kustannussuuntautunutta hinnoittelua, Liikenne- ja viestintävirasto voi velvoittaa huomattavan markkinavoiman yrityksen myös noudattamaan
säännellyn tuotteen tai palvelun hinnoittelussa
Liikenne- ja viestintäviraston etukäteen määrittämää enimmäishintaa. Enimmäishinta voidaan asettaa, jos hinnoitteluvelvoitteen vastainen hinnoittelu aiheuttaisi vakavaa haittaa kyseisillä markkinoilla eikä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua velvoitetta voida pitää riittävänä kilpailun esteiden poistamiseksi tai kilpailun edistämiseksi näillä markkinoilla.
Enimmäishinta voidaan asettaa enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Edellä 1–4 momentissa tarkoitettujen hinnoitteluvelvollisuuksien tulee:
1) edistää viestintämarkkinoiden tehokkuutta ja kestävää kilpailua;
2) tuottaa hyötyä viestintäpalvelujen käyttäjille;
3) olla kohtuullisia suhteessa niillä tavoiteltaviin päämääriin;
4) kannustaa yritystä investointeihin tulevaisuudessa; ja
5) sallia kohtuullinen tuotto säänneltyyn toimintaan sitoutuneelle pääomalle.

——————————————
Asettaessaan 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun velvollisuuden noudattaa kustannussuuntautunutta hinnoittelua, Liikenne- ja viestintävirasto voi velvoittaa huomattavan markkinavoiman yrityksen myös noudattamaan
säännellyn tuotteen tai palvelun hinnoittelussa
Liikenne- ja viestintäviraston etukäteen määrittämää enimmäishintaa. Enimmäishinta voidaan asettaa, jos hinnoitteluvelvollisuuden
vastainen hinnoittelu aiheuttaisi vakavaa haittaa kyseisillä markkinoilla eikä 2 momentin 1
kohdassa tarkoitettua velvollisuutta voida pitää riittävänä kilpailun esteiden poistamiseksi
tai kilpailun edistämiseksi näillä markkinoilla.
Enimmäishinta voidaan asettaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.
Edellä 1-4 momentissa tarkoitettujen hinnoitteluvelvollisuuksien tulee:
1) edistää viestintämarkkinoiden tehokkuutta ja kestävää kilpailua;
2) tuottaa hyötyä viestintäpalvelujen käyttäjille;
3) olla kohtuullisia suhteessa niillä tavoiteltaviin päämääriin;
4) kannustaa yritystä investointeihin tulevaisuudessa; ja
5) sallia kohtuullinen tuotto säänneltyyn toimintaan sitoutuneelle pääomalle ottaen huomioon investointiin liittyvät riskit.

72 §
Muun kuin huomattavan markkinavoiman perusteella asetettava hinnoitteluvelvoite
Liikenne- ja viestintävirasto voi 55 §:n mukaisella päätöksellään asettaa teleyritykselle
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ja 57 §:n 2 momentissa tarkoitetulle yritykselle velvollisuuden noudattaa käyttöoikeuden
luovutuksessa tai yhteenliittämisessä 71 §:n
2–5 momentissa tarkoitettuja hinnoitteluvelvollisuuksia, jos se on välttämätöntä käyttöoikeuden luovutuksen tai yhteenliittämisen turvaamiseksi.
74 §

74 §

Kustannuslaskentajärjestelmä

Kustannuslaskentajärjestelmä

Liikenne- ja viestintävirasto voi 53 tai 55
§:n mukaisella päätöksellä asettaa teleyritykselle tai 57 §:n 2 momentissa tarkoitetulle yritykselle velvollisuuden käyttää kustannuslaskentajärjestelmää, jos se on tarpeen yritykselle asetetun hinnoitteluvelvollisuuden valvomiseksi.
Yritys saa itse valita käyttämänsä kustannuslaskentajärjestelmän. Yrityksen on laadittava kustannuslaskentajärjestelmästä Liikenne- ja viestintävirastolle kuvaus, josta käyvät ilmi vähintään kustannusten pääluokat ja
ne säännöt, joiden mukaan kustannukset kohdennetaan.

Liikenne- ja viestintävirasto voi 53 tai 53 a
§:n mukaisella päätöksellä asettaa teleyritykselle velvollisuuden käyttää kustannuslaskentajärjestelmää, jos se on tarpeen yritykselle
asetetun hinnoitteluvelvollisuuden valvomiseksi.

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä kustannuslaskentajärjestelmän avulla kerättävistä tiedoista ja kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksesta. Määräykset voivat koskea:
1) kustannuslaskentajärjestelmän ja hinnoittelun välisen yhteyden osoittamisessa välttämättömiä tietoja;

2) kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen sisältöä ja muotoa;

Yritys saa itse määrittää käyttämänsä kustannuslaskentajärjestelmän, ellei Liikenne- ja
viestintävirasto aseta yritykselle 53 tai 53 a
§:n nojalla säänneltyjen tuotteiden tai palvelujen osalta kustannuslaskentajärjestelmää
koskevia vaatimuksia kustannusten kohdentamisesta pääluokkiin, jos se on tarpeen yritykselle asetetun hinnoitteluvelvollisuuden valvomiseksi. Yrityksen tulee laatia käyttämästään kustannuslaskentajärjestelmästä Liikenne- ja viestintävirastolle kuvaus, josta käyvät ilmi vähintään kustannusten pääluokat ja
ne säännöt, joiden mukaan kustannukset kohdennetaan.
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä kustannuslaskentajärjestelmän avulla kerättävistä tiedoista, kustannusten pääluokista sekä kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksesta. Määräykset voivat
koskea:
1) kustannuslaskentajärjestelmän ja hinnoittelun välisen yhteyden osoittamisessa välttämättömiä tietoja;
2) kustannusten kohdentamisesta pääluokkiin ja sääntöjä, joiden mukaan kustannukset
kohdennetaan;
3) kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen sisältöä ja muotoa;
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3) kustannuslaskentajärjestelmän kuvauk4) kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksen toimittamista Liikenne- ja viestintäviras- sen toimittamista Liikenne- ja viestintävirastolle.
tolle.
75 §

75 §

Kustannuslaskentajärjestelmän valvonta

Kustannuslaskentajärjestelmän valvonta

Yrityksen tulee valita tilintarkastuslaissa (1141/2015) tarkoitettu tilintarkastaja
tarkastamaan yrityksen kustannuslaskentajärjestelmä yrityksen tilintarkastuksen yhteydessä. Tilintarkastajan on laadittava tarkastuksesta kertomus. Yrityksen on toimitettava
kertomus Liikenne- ja viestintävirastolle yrityksen tilikauden päättymistä seuraavan elokuun loppuun mennessä.
——————————————
Liikenne- ja viestintäviraston on julkaistava
vuosittain kertomus siitä, miten kustannuslaskentajärjestelmiä noudatetaan yrityksissä.

Yrityksen tulee valita tilintarkastuslaissa
(1141/2015) tarkoitettu tilintarkastaja tarkastamaan yrityksen kustannuslaskentajärjestelmä yrityksen tilintarkastuksen yhteydessä.
Tilintarkastajan on laadittava tarkastuksesta
kertomus. Yrityksen on julkaistava kertomus
ja toimitettava se pyydettäessä Liikenne- ja
viestintävirastolle yrityksen tilikauden päättymistä seuraavan elokuun loppuun mennessä.
——————————————
(kumotaan)

77 §

77 §

Omistajanvaihdosta koskeva ilmoitusvelvollisuus

Omistajanvaihdosta koskeva ilmoitusvelvollisuus

Huomattavan markkinavoiman yrityksen on
ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle
etukäteen ja viipymättä aikeestaan siirtää paikallisverkkonsa tai huomattavan osan siitä perustamalleen erilliselle liiketoimintayksikölle
tai erilliselle oikeushenkilölle, jolla on eri
omistaja.

Huomattavan markkinavoiman yrityksen
on ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle
viimeistään kolme kuukautta etukäteen aikeestaan siirtää paikallisverkkonsa tai huomattavan osan siitä perustamalleen erilliselle
liiketoimintayksikölle tai erilliselle oikeushenkilölle, jolla on eri omistaja. Huomattavan
markkinavoiman yrityksen on lisäksi ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle tätä aietta
koskevista muutoksista sekä omistajanvaihdoksen lopputuloksesta.
Huomattavan markkinavoiman yritys, joka
suorittaa 1 momentin mukaisen omistajanvaihdoksen, voi tarjota 81 a §:n mukaisessa
menettelyssä hyväksyttäviä riittävän yksityiskohtaisia sitoumuksia käyttöoikeusehdoista,
joita sovelletaan sen verkkoon tosiasiallisen
ja syrjimättömän käyttöoikeuden varmistamiseksi.
Liikenne- ja viestintäviraston on ilmoitukLiikenne- ja viestintäviraston on ilmoituksen vastaanotettuaan tehtävä uusi 52 §:n mu- sen vastaanotettuaan tehtävä uusi 52 §:n mu50
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kainen markkina-analyysi kyseiseen viestintäverkkoon liittyvillä markkinoilla, jos luovutuksella on merkittävä vaikutus kyseisillä
markkinoilla.

kainen markkina-analyysi kyseiseen viestintäverkkoon liittyvillä markkinoilla, jos luovutuksella on merkittävä vaikutus kyseisillä
markkinoilla. Liikenne- ja viestintäviraston
on markkina-analyysia tehdessään huomioitava 2 momentin mukaiset sitoumukset. Liikenne- ja viestintävirasto voi päätöksellään
tehdä 2 momentin mukaisista sitoumuksista
sitovia osittain tai kokonaan.
Liikenne- ja viestintävirasto voi asettaa
omistajanvaihdoksen kohteena olevalle verkolle 53 §:n mukaisia velvollisuuksia, jos 3
momentin mukaiset sitoumukset eivät riitä
edistämään lain tavoitteita.

80 §

80 §

Tietojen luottamuksellisuus teleyritysten välillä

Tietojen luottamuksellisuus teleyritysten välillä

Teleyritys saa käyttää 7 ja 8 luvun käyttöoikeuden luovutuksen, 9 luvun yhteenliittämisen yhteydessä ja 79 §:n nojalla saatuja toista
teleyritystä koskevia tietoja vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne on teleyritykselle annettu. Tietoja saavat teleyrityksessä käsitellä
ainoastaan ne, jotka tarvitsevat tietoja välttämättä työssään. Tietoja on muutoinkin käsiteltävä siten, ettei toisen teleyrityksen liikesalaisuuksia vaaranneta.

Teleyritys saa käyttää 7–9 ja 7 a luvun mukaista käyttöoikeuden luovutusta tai yhteenliittämistä koskevien neuvottelujen yhteydessä
ja 79 §:n nojalla saatuja toista teleyritystä koskevia tietoja vain siihen tarkoitukseen, jota
varten ne on teleyritykselle annettu. Tietoja
saavat teleyrityksessä käsitellä ainoastaan ne,
jotka tarvitsevat tietoja välttämättä työssään.
Tietoja on muutoinkin käsiteltävä siten, ettei
toisen teleyrityksen liikesalaisuuksia vaaranneta.
——————————————

——————————————

81 a §
Huomattavan markkinavoiman yrityksiä koskeva sitoutumismenettely
Liikenne- ja viestintävirasto voi huomattavan markkinavoiman yrityksen hakemuksesta
määrätä osin tai kokonaan sitovaksi huomattavan markkinavoiman yrityksen tekemiä
käyttöoikeusehtoihin tai investointiehtoihin
liittyviä sitoumuksia, jotka voivat liittyä esimerkiksi:
1) yhteistyöjärjestelyihin, jotka saattavat
vaikuttaa 53 §:ssä tarkoitettujen velvollisuuksien asettamisen arviointiin;
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2) 81 b §:ssä tarkoitettuihin yhteisinvestointisopimuksiin; tai
3) 77 §:ssä tarkoitettuihin omistajanvaihdoksiin.
Liikenne- ja viestintäviraston on tehtävä
yrityksen hakemuksen perusteella markkinatesti liittyen erityisesti sitoumukseen liitettyihin ehtoihin. Liikenne- ja viestintäviraston
ei tarvitse tehdä markkinatestiä, jos huomattavan markkinavoiman yrityksen sitoumus ei
selkeästi täytä tämän pykälän mukaisia ehtoja
tai edellytyksiä.
Liikenne- ja viestintäviraston on arvioidessaan 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua yhteistyöjärjestelyä otettava erityisesti huomioon:
1) näyttö tarjottujen sitoumusten oikeudenmukaisuudesta ja kohtuullisuudesta;
2) tarjottujen sitoumusten avoimuus kaikille
markkinaosallistujille;
3) käyttöoikeuksien asettaminen viipymättä
saataville oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja
syrjimättömin ehdoin ennen vähittäispalveluiden käyttöönottoa; ja
4) tarjottujen sitoumusten yleinen riittävyys
liittyen kestävän kilpailun mahdollistamiseen
ja erittäin suuren kapasiteetin verkkojen yhteistyössä tapahtuvan käyttöönoton edistämiseen loppukäyttäjien edun turvaamiseksi.
Huomattavan markkinavoiman yrityksen sitoumuksen on sisällettävä riittävän yksityiskohtaiset tiedot, jotta Liikenne- ja viestintävirasto pystyy tekemään niiden pohjalta 2 momentin mukaisen arvioinnin.
Liikenne- ja viestintävirasto voi päätöksellään asettaa 1 momentin mukaiset järjestelyt
sitoviksi määräajaksi. Lain 81 b §:n mukaisia
yhteisinvestointeja koskevat sitoumukset voidaan määrätä sitoviksi vähintään seitsemäksi
vuodeksi. Liikenne- ja viestintäviraston on arvioitava sitoumusten sitovuuden jatkamista,
kun niitä koskeva määräaika päättyy.
Liikenne- ja viestintäviraston on 52 §:ssä
tarkoitettua markkina-analyysia tehdessään
huomioitava tämän 5 momentin mukaisesti sitovaksi asettamansa sitoumukset.
81 b §
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Yhteisinvestoinnit erittäin suuren kapasiteetin verkkoihin
Liikenne- ja viestintävirasto voi päätöksellään asettaa huomattavan markkinavoiman
yrityksen ja yhden tai useamman muun teleyrityksen välisen valokuituelementeistä loppukäyttäjän tiloihin tai tukiasemaan asti koostuvaa erittäin suuren kapasiteetin verkkoa
koskevan yhteisinvestointisopimuksen sitovaksi, jos se täyttää tässä pykälässä säädetyt
edellytykset. Liikenne- ja viestintävirasto ei
saa asettaa sitovan yhteisinvestointisopimuksen mukaiselle verkolle lain 53 ja 54 §:n nojalla asetettavia velvollisuuksia.
Poiketen siitä mitä 1 momentissa säädetään,
Liikenne- ja viestintävirasto voi perustelluissa
tapauksia asettaa 8–10 luvun nojalla asetettavia velvollisuuksia, jos se toteaa, että velvollisuuksien asettaminen on välttämätöntä markkinoilla olevien merkittävien kilpailuongelmien ratkaisemiseksi näiden markkinoiden
erityispiirteiden vuoksi.
Liikenne- ja viestintävirasto voi asettaa yhteisinvestointisopimuksen 81 a §:n mukaisessa menettelyssä 1 momentin mukaisesti sitovaksi, jos yhteisinvestointia koskeva tarjous
täyttää vähintään seuraavat edellytykset:
1) yhteisinvestointia koskeva tarjous on ollut syrjimättömästi avoin kaikille teleyrityksille missä tahansa verkon käyttöiän vaiheessa;
2) verkon yhteisinvestoijat voivat tosiasiallisesti kilpailla tuotantoketjun loppupään
markkinoilla;
3) yhteisinvestoijat saavat oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin ja
edellytyksin yhteisinvestoinnin kohteena olevan verkon täyden kapasiteetin käyttöoikeuden;
4) yhteisinvestoijat voivat osallistua yhteisinvestointiin arvoltaan ja ajoitukseltaan
joustavalla osuudella, jota on mahdollista
kasvattaa tulevaisuudessa;
5) yhteisinvestoijat saavat vastavuoroiset
oikeudet oikeudenmukaisin ja kohtuullisin eh-
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doin ja edellytyksin yhteisinvestoinnin kohteena olevaan verkkoon sen jälkeen, kun
verkko on otettu käyttöön;
6) tarjouksessa vahvistetaan etukäteen yhteisinvestointihankkeen etenemissuunnitelma;
7) yhteisinvestoinnissa saavutetut oikeudet
on mahdollista siirtää eteenpäin samoin oikeuksin; ja
8) yhteisinvestointia koskeva tarjous on
tehty vilpittömässä mielessä.
Huomattavan markkinavoiman yrityksen on
julkaistava tarjous yhteisinvestointiin hyvissä
ajoin, muiden kuin 53 a §:n mukaisten ainoastaan tukkumarkkinoilla toimivien yritysten
osalta vähintään kuusi kuukautta ennen verkon käyttöönottoa. Yhteisinvestointia koskevan tarjous on julkaistava yrityksen verkkosivuilla, josta sen on olla saatavilla ja helposti
havaittavissa, minkä lisäksi yksityiskohtaiset
tiedot tarjousta koskien on annettava viipymättä.
Huomattavan markkinavoiman yritys voi sisällyttää tarjoukseen kohtuullisia ehtoja,
jotka liittyvät yritysten taloudelliseen valmiuteen osallistua yhteisinvestointiin.
Jos yhteisinvestoinnilla korvataan huomattavan markkinavoiman yrityksen aikaisempaa
verkkoa uudella valokuituelementteihin perustuvalla verkolla, tulee sellaisten yritysten,
jotka eivät osallistu yhteisinvestointiin saada
pääsy yhteisinvestoinnin kohteena olevaan
verkkoon samoin laatua, nopeutta ja loppukäyttäjien saavutettavuutta koskevin ehdoin,
mitkä oli saatavilla vanhassa verkossa ennen
sen korvaamista yhteisinvestoinnin kohteena
olevan verkon käyttöönottoa ja mitkä Liikenne- ja viestintävirasto vahvistaa 1 momentissa tarkoitetulla päätöksellään. Liikenne- ja
viestintävirasto voi liittää 1 momentin mukaiseen päätökseen ehtoja, joilla käyttöoikeuden
laatua voidaan syrjimättömästi mukauttaa
huomioiden vähittäismarkkinoiden kehityksen
ja yhteisinvestointiin liittyvien kannustimien
säilyminen.
Liikenne- ja viestintävirasto ottaa yhteisinvestointisitoumusta arvioidessaan huomioon
Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen suuntaviivat.
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Liikenne- ja viestintävirasto voi liittää yhteisinvestointisopimukseen
huomattavan
markkinavoiman yritykselle velvollisuuden
toimittaa vuosittain vaatimuksenmukaisuusvakuutuksia.
81 c §
Huomattavan markkinavoiman yrityksen aikaisemman verkon korvaaminen tai poistaminen käytöstä
Huomattavan markkinavoiman yrityksen on
ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle,
kun se aikoo poistaa käytöstä tai korvata uudella verkolla olemassa olevaa verkkoaan tai
sen osia. Ilmoitus on toimitettava Liikenne- ja
viestintävirastolle sähköisenä.
Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen käytöstä poistamisen tai korvaamisen suunniteltua aloituspäivää. Jos käytöstä poistamisen tai korvaamisen
aikataulu määräytyy huomattavan markkinavoiman yrityksestä riippumattomista syistä,
sen on ilmoitettava aiotusta korvaamisesta tai
poistamisesta viipymättä Liikenne- ja viestintävirastolle.
Ilmoitukseen on liitettävä riittävät tiedot
korvaamista tai poistamista suunnittelevasta
huomattavan markkinavoiman yrityksestä,
poistettavasta tai purettavasta verkosta sekä
suunnitelluista toimenpiteistä. Tarkempia
säännöksiä ilmoituksen sisällöstä ja sen sähköisestä tekemisestä annetaan valtioneuvoston asetuksella.
Liikenne- ja viestintävirasto voi ennen ilmoitettua aloituspäivää asettaa päätöksellään
huomattavan markkinavoiman yritykselle velvollisuuksia soveltaa läpinäkyvää aikataulua
sekä irtisanomis- tai siirtymäaikaa koskevia
ehtoja tai muita ehtoja verkkoa korvattaessa
tai poistettaessa käytöstä, jos se on tarpeen
kilpailun ja loppukäyttäjien edun turvaamiseksi.
Liikenne- ja viestintävirasto voi lisäksi ennen ilmoitettua aloituspäivää asettaa päätöksellään kohtuullisia velvollisuuksia sen varmistamiseksi, että saatavilla on vähintään
vastaavanlaatuisia vaihtoehtoisia tuotteita,
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joilla voi saada käyttöoikeuden aiemmat verkkoelementit korvaavaan parannettuun verkkoinfrastruktuuriin, jos se on tarpeen kilpailun ja loppukäyttäjien edun turvaamiseksi.
Kilpailun ja loppukäyttäjien etu ei vaadi vaihtoehtoisten tuotteiden saatavuutta etenkään tilanteessa, jossa käytöstä poistettava tai korvattava verkko ei ole ollut tosiasiallisesti käytössä.
Liikenne- ja viestintävirasto voi peruuttaa
53 ja 54 §:n perusteella asetetut velvollisuudet niiltä verkon osilta, jotka ovat ilmoitettu
käytöstä poistettavaksi tai korvattavaksi, jos
käyttöoikeuden tarjoaja on:
1) vahvistanut asianmukaiset edellytykset
siirtymälle muun muassa asettamalla saataville vähintään vastaavanlaatuisen vaihtoehtoisen käyttöoikeustuotteen, joka mahdollistaa samojen loppukäyttäjien saavuttamisen
kuin olemassa olevassa infrastruktuurissa; ja
2) noudattanut tämän pykälän mukaisia
sekä Liikenne- ja viestintäviraston 2 ja 3 momentin perusteella asettamia edellytyksiä ja
menettelyitä.
82 §

82 §

Markkinamäärittelyä, markkina-analyysiä ja
huomattavaa markkinavoimaa koskeva kuuleminen

Markkinamäärittelyä, markkina-analyysiä ja
huomattavaa markkinavoimaa koskeva kuuleminen

Liikenne- ja viestintäviraston on varattava
komissiolle ja Euroopan sähköisen viestinnän
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimelle tilaisuus antaa lausuntonsa kuukauden määräajassa ennen ETA-valtioiden väliseen kauppaan vaikuttavaa:

Liikenne- ja viestintäviraston on varattava
komissiolle, Euroopan sähköisen viestinnän
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimelle ja
muiden ETA-valtioiden sääntelyviranomaisille tilaisuus antaa lausuntonsa kuukauden
määräajassa ennen ETA-valtioiden väliseen
kauppaan vaikuttavaa:
1) komission suosituksesta poikkeavaa
1) komission suosituksesta poikkeavaa
markkinamäärittelyä;
markkinamäärittelyä;
2) markkina-analyysiä;
2) markkina-analyysiä;
3) huomattavaa markkinavoimaa koskevaa
3) huomattavaa markkinavoimaa koskevaa
päätöstä;
päätöstä;
4) 76 §:ssä tarkoitettua päätöstä.
4) 76 §:ssä tarkoitettua päätöstä;
5) 55 §:ssä tarkoitettua muun kuin huomattavan markkinavoiman yritystä koskevaa päätöstä;
6) 270 §:ssä tarkoitettua velvollisuuden
poistamista koskevaa päätöstä.
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Liikenne- ja viestintäviraston on lykättävä 1
momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä
kahdella kuukaudella, jos komissio ilmoittaa
pitävänsä päätösehdotusta Euroopan unionin
oikeuden vastaisena. Liikenne- ja viestintäviraston on kuuden kuukauden kuluessa komission ilmoituksesta peruttava 1 momentissa
tarkoitettu päätöksensä tai muutettava sitä, jos
komissio tätä vaatii.
Jos Liikenne- ja viestintävirasto muuttaa 1
momentissa tarkoitettua päätösehdotusta komission vaatimuksesta, Liikenne- ja viestintäviraston on varattava niille asianosaisille, joiden oikeutta tai etua päätös koskee, mahdollisuus antaa lausuntonsa muutetusta päätösehdotuksesta. Liikenne- ja viestintäviraston on
lopullista päätöstä tehdessään otettava asianmukaisesti huomioon myös 1 momentissa tarkoitetut lausunnot. Liikenne- ja viestintäviraston on annettava päätös tiedoksi komissiolle.

Liikenne- ja viestintäviraston on lykättävä 1
momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä
kahdella kuukaudella, jos komissio ilmoittaa
pitävänsä päätösehdotusta Euroopan unionin
oikeuden vastaisena tai katsovansa sen muodostavan esteen sisämarkkinoille. Liikenneja viestintäviraston on kuuden kuukauden kuluessa komission ilmoituksesta peruttava 1
momentissa tarkoitettu päätöksensä tai muutettava sitä, jos komissio tätä vaatii.
Jos Liikenne- ja viestintävirasto muuttaa 1
momentissa tarkoitettua päätösehdotusta komission vaatimuksesta, Liikenne- ja viestintäviraston on varattava niille asianosaisille, joiden oikeutta tai etua päätös koskee, mahdollisuus antaa lausuntonsa muutetusta päätösehdotuksesta 310 §:n mukaisesti sekä tehtävä
uusi 1 momentin mukainen ilmoitus komissiolle. Liikenne- ja viestintäviraston on lopullista päätöstä tehdessään otettava mahdollisimman tarkasti huomioon myös 1 momentissa tarkoitetut lausunnot. Liikenne- ja viestintäviraston on annettava päätös tiedoksi komissiolle ja Euroopan sähköisen viestinnän
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimelle.
Liikenne- ja viestintäviraston on tehtävä 1
momentin mukainen ilmoitus yhdessä toisen
ETA-valtion sääntelyviranomaisen kanssa,
jos markkinamäärittely on laadittu toisen
ETA-valtion sääntelyviranomaisen kanssa 52
§:n 7 momentin mukaisesti.

83 §

83 §

Yrityksille asetettavaa velvoitetta koskeva
kuuleminen

Yrityksille asetettavaa velvoitetta koskeva
kuuleminen

Liikenne- ja viestintäviraston on varattava
komissiolle ja Euroopan sähköisen viestinnän
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimelle tilaisuus antaa lausuntonsa kuukauden määräajassa ennen ETA-valtioiden väliseen kauppaan vaikuttavaa päätöstä, jolla Liikenne- ja
viestintävirasto asettaa huomattavan markkinavoiman perusteella tai muulla perusteella
8–10 luvussa tarkoitetut velvoitteet lukuun ottamatta 57 §:n 1 momentin 4 kohtaan taikka
58 tai 76 §:ään perustuvaa päätöstä.

Liikenne- ja viestintäviraston on varattava
komissiolle ja Euroopan sähköisen viestinnän
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimelle tilaisuus antaa lausuntonsa kuukauden määräajassa ennen ETA-valtioiden väliseen kauppaan vaikuttavaa päätöstä, jolla Liikenne- ja
viestintävirasto asettaa, muuttaa tai poistaa
huomattavan markkinavoiman perusteella tai
muulla perusteella 7 a ja 8–10 luvussa tarkoitetut velvoitteet lukuun ottamatta 55 f tai 76
§:ään perustuvaa päätöstä.
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Jos komissio ilmoittaa katsovansa, että Liikenne- ja viestintäviraston 1 momentissa tarkoitettu päätösehdotus muodostaisi esteen yhtenäismarkkinoille tai vakavasti epäilevänsä,
ettei Liikenne- ja viestintäviraston päätösehdotus ole Euroopan unionin oikeuden mukainen, Liikenne- ja viestintäviraston on lykättävä päätöksen tekemistä kolmella kuukaudella komission ilmoituksesta. Liikenne- ja
viestintäviraston on tällöin jatkettava päätöksen valmistelua yhteistyössä komission ja Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen kanssa.
Liikenne- ja viestintävirasto voi 2 momentissa mainitun määräajan kuluessa muuttaa
päätösehdotustaan tai perua sen. Jos Liikenneja viestintävirasto muuttaa päätösehdotustaan
tai pitää sen sellaisenaan voimassa, komissio
voi antaa Liikenne- ja viestintäviraston päätösehdotuksesta vielä ratkaisusuosituksen tai
peruuttaa 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksensa. Liikenne- ja viestintäviraston on annettava lopullinen päätöksensä tiedoksi komissiolle ja Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimelle kuukauden
kuluessa ratkaisusuosituksen antamisesta.
Määräaikaa voidaan kuitenkin jatkaa, jos se
on tarpeen asianosaisten kuulemiseksi.
Jos Liikenne- ja viestintävirasto päättää olla
muuttamatta tai perumatta päätöstä komission
suosituksesta huolimatta, sen on perusteltava
päätöksensä.

Liikenne- ja viestintäviraston on otettava
mahdollisimman tarkasti huomioon 1 momentissa tarkoitetut lausunnot.
Jos komissio ilmoittaa katsovansa, että Liikenne- ja viestintäviraston 1 momentissa tarkoitettu päätösehdotus muodostaisi esteen yhtenäismarkkinoille tai vakavasti epäilevänsä,
ettei Liikenne- ja viestintäviraston päätösehdotus ole Euroopan unionin oikeuden mukainen, Liikenne- ja viestintäviraston on lykättävä päätöksen tekemistä kolmella kuukaudella komission ilmoituksesta. Liikenne- ja
viestintäviraston on tällöin jatkettava päätöksen valmistelua yhteistyössä komission ja Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen kanssa.
Liikenne- ja viestintävirasto voi 2 momentissa mainitun määräajan kuluessa muuttaa
päätösehdotustaan tai perua sen. Jos Liikenneja viestintävirasto muuttaa päätösehdotustaan
tai pitää sen sellaisenaan voimassa, komissio
voi antaa Liikenne- ja viestintäviraston päätösehdotuksesta vielä ratkaisusuosituksen tai
peruuttaa 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksensa. Liikenne- ja viestintäviraston on annettava lopullinen päätöksensä tiedoksi komissiolle ja Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimelle kuukauden
kuluessa ratkaisusuosituksen antamisesta.
Määräaikaa voidaan kuitenkin jatkaa, jos se
on tarpeen asianosaisten kuulemiseksi.
Jos Liikenne- ja viestintävirasto päättää olla
muuttamatta tai perumatta päätöstä komission
suosituksesta huolimatta, sen on perusteltava
päätöksensä.
Poiketen siitä, mitä 4 ja 5 momentissa säädetään Liikenne- ja viestintäviraston mahdollisuudesta olla muuttamatta tai peruuttamatta
päätösehdotustaan, Liikenne- ja viestintäviraston on muutettava tai peruutettava 55 a §:n
3 momentin tai 81 b §:n mukainen päätösehdotus, jos komissio tätä päätöksellään vaatii.
Liikenne- ja viestintäviraston on varattava
1 momentin mukainen tilaisuus antaa lausunto yhdessä toisen ETA-valtion sääntelyviranomaisen kanssa, jos päätös on valmisteltu
toisen ETA-valtion sääntelyviranomaisen
kanssa 52 §:n 7 momentin mukaisesti.
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84 §

84 §

Menettely kiireellisissä tapauksissa

Menettely kiireellisissä tapauksissa

Markkinamäärittely,
markkina-analyysi
sekä Liikenne- ja viestintäviraston päätös
huomattavasta markkinavoimasta ja teleyritykselle asetettavasta velvollisuudesta voidaan tehdä komissiota ja Euroopan sähköisen
viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä kuulematta, jos toimenpide on:

Markkinamäärittely,
markkina-analyysi
sekä Liikenne- ja viestintäviraston päätös
huomattavasta markkinavoimasta ja teleyritykselle asetettavasta velvollisuudesta voidaan tehdä komissiota, Euroopan sähköisen
viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä ja muiden ETA-valtioiden sääntelyviranomaisia kuulematta, jos toimenpide on:
1) kiireellinen;
2) välttämätön kilpailun ja kuluttajien edun
turvaamiseksi;
3) tilapäinen; sekä
4) oikeassa suhteessa sillä tavoiteltavaan
päämäärään.
Liikenne- ja viestintäviraston on toimitettava 1 momentissa tarkoitettu toimenpide viipymättä tiedoksi komissiolle, Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimelle ja muiden ETA-valtioiden
sääntelyviranomaisille.

1) kiireellinen;
2) välttämätön kilpailun ja kuluttajien edun
turvaamiseksi;
3) tilapäinen; sekä
4) oikeassa suhteessa sillä tavoiteltavaan
päämäärään.
Liikenne- ja viestintäviraston on toimitettava 1 momentissa tarkoitettu toimenpide viipymättä tiedoksi komissiolle ja Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimelle.
85 §

85 §

Yleispalveluyrityksen nimeäminen

Yleispalveluyrityksen nimeäminen

——————————————
Liikenne- ja viestintäviraston on päätöksellään nimettävä yksi tai useampi teleyritys tai
yhteystietopalvelua tarjoava yritys yleispalveluyritykseksi, jos se on välttämätöntä yleispalvelun tarjonnan takaamiseksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Nimeämismenettelyn on
oltava tehokas, puolueeton, avoin ja syrjimätön. Yleispalveluyritykseksi on nimettävä
se yritys, jolla on parhaat edellytykset yleispalvelun tarjontaan.

——————————————
Liikenne- ja viestintäviraston on päätöksellään nimettävä yksi tai useampi teleyritys
yleispalveluyritykseksi, jos se on välttämätöntä yleispalvelun tarjonnan takaamiseksi
tietyllä maantieteellisellä alueella. Nimeämismenettelyn on oltava tehokas, puolueeton,
avoin ja syrjimätön. Nimeämismenettelyssä
on tarvittaessa huomioitava myös 51 a §:n
mukaiset maantieteelliset kartoitukset. Yleispalveluyritykseksi on nimettävä se yritys,
jolla on parhaat edellytykset yleispalvelun tarjontaan.
——————————————

——————————————
86 §

86 §

Yleisiä puhelinpalveluja koskeva yleispalveluvelvollisuus

Yleisiä puhelinpalveluja koskeva yleispalveluvelvollisuus
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Teleyritys, jonka Liikenne- ja viestintävirasto on 85 §:ssä tarkoitetulla tavalla nimennyt yleisissä puhelinpalveluissa yleispalveluyritykseksi, on velvollinen tarjoamaan maantieteellisestä paikasta riippumatta keskimääräisen käyttäjän kannalta kohtuullisella hinnalla liittymän yleiseen viestintäverkkoon
käyttäjän tai tilaajan vakinaisessa asuin- tai
sijaintipaikassa. Teleyrityksen on toimitettava
liittymä kohtuullisessa ajassa tilauksesta.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin vammaisten erityistarpeista. Ennen
asetuksen antamista Liikenne- ja viestintäviraston on tarvittaessa laadittava niistä selvitys.
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten liittymä on
teknisesti toteutettava tai mitä teknisiä ominaisuuksia liittymässä on oltava, jotta myös
vammaiset voivat sitä käyttää.

Teleyritys, jonka Liikenne- ja viestintävirasto on 85 §:ssä tarkoitetulla tavalla nimennyt yleisissä puhelinpalveluissa yleispalveluyritykseksi, on velvollinen tarjoamaan maantieteellisestä paikasta riippumatta keskimääräisen käyttäjän kannalta kohtuullisella hinnalla liittymän yleiseen viestintäverkkoon
käyttäjän, pk-yrityksen tai voittoa tavoittelemattoman yhteisön vakinaisessa asuin- tai sijaintipaikassa. Teleyrityksen on toimitettava
liittymä kohtuullisessa ajassa tilauksesta.
Tarjottavan liittymän on oltava sellainen,
että kaikki, myös vammaiset, voivat käyttää
hätäpalveluja, soittaa ja vastaanottaa kotimaan ja ulkomaan puheluita sekä käyttää
muita tavanomaisia puhelinpalveluja. Tarjottavan liittymän on oltava saatavilla myös ilman pakollisia lisäpalveluita tai -toimintoja.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin vammaisten erityistarpeista. Ennen
asetuksen antamista Liikenne- ja viestintäviraston on tarvittaessa laadittava niistä selvitys.
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten liittymä on
teknisesti toteutettava tai mitä teknisiä ominaisuuksia liittymässä on oltava, jotta myös
vammaiset voivat sitä käyttää.

87 §

87 §

Internetyhteyspalvelua koskeva yleispalveluvelvollisuus

Internetyhteyspalvelua koskeva yleispalveluvelvollisuus

Tarjottavan liittymän on oltava sellainen,
että kaikki, myös vammaiset, voivat käyttää
hätäpalveluja, soittaa ja vastaanottaa kotimaan ja ulkomaan puheluita sekä käyttää
muita tavanomaisia puhelinpalveluja.

Teleyritys, jonka Liikenne- ja viestintävirasto on 85 §:ssä tarkoitetulla tavalla nimennyt internetyhteyspalvelussa yleispalveluyritykseksi, on velvollinen tarjoamaan maantieteellisestä paikasta riippumatta keskimääräisen käyttäjän kannalta kohtuullisella hinnalla
liittymän yleiseen viestintäverkkoon käyttäjän
tai tilaajan vakinaisessa asuin- tai sijaintipaikassa. Teleyrityksen on toimitettava liittymä
kohtuullisessa ajassa tilauksesta.

Teleyritys, jonka Liikenne- ja viestintävirasto on 85 §:ssä tarkoitetulla tavalla nimennyt internetyhteyspalvelussa yleispalveluyritykseksi, on velvollinen tarjoamaan maantieteellisestä paikasta riippumatta keskimääräisen käyttäjän kannalta kohtuullisella hinnalla
liittymän yleiseen viestintäverkkoon käyttäjän, pk-yrityksen tai voittoa tavoittelemattoman yhteisön vakinaisessa asuin- tai sijaintipaikassa. Tarjottavan liittymän on oltava saatavilla myös ilman pakollisia lisäpalveluita tai
-toimintoja. Teleyrityksen on toimitettava liittymä kohtuullisessa ajassa tilauksesta.
Tarjottavan liittymän on mahdollistettava kaiTarjottavan liittymän on mahdollistettava
kille käyttäjille ja tilaajille tarkoituksenmukai- kaikille käyttäjille ja tilaajille tarkoituksenmu60
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nen internetyhteys, ottaen huomioon käyttäjien ja tilaajien enemmistön käytössä oleva
yhteysnopeus, tekninen toteutettavuus ja kustannukset.

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten liittymä on
teknisesti toteutettava tai mitä teknisiä ominaisuuksia liittymässä on oltava.

kainen internetyhteys, ottaen huomioon käyttäjien ja tilaajien enemmistön käytössä oleva
yhteysnopeus, tekninen toteutettavuus ja kustannukset. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin EU1972/2018 liitteessä V määriteltyjen palveluiden tulee olla käytettävissä
tarjottavalla liittymällä.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta. Ennen asetuksen antamista
Liikenne- ja viestintäviraston on tarvittaessa
laadittava selvitys tiedonsiirtopalvelujen
markkinoista, käyttäjien ja tilaajien enemmistön käytössä olevasta yhteysnopeudesta ja
teknisestä kehitystasosta sekä arvio sääntelyn
taloudellisista vaikutuksista teleyrityksille.
Liikenne- ja viestintäviraston tulee selvityksessä huomioida myös Euroopan sähköisen
viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen tarkoituksenmukaisen internetyhteyspalvelun määrittelemisen parhaita käytäntöjä koskeva raportti.
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten liittymä on
teknisesti toteutettava tai mitä teknisiä ominaisuuksia liittymässä on oltava.

88 §

88 §

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella
säädetään tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta. Ennen asetuksen antamista Liikenne- ja viestintäviraston
on tarvittaessa laadittava selvitys tiedonsiirtopalvelujen markkinoista, käyttäjien ja tilaajien
enemmistön käytössä olevasta yhteysnopeudesta ja teknisestä kehitystasosta sekä arvio
sääntelyn taloudellisista vaikutuksista teleyrityksille.

Liittymän tarjoamista koskevat muut oikeudet Liittymän tarjoamista koskevat muut oikeudet
ja velvollisuudet
ja velvollisuudet
Yleispalveluyritys voi tarjota 86 ja 87 §:ssä
Yleispalveluyritys voi tarjota 86 ja 87 §:ssä
tarkoitettuja palveluja myös useamman liitty- tarkoitettuja palveluja myös useamman liittymän välityksellä, jos siitä ei aiheudu tilaajalle män välityksellä, jos siitä ei aiheudu käyttäja käyttäjälle kohtuuttomia lisäkustannuksia. jälle, pk-yritykselle tai voittoa tavoittelemattomalle yhteisölle kohtuuttomia lisäkustannuksia.
Yleispalveluyrityksen on tarjottava tilaajana
Yleispalveluyrityksen on tarjottava tilaajana
olevalle luonnolliselle henkilölle mahdolli- olevalle luonnolliselle henkilölle mahdollisuus maksaa 86 ja 87 §:ssä tarkoitetun liitty- suus maksaa 86 ja 87 §:ssä tarkoitetun liittymän rakentamisesta johtuva korvaus useam- män rakentamisesta johtuva korvaus useammassa maksuerässä. Yleispalveluyritys saa massa maksuerässä. Yleispalveluyritys saa
kieltäytyä velvollisuudestaan vain, jos kiel- kieltäytyä velvollisuudestaan vain, jos kieltäytymiselle on tilaajana olevan luonnollisen täytymiselle on tilaajana olevan luonnollisen
henkilön maksukykyyn liittyvä painava pe- henkilön maksukykyyn liittyvä painava peruste.
ruste.
Yleispalveluyrityksellä on oikeus kieltäytyä
Yleispalveluyrityksellä on oikeus kieltäytyä
tekemästä tilaajan kanssa sopimusta 86 ja 87 tekemästä käyttäjän, pk-yrityksen tai voittoa
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§:ssä tarkoitetusta liittymästä, jos tilaaja on
asetettu syytteeseen tai viimeisen vuoden aikana tuomittu jonkin teleyrityksen liittymää
hyväksi käyttäen tehdystä tietoliikenteen häirinnästä taikka jos tilaajalla on yleispalveluyrityksen tarjoaman toisen liittymän käytöstä
aiheutuneita maksamattomia, erääntyneitä ja
riidattomia velkoja.

tavoittelemattoman yhteisön kanssa sopimusta 86 ja 87 §:ssä tarkoitetusta liittymästä,
jos tämä on asetettu syytteeseen tai viimeisen
vuoden aikana tuomittu jonkin teleyrityksen
liittymää hyväksi käyttäen tehdystä tietoliikenteen häirinnästä taikka jos tilaajalla on
yleispalveluyrityksen tarjoaman toisen liittymän käytöstä aiheutuneita maksamattomia,
erääntyneitä ja riidattomia velkoja.

89 §
Yhteystietopalveluja koskeva yleispalveluvelvollisuus
Yritys, jonka Liikenne- ja viestintävirasto on (kumotaan)
85 §:ssä tarkoitetulla tavalla nimennyt numeropalvelussa tai puhelinluettelopalvelussa
yleispalveluyritykseksi, on velvollinen tarjoamaan käyttäjien ja tilaajien saataville yleisen,
kattavan ja keskimääräisen käyttäjän kannalta kohtuuhintaisen numeropalvelun tai puhelinluettelopalvelun.
Puhelinluettelopalvelua voidaan tarjota
painetussa tai sähköisessä muodossa ja sen
tiedot on päivitettävä vähintään kerran vuodessa.
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä 1 momentissa mainitun
velvollisuuden täyttämiseksi välttämättömistä
teknisistä toimenpiteistä.
91 §
Yleispalveluyrityksen velvollisuus tiedottaa
yleispalveluvelvoitteistaan sekä tarjota yleispalvelutuotteitaan ja –palvelujaan
Yleispalveluyrityksen on tiedotettava tarkoi- (kumotaan)
tuksenmukaisella tavalla yleispalveluvelvoitteistaan sekä tarjottava yleispalvelutuotteitaan ja -palvelujaan.
Yleispalveluyrityksen on julkaistava tiedot
ja aineistot tarjoamistaan yleispalvelutuotteista ja -palveluista siten, että ne ovat helposti tilaajien ja käyttäjien saatavilla.
91 a §
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Velvollisuus ilmoittaa verkon luovuttamisesta
Teleyritys, jonka Liikenne- ja viestintävirasto on 85§:ssä tarkoitetulla tavalla nimennyt yleispalveluyritykseksi, on velvollinen ilmoittamaan Liikenne- ja viestintävirastolle,
mikäli se luovuttaa yleispalvelun tarjonnassa
välttämättömän verkon tai verkonosan yleispalveluyrityksestä erilliselle oikeushenkilölle.
Liikenne- ja viestintävirasto voi ilmoituksen
jälkeen muuttaa, peruuttaa tai asettaa yleispalveluvelvollisuuksia 85§:ssä määritellyllä
tavalla.
93 §

93 §

Yleispalvelun nettokustannukset

Yleispalvelun nettokustannukset

——————————————
Jos on ilmeistä, että yleispalvelun tarjonta
muodostaa yleispalveluyritykselle kohtuuttoman taloudellisen rasitteen, ja yleispalveluyritys sitä vaatii, Liikenne- ja viestintäviraston
on laskettava yleispalvelun nettokustannukset.

——————————————
Jos on ilmeistä, että yleispalvelun tarjonta
muodostaa yleispalveluyritykselle kohtuuttoman taloudellisen rasitteen, ja yleispalveluyritys sitä vaatii, Liikenne- ja viestintäviraston
on laskettava yleispalvelun nettokustannukset. Nettokustannusten laskennan periaatteiden, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot
käytettävistä menetelmistä, tulee tällöin olla
yleisesti saatavilla.
Liikenne- ja viestintävirasto ei ole nettokusLiikenne- ja viestintävirasto ei ole nettokustannuksia laskiessaan sidottu yleispalveluyri- tannuksia laskiessaan sidottu yleispalveluyrityksen ilmoittamiin tietoihin tai sen kustan- tyksen ilmoittamiin tietoihin tai sen kustannuslaskennassa käytettyihin periaatteisiin.
nuslaskennassa käytettyihin periaatteisiin.
Jos Liikenne- ja viestintävirasto on laskenut
2 momentissa mainitut nettokustannukset, sen
tulee julkaista vuosiraportti, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot yleispalveluvelvollisuuksien lasketuista kustannuksista ja yksilöidään
kaikkien asianosaisten yritysten osuudet, mukaan lukien mahdolliset markkinaedut, joita
yritys on voinut saada yleispalveluvelvollisuuksien johdosta, jollei liikesalaisuutta koskevista kansallisista ja unionin säännöistä
muuta johdu.
94 §

94 §

Yleispalvelun nettokustannukset
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Kustannusten korvaaminen yleispalveluyritykselle

Yleispalveluyritykselle on hakemuksesta
korvattava valtion varoista se osa yleispalvelun nettokustannuksista, jonka katsotaan aiheuttavan kohtuuttoman taloudellisen rasitteen yritykselle huomioon ottaen:
1) yrityksen koko;
2) yritystoiminnan laatu;
3) yrityksen harjoittaman teletoiminnan, numeropalvelun tai puhelinluettelopalvelun liikevaihto; sekä
4) muut 1–3 kohdassa mainittuihin rinnastettavat seikat.
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen kustannusten korvaamisesta päättää liikenne- ja
viestintäministeriö Liikenne- ja viestintäviraston laatiman nettokustannuslaskelman pohjalta. Taannehtivasti korvausta maksetaan
enintään vuoden ajalta hakemuksen tekemisestä.

Yleispalveluyritykselle on hakemuksesta
korvattava valtion varoista se osa yleispalvelun nettokustannuksista, jonka katsotaan aiheuttavan kohtuuttoman taloudellisen rasitteen yritykselle huomioon ottaen:
1) yrityksen koko;
2) yritystoiminnan laatu;
3) yrityksen harjoittaman teletoiminnan liikevaihto; sekä

95 §

95 §

Taajuuksien käyttöä ja taajuussuunnitelmaa
koskeva valtioneuvoston asetus

Taajuuksien käyttöä ja taajuussuunnitelmaa
koskeva valtioneuvoston asetus

——————————————
Edellä 1 momentissa tarkoitetulla valtioneuvoston asetuksella vahvistetaan taajuussuunnitelma:
1) 6 §:ssä tarkoitettuun verkkotoimilupaa
edellyttävään teletoimintaan tarkoitetuille taajuusalueille;

——————————————
Edellä 1 momentissa tarkoitetulla valtioneuvoston asetuksella vahvistetaan taajuussuunnitelma:
1) 6 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun
verkkotoimilupaa edellyttävään teletoimintaan ja 6 §:n 4 momentissa tarkoitettuun yleiseen teletoimintaan tarkoitetuille taajuusalueille;
2) 22 ja 34 §:ssä tarkoitettuun toimiluvanvaraiseen televisio- ja radiotoiminnan harjoittamiseen tarkoitetuille taajuusaluille;
3) 96 §:n 5 momentissa tarkoitetuille taajuusalueille;
4) tuotekehitys-, testaus- ja opetustoimintaan tarkoitetuille taajuusalueille; sekä
5) Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:ssä tarkoitettuun julkisen palvelun televisio- ja radiotoimintaan tarkoitetuille taajuusalueille.
——————————————

2) 22 ja 34 §:ssä tarkoitettuun toimiluvanvaraiseen televisio- ja radiotoiminnan harjoittamiseen tarkoitetuille taajuusaluille;
3) 96 §:n 5 momentissa tarkoitetuille taajuusalueille;
4) tuotekehitys-, testaus- ja opetustoimintaan tarkoitetuille taajuusalueille; sekä
5) Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:ssä tarkoitettuun julkisen palvelun televisio- ja radiotoimintaan tarkoitetuille taajuusalueille.
——————————————

4) muut 1–3 kohdassa mainittuihin rinnastettavat seikat.
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen kustannusten korvaamisesta päättää liikenne- ja
viestintäministeriö Liikenne- ja viestintäviraston laatiman nettokustannuslaskelman pohjalta. Taannehtivasti korvausta maksetaan
enintään vuoden ajalta hakemuksen tekemisestä.
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Liikenne- ja viestintäministeriön on ilmoitettava Euroopan komissiolle ja Euroopan
unionin jäsenvaltioille, jos 1 momentissa tarkoitetulla valtioneuvoston asetuksella sallitaan 3 momentissa tarkoitetulla taajuusalueella Euroopan unionissa yhdenmukaistettujen radiotaajuuksien käyttötarkoituksesta
poikkeava vaihtoehtoinen käyttö.
Euroopan unionissa yhdenmukaistettujen
radiotaajuuksien käyttö on mahdollistettava
mahdollisimman pian tai viimeistään 30 kuukauden kuluttua Euroopan parlamentin ja
neuvoston
radiotaajuuspäätöksen
676/2002/EY mukaisesta taajuusalueen teknisestä täytäntöönpanotoimenpiteestä. Valtioneuvosto voi poiketa tästä määräajasta, jos:
1) taajuusalueen vaihtoehtoinen käyttö perustuu 2 momentin 2 kohdan a ja d alakohdissa tarkoitettuun yleisen edun tavoitteeseen;
2) taajuuksia ei ole koordinoitu kolmannen
maan kanssa ja taajuuksien käyttö johtaisi
haitallisiin häiriöihin;
3) kansallisen turvallisuuden, puolustuksen
tai ylivoimaisen esteen vuoksi.
Edellä 6 momentissa tarkoitettua määräaikaa voidaan lykätä enintään 30 kuukautta jos:
1) taajuuksia ei ole koordinoitu Euroopan
unionin jäsenvaltion kanssa ja taajuuksien
käyttö johtaisi haitallisiin häiriöihin, tai
2) on tarpeen varmistaa nykyisten käyttäjien
tekninen siirtyminen taajuuksilta.
Valtioneuvoston on tarkasteltava uudelleen
edellä 6 momentissa tarkoitettua poikkeusta
vähintään joka toinen vuosi. Valtioneuvoston
on ilmoitettava 6 ja 7 momentissa tarkoitetusta poikkeuksesta komissiolle ja Euroopan
unionin jäsenvaltiolle, jonka taajuuskäyttöön
asia voi vaikuttaa.
96 §

96 §

Taajuuksien käytöstä annetut Liikenne- ja
viestintäviraston määräykset

Taajuuksien käytöstä annetut Liikenne- ja
viestintäviraston määräykset

——————————————
——————————————
Liikenne- ja viestintävirasto voi radiotaaLiikenne- ja viestintävirasto voi radiotaajuuksien yhteiskäytön edistämiseksi tai juuksien yhteiskäytön edistämiseksi tai
muusta perustellusta syystä sallia 95 §:n 1 mo- muusta perustellusta syystä sallia 95 §:n 1 mo65
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mentin nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetylle radiotaajuusalueelle tai tämän pykälän 1 momentin nojalla annetussa
määräyksessä tarkoitetulle taajuusalueelle
myös muuta kuin sen käyttötarkoituksen mukaista radioviestintää, jos muu radioviestintä
ei rajoita taajuusalueen käyttöä sen ensisijaisiin käyttötarkoituksiin eikä aiheuta häiriöitä
ensisijaisten käyttötarkoitusten mukaiselle radioviestinnälle.

mentin nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetylle radiotaajuusalueelle tai tämän pykälän 1 momentin nojalla annetussa
määräyksessä tarkoitetulle taajuusalueelle
myös muuta kuin sen käyttötarkoituksen mukaista radioviestintää, jos muu radioviestintä
ei vähäistä enempää rajoita taajuusalueen
käyttöä sen ensisijaisiin käyttötarkoituksiin
eikä aiheuta haitallisia häiriöitä ensisijaisten
käyttötarkoitusten mukaiselle radioviestinnälle.

99 §

99 §

Numerointia koskeva Liikenne- ja viestintäviraston määräys

Numerointia koskeva Liikenne- ja viestintäviraston määräys

——————————————

——————————————
Liikenne- ja viestintäviraston on toimitettava tietoja numeroalueista, joita voidaan
käyttää myös Suomen alueen ulkopuolella,
Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimelle.

100 §

100 §

Numerointipäätös

Numerointipäätös

——————————————
Liikenne- ja viestintäviraston on tehtävä
päätös numeron tai tunnuksen jakamisesta
(numerointipäätös) kolmen viikon kuluessa
hakemuksen vastaanottamisesta. Jos numerolla tai tunnuksella on poikkeuksellista taloudellista arvoa, numerointipäätös voidaan kuitenkin tehdä kuuden viikon kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.
——————————————

——————————————
Liikenne- ja viestintäviraston on tehtävä
päätös numeron tai tunnuksen myöntämisestä
(numerointipäätös) kolmen viikon kuluessa
hakemuksen vastaanottamisesta. Jos numerolla tai tunnuksella on poikkeuksellista taloudellista arvoa, numerointipäätös voidaan kuitenkin tehdä kuuden viikon kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.
——————————————
Numeron tai tunnuksen käyttöoikeuden saanut teleyritys ei saa syrjiä muita teleyrityksiä
niiden palvelujen käyttöön tarvittavien numeroiden ja tunnusten osalta.

102 §

102 §

Puhelinnumeron siirrettävyys

Puhelinnumeron siirrettävyys
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Teleyritys on velvollinen viipymättä huolehtimaan siitä, että teleyrityksen kanssa sopimuksen tehnyt tilaaja voi halutessaan siirtää
puhelinnumeronsa toiselle yritykselle vaihtaessaan palvelun tarjoajaa. Puhelinnumeroon
liittyvän määräaikaisen viestintäpalvelusopimuksen voimassaolo ei vapauta teleyritystä
numeron siirtovelvoitteesta. Kiinteässä puhelinverkossa siirtovelvoite on voimassa vain,
jos siirto tapahtuu telealueen sisällä.

Teleyritys ei saa periä tilaajalta korvausta
puhelinnumeron siirtämisestä. Siirtämisen aiheuttamista kertaluonteisista kustannuksista
saa kuitenkin periä korvauksen vastaanottavalta teleyritykseltä. Korvaus ei kuitenkaan
saa olla niin suuri, että se estää palvelun käytön. Liikenne- ja viestintävirasto voi yksittäistapauksessa päättää kertakorvauksen enimmäismäärästä.
——————————————

Teleyritys on velvollinen viipymättä huolehtimaan siitä, että teleyrityksen kanssa sopimuksen tehnyt tilaaja voi halutessaan siirtää
puhelinnumeronsa toiselle yritykselle vaihtaessaan palvelun tarjoajaa. Puhelinnumeroon
liittyvän määräaikaisen viestintäpalvelusopimuksen voimassaolo ei vapauta teleyritystä
numeron siirtovelvoitteesta. Kiinteässä puhelinverkossa siirtovelvoite on voimassa vain,
jos siirto tapahtuu telealueen sisällä.
Tilaajalla on oikeus siirtää kansalliseen numerointisuunnitelmaan sisältyvä puhelinnumero toiselle teleyritykselle vähintään 1 kuukausi irtisanomispäivästä, ellei luovu tästä oikeudesta. Tilaajan sopimus siirrettävän numeron osalta päättyy automaattisesti, kun
siirto saadaan päätökseen. Luovuttavan ja
vastaanottavan teleyrityksen on tiedotettava
tilaajalle siirtoprosessin etenemisestä.
Teleyritys ei saa periä tilaajalta korvausta
puhelinnumeron siirtämisestä. Siirtämisen aiheuttamista kertaluonteisista kustannuksista
saa kuitenkin periä korvauksen vastaanottavalta teleyritykseltä. Korvaus ei kuitenkaan
saa olla niin suuri, että se estää palvelun käytön. Liikenne- ja viestintävirasto voi yksittäistapauksessa päättää kertakorvauksen enimmäismäärästä.
——————————————

103 §

103 §

Puhelinnumeron siirrettävyyttä koskevat tekniset määräykset

Puhelinnumeron siirrettävyyttä koskevat tekniset määräykset

——————————————
——————————————
Liikenne- ja viestintäviraston määräykset
Liikenne- ja viestintäviraston määräykset
voivat koskea:
voivat koskea:
1) puhelinnumeroita, jotka teknisistä syistä
1) puhelinnumeroita, jotka teknisistä syistä
vapautetaan siirtovelvoitteesta;
vapautetaan siirtovelvoitteesta;
2) siirrettävyyden teknistä toteuttamistapaa;
2) siirrettävyyden teknistä toteuttamistapaa;
3) siirrettyyn numeroon liittyvän puhelun
3) siirrettyyn numeroon liittyvän puhelun
ohjausta;
ohjausta;
4) siirrettyjä puhelinnumeroita koskevan
4) siirrettyjä puhelinnumeroita koskevan
tiedotuspalvelun järjestämistä;
tiedotuspalvelun järjestämistä;
5) muita 1–4 kohdassa mainittuihin verrat5) muita 1–4 kohdassa mainittuihin verrattavia numeron siirrettävyyden teknisiä edelly- tavia numeron siirrettävyyden teknisiä edellytyksiä.
tyksiä;
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6) luovuttavan ja vastaanottavan teleyrityksen tehtäviä palveluntarjoajaa vaihdettaessa;
7) tilaajalle siirtoprosessista tiedottamisen
yksityiskohtia.

106 §

106 §

Soveltamisala ja säännösten pakottavuus

Soveltamisala ja säännösten pakottavuus

Tämän osan säännöksistä ei saa sopimuksin
Tämän osan säännöksistä ei saa sopimuksin
poiketa kuluttajan vahingoksi.
poiketa tilaajan vahingoksi, ellei 2 momentista muuta johdu.
Jäljempänä 118–123 §:ää, 125 §:n 2–4 moJäljempänä 125 §:n 2–4 momenttia, 126
menttia sekä 126 §:ää, 134 §:n 1 momenttia ja §:ää, 134 §:n 1 momenttia ja 135 §:ää sovelle135 §:ää sovelletaan muun kuin kuluttajan taan muun kuin kuluttajan kanssa tehtävään
kanssa tehtävään sopimukseen vain, jos muuta sopimukseen vain, jos muuta ei ole sovittu.
ei ole sovittu.
Jäljempänä 108, 112, 118, 119, 121, 122,
Jäljempänä 106 b §:ää, 108 a §:n 1 ja 3 mo128 ja 134 §:ää ei sovelleta itsenäisesti vastik- menttia, 109 §:n 2 momenttia, 112 §:n 1 mokeetta tarjottavaan viestintäpalveluun.
menttia, 113 §:ää, 118 §:n 2 momenttia, 119
§:ää ja 121-124 §:ää sovelletaan kuluttajien
lisäksi myös mikroyritysten, pienten yritysten
ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen
kanssa tehtäviin sopimuksiin, jos muuta ei ole
sovittu.
106 a §
Soveltamisalan rajoitukset
Tämän osan säännöksiä ei 107 §:n 2 momenttia lukuun ottamatta sovelleta mikroyrityksiin, jotka tarjoavat vain numeroista riippumattomia henkilöiden välisiä viestintäpalveluja. Niiden on kuitenkin ennen sopimuksen
tekemistä ilmoitettava tilaajalle, että niihin ei
sovelleta tätä osaa 107 §:n 2 momenttia lukuun ottamatta.
Jäljempänä 109 §:n 2-4 momenttia sekä 114
ja 116 §:ää ei sovelleta numeroista riippumattomiin henkilöiden välisiin viestintäpalveluihin.
Jäljempänä 106 b §:ää, 107 §:n 3 ja 4 momenttia, 109 §:n 2 ja 3 momenttia, 112 §:n 1
momenttia ja 113 §:ää ei sovelleta laitteiden
välisiin siirtopalveluihin.
Jäljempänä 108, 112, 118, 119, 121, 122,
128 ja 134 §:ää ei sovelleta itsenäisesti vastikkeetta tarjottavaan viestintäpalveluun.
68

Voimassa oleva laki

Ehdotus
106 b §
Ennen sopimuksen tekemistä annettavat tiedot ja sopimustiivistelmä
Teleyrityksen on ennen viestintäpalvelusopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle kuluttajansuojalain 2 luvun 8 a §:ssä ja 6 luvun
9 §:ssä säädetyt tiedot. Tiedot on annettava
selkeästi ja ymmärrettävästi kuluttajansuojalain 6 luvun 8 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla pysyvällä tavalla.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä ennen viestintäpalvelusopimuksen tekemistä annettavista tiedoista.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot
on pyydettäessä annettava vammaisille soveltuvassa muodossa noudattaen tuotteiden ja
palvelujen esteettömyysvaatimuksista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2019/882 (jäljempänä esteettömyysdirektiivi).
Teleyrityksen on annettava kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä maksutta helppolukuinen sopimustiivistelmä. Sopimustiivistelmä
on tehtävä komission täytäntöönpanosäädöksessä vahvistettua mallia käyttäen. Jos sopimustiivistelmää on teknisesti mahdotonta antaa ennen sopimuksen tekemistä, se on annettava viipymättä sopimuksen tekemisen jälkeen. Tällöin sopimus tulee voimaan vasta,
kun kuluttaja on sopimustiivistelmän saatuaan vahvistanut hyväksyvänsä sopimuksen.

107 §

107 §

Sopimusehdot ja hinnasto

Sopimusehdot ja tietojen julkaiseminen

Teleyrityksen on laadittava kuluttajan
kanssa tehtäviä viestintäpalvelusopimuksia
varten vakiosopimusehdot ja käytettävä niitä
tehdessään sopimuksia kuluttajan kanssa. Sopimuksissa ei saa olla kuluttajan kannalta kohtuuttomia ehtoja tai rajoituksia. Sopimusehdot
on laadittava selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä.
Teleyrityksen on julkaistava käyttämänsä
vakiosopimusehdot sekä viestintäpalveluja

Viestintäpalvelusopimuksissa ei saa olla kuluttajan kannalta kohtuuttomia ehtoja tai rajoituksia.
Teleyritys ei saa soveltaa tilaajiin erilaisia
kansalaisuuteen, asuinpaikkaan tai sijoittautumispaikkaan perustuvia ehtoja, elleivät erilaiset ehdot ole objektiivisesti perusteltuja.
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koskevat hinnastot siten, että ne ovat helposti
saatavilla ilman korvausta.

2) viestintäpalveluja koskevat hinnastot;
3) numeroihin perustuvien henkilöiden välisten viestintäpalvelujen osalta tiedot hätäpalvelun saatavuudesta sekä liittymänhaltijan
sijaintitiedon saatavuudesta ja sen rajoituksista;
4) numeroista riippumattomien henkilöiden
välisten viestintäpalvelujen osalta, tieto siitä,
onko hätäpalvelujen käyttö mahdollista;
5) tiedot vammaisille tarkoitettuja tuotteita
ja palveluja koskevista yksityiskohdista.
Edellä 3 momentissa tarkoitetut tiedot on
julkaistava siten, että ne ovat helposti saatavilla ilman korvausta. Tiedot on myös julkaistava vammaisten käyttöön soveltuvassa muodossa esteettömyysdirektiiviä noudattaen.

108 §

108 §

Viestintäpalvelusopimus

Viestintäpalvelusopimus

Teleyrityksen ja tilaajan välinen viestintäTeleyrityksen ja tilaajan välinen viestintäpalvelusopimus on tehtävä kirjallisesti.
palvelusopimus on tehtävä kirjallisesti.
Sopimuksessa on yksilöitävä teleyrityksen
nimi ja yhteystiedot. Sopimuksessa on mainittava ainakin:
1) sopimuksen voimaantulopäivä, voimassaoloaika ja mahdollinen uusimismenettely;
2) tarjottavien palvelujen laatu, ominaisuudet
sekä
ylläpitopalvelutyypit;
(17.6.2016/456)
3) viestintäpalvelun toimitusaika;
4) sopimuksen irtisanomismenettely ja irtisanomisen perusteet;
5) virheen tai viivästyksen seuraamukset;
6) miten sopimusehtojen muutoksista tiedotetaan tilaajalle;
7) mitkä ovat tilaajan ja käyttäjän oikeudet
sopimusehtojen muuttuessa;
8) palvelujen hinnoitteluperuste tai sovellettavat hinnastot;
9) tilaajan oikeus saada tietoja laskunsa
muodostumisesta;
10) tilaajan oikeus tehdä telelaskusta muistutus;
11) maksun laiminlyönnin seuraamukset;
12) teleyrityksen oikeus lopettaa palvelun
tarjoaminen tai rajoittaa palvelun käyttöä;
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13) 112 §:n 1 momentissa tarkoitettu käyttöraja sekä ohjeet siitä, miten kuluttaja voi
seurata laskun kertymistä;
14) voiko liittymän avulla käyttää hätäpalveluja ja voidaanko liittymän haltijan sijainti
paikantaa hätätilanteissa;
15) tiedot menettelyistä, joilla teleyritys mittaa ja muokkaa tietoliikennettä välttääkseen
verkkoyhteyden ylikuormittumisen;
16) tiedot siitä, miten 15 kohdassa tarkoitetut menettelyt saattavat vaikuttaa palvelun
laatuun;
17) tarjottavat asiakaspalvelut;
18) toimitettavan päätelaitteen käyttöä koskevat rajoitukset;
19) tilaajan ja käyttäjän mahdollisuus valita, sisällytetäänkö hänen yhteystietonsa puhelinluetteloon sekä mitä yhteystietoja tilaaja
haluaa siihen sisällyttää;
20) laskun maksutavat ja niistä aiheutuvat
hintaerot;
21) millaisiin toimenpiteisiin teleyritys voi
ryhtyä tietoturvan vaarantuessa.
Sopimuksessa on lisäksi mainittava kuluttajan oikeudesta saattaa sopimusta koskeva
riita kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.
Internetyhteyspalvelun tiedonsiirtonopeuden ja eräiden muiden internetyhteyspalvelua
koskevien tietojen ilmoittamisesta viestintäpalvelusopimuksessa säädetään avointa internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä ja yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten
viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY sekä verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin
alueella annetun asetuksen (EU) N:o
531/2012 muuttamisesta annetussa Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU)
2015/2120, jäljempänä EU:n sähköisen viestinnän sisämarkkina-asetus.

Internetyhteyspalvelun tiedonsiirtonopeuden ja eräiden muiden internetyhteyspalvelua
koskevien tietojen ilmoittamisesta viestintäpalvelusopimuksessa säädetään avointa internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä ja yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten
viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY sekä verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin
alueella annetun asetuksen (EU) N:o
531/2012 muuttamisesta annetussa Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU)
2015/2120, jäljempänä EU:n sähköisen viestinnän sisämarkkina-asetus.
108 a §
Teleyrityksen toimittama paketti
Jos teleyritys toimittaa internetyhteyspalvelua tai numeroihin perustuvaa henkilöiden välistä viestintäpalvelua kuluttajalle yhdessä
muiden palveluiden tai päätelaitteen kanssa
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(paketti), sovelletaan paketin kaikkiin palveluihin ja päätelaitteisiin soveltuvin osin 106 b
§:n 4 momenttia, 107 §:n 3 ja 4 momenttia,
109 §:n 1-3 momenttia, 110 a §:n 1 momenttia, 114 §:n 4 momenttia, 116 §:n 2, 6 ja 7 momenttia sekä 117 §:n 1 momenttia.
Jos kuluttajalla on oikeus purkaa 1 momentissa tarkoitettuun pakettiin sisältyvää palvelua tai päätelaitetta koskeva sopimus sillä perusteella, että kyseinen palvelu tai päätelaite
ei ole ollut sopimuksen mukainen tai sitä ei ole
toimitettu, kuluttajalla on oikeus purkaa
kaikki pakettiin sisältyviä palveluja tai päätelaitetta koskevat sopimukset.
Jos teleyritys on tehnyt sopimuksen kuluttajan kanssa internetyhteyspalvelun tai numeroihin perustuvan henkilöiden välisen viestintäpalvelun toimittamisesta ja kuluttaja hankkii teleyritykseltä aikaisempaan sopimukseen
liittyvän lisäpalvelun taikka päätelaitteen,
uusi sopimus ei saa pidentää alkuperäisen sopimuksen voimassaoloa, elleivät kuluttaja ja
teleyritys nimenomaisesti sovi toisin.

109 §

109 §

Viestintäpalvelusopimuksen kesto

Viestintäpalvelusopimuksen kesto

Viestintäpalvelusopimus on voimassa toistaiseksi, jollei erikseen toisin sovita.
Teleyritys saa tehdä kuluttajan kanssa enintään 24 kuukauden määräaikaisen sopimuksen. Jos teleyritys tarjoaa pidempää kuin 12
kuukauden sopimusta, kuluttajalle on tarjottava myös mahdollisuus tehdä 12 kuukauden
määräaikainen sopimus.

Viestintäpalvelusopimus on voimassa toistaiseksi, jollei erikseen toisin sovita.
Teleyritys saa tehdä kuluttajan kanssa enintään 24 kuukauden määräaikaisen sopimuksen. Kuluttajan kanssa tehtävä matkaviestinverkon määräaikainen liittymäsopimus saa
kuitenkin olla voimassa enintään 12 kuukautta. Kuluttaja on velvollinen maksamaan
viestintäpalvelusopimukseen perustuvat maksut vasta siitä lukien, kun yhteys on käytettävissä.
Teleyritys ei saa jatkaa määräaikaista sopiJos määräaikainen sopimus jatkuu sopimusmusta uudella määräaikaisella sopimuksella kauden päätyttyä automaattisesti, sopimus on
ilman tilaajan kanssa tehtyä uutta kirjallista tämän jälkeen tilaajan irtisanottavissa päättysopimusta.
mään kahden viikon kuluttua irtisanomisesta.
Teleyrityksen on ilmoitettava tilaajalle sopimuksen automaattisesta jatkumisesta, keinoista irtisanoa sopimus sekä annettava edullisempia hintoja koskevaa neuvontaa viimeistään kaksi kuukautta ennen määräaikaisen sopimuksen päättymistä. Tiedot on ilmoitettava
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kuluttajansuojalain 6 luvun 8 §:n 1 kohdassa
tarkoitetulla pysyvällä tavalla.
Teleyrityksen tulee tarjota kuluttajalle maksuton ja helppokäyttöinen mahdollisuus tarkastaa välittömästi matkaviestinverkon määräaikaisen puhelinliittymää koskevan sopimuksensa päättymispäivämäärä. Liikenne- ja
viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä palvelun teknisestä toteuttamistavasta.
110 a §
Internetyhteyspalvelun tarjoajan vaihtaminen
Tilaajan vaihtaessa internetyhteyspalvelun
tarjoajaa luovuttava ja vastaanottava teleyritys ovat velvollisia varmistamaan palvelun
jatkumisen lukuun ottamatta korkeintaan vuorokauden katkosta, ellei tämä ole teknisesti
mahdotonta. Niiden on tiedotettava tilaajalle
vaihtoprosessin etenemisestä.
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa internetyhteyspalvelun jatkuvuutta koskevia teknisiä määräyksiä.
Liikenne- ja viestintäviraston määräykset
voivat koskea:
1) internetyhteyspalvelun jatkuvuuden teknistä toteuttamistapaa;
2) luovuttavan ja vastaanottavan teleyrityksen tehtäviä palveluntarjoajaa vaihdettaessa;
3) tilaajalle vaihtoprosessista tiedottamisen
yksityiskohtia;
4) muita 1 ja 2 kohdassa mainittuihin verrattavia internetyhteyspalvelun jatkuvuuden
teknisiä edellytyksiä.
Tilaajan internetyhteyspalvelua koskeva sopimus luovuttavan palveluntarjoajan kanssa
päättyy, kun internetyhteyspalvelun vaihtoprosessi on suoritettu loppuun.

112 §

112 §

Käyttöraja, ennakkomaksu ja vakuus

Käyttöraja, ennakkomaksu ja vakuus

Teleyritys tai kuluttaja voi asettaa kohtuulTeleyritys tai kuluttaja voi asettaa kohtuullisen euromääräisen käyttörajan puhelinliitty- lisen euromääräisen käyttörajan viestintäpalmälle.
velulle.
——————————————
——————————————
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113 §
Teleyrityksen tiedonantovelvollisuus
Jos viestintäpalveluja laskutetaan käytetyn
ajan tai määrän perusteella, teleyrityksen on
tarjottava kuluttajalle maksuton mahdollisuus
palvelun käytöstä kertyvien maksujen seuraamiseen. Teleyrityksen on ilmoitettava kuluttajalle ja kuluttajan liittymän käyttäjälle ennen
kuin hinnoittelumalliin sisältyvä käyttömäärän yläraja täyttyy ja kun hinnoittelumalliin
sisältyvä palvelu on käytetty kokonaan.

114 §

114 §

Sopimuksen muuttaminen

Sopimuksen muuttaminen

——————————————
Teleyrityksen on ilmoitettava tilaajalle sopimusehtojen muutoksesta, niiden sisällöstä ja
muutoksen perusteesta viimeistään kuukautta
ennen kuin muutetut ehdot tulevat voimaan.
Teleyrityksen on ilmoitettava tilaajalle samanaikaisesti tämän oikeudesta irtisanoa sopimuksensa heti päättyväksi, jos tilaaja ei hyväksy muutettuja sopimusehtoja.

——————————————
Teleyrityksen on ilmoitettava tilaajalle sopimusehtojen muutoksesta, niiden sisällöstä ja
muutoksen perusteesta viimeistään kuukautta
ennen kuin muutetut ehdot tulevat voimaan.
Teleyrityksen on ilmoitettava tilaajalle samanaikaisesti tämän oikeudesta irtisanoa sopimuksensa, jos tilaaja ei hyväksy muutettuja
sopimusehtoja. Jos tilaaja haluaa käyttää oikeuttaan irtisanoa sopimus, se on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa teleyrityksen ilmoituksesta. Jos kyseessä on laitteiden välinen
siirtopalvelu, tätä momenttia sovelletaan ainoastaan kuluttajien, mikroyritysten, pienten
yritysten ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kanssa tehtyihin sopimuksiin.

116 §

116 §

Sopimuksen irtisanominen

Sopimuksen irtisanominen

Tilaaja voi irtisanoa viestintäpalvelusopimuksen suullisesti tai kirjallisesti. Tilaajalla
on oikeus milloin tahansa irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus päättymään
kahden viikon kuluttua irtisanomisesta. Tilaajalla on oikeus irtisanoa viestintäpalvelusopimus heti päättyväksi, jos teleyritys ilmoittaa
muuttavansa sopimusehtoja tilaajan vahingoksi. Jos sopimusehtojen muutos johtuu verolainsäädännön muutoksista, tilaajalla ei ole

Kuluttaja voi irtisanoa viestintäpalvelusopimuksen suullisesti tai kirjallisesti. Kuluttajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus päättymään
kahden viikon kuluttua irtisanomisesta.
Tilaajalla on oikeus irtisanoa viestintäpalvelusopimus päättymään kahden viikon kuluttua
irtisanomisesta, jos teleyritys ilmoittaa muuttavansa sopimusehtoja tilaajan vahingoksi.
Jos sopimusehtojen muutos johtuu suoraan
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oikeutta irtisanoa määräaikaista viestintäpal- lainsäädännön muutoksista, tilaajalla ei kuivelusopimusta.
tenkaan ole oikeutta irtisanoa määräaikaista
viestintäpalvelusopimusta.
Teleyrityksen on lähetettävä tilaajalle irtisaTeleyrityksen on lähetettävä kuluttajalle irnomisesta kirjallinen vahvistus.
tisanomisesta kirjallinen vahvistus.
Teleyrityksen on irtisanottava viestintäpalTeleyrityksen on irtisanottava viestintäpalvelusopimus kirjallisesti.
velusopimus kirjallisesti.
Kuluttajalla on sopimuksen määräaikaisuudesta huolimatta oikeus irtisanoa sopimus
päättymään kahden viikon kuluttua irtisanomisesta, jos kuluttaja on joutunut maksuvaikeuksiin sairauden, työttömyyden tai vastaavan hänestä riippumattoman syyn takia taikka
jos sopimuksen pitäminen voimassa on muun
erityisen syyn takia hänen kannaltaan kohtuutonta.
Jos tilaajalla 2 tai 5 momentin nojalla oikeus irtisanoa määräaikainen sopimus ennen
sopimuskauden päättymistä, teleyritys ei saa
periä tilaajalta viestintäpalvelusopimuksen
käyttämättä jäävään sopimusaikaan kohdistuvia maksuja lukuun ottamatta korvausta tilaajan haltuun jäävästä sopimukseen sisältyneestä päätelaitteesta. Jos tilaaja haluaa sopimuksen päättyessä pitää itsellään sopimukseen sisältyvän päätelaitteen, teleyritys ei saa
periä päätelaitteesta laitteen käypää arvoa tai
jäljellä olevalta sopimuskaudelta perittävää
maksua suurempaa korvausta.
Teleyrityksen on poistettava päätelaitteen
käyttöä koskevat estot viimeistään silloin, kun
6 momentissa tarkoitettu korvaus on suoritettu teleyritykselle. Eston poistamisesta ei
saa periä maksua.
Jos kyse on laitteiden välistä siirtopalvelua
koskevasta sopimuksesta, 2, 6 ja 7 momenttia
sovelletaan ainoastaan kuluttajien, mikroyritysten, pienten yritysten ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kanssa tehtyihin sopimuksiin.
117 §

117 §

Sopimuksen purkaminen

Sopimuksen purkaminen

——————————————
——————————————
Teleyrityksellä on oikeus purkaa viestintäTeleyrityksellä on oikeus purkaa viestintäpalvelusopimus, jos:
palvelusopimus, jos viestintäpalvelu on ollut
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1) liittymä on ollut 115 §:n nojalla suljettuna
vähintään kuukauden ja sulkemisen edellytykset ovat edelleen voimassa; tai
2) tilaaja tai käyttäjä on tuomittu viestintäpalvelua käyttäen tehdystä tietoliikenteen häiritsemisestä.
——————————————

115 §:n nojalla suljettuna vähintään kuukauden ja sulkemisen edellytykset ovat edelleen
voimassa.

118 §

118 §

Viestintäpalvelun toimituksen viivästys ja oikeus pidättyä maksusta

Viestintäpalvelun toimituksen viivästys ja oikeus pidättyä maksusta

——————————————
Tilaaja on velvollinen maksamaan viestintäpalvelusopimukseen perustuvat maksut vasta
siitä lukien, kun yhteys on käytettävissä. Palvelun kytkemisen jälkeen tilaajalla on oikeus
pidättyä maksamasta sellaista osaa maksusta,
joka on tarpeen viivästykseen perustuvan vakiokorvauksen ja vahingonkorvauksen vakuudeksi.

——————————————
Tilaaja on velvollinen maksamaan viestintäpalvelusopimukseen perustuvat maksut vasta
siitä lukien, kun yhteys on käytettävissä. Palvelun kytkemisen jälkeen kuluttajalla on oikeus pidättyä maksamasta sellaista osaa maksusta, joka on tarpeen viivästykseen perustuvan vakiokorvauksen ja vahingonkorvauksen
vakuudeksi.

119 §

119 §

Vakiokorvaus

Vakiokorvaus

Tilaajalla on oikeus vakiokorvaukseen silloin, kun toimitus on 118 §:ssä säädetyllä tavalla viivästynyt. Vakiokorvauksen määrä on
vähintään 20 euroa kultakin alkavalta viivästysviikolta, kuitenkin enintään 160 euroa.
Oikeutta vakiokorvaukseen ei kuitenkaan
ole, jos teleyritys osoittaa viivästyksen johtuneen sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella
voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia se ei ole
kohtuudella voinut välttää tai voittaa.
Jos viivästys johtuu henkilöstä, jota teleyritys on käyttänyt apunaan sopimuksen tai sen
osan täyttämisessä, teleyritys vapautuu vastuusta vain, jos myös tämä henkilö olisi 2 momentin mukaan vapaa vastuusta.

Kuluttajalla on oikeus vakiokorvaukseen
silloin, kun toimitus on 118 §:ssä säädetyllä
tavalla viivästynyt. Vakiokorvauksen määrä
on vähintään 20 euroa kultakin alkavalta viivästysviikolta, kuitenkin enintään 160 euroa.
Oikeutta vakiokorvaukseen ei kuitenkaan
ole, jos teleyritys osoittaa viivästyksen johtuneen sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella
voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia se ei ole
kohtuudella voinut välttää tai voittaa.
Jos viivästys johtuu henkilöstä, jota teleyritys on käyttänyt apunaan sopimuksen tai sen
osan täyttämisessä, teleyritys vapautuu vastuusta vain, jos myös tämä henkilö olisi 2 momentin mukaan vapaa vastuusta.

121 §

121 §

——————————————
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Virheen oikaisu

Virheen oikaisu

Teleyritys on velvollinen korjaamaan virheen tai uusimaan suorituksen ilman, että siitä
aiheutuu tilaajalle kustannuksia. Teleyritys ei
kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos siitä aiheutuisi teleyritykselle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Kustannusten kohtuuttomuutta ja kohtuutonta haittaa arvioitaessa on erityisesti otettava huomioon virheen merkitys ja suorituksen arvo, jos se olisi sopimuksen mukainen.
Vaikka tilaaja ei vaatisi virheen korjaamista
tai suorituksen uusimista, teleyritys saa
omalla kustannuksellaan oikaista virheen, jos
se tilaajan ilmoittaessa virheestä viipymättä
tarjoutuu tekemään sen. Tilaaja saa kieltäytyä
oikaisusta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa tai vaaraa siitä, että tilaajalle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta
taikka jos kieltäytymiseen on muu erityinen
syy.
Teleyritys ei saa vedota siihen, ettei se ole
saanut tilaisuutta oikaisuun, jos tilaaja on korjauttanut virheen, eikä olosuhteet huomioon
ottaen voida kohtuudella edellyttää, että tilaaja olisi jäänyt odottamaan teleyrityksen oikaisua.

Teleyritys on velvollinen korjaamaan virheen tai uusimaan suorituksen ilman, että siitä
aiheutuu kuluttajalle kustannuksia. Teleyritys
ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos siitä aiheutuisi teleyritykselle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Kustannusten kohtuuttomuutta ja kohtuutonta haittaa arvioitaessa on erityisesti otettava huomioon virheen merkitys ja suorituksen arvo, jos se olisi sopimuksen mukainen.
Vaikka kuluttaja ei vaatisi virheen korjaamista tai suorituksen uusimista, teleyritys saa
omalla kustannuksellaan oikaista virheen, jos
se kuluttajan ilmoittaessa virheestä viipymättä
tarjoutuu tekemään sen. Kuluttaja saa kieltäytyä oikaisusta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa tai vaaraa siitä, että kuluttajalle
aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta
taikka jos kieltäytymiseen on muu erityinen
syy.
Teleyritys ei saa vedota siihen, ettei se ole
saanut tilaisuutta oikaisuun, jos kuluttaja on
korjauttanut virheen, eikä olosuhteet huomioon ottaen voida kohtuudella edellyttää, että
kuluttaja olisi jäänyt odottamaan teleyrityksen
oikaisua.

122 §

122 §

Hinnanalennus ja vakiohyvitys

Hinnanalennus ja vakiohyvitys

Jollei virheen korjaaminen tai uusi suoritus
tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun tilaaja on ilmoittanut virheestä, tilaajalla on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen.

Jollei virheen korjaaminen tai uusi suoritus
tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun
kuluttaja on ilmoittanut virheestä, kuluttajalla
on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen.
Kuluttajalla on oikeus vakiohyvitykseen,
jos 120 §:ssä tarkoitettu virhe perustuu toimituksen keskeytykseen. Vakiohyvityksen
määrä on vähintään 20 euroa kultakin alkavalta keskeytysviikolta, kuitenkin enintään
160 euroa. Jos kuluttajalle maksetaan vakiohyvitys, hänellä ei ole oikeutta 1 momentissa
tarkoitettuun hinnanalennukseen saman keskeytyksen johdosta.

Tilaajalla on oikeus vakiohyvitykseen, jos
120 §:ssä tarkoitettu virhe perustuu toimituksen keskeytykseen. Vakiohyvityksen määrä
on vähintään 20 euroa kultakin alkavalta keskeytysviikolta, kuitenkin enintään 160 euroa.
Jos tilaajalle maksetaan vakiohyvitys, hänellä
ei ole oikeutta 1 momentissa tarkoitettuun hinnanalennukseen saman keskeytyksen johdosta.
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Oikeutta vakiohyvitykseen ei kuitenkaan
ole, jos teleyritys osoittaa keskeytyksen johtuneen sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella
voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia se ei ole
kohtuudella voinut välttää tai voittaa.

Oikeutta vakiohyvitykseen ei kuitenkaan
ole, jos teleyritys osoittaa keskeytyksen johtuneen sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella
voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia se ei ole
kohtuudella voinut välttää tai voittaa.

123 §

123 §

Vahingonkorvausvelvollisuus

Vahingonkorvausvelvollisuus

Tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii toimituksen viivästyksen taikka keskeytyksen tai muun viestintäpalvelussa olevan virheen vuoksi. Jos tilaajalla on oikeus 119 §:ssä tarkoitettuun vakiokorvaukseen, oikeus vahingonkorvaukseen on
vain siltä osin kuin vahinko ylittää maksetun
vakiokorvauksen määrän.
Teleyritys vastaa toimituksen viivästyksestä
taikka keskeytyksestä tai muusta viestintäpalvelun virheestä aiheutuneesta välillisestä vahingosta vain, jos vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta teleyrityksen puolella. Välillisenä vahinkona pidetään:
1) ansion menetystä, joka tilaajalle aiheutuu
viivästyksen, keskeytyksen tai siitä johtuvien
toimenpiteiden vuoksi;
2) vahinkoa, joka johtuu muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta;
3) viestintäpalvelun käyttöhyödyn olennaista menetystä, josta ei aiheudu suoranaista
taloudellista vahinkoa, sekä siihen rinnastettavaa olennaista haittaa.

Kuluttajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii toimituksen viivästyksen taikka keskeytyksen tai muun viestintäpalvelussa olevan virheen vuoksi. Jos kuluttajalla on oikeus 119 §:ssä tarkoitettuun vakiokorvaukseen, oikeus vahingonkorvaukseen on
vain siltä osin kuin vahinko ylittää maksetun
vakiokorvauksen määrän.
Teleyritys vastaa toimituksen viivästyksestä
taikka keskeytyksestä tai muusta viestintäpalvelun virheestä aiheutuneesta välillisestä vahingosta vain, jos vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta teleyrityksen puolella. Välillisenä vahinkona pidetään:
1) ansion menetystä, joka kuluttajalle aiheutuu viivästyksen, keskeytyksen tai siitä johtuvien toimenpiteiden vuoksi;
2) vahinkoa, joka johtuu muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta;
3) viestintäpalvelun käyttöhyödyn olennaista menetystä, josta ei aiheudu suoranaista
taloudellista vahinkoa, sekä siihen rinnastettavaa olennaista haittaa.

124 §

124 §

Virhettä tai viivästystä koskeva ilmoitusvelvollisuus

Virhettä tai viivästystä koskeva ilmoitusvelvollisuus

Tilaaja ei saa vedota viivästykseen, ellei hän
ilmoita viivästyksestä teleyritykselle kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun palvelu on toimitettu. Tilaaja ei saa vedota virheeseen, ellei
hän ilmoita virheestä teleyritykselle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

Kuluttaja ei saa vedota viivästykseen, ellei
hän ilmoita viivästyksestä teleyritykselle kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun palvelu on
toimitettu. Kuluttaja ei saa vedota virheeseen,
ellei hän ilmoita virheestä teleyritykselle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut
virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.
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Tilaaja saa 1 momentin estämättä vedota
viivästykseen tai virheeseen, jos teleyritys on
menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti taikka, jos viestintäpalvelu ei vastaa laissa tai sen nojalla annetussa Liikenne- ja viestintäviraston määräyksessä asetettuja vaatimuksia.

Kuluttaja saa 1 momentin estämättä vedota
viivästykseen tai virheeseen, jos teleyritys on
menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti taikka, jos viestintäpalvelu ei vastaa laissa tai sen nojalla annetussa Liikenne- ja viestintäviraston määräyksessä asetettuja vaatimuksia.

129 §

129 §

Erinäisistä muutoksista tiedottaminen

Hinnoista sekä numerointimuutoksista tiedottaminen

Teleyrityksen on tehokkaasti ja hyvissä
ajoin tiedotettava tilaajille:
1) puhelinverkkoa koskevista numerointimuutoksista;
2) viestintäverkon suorituskyvyn mittausta
koskevista menettelyistä, jotka teleyritys on
ottanut käyttöön mitatakseen ja muokatakseen
tietoliikennettä ja välttääkseen verkkoyhteyden ylikuormittumisen;
3) siitä, miten 2 kohdassa tarkoitetut menettelyt vaikuttavat palvelun laatuun;
4) vammaisille tarkoitettuja tuotteita ja palveluja koskevista yksityiskohdista;
5) hätäpalvelun tai liittymänhaltijan sijaintitiedon saatavuuteen liittyvistä muutoksista.

Teleyrityksen on annettava tilaajille vähintään kerran vuodessa tietoja viestintäpalvelujen edullisimmista hinnoista.
Teleyrityksen on tehokkaasti ja hyvissä
ajoin tiedotettava tilaajille puhelinverkkoa
koskevista numerointimuutoksista.

130 §

130 §

Palvelun laatua koskeva julkaisuvelvollisuus

Palvelun laatua koskeva julkaisuvelvollisuus

Liikenne- ja viestintävirasto voi päätöksellään asettaa teleyritykselle tai numeropalvelun
tarjoajalle velvollisuuden julkaista vertailukelpoisia ja ajantasaisia tietoja yrityksen tarjoamien palvelujen laadusta.
Liikenne- ja viestintäviraston päätöksessä
on määrättävä julkaistavat tiedot ja tietojen
julkaisutapa.

Internetyhteyspalvelun ja yleisesti saatavilla olevan henkilöiden välisen viestintäpalvelun tarjoajan tulee julkaista ajantasaista
tietoa yrityksen tarjoamien palvelujen laadusta ja ominaisuuksista sekä palvelujen soveltuvuudesta vammaisille käyttäjille.
Teleyritysten palvelun laadun varmistamista koskevien toimenpiteiden tulee olla noudattaa EU:n sähköisen viestinnän sisämarkkina-asetusta (EU) 2015/2120.
Liikenne- ja viestintävirasto antaa määräyksen 1 momentissa tarkoitetuista julkaistavista tiedoista ja tietojen julkaisutavan ottaen
huomioon Euroopan sähköisen viestinnän
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sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen suuntaviivat.

133 §
Oikeus seurata maksun kertymistä
Matkapuhelinverkossa toimivan teleyrityk- (kumotaan)
sen on tarjottava tilaajalle ja käyttäjälle maksuton mahdollisuus liittymän käytöstä kertyvien maksujen seuraamiseen.
167 §

167 §

Tietojen merkitseminen verkkotunnusrekisteriin ja tietojen julkaiseminen

Tietojen merkitseminen verkkotunnusrekisteriin ja tietojen julkaiseminen

——————————————
Liikenne- ja viestintävirasto voi julkaista internet-sivuillaan tietoja verkkotunnusrekisteristä. Luonnollisista henkilöistä voidaan internet-sivuilla julkaista verkkotunnus ja käyttäjän nimi. Rekisterin tietojen luovuttamiseen
sovelletaan muutoin, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:ssä
säädetään.
——————————————
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä merkitsemisen teknisestä
toteuttamistavasta ja merkitsemisen yhteydessä ilmoitettavista tiedoista.

——————————————
Liikenne- ja viestintävirasto voi julkaista
sähköisessä palvelussa tietoja verkkotunnusrekisteristä. Rekisterin tietojen luovuttamiseen sovelletaan muutoin, mitä viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:ssä
säädetään.

171 §

171 §

Verkkotunnushallinnon järjestäminen

Verkkotunnushallinnon järjestäminen

Liikenne- ja viestintäviraston tehtävänä on:
1) hallinnoida fi-maatunnusta;
2) ylläpitää ja kehittää fi-verkkotunnustoimintaa;
3) huolehtia fi-juuren nimipalvelimien siirtoyhteyksistä ja yhdysliikenteestä internetiin;
4) valvoa verkkotunnusvälittäjien toimintaa;
5) huolehtia fi-verkkotunnustoiminnan tietoturvasta;
6) antaa pyynnöstä todistuksia ja otteita
verkkotunnusrekisteristä.

Liikenne- ja viestintäviraston tehtävänä on:
1) hallinnoida fi-maatunnusta;
2) ylläpitää ja kehittää fi-verkkotunnustoimintaa;
3) huolehtia fi-juuren nimipalvelimien siirtoyhteyksistä ja yhdysliikenteestä internetiin;
4) valvoa verkkotunnusvälittäjien toimintaa;
5) huolehtia fi-verkkotunnustoiminnan tietoturvasta.

——————————————
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä merkitsemisen teknisestä
toteuttamistavasta ja merkitsemisen yhteydessä ilmoitettavista tiedoista sekä verkkotunnuksen käyttäjän tunnistamisesta.
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——————————————

185 §

185 §

Tiedon saannin estoa koskeva määräys
Käräjäoikeus voi syyttäjän tai tutkinnanjohtajan hakemuksesta taikka sen hakemuksesta,
jonka oikeutta asia koskee, määrätä 184 §:ssä
tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajan sakon uhalla estämään tallentamansa tiedon saannin, jos tieto on ilmeisesti sellainen,
että sen sisällön pitäminen yleisön saatavilla
tai sen välittäminen on säädetty rangaistavaksi
tai korvausvastuun perusteeksi. Hakemus on
käsiteltävä kiireellisesti. Hakemusta ei voida
hyväksyä varaamatta palvelun tarjoajalle ja sisällön tuottajalle tilaisuutta tulla kuulluksi,
paitsi jos kuulemista ei voida toimittaa niin
nopeasti kuin asian kiireellisyys välttämättä
vaatii.

Tiedon saannin estoa koskeva määräys

Käräjäoikeus voi syyttäjän tai tutkinnanjohtajan hakemuksesta taikka sen hakemuksesta,
jonka oikeutta asia koskee, määrätä 184 §:ssä
tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajan sakon uhalla estämään tallentamansa tiedon saannin, jos tieto on ilmeisesti sellainen,
että sen sisällön pitäminen yleisön saatavilla
tai sen välittäminen on säädetty rangaistavaksi
tai korvausvastuun perusteeksi. Hakemus on
käsiteltävä kiireellisesti. Hakemusta ei voida
hyväksyä varaamatta palvelun tarjoajalle ja sisällön tuottajalle tilaisuutta tulla kuulluksi,
paitsi jos kuulemista ei voida toimittaa niin
nopeasti kuin asian kiireellisyys välttämättä
vaatii.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu määräys
voidaan syyttäjän tai tutkinnanjohtajan hakemuksesta kohdistaa tietoa välittävään teleyritykseen, jos 1 momentin mukaista tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajaa ei pystytä tunnistamaan tai jos se on sijoittautunut Suomen lainkäyttövallan ulkopuolelle ja jos määräyksen
kohteena oleva tieto liittyy rikokseen, josta
ankarin säädetty rangaistus on vähintään
kaksi vuotta vankeutta. Teleyritykselle kohdistettu määräys ei saa vaarantaa kolmannen
oikeutta lähettää ja vastaanottaa viestejä ja se
tulee panna teknisesti täytäntöön niin, ettei
verkon käyttäjien luottamuksellisen viestin salaisuuden suoja vaarannu. Määräys voidaan
antaa vain, jos tiedon saannin estoa koskevien
hyötyjen voidaan katsoa olevan merkittävästi
suuremmat kuin verkon käyttäjien sananvapauteen ja muihin perusoikeuksiin kohdistuvat rajoitukset, eikä määräystä voida pitää teleyrityksen näkökulmasta kohtuuttomana. Teleyritykselle kohdistettua määräystä ei voida
hyväksyä varaamatta teleyritykselle tilaiKäräjäoikeuden määräys on annettava tie- suutta tulla kuulluksi.
doksi myös sisällön tuottajalle. Jos sisällönKäräjäoikeuden määräys on annettava tiedoksi myös sisällön tuottajalle. Jos sisällön81
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tuottaja on tuntematon, käräjäoikeus voi määrätä tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajan huolehtimaan tiedoksiannosta.
Määräys raukeaa, jollei sen kohteena olevan
tiedon sisältöön tai välittämiseen perustuvasta
rikoksesta nosteta syytettä tai, milloin kysymys on korvausvastuusta, panna vireille kannetta kolmen kuukauden kuluessa määräyksen
antamisesta. Käräjäoikeus voi syyttäjän, asianomistajan tai asianosaisen edellä tarkoitettuna määräaikana esittämästä vaatimuksesta
pidentää tätä määräaikaa enintään kolmella
kuukaudella.
Tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajalla ja sisällön tuottajalla on oikeus hakea määräyksen
kumoamista siinä käräjäoikeudessa, jossa
määräys on annettu. Määräyksen kumoamista
koskevan asian käsittelyssä noudatetaan oikeudenkäymiskaaren 8 luvun säännöksiä.
Tuomioistuin huolehtii kuitenkin tarpeellisista toimenpiteistä syyttäjän kuulemiseksi.
Kumoamista on haettava 14 päivän kuluessa
siitä, kun hakija on saanut tiedon määräyksestä. Tietoa ei saa saattaa uudelleen saataville
kumoamista koskevan asian käsittelyn ollessa
vireillä, ellei asiaa käsittelevä tuomioistuin
toisin määrää. Myös syyttäjällä on oikeus hakea muutosta päätökseen, jolla määräys on
kumottu.

tuottaja on tuntematon, käräjäoikeus voi määrätä tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajan huolehtimaan tiedoksiannosta.
Määräys raukeaa, jollei sen kohteena olevan
tiedon sisältöön tai välittämiseen perustuvasta
rikoksesta nosteta syytettä tai, milloin kysymys on korvausvastuusta, panna vireille kannetta kolmen kuukauden kuluessa määräyksen
antamisesta. Käräjäoikeus voi syyttäjän, asianomistajan tai asianosaisen edellä tarkoitettuna määräaikana esittämästä vaatimuksesta
pidentää tätä määräaikaa enintään kolmella
kuukaudella.
Tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajalla, sisällön tuottajalla ja teleyrityksellä on oikeus
hakea määräyksen kumoamista siinä käräjäoikeudessa, jossa määräys on annettu. Määräyksen kumoamista koskevan asian käsittelyssä
noudatetaan oikeudenkäymiskaaren 8 luvun
säännöksiä. Tuomioistuin huolehtii kuitenkin
tarpeellisista toimenpiteistä syyttäjän kuulemiseksi. Kumoamista on haettava 14 päivän
kuluessa siitä, kun hakija on saanut tiedon
määräyksestä. Tietoa ei saa saattaa uudelleen
saataville kumoamista koskevan asian käsittelyn ollessa vireillä, ellei asiaa käsittelevä tuomioistuin toisin määrää. Myös syyttäjällä on
oikeus hakea muutosta päätökseen, jolla määräys on kumottu.

186 §

186 §

Toimivaltainen tuomioistuin

Toimivaltainen tuomioistuin

Edellä 185 §:ssä tarkoitettu hakemus tutkitaan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä
tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajalla on kotipaikka. Hakemus voidaan kuitenkin aina tutkia myös Helsingin käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus on päätösvaltainen myös, kun siinä on
yksin puheenjohtaja.

Edellä 185 §:ssä tarkoitettu hakemus tutkitaan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä
tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajalla tai teleyrityksellä on kotipaikka. Hakemus voidaan
kuitenkin aina tutkia myös Helsingin käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus on päätösvaltainen
myös, kun siinä on yksin puheenjohtaja.

206 §

206 §

Soveltamisala ja sen rajoitukset

Soveltamisala ja sen rajoitukset

——————————————
Tätä lakia ei sovelleta:

——————————————
Tätä lakia ei sovelleta:
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1) palveluihin, joissa audiovisuaalisen sisällön tarjoaminen ei ole ohjelmien määrä tai lähetysten toistuvuus huomioonottaen säännöllistä eikä palvelun päätarkoitus; taikka
2) sanoma- tai aikakauslehtien sähköisiin
versioihin.

1) palveluihin, joissa audiovisuaalisen sisällön tarjoaminen ei ole ohjelmien määrä tai lähetysten toistuvuus huomioonottaen säännöllistä eikä palvelun päätarkoitus; taikka
2) sanoma- ja aikakauslehtien sähköisten
versioiden toimitukselliseen sisältöön sisällytettyihin videoklippeihin ja liikkuviin kuviin.
——————————————

——————————————
209 §

209 §

Ohjelmiston eurooppalaisuus

Ohjelmiston eurooppalaisuus

——————————————
Tilausohjelmapalvelun tarjoajan on edistettävä eurooppalaisten ohjelmien tuotantoa ja
saatavuutta palveluissaan tuotantojen rahoituksen, ohjelmaostojen, eurooppalaisten teosten näkyvyyden tai muiden vastaavien keinojen avulla.

——————————————
Tilausohjelmapalvelun tarjoajan on varattava eurooppalaisille teoksille vähintään 30
prosentin osuus ohjelmaluettelossaan ja varmistettava näiden teosten näkyvyys ohjelmaluettelossaan. Velvoitetta ei sovelleta tilausohjelmapalvelun tarjoajaan, jolla on pieni liikevaihto tai pieni yleisö tai jos velvoitteen soveltaminen olisi käytännössä mahdotonta tai
perusteetonta.

211 §

211 §

Ohjelmistojen saattaminen näkö- ja kuulorajoitteisten saataville

Ohjelmistojen saattaminen näkö- ja kuulorajoitteisten saataville

Suomen- tai ruotsinkielisiin televisio-ohjelmiin on liitettävä tekstitys sekä muihin ohjelmiin selostus tai palvelu, jossa tekstitetyn ohjelman teksti muutetaan ääneksi (ääni- ja tekstityspalvelu) siten kuin tässä pykälässä säädetään.

Suomen- tai ruotsinkielisiin televisio-ohjelmiin ja tilausohjelmapalveluiden ohjelmistoihin on liitettävä tekstitys sekä muihin ohjelmiin selostus tai palvelu, jossa tekstitetyn ohjelman teksti muutetaan ääneksi (ääni- ja tekstityspalvelu) siten kuin tässä pykälässä säädetään.
Ääni- ja tekstityspalvelu on liitettävä Yleisradio Oy:stä annetussa laissa tarkoitettuihin
julkisen palvelun televisio-ohjelmistoihin ja
tilausohjelmapalvelussa saatavilla oleviin ohjelmistoihin. Ääni- ja tekstityspalvelu on liitettävä myös valtakunnallisen ohjelmistotoimiluvan nojalla lähetettäviin useita eri yleisöryhmiä palveleviin televisio-ohjelmistoihin ja
niiden
tilausohjelmapalveluohjelmistoihin
sekä yleisen edun televisio-ohjelmistoihin ja
niiden tilausohjelmapalveluohjelmistoihin.
Ääni- ja tekstityspalvelua ei kuitenkaan tarvitse liittää suorana lähetyksenä lähetettäviin

Ääni- ja tekstityspalvelu on liitettävä Yleisradio Oy:stä annetussa laissa tarkoitettuihin
julkisen palvelun ohjelmistoihin. Ääni- ja
tekstityspalvelu on liitettävä myös valtakunnallisen ohjelmistotoimiluvan nojalla lähetettäviin useita eri yleisöryhmiä palveleviin ohjelmistoihin. Ääni- ja tekstityspalvelua ei kuitenkaan tarvitse liittää suorana lähetyksenä lähetettäviin musiikkiesityksiin eikä suorana lähetyksenä lähetettäviin urheiluohjelmiin.
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Ääni- ja tekstityspalvelun toteuttamisesta
aiheutuvat kustannukset muun kuin julkisen
palvelun televisiotoiminnan harjoittajille eivät
saa ylittää yhtä prosenttia televisiotoiminnan
harjoittajan edellisen tilikauden liikevaihdosta.
Ääni- ja tekstityspalvelun osuuden on oltava
edellä 2 momentissa tarkoitettujen useita eri
yleisöryhmiä palvelevien ohjelmistojen osalta
75 prosenttia ohjelmista ja julkisen palvelun
ohjelmistojen osalta 100 prosenttia ohjelmista.

Valtioneuvoston asetuksella:
1) voidaan säätää ääni- ja tekstityspalvelun
teknisestä toteuttamisesta ja lähettämisestä;
2) säädetään ääni- ja tekstityspalvelun toteuttamisesta aiheutuvasta ohjelmatuntikohtaisesta kustannuksesta;
3) annetaan tarkempia säännöksiä siitä,
mikä katsotaan useita eri yleisöryhmiä palvelevaksi ohjelmistoksi.

musiikkiesityksiin eikä suorana lähetyksenä
lähetettäviin urheiluohjelmiin. Tekstityspalvelu tulee toteuttaa laadukkaasti siten, että
tekstitys on käyttäjälle riittävän selkeää ja ymmärrettävää.
Ääni- ja tekstityspalvelun toteuttamisesta
aiheutuvat kustannukset muun kuin julkisen
palvelun televisiotoiminnan harjoittajille eivät
saa ylittää yhtä prosenttia televisiotoiminnan
harjoittajan edellisen tilikauden liikevaihdosta.
Ääni- ja tekstityspalvelun osuuden on oltava
edellä 2 momentissa tarkoitettujen yleisen
edun televisio-ohjelmistojen ja useita eri yleisöryhmiä palvelevien ohjelmistojen osalta 75
prosenttia ohjelmista ja julkisen palvelun ohjelmistojen osalta 100 prosenttia ohjelmista.
Ääni- ja tekstityspalvelun osuuden on oltava 2
momentissa tarkoitetuissa tilausohjelmapalveluissa 30 prosenttia ohjelmistoista.
Audiovisuaalisten sisältöpalvelujen tarjoajien on raportoitava Liikenne- ja viestintävirastolle toimistaan palvelujen esteettömyyden
toteuttamiseksi. Audiovisuaalisten sisältöpalvelujen tarjoajien on lisäksi laadittava esteettömyyttä koskevia toimintasuunnitelmia siitä,
kuinka niiden palveluja saatetaan jatkuvasti
ja asteittain esteettömiksi. Toimintasuunnitelma tulee antaa Liikenne- ja viestintävirastolle
Valtioneuvoston asetuksella:
1) voidaan säätää ääni- ja tekstityspalvelun
teknisestä toteuttamisesta ja lähettämisestä;
2) säädetään ääni- ja tekstityspalvelun toteuttamisesta aiheutuvasta ohjelmatuntikohtaisesta kustannuksesta;
3) annetaan tarkempia säännöksiä siitä,
mikä katsotaan useita eri yleisöryhmiä palvelevaksi ohjelmistoksi.
Liikenne- ja viestintäministeriö määrää
päätöksellään ne useita eri väestöryhmiä palvelevat ohjelmistot, joihin ääni- ja tekstityspalvelu on liitettävä.
216 §

216 §

Eräiden audiovisuaalisten ohjelmien keskeyttäminen mainoksilla
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Televisiotoiminnassa lähetettävän elokuvan, televisiota varten tehdyn elokuvan ja uutisohjelman saa keskeyttää mainoksilla ja teleostoslähetyksillä kerran kutakin aikataulun
Televisiotoiminnassa lähetettävän eloku- mukaista 30 minuutin jaksoa kohti.
van, televisiota varten tehdyn elokuvan, uutisohjelman ja lastenohjelman saa keskeyttää
Lastenohjelman saa keskeyttää mainoksilla
mainoksilla tai teleostoslähetyksillä kerran kerran kutakin aikataulun mukaista 30 minuukutakin aikataulun mukaista 30 minuutin jak- tin jaksoa kohti kuitenkin vain, jos ohjelman
soa kohti.
aikataulun mukainen kesto on enemmän kuin
Lastenohjelman saa keskeyttää mainoksilla 30 minuuttia.
tai teleostoslähetyksillä kuitenkin vain, jos
Uskonnollisten tilaisuuksien televisioläheohjelman aikataulun mukainen kesto on tyksiä ei saa katkaista mainoksilla eikä teleosenemmän kuin 30 minuuttia.
toslähetyksillä.
Eräiden audiovisuaalisten ohjelmien keskeyttäminen mainoksilla

Uskonnollisten tilaisuuksien televisiolähetyksiä ei saa katkaista mainoksilla eikä teleostoslähetyksillä.

217 a §
Päälle liittämiset
Audiovisuaalisia sisältöpalveluita ei saa
muunnella tai keskeyttää taikka liittää ohjelman päälle kaupallisiin tarkoituksiin ilman
audiovisuaalisen sisältöpalvelun tarjoajan nimenomaista suostumusta.
220 §
Tuotesijoittelu

220 §
Tuotesijoittelu
Tuotteen, palvelun tai tavaramerkin sijoittaminen audiovisuaaliseen ohjelmaan vastiketta
vastaan (tuotesijoittelu) on kielletty.
Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen
tuotesijoittelu on sallittu:
1) elokuvateoksissa;
2) audiovisuaalista sisältöpalvelua varten
tehdyissä elokuvissa tai sarjoissa;
3) urheiluohjelmissa;
4) kevyissä viihdeohjelmissa.
Mitä 2 momentissa säädetään, ei koske tuotesijoittelua lastenohjelmissa.
Tuotesijoitteluna pidetään myös vastikkeetonta tarpeiston tai tuotepalkintojen antamista
käytettäviksi audiovisuaalisessa ohjelmassa,
jos ne ovat merkittävän arvokkaita. Tarpeiston

Tuotteen, palvelun tai tavaramerkin sijoittaminen audiovisuaaliseen ohjelmaan vastiketta
vastaan (tuotesijoittelu) on sallittua lukuun
ottamatta uutis- ja ajankohtaisohjelmia, kuluttaja-asiaohjelmia, uskonnollisia ohjelmia
ja lastenohjelmia.
Tuotesijoitteluna pidetään myös vastikkeetonta tarpeiston tai tuotepalkintojen antamista
käytettäviksi audiovisuaalisessa ohjelmassa,
jos ne ovat merkittävän arvokkaita. Tarpeiston
tai tuotepalkintojen antamisena toteutettu tuotesijoittelu on sallittu muissa kuin lastenohjelmissa.
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tai tuotepalkintojen antamisena toteutettu tuotesijoittelu on sallittu muissa kuin lastenohjelmissa.

221 §
Tuotesijoittelun toteuttaminen

221 §

Tuotesijoittelussa ei saa:
1) vaikuttaa tuotesijoittelulla ohjelmien sisältöön tai niiden sijoitteluun ohjelmistossa tai ohjelmaluettelossa;

Tuotesijoittelun toteuttaminen

Tuotesijoittelussa ei saa:
1) vaikuttaa tuotesijoittelulla ohjelmien si- — — — — — — — — — — — — — —
sältöön tai niiden sijoitteluun ohjelmistossa;
222 §
——————————————

Teleostoslähetysten ja televisiomainosten aikarajoitukset

222 §
Teleostoslähetysten ja televisiomainosten aikarajoitukset
Mainosten ja teleostoslähetysten osuus yhtä
tasatuntien välistä tuntia kohti ei saa olla yli
12 minuuttia, lukuun ottamatta kanavia, joilla
lähetetään pelkästään teleostoslähetyksiä.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta:
1) televisiotoiminnan harjoittajan ilmoituksiin sen omista audiovisuaalisista ohjelmista;

2) ohjelmiin suoraan liittyviin oheistuotteisiin;
3) sponsorointia koskeviin ilmoituksiin;
4) tuotesijoitteluun;
5) 224 §:ssä tarkoitettuun aatteelliseen tai
yhteiskunnalliseen mainontaan;
6) 225 §:ssä tarkoitettuihin teleostoslähetyksille varattuihin ohjelmapaikkoihin.

Mainosten ja teleostoslähetysten osuus kello
6.00:n ja 18.00:n välisenä aikana ja kello
18.00:n ja 24.00:n välisenä aikana ei saa ylittää 20 prosenttia, lukuun ottamatta kanavia,
joilla lähetetään pelkästään teleostoslähetyksiä.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta:
1) televisiotoiminnan harjoittajan tai muiden samaan lähetystoiminnan harjoittajien
ryhmään kuuluvien yhteisöjen ilmoituksiin
niiden omista audiovisuaalisista ohjelmista ja
audiovisuaalisista sisältöpalveluista;
2) ohjelmiin suoraan liittyviin oheistuotteisiin;
3) sponsorointia koskeviin ilmoituksiin;
4) tuotesijoitteluun;
5) 224 §:ssä tarkoitettuun aatteelliseen tai
yhteiskunnalliseen mainontaan;
6) 225 §:ssä tarkoitettuihin teleostoslähetyksille varattuihin ohjelmapaikkoihin;
7) neutraaleihin ruutuihin toimituksellisen
sisällön ja televisiomainosten tai teleostoslähetysten välillä eikä yksittäisten mainosten
välillä.

226 a §
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Soveltamisala
Tätä lukua ja lain 26 luvun 214 § 1 ja 5 momenttia sovelletaan Suomeen sijoittautuneen
videonjakoalustan tarjoajan tarjoamaan videonjakoalustapalveluun.
226 b §
Sijoittautuminen
Videonjakoalustan tarjoaja on sijoittautunut Suomeen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä
oikeudellisista näkökohdista 3 artiklan 1 kohdan mukaisissa tilanteissa.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset videonjakoalustan tarjoajan sijoittautumisesta.
226 c §
Videonjakoalustan tarjoajaan sovellettavat
velvoitteet
Videonjakoalustalla tulee olla käyttöehdot.
Käyttöehdoissa tulee varmistaa yleisön suojeleminen ohjelmilta, käyttäjien tuottamilta videoilta tai audiovisuaaliselta kaupalliselta
viestinnältä, jotka sisältävät rikoslain 34 a luvun 1 §:n 2-kohdan mukaan terroristisena tekona rangaistavaksi säädettyä julkista kehottamista rikokseen, rikoslain 17 luvun 18 §:n
tai 19 §:ssä rangaistavaksi säädettyä sukupulisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämistä
taikka rikoslain 11 luvun 10 §:ssä tai 10a
§:ssä tarkoitettua rangaistavaksi säädettyä
kiihottamista kansanryhmää vastaan.
Videonjakoalustan tarjoajan on lisäksi toteutettava asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että:
1) lain 214§:n 1 ja 5 momentin vaatimukset
toteutuvat myös sellaisen audiovisuaalisen
kaupallisen viestinnän osalta, jota videonjakoalustan tarjoaja ei markkinoi, myy tai järjestä;
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2) videonjakoalustapalvelussa videoita lataaville käyttäjille on tarjolla toiminto, jonka
avulla voi ilmoittaa, sisältävätkö videot audiovisuaalista kaupallista viestintää;
3) videonjakoalustapalvelussa on käytössä
mekanismeja, joilla videonjakoalustan käyttäjät voivat ilmoittaa 1 momentissa tarkoitetusta sisällöstä;
4) videonjakoalustapalvelussa on käytössä
mekanismeja, joiden avulla käyttäjille selvitetään, miten 3-kohdassa tarkoitetut ilmoitukset
on otettu huomioon.
Toimenpiteiden tulee olla oikeassa suhteessa kyseessä olevan sisällön luonteeseen ja
siitä mahdollisesti aiheutuvaan haittaan nähden ottaen huomioon videonjakoalustapalvelun koko ja tarjotun palvelun luonne.
Liikenne- ja viestintäviraston on tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä kuluttaja-asiamiehen kanssa arvioitava videonjakoalustan
tarjoajan toimien asianmukaisuus.
228 §
Kanavapaikkanumerointi

228 §
Kanavapaikkanumerointi
Maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa
toimivalla teleyrityksellä ja televisio- ja radiotoiminnan harjoittajilla on velvollisuus huolehtia osaltaan siitä, että ohjelmistojen kanavapaikkanumerointi on käyttäjien kannalta
selkeä ja tarkoituksenmukainen. Kanavapaikkanumeroinnissa tulee asettaa etusijalle Yleisradio Oy:n ja 26 §:ssä tarkoitetun ohjelmistotoimiluvan haltijan ohjelmistot.

Maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa
toimivalla teleyrityksellä ja televisio- ja radiotoiminnan harjoittajilla on velvollisuus huolehtia osaltaan siitä, että ohjelmistojen kanavapaikkanumerointi on käyttäjien kannalta
selkeä ja tarkoituksenmukainen. Kanavapaikkanumerointiin tehtävät muutokset on ajoitettava ohjelmistotoimilupakauden vaihtumisen
yhteyteen. Muuna ajankohtana toteutettaviin
muutoksiin on oltava erityisen painavasta
syystä tarvetta. Kanavapaikkanumerointia
koskevat ratkaisut tulee toteuttaa ensisijaisesti toimialan itsesääntelyllä.
Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarvittaessa päätöksen kanavapaikkanumeroinnista.
Kanavapaikkanumeroinnissa tulee asettaa
etusijalle Yleisradio Oy:n ja 26 §:ssä tarkoitetun ohjelmistotoimiluvan haltijan ohjelmistot.
(kumotaan)

88

Voimassa oleva laki

Ehdotus

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä 1 momentissa tarkoitetusta kanavanpaikkanumeroinnista.

229 §
Teleyrityksen oikeus sijoittaa telekaapeli, tukiasema ja radiomasto

229 §
Teleyrityksen oikeus sijoittaa telekaapeli, tukiasema ja radiomasto
Teleyrityksellä on tässä luvussa säädetyin
edellytyksin oikeus sijoittaa toisen omistamalle tai hallitsemalle alueelle yleisiä tietoliikenneyhteyksiä palveleva:
1) telekaapeli sekä siihen liittyvä laite, vähäinen rakennelma ja pylväs;
2) matkaviestinverkon radiomasto tukiasemineen sekä niihin liittyvä laite, kaapeli ja vähäinen rakennelma;

3) matkaviestinverkon tukiasema sekä siihen liittyvä laite ja kaapeli.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu
tukiasema sekä siihen liittyvä laite ja kaapeli
saadaan sijoittaa myös toisen omistamaan tai
hallitsemaan rakennukseen tässä luvussa säädetyin edellytyksin. Edellä 1 momentissa tarkoitettujen rakennelmien, verkon osien ja laitteiden sijoittamiseen liittyvistä muista edellytyksistä säädetään muualla laissa.

Teleyrityksellä on tässä luvussa säädetyin
edellytyksin oikeus sijoittaa toisen omistamalle tai hallitsemalle alueelle yleisiä tietoliikenneyhteyksiä palveleva:
1) telekaapeli sekä siihen liittyvä laite, vähäinen rakennelma ja pylväs;
2) matkaviestinverkon radiomasto tukiasemineen sekä niihin liittyvä laite, kaapeli ja vähäinen rakennelma;
3) pienalueen langattomana liityntäpisteenä
toimiva tukiasema, jonka vaatimustenmukaisuus on varmistettu tässä laissa säädetyllä tavalla ja joka täyttää teledirektiivin
(2018/1972) 57 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun komission täytäntöönpanosäädöksen tekniset ja fyysiset ominaisuudet;
4) muu matkaviestinverkon tukiasema sekä
siihen liittyvä laite ja kaapeli.
Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun
pienalueen langattoman liityntäpisteen sijoittamiseen tai käyttöönottoon ei tarvita muualla
laissa edellytettyä viranomaisen myöntämää
hallinnollista lupaa, elleivät arkkitehtuuriltaan, historialtaan tai luonnoltaan arvokkaiden rakennusten tai alueiden suojeluun taikka
yleiseen turvallisuuteen liittyvät syyt sitä edellytä.
Edellä 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettu tukiasema sekä siihen liittyvä laite ja
kaapeli saadaan sijoittaa myös toisen omistamaan tai hallitsemaan rakennukseen tässä luvussa säädetyin edellytyksin. Edellä 1 momentissa tarkoitettujen rakennelmien, verkon
osien ja laitteiden sijoittamiseen liittyvistä
muista edellytyksistä säädetään muualla
laissa.
Teleyrityksen on sovittava 1 tai 2 momentissa tarkoitetusta sijoittamisesta kiinteistön,
rakennuksen tai muun rakennelman omistajan
tai haltijan kanssa. Jollei 1 tai 2 momentissa
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Jollei 1 tai 2 momentissa tarkoitetusta sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön tai rakennuksen omistajan kanssa, sijoittamisesta päättää
kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Sopimus 1 momentissa tarkoitettujen telekaapelin, radiomaston, tukiaseman sekä niihin
liittyvien rakennelmien ja laitteiden sijoittamisesta sitoo myös kiinteistön tai rakennuksen uutta omistajaa ja haltijaa.
Mitä tässä pykälässä säädetään kiinteistön
omistajasta ja haltijasta, koskee myös yleisen
alueen omistajaa ja haltijaa.

tarkoitetusta sijoittamisesta ole päästy sopimukseen kiinteistön tai rakennuksen omistajan kanssa, voidaan sijoittamista koskeva asia
viedä kunnan rakennusvalvontaviranomaisen
päätettäväksi.
Jos kiinteistö, rakennus tai muu rakennelma, joka teknisesti soveltuu pienalueen
langattomien liityntäpisteiden sijoittamiseen
tai jota tarvitaan langattoman liityntäpisteen
yhdistämiseen runkoverkkoon, on viranomaisen hallinnassa, viranomaisen on asetettava
etukäteen saataville ehdot mahdollisuudesta
sijoittaa liityntäpiste mainitulle kiinteistölle,
rakennukseen tai rakennelmaan. Ehtojen on
oltava oikeudenmukaiset, kohtuulliset, avoimet ja syrjimättömät, ja niissä voidaan huomioida 2 momentissa tarkoitettuja perusteita.
Viranomaisen on asetettava ehdot saataville
verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta
ja käytöstä annetun lain (276/2016) 5 §:ssä
tarkoitetussa keskitetyssä tietopisteessä. Viranomaisen on hyväksyttävä kaikki ehdot täyttävät, käyttöoikeutta koskevat kohtuulliset
pyynnöt.
Edellä 5 momentissa viranomaisella tarkoitetaan valtion viranomaisia, kunnallisia viranomaisia tai valtion liikelaitoksia
Sopimus 1 momentissa tarkoitettujen telekaapelin, radiomaston, tukiaseman sekä niihin
liittyvien rakennelmien ja laitteiden sijoittamisesta sitoo myös kiinteistön tai rakennuksen uutta omistajaa ja haltijaa.
Mitä tässä pykälässä säädetään kiinteistön
omistajasta ja haltijasta, koskee myös yleisen
alueen omistajaa ja haltijaa.
234 §
Sijoittamisen edellytykset

234 §
Sijoittamisen edellytykset

——————————————
Telekaapeli on mahdollisuuksien mukaan
——————————————
sijoitettava laissa liikennejärjestelmästä ja
Telekaapeli on mahdollisuuksien mukaan maanteistä (503/2005) tarkoitetulle tiealusijoitettava maantielaissa (503/2005) tarkoite- eelle
tai
kiinteistönmuodostamislaissa
tulle tiealueelle tai kiinteistönmuodostamis- (554/1995) tarkoitetulle yleiselle alueelle.
laissa (554/1995) tarkoitetulle yleiselle alueelle.
237 §
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237 §

Korvaukset sijoittamisesta

Korvaukset sijoittamisesta
——————————————
Kiinteistön omistajalla ja haltijalla, rakennuksen omistajalla ja haltijalla sekä kunnalla
yleisen alueen omistajana ja haltijana on oikeus saada täysi korvaus 229 §:n 1 momentin
2 ja 3 kohdassa sekä 2 momentissa tarkoitetusta sijoittamisesta siten kuin kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta
annetussa laissa (603/1977), jäljempänä lunastuslaki, säädetään.
——————————————

——————————————
Kiinteistön omistajalla ja haltijalla, rakennuksen omistajalla ja haltijalla sekä kunnalla
yleisen alueen omistajana ja haltijana on oikeus saada täysi korvaus 229 §:n 1 momentin
2, 3 ja 4 kohdassa sekä 2 momentissa tarkoitetusta sijoittamisesta siten kuin kiinteän
omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (603/1977), jäljempänä
lunastuslaki, säädetään.
——————————————
244 §

244 §

Viestintäverkkoa ja viestintäpalvelua koskevat määräykset

Viestintäverkkoa ja viestintäpalvelua koskevat määräykset
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa 243
§:ssä tarkoitettuja viestintäverkkojen ja viestintäpalvelujen laatua, tietoturvallisuutta ja
yhteensopivuutta koskevia määräyksiä. Määräykset voivat koskea:
1) tärkeysluokittelua, tehon syöttöä, varmistamista ja varatiejärjestelyjä;
2) viestintäverkon ja siihen kuuluvan laitetilan sähköistä ja fyysistä suojaamista;
3) suorituskykyä, tietoturvallisuutta ja häiriöttömyyttä sekä niiden ylläpitoa, seurantaa ja
verkonhallintaa;
4) menettelyä vika- ja häiriötilanteissa sekä
tietoturvallisuuden ja toimintavarmuuden ylläpitämiseksi;
5) viestintäverkon rakennetta ja sen liityntäpisteen teknisiä ominaisuuksia;
6) hätäliikenteen teknistä toteutusta ja varmistamista;
7) veloituksen teknistä toteutusta;
8) yhteenliittämistä, yhteentoimivuutta,
merkinantoa ja synkronointia;
9) antennijärjestelmän ja yhteisantennijärjestelmän teknisiä ominaisuuksia;
10) laajakuvatelevisiopalveluja ja laajakuvatelevisio-ohjelmia vastaanottavan televisioverkon teknisiä ominaisuuksia;

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa 243
§:ssä tarkoitettuja viestintäverkkojen ja viestintäpalvelujen laatua, tietoturvallisuutta ja
yhteensopivuutta koskevia määräyksiä. Määräykset voivat koskea:
1) tärkeysluokittelua, tehon syöttöä, varmistamista ja varatiejärjestelyjä;
2) viestintäverkon ja siihen kuuluvan laitetilan sähköistä ja fyysistä suojaamista;
3) suorituskykyä, tietoturvallisuutta ja häiriöttömyyttä sekä niiden ylläpitoa, seurantaa ja
verkonhallintaa;
4) menettelyä vika- ja häiriötilanteissa sekä
tietoturvallisuuden ja toimintavarmuuden ylläpitämiseksi;
5) viestintäverkon rakennetta ja sen liityntäpisteen teknisiä ominaisuuksia;
6) hätäliikenteen teknistä toteutusta ja varmistamista;
7) veloituksen teknistä toteutusta;
8) yhteenliittämistä, yhteentoimivuutta,
merkinantoa ja synkronointia;
9) antennijärjestelmän ja yhteisantennijärjestelmän teknisiä ominaisuuksia;
10) laajakuvatelevisiopalveluja ja laajakuvatelevisio-ohjelmia vastaanottavan televisioverkon teknisiä ominaisuuksia;
11) sähköisen ohjelmaoppaan aloitussivun
sisältöä ja rakennetta;
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11) sähköisen ohjelmaoppaan aloitussivun
sisältöä ja rakennetta;
12) teknistä dokumentointia ja tilastointia
sekä näihin liittyvien asiakirjojen muotoa ja
tietojen säilyttämistä;
13) noudatettavia standardeja;
14) muita näihin verrattavia viestintäverkolle tai viestintäpalvelulle asetettavia teknisiä vaatimuksia;
15) liitännäistoimintoja ja liitännäispalveluja siltä osin kuin niillä on vaikutusta 243
§:ssä säädettyihin viestintäverkkoa tai viestintäpalvelua koskeviin vaatimuksiin.

12) teknistä dokumentointia ja tilastointia
sekä näihin liittyvien asiakirjojen muotoa ja
tietojen säilyttämistä;
13) noudatettavia standardeja;
14) muita näihin verrattavia viestintäverkolle tai viestintäpalvelulle asetettavia teknisiä vaatimuksia;
15) liitännäistoimintoja ja liitännäispalveluja siltä osin kuin niillä on vaikutusta 243
§:ssä säädettyihin viestintäverkkoa tai viestintäpalvelua koskeviin vaatimuksiin.
16) viestintäverkon peittoalueen teknistä
määrittämistä
264 §

264 §

Erityistarkoituksiin käytettävät radiolaitteet

Erityistarkoituksiin käytettävät radiolaitteet

Mitä 251–263 §:ssä säädetään, ei koske:
1) yksinomaan radioamatöörien käytössä
olevia radiolaitteita, joita ei ole asetettu saataville markkinoilla;
2) laivavarustelaissa (1503/2011) tarkoitettuja laivanvarusteita;
3) Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä
ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta antaman asetuksen (EU)
2018/1139 artiklassa 138 määriteltyjä ilmailuvälineitä;
4) ammattikäyttöön tarkoitettuja yksilöllisesti suunniteltuja laitesarjoja, joita käytetään
ainoastaan tutkimus- tai kehityslaitoksissa
näiden toimintaan liittyviin käyttötarkoituksiin;
5) radiolaitteita, joita käytetään yksinomaan
yleisen turvallisuuden varmistamiseen, maanpuolustukseen, valtion muissa turvallisuusasioissa tai valtion toiminnassa rikosoikeuden
alalla.

Mitä 251–263 §:ssä säädetään, ei koske:
1) yksinomaan radioamatöörien käytössä
olevia radiolaitteita, joita ei ole asetettu saataville markkinoilla;
2) laivavarustelaissa (1503/2011) tarkoitettuja laivanvarusteita;
3) ilma-alusten ilmailuradioviestinnässä
käytettäväksi tarkoitettuja tuotteita, osia ja
laitteita;

4) ammattikäyttöön tarkoitettuja yksilöllisesti suunniteltuja laitesarjoja, joita käytetään
ainoastaan tutkimus- tai kehityslaitoksissa
näiden toimintaan liittyviin käyttötarkoituksiin;
5) radiolaitteita, joita käytetään yksinomaan
yleisen turvallisuuden varmistamiseen, maanpuolustukseen, valtion muissa turvallisuusasioissa tai valtion toiminnassa rikosoikeuden
alalla.

265 §

265 §

Pätevyyden osoittaminen

Pätevyyden osoittaminen

——————————————
Pätevyystodistuksen saamiseksi on suoritettava pätevyystutkinto. Tutkinnossa on osoitettava kyseiseen radioviestinnän lajiin liittyvien

——————————————
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Pätevyystodistuksen saamiseksi on suoritettava pätevyystutkinto. Tutkinnossa on osoitettava kyseiseen radioviestinnän lajiin liittyvien
sääntöjen, ohjeiden ja laitteiden tuntemus sekä
tarvittava kielitaito. Liikenne- ja viestintävirasto määrää tutkintovaatimukset sekä päätöksellään hyväksyy ne Liikenne- ja viestintäviraston palveluksessa olevat, jotka toimivat tutkinnon vastaanottajina. Hakemuksesta myös
viraston ulkopuolinen voidaan hyväksyä tutkinnon vastaanottajaksi. Tutkinnon vastaanottajalla tulee olla tehtävän edellyttämä taito ja
kokemus. Tutkinnon vastaanottajan on suorittaessaan tässä laissa tarkoitettuja tehtäviään
noudatettava, mitä hallintolaissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa
ja kielilaissa säädetään. Tutkintoon liittyvien
suoritteiden maksullisuudesta ja määrästä säädetään
valtion
maksuperustelaissa (150/1992).

sääntöjen, ohjeiden ja laitteiden tuntemus sekä
tarvittava kielitaito. Jos meriradio-viestinnän
pätevyystodistusta haetaan sen vuoksi, että
hakijan on tarkoitus toimia kansainvälisessä
liikenteessä olevan kauppa-aluksen turvallisuusradioviestintään tarkoitetun radiolähettimen käyttäjänä, on hakijan lisäksi oltava iältään vähintään 18-vuotias ja osoitettava, että
hän täyttää pätevyystodistuksen saamiseksi
laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain
(1171/2010) 4 §:ssä tarkoitetut terveysvaatimukset. Liikenne- ja viestintävirasto määrää
tutkintovaatimukset sekä päätöksellään hyväksyy ne Liikenne- ja viestintäviraston palveluksessa olevat, jotka toimivat tutkinnon
vastaanottajina. Hakemuksesta myös viraston
ulkopuolinen voidaan hyväksyä tutkinnon
vastaanottajaksi. Tutkinnon vastaanottajalla
tulee olla tehtävän edellyttämä taito ja kokemus. Tutkinnon vastaanottajan on suorittaessaan tässä laissa tarkoitettuja tehtäviään noudatettava, mitä hallintolaissa, viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ja
kielilaissa säädetään. Tutkintoon liittyvien
suoritteiden maksullisuudesta ja määrästä säädetään
valtion
maksuperustelaissa
(150/1992).
——————————————
266 §

——————————————

Pätevyyden ylläpitäminen

266 §
Pätevyyden ylläpitäminen
——————————————
Liikenne- ja viestintävirasto myöntää hakemuksesta kelpoisuustodistuksen sille, joka 1
momentissa tarkoitetulla tavalla osoittaa pätevyytensä ylläpitämisen. Liikenne- ja viestintävirasto voi hyväksyä pätevyyden ylläpitämisen osoitukseksi myös muun maan toimivaltaisen viranomaisen antaman todistuksen pätevyyden ylläpitämisestä.

——————————————
Liikenne- ja viestintävirasto myöntää hakemuksesta kelpoisuustodistuksen sille, joka 1
momentissa tarkoitetulla tavalla osoittaa pätevyytensä ylläpitämisen sekä osoittaa, että
täyttää terveydeltään ja iältään kelpoisuustodistuksen saamiseksi määrätyt vaatimukset.
Liikenne- ja viestintävirasto voi hyväksyä pätevyyden ylläpitämisen osoitukseksi myös
muun maan toimivaltaisen viranomaisen antaman todistuksen pätevyyden ylläpitämisestä.
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270 §

Suojauksen purkujärjestelmää käyttävälle
yritykselle asetettavat velvollisuudet

Suojauksen purkujärjestelmää käyttävälle
yritykselle asetettavat velvollisuudet
——————————————
Suojauksen purkujärjestelmää käyttävä yritys on velvollinen antamaan toiselle yritykselle edellä mainitun jakelun edellyttämiä teknisiä palveluja kustannussuuntautuneeseen ja
syrjimättömään hintaan.
——————————————

Suojauksen purkujärjestelmää tarjoavan yrityksen on kirjanpidossaan eriytettävä 1 momentissa tarkoitettu toiminta yrityksen muusta
toiminnasta.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu yritys on
velvollinen huolehtimaan siitä, että viestintäverkon siirron valvonta on mahdollista.
Maanpäällisessä digitaalisessa joukkoviestintäverkossa lineaarisen maksutelevisiopalvelun tarjoamisessa suojauksen purkujärjestelmää käyttävän yrityksen on pidettävä 4 luvussa tarkoitetut televisio-ohjelmistot tarjolla
tavalla, joka mahdollistaa eri maksutelevisiopalvelujen vastaanottamisen yhdellä suojauksenpurkujärjestelmän kortilla tai muulla kyseiseen tarkoitukseen käytettävällä teknisellä
ratkaisulla, jos maksutelevisiopalvelussa noudatetaan ennalta ilmoitettua ohjelmistoaikataulua.
Jos yritykset eivät pääse sopimukseen 1 momentissa tarkoitetuista teknisten palvelujen
tarjoamisesta aiheutuvista kustannuksista viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sopimusneuvottelujen aloittamisesta, eikä 314 §:n
2 momentissa tarkoitettu sovittelu ole johtanut

——————————————
Suojauksen purkujärjestelmää käyttävä yritys on velvollinen antamaan toiselle yritykselle edellä mainitun jakelun edellyttämiä teknisiä palveluja oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.
——————————————
Liikenne- ja viestintävirasto voi päätöksellään poistaa 1 momentin mukaisen velvollisuuden, jos suojauksen-purkujärjestelmää
käyttävällä yrityksellä ei ole 52 §:n mukaista
huomattavaa markkinavoimaa, jos velvollisuuksien muuttaminen tai poistaminen:
1) ei estäisi 227 §:n mukaisen siirtovelvoitteen toteuttamista; ja
2) ei ehkäisi kilpailua digitaalitelevisio- ja
digitaaliradiopalveluiden
vähittäismarkkinoilla ja suojauksen purkujärjestelmien tai
niiden liitännäistoimintojen markkinoilla.
Suojauksen purkujärjestelmää tarjoavan yrityksen on kirjanpidossaan eriytettävä 1 momentissa tarkoitettu toiminta yrityksen muusta
toiminnasta.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu yritys on
velvollinen huolehtimaan siitä, että viestintäverkon siirron valvonta on mahdollista.
Maanpäällisessä digitaalisessa joukkoviestintäverkossa lineaarisen maksutelevisiopalvelun tarjoamisessa suojauksen purkujärjestelmää käyttävän yrityksen on pidettävä 4 luvussa tarkoitetut televisio-ohjelmistot tarjolla
tavalla, joka mahdollistaa eri maksutelevisiopalvelujen vastaanottamisen yhdellä suojauksenpurkujärjestelmän kortilla tai muulla kyseiseen tarkoitukseen käytettävällä teknisellä
ratkaisulla, jos maksutelevisiopalvelussa noudatetaan ennalta ilmoitettua ohjelmistoaikataulua.
Jos yritykset eivät pääse sopimukseen 1 momentissa tarkoitetuista teknisten palvelujen
tarjoamisesta aiheutuvista kustannuksista viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sopimusneuvottelujen aloittamisesta, eikä 314 §:n
2 momentissa tarkoitettu sovittelu ole johtanut
ratkaisuun, Liikenne- ja viestintävirasto voi
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ratkaisuun, Liikenne- ja viestintävirasto voi päättää teknisiä palveluja antavalle yritykselle
päättää teknisiä palveluja antavalle yritykselle maksettavan korvauksen määrästä.
maksettavan korvauksen määrästä.
275 §
275 §
Häiriöilmoitukset Liikenne- ja viestintävirasHäiriöilmoitukset Liikenne- ja viestintävirastolle
tolle
Teleyrityksen on ilmoitettava viipymättä
Teleyrityksen on ilmoitettava viipymättä Liikenne- ja viestintävirastolle, jos sen palveLiikenne- ja viestintävirastolle, jos sen palve- luun kohdistuu tai sitä uhkaa merkittävä tietoluun kohdistuu tai sitä uhkaa merkittävä tieto- turvaloukkaus taikka muu tapahtuma, joka esturvaloukkaus taikka muu tapahtuma, joka es- tää viestintäpalvelun toimivuuden tai häiritsee
tää viestintäpalvelun toimivuuden tai häiritsee sitä olennaisesti. Teleyrityksen on ilmoitetsitä olennaisesti. Teleyrityksen on ilmoitet- tava myös ilman aiheetonta viivästystä häiriön
tava myös ilman aiheetonta viivästystä häiriön tai sen uhan arvioitu kesto ja vaikutukset, kortai sen uhan arvioitu kesto ja vaikutukset, kor- jaustoimenpiteet sekä ne toimenpiteet, joilla
jaustoimenpiteet sekä ne toimenpiteet, joilla häiriön toistuminen pyritään estämään. Liihäiriön toistuminen pyritään estämään. Lii- kenne- ja viestintävirasto toimittaa komissikenne- ja viestintävirasto toimittaa komissi- olle ja Euroopan kyberturvallisuusvirastolle
olle ja Euroopan verkko- ja tietoturvaviras- vuosittain tiivistelmäraportin ilmoituksista.
tolle vuosittain tiivistelmäraportin ilmoituksista.
Edellä 247 a §:ssä tarkoitetun verkossa toiEdellä 247 a §:ssä tarkoitetun verkossa toi- mivan markkinapaikan tarjoajan, hakukomivan markkinapaikan tarjoajan, hakuko- nepalvelun tarjoajan sekä pilvipalvelun tarjonepalvelun tarjoajan sekä pilvipalvelun tarjo- ajan on ilmoitettava viipymättä Liikenne- ja
ajan on ilmoitettava viipymättä Liikenne- ja viestintävirastolle sen palveluun kohdistuviestintävirastolle sen palveluun kohdistu- vasta merkittävästä tietoturvallisuuteen liittyvasta merkittävästä tietoturvallisuuteen liitty- västä häiriöstä.
västä häiriöstä.
Jos häiriöistä ilmoittaminen on yleisen edun
Jos häiriöistä ilmoittaminen on yleisen edun mukaista, Liikenne- ja viestintävirasto voi
mukaista, Liikenne- ja viestintävirasto voi velvoittaa teleyrityksen tai palvelun tarjoajan
velvoittaa teleyrityksen tai palvelun tarjoajan tiedottamaan asiasta tai kuultuaan ilmoitustiedottamaan asiasta tai kuultuaan ilmoitus- velvollista tiedottaa asiasta itse.
velvollista tiedottaa asiasta itse.
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarLiikenne- ja viestintävirasto voi antaa tar- kempia määräyksiä siitä, milloin 1 momenkempia määräyksiä siitä, milloin 1 momen- tissa tarkoitettu häiriö on merkittävä, sekä 1 ja
tissa tarkoitettu häiriö on merkittävä, sekä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen ilmoitusten sisäl2 momentissa tarkoitettujen ilmoitusten sisäl- löstä, muodosta ja toimittamisesta.
löstä, muodosta ja toimittamisesta.
Liikenne- ja viestintäviraston on arvioitava,
Liikenne- ja viestintäviraston on arvioitava, koskeeko 1 ja 2 momentissa tarkoitettu häiriö
koskeeko 2 momentissa tarkoitettu häiriö muita Euroopan unionin jäsenvaltioita ja ilmuita Euroopan unionin jäsenvaltioita ja il- moitettava tarvittaessa muille asiaan liittyville
moitettava tarvittaessa muille asiaan liittyville jäsenvaltioille. 1 momentissa tarkoitetusta
jäsenvaltioille.
häiriöstä on lisäksi ilmoitettava Euroopan kyberturvallisuusvirastolle.
278 §

278 §
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Yleinen hätänumero

Yleinen hätänumero

Puhelinverkossa toimiva teleyritys on velvollinen osaltaan huolehtimaan siitä, että
käyttäjät saavat puhelimitse sekä tekstiviestillä yhteyden maksutta yleiseen hätänumeroon 112.

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä 1 momentissa säädetyn
velvollisuuden täyttämiseksi välttämättömistä
teknisistä toimenpiteistä.

Teleyritys on velvollinen osaltaan huolehtimaan siitä, että käyttäjät saavat puhelimitse,
tekstiviestillä sekä muulla hätäkeskustoiminnasta annetussa laissa (692/2010) säädetyllä
tavalla yhteyden maksutta yleiseen hätänumeroon 112.
Teleyrityksen on viipymättä ilmoitettava
hätäkeskuslaitokselle, meripelastuskeskukselle ja meripelastuslohkokeskukselle 1 momentissa tarkoitetun hätäilmoitusten välittämisen kannalta merkittävistä viestintäverkon,
verkkopalvelun ja viestintäpalvelun vikatilanteista ja häiriötilanteista.
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä 1 momentissa säädetyn
velvollisuuden täyttämiseksi välttämättömistä
teknisistä toimenpiteistä.

279 §

279 §

Velvollisuus välittää vaaratiedotteita

Velvollisuus välittää vaaratiedotteita

Se, jolla on 34 §:ssä tarkoitettu lupa radiotoiminnan harjoittamiseen tai 26 §:ssä tarkoitettu ohjelmistotoimilupa yleisen edun televisiotoiminnan harjoittamiseen, on velvollinen
välittämään korvauksetta yleisölle sellaisen
viranomaisen vaaratiedotteen, jonka antamisesta säädetään erikseen.

Teleyritys sekä se, jolla on 34 §:ssä tarkoitettu lupa radiotoiminnan harjoittamiseen tai
26 §:ssä tarkoitettu ohjelmistotoimilupa yleisen edun televisiotoiminnan harjoittamiseen,
on velvollinen välittämään viivytyksettä yleisölle vaaratiedotteen, jonka antamisesta säädetään laissa vaaratiedotteesta (466/2012).
Vaaratiedotteen vastaanottamisesta ei saa periä käyttäjältä erillistä korvausta.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että vaaratiedote voidaan välittää myös normaaliolojen
häiriötilanteissa ja valmiuslaissa tarkoitetuissa poikkeusoloissa. Toiminnanharjoittajan on myös osallistuttava vaaratiedotusjärjestelmän säännölliseen viranomaisaloitteeseen testaamiseen.
Yleisradio Oy:n velvollisuudesta välittää
vaaratiedote ja varautua televisio- ja radiotoiminnan hoitamiseen poikkeusoloissa säädetään laissa Yleisradio Oy:stä annetun lain
(1380/1993) 7 §:n 2 momentin 7 kohdassa.
Vaaratiedotteen sisältöä ei saa muuttaa sitä
välitettäessä.

Teleyrityksen on viipymättä ilmoitettava
hätäkeskukselle, meripelastuskeskukselle ja
meripelastuslohkokeskukselle hätäpuheluiden
välittämisen kannalta merkittävistä viestintäverkon, verkkopalvelun ja viestintäpalvelun
vikatilanteista ja häiriötilanteista.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun televisiotai radiotoiminnan harjoittajan on huolehdittava siitä, että vaaratiedote voidaan välittää
myös normaaliolojen häiriötilanteissa ja valmiuslaissa tarkoitetuissa poikkeusoloissa.
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Vaaratiedotteen sisältöä ei saa muuttaa sitä
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarvälitettäessä.
kempia määräyksiä 1 momentissa tarkoitetusta vaaratiedotteiden välittämisestä ja vasteajoista sekä 2 momentissa tarkoitetusta välittämiseen varautumisesta.
280 §
Teleyrityksen velvollisuus välittää kohdennettu viranomaistiedote
Kohdennetulla viranomaistiedotteella tar- (kumotaan)
koitetaan kohdennettua hätätiedotetta ja
muuta kohdennettua viranomaistiedotetta.
Kohdennetulla hätätiedotteella tarkoitetaan
ihmisten henkeen, terveyteen tai omaisuuteen
kohdistuvan välittömän uhkan taikka huomattavan omaisuus- tai ympäristövahingon välittömän uhkan torjumiseksi välitettävää tiedotetta, joka välitetään matkaviestinverkossa
tekstiviestillä tai muulla viestillä tietyllä alueella tai alueilla oleviin päätelaitteisiin tai
liittymiin. Muulla kohdennetulla viranomaistiedotteella tarkoitetaan ihmisten tai omaisuuden suojelemiseksi välitettävää tiedotetta,
joka välitetään matkaviestinverkossa tekstiviestillä tai muulla viestillä tietyllä alueella
tai alueilla oleviin päätelaitteisiin tai liittymiin tilanteessa, jossa ihmisten henkeen, terveyteen tai omaisuuteen kohdistuva uhka ei
ole välitön.
Teleyritys on velvollinen välittämään kohdennetun viranomaistiedotteen, jos tiedote tulee välitettäväksi hätäkeskukselta, meripelastuskeskukselta tai meripelastuslohkokeskukselta.
Kohdennetun hätätiedotteen välittämisestä
päättää pelastus-, poliisi- tai rajavartioviranomainen taikka Säteilyturvakeskus tai Ilmatieteen laitos toimialallaan. Muun kohdennetun
viranomaistiedotteen välittämisestä päättää
toimivaltainen ministeriö.
Kohdennettu viranomaistiedote tulee välittää viranomaisen päättämillä kielillä ja määräämillä alueilla tiedotteen välittämishetkellä
sijaitseviin päätelaitteisiin tai liittymiin. Teleyritys ei saa muuttaa kohdennetun viranomaistiedotteen sisältöä.
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Kohdennettu hätätiedote on välitettävä viivytyksettä. Muu kohdennettu viranomaistiedote on välitettävä heti, kun se on mahdollista
tavanomaista verkko- ja viestintäpalvelua
kohtuuttomasti haittaamatta.
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä kohdennettujen viranomaistiedotteiden välittämisestä, vasteajoista
ja välittämiseen varautumisesta.
283 §

283 §

Kriittisen viestintäjärjestelmän sijainti

Viestintäverkon kriittisen järjestelmän palauttaminen Suomeen

Teleyrityksen on huolehdittava siitä, että
sen tarjoaman viestintäpalvelun toimivuuden
turvaamiseksi kriittinen viestintäjärjestelmä
sekä sen ohjaus, ylläpito ja hallinta voidaan
valmiuslain 60 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaista toimivaltuutta käytettäessä viipymättä
palauttaa Suomeen ja että sen tarjoamaa palvelua tai järjestelmää voidaan ylläpitää mainitun pykälän 1 momentin mukaisessa menettelyssä määritellystä paikasta. Velvollisuus ei
koske merkitykseltään vähäisiä viestintäpalveluja.

Teleyrityksen on huolehdittava siitä, että
sen tarjoaman internetyhteyspalvelun, puhelinpalvelun, tekstiviesti-palvelun ja 227 §:ssä
tarkoitettujen ohjelmistojen siirtämisen kannalta kriittinen viestintäverkon järjestelmä
sekä sen ohjaus, ylläpito ja hallinta voidaan
valmiuslain 60 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaista toimivaltuutta käytettäessä viipymättä
palauttaa Suomeen ja että teleyrityksen tarjoamaa palvelua tai järjestelmää voidaan ylläpitää mainitun pykälän 1 momentin mukaisessa
menettelyssä määritellystä paikasta. Velvollisuus ei koske merkitykseltään vähäisiä viestintäpalveluja.

287 §

287 §

Toimilupamaksu

Toimilupamaksu

Teleyritys, jolle on 11 §:n nojalla myönnetty
verkkotoimilupa, on velvollinen suorittamaan
toimilupaviranomaiselle toimilupamaksun.
Toimilupamaksu on 11 §:n 1 momentissa säädetty hyväksytty korkein tarjous.
Toimilupamaksu maksetaan toimilupakauden aikana erissä. Maksuaikataulusta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Maksu määrätään maksettavaksi Liikenne- ja viestintäviraston päätöksellä.

Teleyritys, jolle on 11 §:n nojalla myönnetty
verkkotoimilupa, on velvollinen suorittamaan
toimilupaviranomaiselle toimilupamaksun.
Toimilupamaksu on 11 §:n 1 momentissa säädetty hyväksytty korkein tarjous.
Toimilupamaksu maksetaan toimilupakauden aikana erissä. Toimilupamaksun ensimmäinen erä voidaan kuitenkin periä jo ennen
toimilupakauden alkamista. Maksuaikataulusta säädetään muilta osin valtioneuvoston
asetuksella. Maksu määrätään maksettavaksi
Liikenne- ja viestintäviraston päätöksellä.

288 §

288 §
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Markkinaehtoinen taajuusmaksu

Markkinaehtoinen taajuusmaksu

Liikenne- ja viestintävirasto perii vuosittain
valtiolle maksettavan markkinaehtoisen taajuusmaksun valtioneuvoston 6 §:n nojalla
tele- ja televisiotoimintaan vastikkeetta myöntämän verkkotoimiluvan haltijalta sekä puolustusvoimilta. Maksu peritään taajuuksista,
jotka on osoitettu:
1) 39 §:ssä säädetyllä radioluvalla verkkotoimiluvan haltijalle;
2) 39 §:ssä säädetyllä radioluvalla verkkotoimiluvan haltijan verkolle, jota käytetään
muuhun televisiotoimintaan kuin yleisen edun
televisiotoimintaan;
3) 96 §:n nojalla annetulla Liikenne- ja viestintäviraston määräyksellä puolustusvoimien
käyttöön.

Liikenne- ja viestintävirasto perii vuosittain
valtiolle maksettavan markkinaehtoisen taajuusmaksun valtioneuvoston 6 §:n 1 momentin nojalla tele- ja televisiotoimintaan vastikkeetta myöntämän verkkotoimiluvan haltijalta, 17 a §:n nojalla jatketun verkkotoimiluvan haltijalta, 17 b §:n nojalla uusitun verkkotoimiluvan haltijalta sekä puolustusvoimilta. Maksu peritään taajuuksista, jotka on
osoitettu:
1) 39 §:ssä säädetyllä radioluvalla verkkotoimiluvan haltijalle;
2) 39 §:ssä säädetyllä radioluvalla verkkotoimiluvan haltijan verkolle, jota käytetään
muuhun televisiotoimintaan kuin yleisen edun
televisiotoimintaan;
3) 39 §:ssä säädetyllä radioluvalla tai 96
§:n nojalla annetulla Liikenne- ja viestintäviraston määräyksellä puolustusvoimien käyttöön.
——————————————

——————————————
289 §

289 §

Tietoyhteiskuntamaksu

Tietoyhteiskuntamaksu

——————————————
Tietoyhteiskuntamaksu on 0,12 prosenttia
teleyrityksen Suomessa harjoittaman teletoiminnan liikevaihdosta maksun määräämistä
edeltävällä tilikaudella, kuitenkin vähintään
300 euroa. Maksun määräytymisen perusteena olevasta liikevaihdosta säädetään tarkemmin 290 §:ssä.

——————————————
Tietoyhteiskuntamaksu on 0,12 prosenttia
teleyrityksen Suomessa harjoittaman teletoiminnan liikevaihdosta maksun määräämistä
edeltävällä tilikaudella. Velvollisuutta tietoyhteiskuntamaksun suorittamiseen ei ole, jos teleyrityksen Suomessa harjoittaman teletoiminnan liikevaihto on alle 300 000 euroa
edeltävältä tilikaudelta. Maksun määräytymisen perusteena olevasta liikevaihdosta säädetään tarkemmin 290 §:ssä.
——————————————

——————————————
293 §

293 §

Televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu

Televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu

Yleisradio Oy sekä televisio- tai radiotoiYleisradio Oy sekä televisio- tai radiotoiminnan harjoittaja, jolla on tässä laissa tarkoi- minnan harjoittaja, jolla on tämän lain 22 §:n
tettu ohjelmistotoimilupa, ovat velvollisia
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suorittamaan televisio- ja radiotoiminnan val- 1 momentissa tai 34 §:n 1 momentissa tarkoivontamaksun.
tettu ohjelmistotoimilupa, ovat velvollisia
suorittamaan televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksun.
Maksuvelvollisuus alkaa kalenterivuonna,
Maksuvelvollisuus alkaa kalenterivuonna,
jona televisio- tai radiotoiminnan harjoittajan jona televisio- tai radiotoiminnan harjoittajan
toimiluvan saamisesta on kulunut 6 kuukautta. toimiluvan saamisesta on kulunut 6 kuukautta.
Televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksua Televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksua
ei palauteta, vaikka televisio- tai radiotoimin- ei palauteta, vaikka televisio- tai radiotoiminnan harjoittaja lopettaisi toimintansa kesken nan harjoittaja lopettaisi toimintansa kesken
kalenterivuotta.
kalenterivuotta.
301 §
Kohdennetun viranomaistiedotteen välitysjärjestelmän kustannukset
Teleyrityksellä on oikeus saada valtion va- (kumotaan)
roista korvaus 280 §:ssä tarkoitettujen velvoitteiden toteuttamisesta ja niihin varautumisesta aiheutuvista kustannuksista.
Korvausta voi saada yksinomaan viranomaisen ilmoittamien tarpeiden vuoksi hankittujen järjestelmien, laitteistojen ja ohjelmistojen investoinneista, käytöstä ja ylläpidosta aiheutuneista välittömistä kustannuksista. Korvausta voi saada myös viranomaisen
määräämästä toimenpiteestä aiheutuneista
välittömistä kustannuksista. Kustannusten
korvaamisesta päättää tarvittaessa Liikenneja viestintävirasto.
Teleyritys ei saa käyttää viranomaisen korvaamia järjestelmiä, laitteistoja tai ohjelmistoja kaupalliseen toimintaansa, ellei siitä ole
nimenomaisesti sovittu viranomaisen ja teleyrityksen välillä.
304 §

304 §

Liikenne- ja viestintäviraston erityiset tehtävät

Liikenne- ja viestintäviraston erityiset tehtävät

Sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa säädeSen lisäksi, mitä muualla tässä laissa säädetään, Liikenne- ja viestintäviraston tehtävänä tään, Liikenne- ja viestintäviraston tehtävänä
on:
on:
1) edistää sähköisen viestinnän toimivuutta,
1) edistää sähköisen viestinnän toimivuutta,
häiriöttömyyttä ja turvallisuutta;
häiriöttömyyttä ja turvallisuutta;
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2) osallistua valmiussuunnitteluun sekä valvoa ja kehittää alan teknistä varautumista
poikkeusoloihin;
3) hoitaa radiotaajuuksia ja teletoimintaa
sekä viestintäverkkojen ja viestintäpalvelujen
numerointia ja tunnuksia koskevaa hallintoa;
4) koordinoida telealan standardointia;
5) myöntää radiolähetyksen tunnistamiseksi
tarvittavan radioaseman tunniste ja antaa tarvittaessa määräykset sen käytöstä;
6) kerätä tietoa ja tiedottaa verkkopalvelujen ja viestintäpalvelujen saatavuudesta, laadusta ja hinnoista;
7) kerätä tietoa verkkopalveluihin, viestintäpalveluihin, lisäarvopalveluihin sekä tietojärjestelmiin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista ja niiden uhkista sekä viestintäverkkojen
ja viestintäpalvelujen vika- ja häiriötilanteista;
8) tiedottaa tietoturva-asioista sekä viestintäverkkojen ja viestintäpalvelujen toimivuudesta;
9) selvittää radioviestinnän häiriön sekä radiolaitteen tai telepäätelaitteen viestintäverkolle, radiolaitteelle, telepäätelaitteelle tai
sähkölaitteistolle aiheuttaman häiriön syitä;
10) selvittää verkkopalveluihin, viestintäpalveluihin, lisäarvopalveluihin sekä tietojärjestelmiin kohdistuvia tietoturvaloukkauksia
ja niiden uhkia;
11) ilmoittaa komissiolle sellaisesta yhteistyöstä Euroopan unionin jäsenvaltion kanssa,
jonka seurauksena yhdenmukaistetaan sellaiset jäsenvaltioiden rajojen yli tarjottavien
viestintäpalvelujen tietoturvallisuuteen liittyvät valvontatoimenpiteet, joilla voi olla vaikutusta sisämarkkinoiden toimintaan;
12) toimia julkisesti säännellyn palvelun
käyttöehdoista Galileo-ohjelman mukaisesti
perustetussa maailmanlaajuisessa satelliittinavigointijärjestelmässä tehdyn Euroopan
parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o
1104/2011/EU mukaisena julkisesti säännellyn satelliittipalvelun vastuuviranomaisena;
13) toimia muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1807 mukaisena
keskitettynä yhteys- ja tietopisteenä.

2) osallistua valmiussuunnitteluun sekä valvoa ja kehittää alan teknistä varautumista
poikkeusoloihin;
3) hoitaa radiotaajuuksia ja teletoimintaa
sekä viestintäverkkojen ja viestintäpalvelujen
numerointia ja tunnuksia koskevaa hallintoa;
4) koordinoida telealan standardointia;
5) myöntää radiolähetyksen tunnistamiseksi
tarvittavan radioaseman tunniste ja antaa tarvittaessa määräykset sen käytöstä;
6) kerätä tietoa ja tiedottaa verkkopalvelujen ja viestintäpalvelujen saatavuudesta, laadusta ja hinnoista;
7) kerätä tietoa verkkopalveluihin, viestintäpalveluihin, lisäarvopalveluihin sekä tietojärjestelmiin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista ja niiden uhkista sekä viestintäverkkojen
ja viestintäpalvelujen vika- ja häiriötilanteista;
8) tiedottaa tietoturva-asioista sekä viestintäverkkojen ja viestintäpalvelujen toimivuudesta;
9) selvittää radioviestinnän häiriön sekä radiolaitteen tai telepäätelaitteen viestintäverkolle, radiolaitteelle, telepäätelaitteelle tai
sähkölaitteistolle aiheuttaman häiriön syitä;
10) selvittää verkkopalveluihin, viestintäpalveluihin, lisäarvopalveluihin sekä tietojärjestelmiin kohdistuvia tietoturvaloukkauksia
ja niiden uhkia;
11) ilmoittaa komissiolle sellaisesta yhteistyöstä Euroopan unionin jäsenvaltion kanssa,
jonka seurauksena yhdenmukaistetaan sellaiset jäsenvaltioiden rajojen yli tarjottavien
viestintäpalvelujen tietoturvallisuuteen liittyvät valvontatoimenpiteet, joilla voi olla vaikutusta sisämarkkinoiden toimintaan;
12) toimia julkisesti säännellyn palvelun
käyttöehdoista Galileo-ohjelman mukaisesti
perustetussa maailmanlaajuisessa satelliittinavigointijärjestelmässä tehdyn Euroopan
parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o
1104/2011/EU mukaisena julkisesti säännellyn satelliittipalvelun vastuuviranomaisena;
13) toimia muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1807 mukaisena
keskitettynä yhteys- ja tietopisteenä.
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——————————————

14) toimia keskitettynä yhteyspisteenä audiovisuaalisten sisältöpalvelujen esteettömyyteen liittyvissä kysymyksissä;
15) toimia Euroopan unionissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) 2019/881 mukaisena kansallisena kyberturvallisuussertifioinnin viranomaisena;
16) valvoa teledirektiivin 75 artiklan nojalla
annettavan komission delegoidun säädöksen
(EU) N:o x/x mukaisia unionin laajuisia laskevan liikenteen enimmäishintoja. Liikenneja viestintävirasto voi vaatia teleyritystä
muuttamaan laskevan liikenteen korvausten
määrää, mikäli hinnoittelu ei ole delegoidun
säädöksen vaatimusten mukaista;
17) pitää tarvittaessa yllä teledirektiivin
103 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua riippumatonta vertailuvälinettä sekä hyväksyä vertailuvälineen tarjoajan hakemuksesta mainitun artiklan 3 kohdan a-h alakohdan vaatimukset täyttävä riippumaton vertailuväline.
——————————————

308 §

308 §

Yhteistyö eri viranomaisten kanssa

Yhteistyö eri viranomaisten kanssa

Liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneja viestintäviraston, tietosuojavaltuutetun, kilpailuviranomaisten, kuluttajaviranomaisten
sekä markkinavalvonta- ja tuoteturvallisuusviranomaisten on tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan oltava tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä.
Liikenne- ja viestintäviraston on tarvittaessa
toimittava yhteistyössä Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion tai Euroopan neuvoston
televisioyleissopimuksen sopimusosapuolena
olevan valtion Liikenne- ja viestintävirastoa
vastaavan valvontaviranomaisen kanssa.
Liikenne- ja viestintäviraston on toimittava
yhteistyössä muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden verkko- ja tietoturvallisuutta valvovien viranomaisten, tietoturvaloukkauksiin
reagoivien yksiköiden sekä verkko- ja tietoturvadirektiivin 11 artiklassa tarkoitetun yhteistyöryhmän kanssa. Liikenne- ja viestintävirasto toimittaa yhteistyöryhmälle vuosittain

Liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneja viestintäviraston, tietosuojavaltuutetun, kilpailuviranomaisten, kuluttajaviranomaisten,
markkinavalvonta- ja tuoteturvallisuusviranomaisten sekä Kansallisen audiovisuaalisen
instituutin on tämän lain mukaisia tehtäviä
hoitaessaan oltava tarkoituksenmukaisessa
yhteistyössä.
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verkko- ja tietoturvadirektiivin 10 artiklan 3
kohdan mukaisen tiivistelmäraportin.
310 §

310 §

Erityinen kuulemisvelvollisuus

Erityinen kuulemisvelvollisuus

Sen lisäksi, mitä hallintolaissa säädetään viranomaisen kuulemisvelvollisuudesta, teleyrityksiä ja käyttäjiä edustaville tahoille on ennen säännöksen, päätöksen tai määräyksen antamista varattava tilaisuus esittää lausuntonsa:

Sen lisäksi, mitä hallintolaissa säädetään viranomaisen kuulemisvelvollisuudesta, teleyrityksiä ja käyttäjiä edustaville tahoille on ennen säännöksen, päätöksen tai määräyksen antamista varattava tilaisuus 30 päivän kuluessa
esittää lausuntonsa huomattavalla tavalla
viestintämarkkinoihin vaikuttavasta:
1) toimiluvan hakuilmoituksesta;
1) toimiluvan hakuilmoituksesta;
2) telealueita koskevasta määräyksestä;
2) telealueita koskevasta määräyksestä;
3) viestintämarkkinoihin huomattavalla ta3) numerointipäätöksestä;
valla vaikuttavasta numerointipäätöksestä;
4) 51–79 §:n mukaisista päätöksistä, jos
4) 51–79 §:n ja 55 a–g §:n mukaisista pääniillä on huomattava vaikutus viestintämark- töksistä;
kinoihin.
5) 82 §:n 3 momentin mukaisesta muutetusta päätösehdotuksesta;
6) toimilupaehtojen muuttamisesta;
7) toimiluvan peruuttamisesta;
8) toimiluvan uusimisesta;
9) 270 §:n 4 momentin mukaisesta päätöksestä.
Poikkeuksellisissa tilanteissa 30 päivän
määräajasta voidaan poiketa.
Toimiluvan haltijalle sekä teleyrityksiä ja
Toimiluvanhaltijalle ja teleyrityksiä ja käytkäyttäjiä edustaville tahoille on varattava tilai- täjiä edustaville tahoille on ennen 17 a §:ssä
suus kuukauden kuluessa esittää lausuntonsa säädettyä päätöstä varattava tilaisuus esittää
toimilupaehtojen muuttamisesta tai toimilu- lausuntonsa kolmen kuukauden kuluessa.
van peruuttamisesta. Poikkeuksellisissa tilanteissa kuukauden määräajasta voidaan poiketa.
311 §

311 §

Liikenne- ja viestintäviraston ja valtioneuvoston julkaisemisvelvollisuus

Liikenne- ja viestintäviraston ja valtioneuvoston julkaisemisvelvollisuus

Liikenne- ja viestintäviraston on julkaistava
51–79 §:ssä tarkoitetut päätökset, telealuejakoa koskeva määräys, numerointipäätös ja teleyritysten välistä riita-asiaa koskeva ratkaisu
siten, että ne ovat teleyritysten ja käyttäjäryhmien saatavilla.

Liikenne- ja viestintäviraston on julkaistava
51 a §:ssä tarkoitettu maantieteellinen kartoitus ja ennuste niiltä osin, jotka eivät sisällä liikesalaisuuksia, 51–79 §:ssä tarkoitetut päätökset, telealuejakoa koskeva määräys, numerointipäätös ja teleyritysten välistä riita-asiaa
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koskeva ratkaisu siten, että ne ovat teleyritysten ja käyttäjäryhmien saatavilla.
Valtioneuvoston on julkaistava toimiluvan
Valtioneuvoston on julkaistava toimiluvan
hakuilmoitus ja toimilupapäätös 1 momen- hakuilmoitus ja toimilupapäätös 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
tissa tarkoitetulla tavalla.
314 §

314 §

Yritysten välisten riita-asioiden ratkaiseminen Liikenne- ja viestintävirastossa

Yritysten välisten riita-asioiden ratkaiseminen Liikenne- ja viestintävirastossa

Liikenne- ja viestintäviraston on ratkaistava
teleyrityksen ja muun yrityksen 53–80 §:n tai
304 §:n 2 momentin nojalla vireille saattama
asia viimeistään neljän kuukauden kuluttua
asian vireille tulosta. Määräaika ei koske
poikkeuksellisen laajoja tai muuten poikkeuksellisissa olosuhteissa vireille saatettuja asioita. Osapuolille päätöksen yhteydessä asetettavien velvoitteiden tulee olla tämän lain säännösten mukaisia.
——————————————
Liikenne- ja viestintävirasto voi rajat ylittävää riitaa ratkaistessaan kuulla myös Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä. Jos rajat ylittävästä riidasta on pyydetty mainitun yhteistyöelimen
lausuntoa, Liikenne- ja viestintävirasto ei saa
ratkaista asiaa ennen kuin lausunto on saapunut tai sen antamiselle varattu määräaika on
kulunut loppuun.

Liikenne- ja viestintäviraston on ratkaistava
teleyrityksen ja muun yrityksen 53–80 §:n, 81
a–c §:n, 7 a luvun tai 304 §:n 2 momentin nojalla vireille saattama asia viimeistään neljän
kuukauden kuluttua asian vireille tulosta.
Määräaika ei koske poikkeuksellisen laajoja
tai muuten poikkeuksellisissa olosuhteissa vireille saatettuja asioita. Osapuolille päätöksen
yhteydessä asetettavien velvoitteiden tulee
olla tämän lain säännösten mukaisia.
——————————————
Jos riita vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen
kauppaan, Liikenne- ja viestintäviraston on ilmoitettava riidasta Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisen yhteistyöelimelle sen lausunnon antamista varten. Jos rajat ylittävästä riidasta on ilmoitettu mainitulle
yhteistyöelimelle, Liikenne- ja viestintävirasto
ei saa ratkaista asiaa ennen kuin yhteistyöelimen lausunto on saapunut tai sen antamiselle
varattu määräaika on kulunut loppuun. Liikenne- ja viestintäviraston ratkaisu on annettava viimeisteistään kuukauden kuluttua yhteistyöelimen lausunnon saapumisesta.

315 §

315 §

Viranomaisten yleinen tiedonsaantioikeus

Viranomaisten yleinen tiedonsaantioikeus

——————————————
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä sille säännöllisesti kerättävistä ja luovutettavista tiedoista sekä tietojen digitaalisesta muodosta ja toimittamisesta.
Määräykset voivat koskea tietoja, jotka ovat
tarpeellisia:
1) 16 §:ssä tarkoitettujen verkkotoimiluvan
ehtojen valvomiseksi;

——————————————
Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä sille säännöllisesti kerättävistä ja luovutettavista tiedoista sekä tietojen digitaalisesta muodosta ja toimittamisesta.
Määräykset voivat koskea tietoja, jotka ovat
tarpeellisia:
1) 16 §:ssä tarkoitettujen verkkotoimiluvan
ehtojen valvomiseksi;
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2) 52 §:ssä tarkoitetun markkina-analyysin
tai huomattavan markkinavoiman päätöksen
valmistelemiseksi taikka päätöksessä asetettujen velvoitteiden valvomiseksi;
3) 85 §:ssä tarkoitetun yleispalveluyrityksen
nimeämistä koskevan päätöksen valmistelemiseksi tai päätöksessä asetettujen velvoitteiden valvomiseksi;
4) 304 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun tiedon keräämistä tai tiedottamista koskevan tehtävän hoitamiseksi.

2) 52 §:ssä tarkoitetun markkina-analyysin
tai huomattavan markkinavoiman päätöksen
valmistelemiseksi taikka päätöksessä asetettujen velvoitteiden valvomiseksi;
3) 85 §:ssä tarkoitetun yleispalveluyrityksen
nimeämistä koskevan päätöksen valmistelemiseksi tai päätöksessä asetettujen velvoitteiden valvomiseksi;
4) 304 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun tiedon keräämistä tai tiedottamista koskevan tehtävän hoitamiseksi;
5) 51 a §:n 1 momentissa tarkoitetun maantieteellisen kartoituksen ja 2 momentissa tarkoitetun ennusteen laatimiseksi sekä 4 momentissa tarkoitetun tiedon keräämiseksi.

318 §

318 §

Tietojen luovuttaminen viranomaisesta

Tietojen luovuttaminen viranomaisesta

——————————————
Liikenne- ja viestintäministeriöllä ja Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus luovuttaa salassa pidettävä asiakirja sekä ilmaista salassa pidettävä tieto komissiolle ja toisen
ETA-valtion valvontaviranomaiselle, jos se
on viestintämarkkinoiden valvonnan kannalta
välttämätöntä.

——————————————
Liikenne- ja viestintäministeriöllä ja Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus luovuttaa salassa pidettävä asiakirja sekä ilmaista salassa pidettävä tieto komissiolle, Euroopan
sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten
yhteistyöelimelle ja toisen ETA-valtion valvontaviranomaiselle, jos se on viestintämarkkinoiden valvonnan kannalta välttämätöntä.
——————————————

——————————————
321 §

321 §

Hätäilmoituksia vastaanottavien viranomaisten tiedonsaantioikeus

Hätäilmoituksia vastaanottavien viranomaisten tiedonsaantioikeus

Teleyritys on velvollinen luovuttamaan hätäkeskukselle, meripelastuskeskukselle, meripelastuslohkokeskukselle ja poliisille käsiteltäväksi:
1) sen liittymän tunnisteen sekä liittymän ja
päätelaitteen sijaintitiedot, josta hätäilmoitus
on tehty, ja tiedot liittymän tilaajasta, käyttäjästä ja asennusosoitteesta; sekä
2) hätäilmoituksen kohteena olevan henkilön käyttämän päätelaitteen ja liittymän sijainnin ilmaisevat yhteystiedot ja sijaintitiedot,
jos henkilö on hätäilmoituksen vastaanotta-

Teleyritys on velvollinen luovuttamaan hätäkeskuslaitokselle, meripelastuskeskukselle,
meripelastuslohkokeskukselle ja poliisille käsiteltäväksi:
1) sen liittymän tai päätelaitteen, josta hätäilmoitus on tehty, sijaintitiedot ja tiedot liittymän tunnisteesta, tilaajasta, käyttäjästä ja
asennusosoitteesta; sekä
2) hätäilmoituksen kohteena olevan henkilön käyttämän päätelaitteen tai liittymän sijaintitiedot sekä tiedot liittymän tunnisteesta,
tilaajasta, käyttäjästä ja asennusosoitteesta,
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neen viranomaisen perustellun käsityksen mu- jos henkilö on hätäilmoituksen vastaanottakaan ilmeisessä hädässä tai välittömässä vaa- neen viranomaisen perustellun käsityksen murassa.
kaan ilmeisessä hädässä tai välittömässä vaarassa.
——————————————
——————————————
325 §

325 §

Liikenne- ja viestintäviraston tarkastusoikeus

Liikenne- ja viestintäviraston tarkastusoikeus

——————————————
Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus
teettää tekninen turvallisuus- ja toimivuustarkastus sekä satelliittipalveluteknologiaa koskeva tarkastus riippumattomalla asiantuntijalla. Asiantuntijaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen hoitaessaan tämän pykälän mukaisia tehtäviä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään
vahingonkorvauslaissa.

——————————————
Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus
teettää tekninen turvallisuus- ja toimivuustarkastus sekä satelliittipalveluteknologiaa koskeva tarkastus riippumattomalla asiantuntijalla. Asiantuntijaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen hoitaessaan tämän pykälän mukaisia tehtäviä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään
vahingonkorvauslaissa.
Riippumattomalla
asiantuntijalla teetetyn teknisen turvallisuusja toimivuustarkastuksen kohteena oleva teleyritys vastaa tarkastuksen kustannuksista.
——————————————

——————————————
333 §

333 §

Teletyrityksen seuraamusmaksu

Teletyrityksen seuraamusmaksu

Teleyritykselle, joka toimii 53–55 §:n nojalla asetetun velvollisuuden vastaisesti eikä
kehotuksesta huolimatta kohtuullisessa, vähintään kolmen kuukauden määräajassa oikaise menettelyään, voidaan määrätä seuraamusmaksu.

Teleyritykselle, joka toimii 53–55 §:n nojalla asetetun velvollisuuden tai 81 a §:n nojalla sitovaksi annetun sitoumuksen vastaisesti eikä kehotuksesta huolimatta kohtuullisessa, vähintään kolmen kuukauden määräajassa oikaise menettelyään, voidaan määrätä
seuraamusmaksu. Seuraamusmaksu voidaan
määrätä myös yritykselle, joka tahallisesti tai
törkeän huolimattomuuden vuoksi antaa harhaanjohtavia, virheellisiä tai puutteellisia tietoja 51a §:ssä tarkoitetun menettelyn yhteydessä eikä kehotuksesta huolimatta kohtuullisessa, vähintään kolmen kuukauden määräajassa oikaise menettelyään.
——————————————

——————————————
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339 §

339 §

Televisio-ohjelmiston edelleen lähettämisen
keskeyttäminen

Televisio-ohjelmiston ja tilausohjelmapalvelun ohjelmiston edelleen lähettämisen keskeyttäminen

Valtioneuvosto voi määrätä enintään kuukauden ajaksi keskeytettäväksi Suomen ulkopuolelta tulevan televisio-ohjelmiston edelleen lähettämisen, jos ohjelmistossa ilmeisellä
tavalla toistuvasti:

Valtioneuvosto voi määrätä enintään kuukauden ajaksi keskeytettäväksi Suomen ulkopuolelta tulevan televisio-ohjelmiston ja tilausohjelmapalvelun ohjelmiston edelleen lähettämisen, jos ohjelmistossa ilmeisellä tavalla toistuvasti:
1) syyllistytään rikoslain 11 luvun 10 §:ssä
rangaistavaksi säädettyyn kiihottamiseen kansanryhmää vastaan ja 10 a §:ssä rangaistavaksi säädettyyn törkeään kiihottamiseen kansanryhmää vastaan;
2) törkeästi rikotaan kuvaohjelmalain 6 §:n
säännöksiä;
3) syyllistytään rikoslain 34 a luvun 1 §:n 2kohdan mukaiseen terroristisena tekona rangaistavaksi säädettyyn julkiseen kehottamiseen rikokseen.
Jos 1 momentissa tarkoitetusta televisio-ohjelmistosta vastuussa oleva televisiotoiminnan harjoittaja tai tilausohjelmapalvelun ohjelmistosta vastuussa oleva tilausohjelmapalvelun tarjoaja on sijoittautunut johonkin
ETA-valtioon, edelleen lähettämisen keskeytyksen määräämisessä on noudatettava audiovisuaalisia mediapalveluita koskevan direktiivin 3 artiklan 2 ja 3 kohdissa säädettyä menettelyä. Jos televisiotoiminnan harjoittaja on sijoittautunut johonkin Euroopan talousalueeseen kuulumattomaan, mutta Euroopan neuvoston televisioyleissopimuksen sopimusosapuolena olevaan valtioon, televisio-ohjelmiston edelleen lähettämisen keskeyttämisen
määräämisessä on noudatettava mainitun sopimuksen 24 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyä menettelyä.

1) syyllistytään rikoslain 11 luvun 10 §:ssä
rangaistavaksi säädettyyn kiihottamiseen kansanryhmää vastaan; tai
2) törkeästi rikotaan kuvaohjelmalain 6 §:n
säännöksiä.

Jos 1 momentissa tarkoitetusta televisio-ohjelmistosta vastuussa oleva televisiotoiminnan harjoittaja on sijoittautunut johonkin
ETA-valtioon, televisio-ohjelmiston edelleen
lähettämisen keskeytyksen määräämisessä on
noudatettava audiovisuaalisia mediapalveluita koskevan direktiivin 3 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä. Jos televisiotoiminnan harjoittaja on sijoittautunut johonkin
Euroopan talousalueeseen kuulumattomaan,
mutta Euroopan neuvoston televisioyleissopimuksen sopimusosapuolena olevaan valtioon,
televisio-ohjelmiston edelleen lähettämisen
keskeyttämisen määräämisessä on noudatettava mainitun sopimuksen 24 artiklan 1 ja 2
kohdassa säädettyä menettelyä.
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344 §

344 §

Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen

Muutoksenhaku hallinto-oikeuteen

Liikenne- ja viestintäministeriön ja kunnan
rakennusvalvontaviranomaisen päätökseen,
Liikenne- ja viestintäviraston muuhun kuin
342 §:ssä tarkoitettuun hallintopäätökseen
sekä Liikenne- ja viestintäviraston, sisäministeriön ja ilmoitetun laitoksen oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Liikenne- ja viestintäministeriön ja kunnan
rakennusvalvontaviranomaisen päätökseen,
Liikenne- ja viestintäviraston muuhun kuin
342 §:ssä tarkoitettuun hallintopäätökseen
sekä Liikenne- ja viestintäviraston, sisäministeriön ja ilmoitetun laitoksen oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten
kuin laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) säädetään, jollei jäljempänä
toisin säädetä.
——————————————
——————————————
Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus (kumotaan)
hakea valittamalla muutosta myös hallinto-oikeuden päätökseen, jolla hallinto-oikeus on
kumonnut Liikenne- ja viestintäviraston 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tai muuttanut
sitä.
345 §

345 §

Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden päätökseen 32 §:ssä tarkoitetussa ohjelmistotoimiluvan peruuttamista koskevassa asiassa, 49 §:ssä tarkoitetussa radioluvan peruuttamista koskevassa
asiassa, 233 §:ssä tarkoitetussa sijoittamista
koskevassa asiassa, 235 §:ssä tarkoitetussa sijoittamisoikeuden muuttamista tai poistamista
koskevassa asiassa ja 255 §:ssä tarkoitetussa
arviointilaitoksen nimeämisen peruuttamista
koskevassa asiassa saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain,
jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
——————————————

Hallinto-oikeuden päätökseen 32 §:ssä tarkoitetussa ohjelmistotoimiluvan peruuttamista koskevassa asiassa, 49 §:ssä tarkoitetussa radioluvan peruuttamista koskevassa
asiassa, 233 §:ssä tarkoitetussa sijoittamista
koskevassa asiassa, 235 §:ssä tarkoitetussa sijoittamisoikeuden muuttamista tai poistamista
koskevassa asiassa ja 255 §:ssä tarkoitetussa
arviointilaitoksen nimeämisen peruuttamista
koskevassa asiassa saa hakea muutosta valittamalla siten kuin laissa oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa (808/2019) säädetään.

——————————————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
. .
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25 §

25 §

Ajoneuvon rakenne, hallintalaitteet ja varusteet

Ajoneuvon rakenne, hallintalaitteet ja varusteet

Liikenteessä käytettävässä ajoneuvossa on
turvallista käyttämistä varten oltava:
1) luotettava ja varmatoiminen ohjauslaite;
2) moottorikäyttöisessä ajoneuvossa, polkupyörässä sekä auton ja liikennetraktorin perävaunussa käyttöjarru;
3) renkaat ja vanteet taikka telat tai jalakset,
jotka vastaavat niille kohdistuvaa kuormitusta;
4) moottorikäyttöisessä ajoneuvossa paloturvallinen polttoainejärjestelmä;
5) tarpeelliset valaisimet, heijastimet ja heijastavat tunnuskilvet;
6) varoituskolmio, jos ajoneuvon kokonaismassa on suurempi kuin 500 kg; O1-luokan
ajoneuvossa ja muussa hinattavassa ajoneuvossa, jonka kokonaismassa on enintään 750
kg ja jonka vetoajoneuvossa on varoituskolmio, riittää, jos varoituskolmio on vetoajoneuvossa;

Liikenteessä käytettävässä ajoneuvossa on
turvallista käyttämistä varten oltava:
1) luotettava ja varmatoiminen ohjauslaite;
2) moottorikäyttöisessä ajoneuvossa, polkupyörässä sekä auton ja liikennetraktorin perävaunussa käyttöjarru;
3) renkaat ja vanteet taikka telat tai jalakset,
jotka vastaavat niille kohdistuvaa kuormitusta;
4) moottorikäyttöisessä ajoneuvossa paloturvallinen polttoainejärjestelmä;
5) tarpeelliset valaisimet, heijastimet ja heijastavat tunnuskilvet;
6) varoituskolmio, jos ajoneuvon kokonaismassa on suurempi kuin 500 kg; O1-luokan
ajoneuvossa ja muussa hinattavassa ajoneuvossa, jonka kokonaismassa on enintään 750
kg ja jonka vetoajoneuvossa on varoituskolmio, riittää, jos varoituskolmio on vetoajoneuvossa;
7) Jos uuteen M-luokan ajoneuvoon integroidaan autoradiovastaanotin, autoradiovastaanottimen tulee voida vastaanottaa ja toistaa ainakin digitaalisina maalähetyksinä lähetettäviä radiopalveluja.
8) M- ja N1-luokan ajoneuvon ohjaamossa
ja matkustajatilassa kuljettajaa ja matkustajia
törmäystilanteessa suojaavat rakenteet ja laitteet;
9) kuljettajalla riittävä näkyvyys eteen, sivuille ja taakse; näkyvyys taakse saadaan tarvittaessa järjestää taustapeilien avulla tai
muulla vastaavalla järjestelmällä;

7) M- ja N1-luokan ajoneuvon ohjaamossa
ja matkustajatilassa kuljettajaa ja matkustajia
törmäystilanteessa suojaavat rakenteet ja laitteet;
8) kuljettajalla riittävä näkyvyys eteen, sivuille ja taakse; näkyvyys taakse saadaan tarvittaessa järjestää taustapeilien avulla tai
muulla vastaavalla järjestelmällä;
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9) ajoneuvossa, jonka ohjaamo on umpinainen, tuulilasi ja tarpeelliset laitteet näkyvyyden varmistamiseksi tuulilasin läpi kaikissa
sääoloissa;
10) tarpeelliset laitteet ja rakenteet kevyiden
ajoneuvojen suojaamiseksi törmäystilanteessa;
11) moottorikäyttöisessä ajoneuvossa ja
polkupyörässä äänimerkinantolaite;
12) moottorikäyttöisessä ajoneuvossa nopeusmittari sekä kevytautossa, M2-, M3-, N2ja N3-luokan ajoneuvossa nopeudenrajoitin;
13) neli- tai useampipyöräisessä moottorikäyttöisessä ajoneuvossa peruutuslaite;
14) rakenteet, jotka turvaavat riittävän ohjattavuuden, riittävät kaarreajo- ja jarrutusominaisuudet sekä kääntyvyyden;
15) pyörillä varustetussa ajoneuvossa riittävä maavara;
16) tavaran kuljetukseen käytettävässä ajoneuvossa turvalliset ja kuljetettavalle kuormalle soveltuvat kuormatilan rakenteet, laitteet ja varusteet;
17) perävaunussa sekä ajoneuvossa, jota
käytetään perävaunun tai hinattavan laitteen
vetoon, varmatoiminen ja kestävä kytkentälaite.
Jos matkan hinta perustuu matkan tai ajan
mittaamiseen, luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen käytettävässä ajoneuvossa on oltava
taksamittari tai hinnan määrittelyssä on käytettävä muuta laitetta tai järjestelmää, jolla
saavutetaan taksamittaria vastaava mittaustiedon luotettavuus sekä tiedon suojauksen taso.
M1-, N1- ja L3e–L7e-luokan ajoneuvossa on
oltava laite ajoneuvon luvattoman käytön estämiseksi.
EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvon katsotaan
täyttävän 1 ja 3 momentissa säädetyt vaatimukset.
Käytetyn ajoneuvon katsotaan täyttävän 1 ja
3 momentissa säädetyt vaatimukset, jos se
täyttää ne tekniset vaatimukset, jotka Suomessa olivat voimassa ajoneuvon ensimmäisen käyttöönoton ajankohtana tai tätä myöhemmin. Tieliikennekäyttöön tarkoitetussa

10) ajoneuvossa, jonka ohjaamo on umpinainen, tuulilasi ja tarpeelliset laitteet näkyvyyden varmistamiseksi tuulilasin läpi kaikissa sääoloissa;
11) tarpeelliset laitteet ja rakenteet kevyiden
ajoneuvojen suojaamiseksi törmäystilanteessa;
12) moottorikäyttöisessä ajoneuvossa ja
polkupyörässä äänimerkinantolaite;
13) moottorikäyttöisessä ajoneuvossa nopeusmittari sekä kevytautossa, M2-, M3-, N2ja N3-luokan ajoneuvossa nopeudenrajoitin;
14) neli- tai useampipyöräisessä moottorikäyttöisessä ajoneuvossa peruutuslaite;
15) rakenteet, jotka turvaavat riittävän ohjattavuuden, riittävät kaarreajo- ja jarrutusominaisuudet sekä kääntyvyyden;
16) pyörillä varustetussa ajoneuvossa riittävä maavara;
17) tavaran kuljetukseen käytettävässä ajoneuvossa turvalliset ja kuljetettavalle kuormalle soveltuvat kuormatilan rakenteet, laitteet ja varusteet;
18) perävaunussa sekä ajoneuvossa, jota
käytetään perävaunun tai hinattavan laitteen
vetoon, varmatoiminen ja kestävä kytkentälaite.
Jos matkan hinta perustuu matkan tai ajan
mittaamiseen, luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen käytettävässä ajoneuvossa on oltava
taksamittari tai hinnan määrittelyssä on käytettävä muuta laitetta tai järjestelmää, jolla
saavutetaan taksamittaria vastaava mittaustiedon luotettavuus sekä tiedon suojauksen taso.
M1-, N1- ja L3e–L7e-luokan ajoneuvossa on
oltava laite ajoneuvon luvattoman käytön estämiseksi.
EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvon katsotaan
täyttävän 1 ja 3 momentissa säädetyt vaatimukset.
Käytetyn ajoneuvon katsotaan täyttävän 1 ja
3 momentissa säädetyt vaatimukset, jos se
täyttää ne tekniset vaatimukset, jotka Suomessa olivat voimassa ajoneuvon ensimmäisen käyttöönoton ajankohtana tai tätä myöhemmin. Tieliikennekäyttöön tarkoitetussa
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ajoneuvossa on kuitenkin aina oltava 1 momentin 6 kohdassa säädettyjen vaatimusten
mukaisesti varoituskolmio.
Ajopiirturista säädetään tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006
muuttamista annetussa Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 165/2014.
Sen lisäksi, mitä mainitussa asetuksessa säädetään, liikennetraktorissa tulee olla ajopiirturi, kun liikennetraktoria käytetään luvanvaraisessa tavaraliikenteessä.

ajoneuvossa on kuitenkin aina oltava 1 momentin 6 kohdassa säädettyjen vaatimusten
mukaisesti varoituskolmio.
Ajopiirturista säädetään tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006
muuttamista annetussa Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 165/2014.
Sen lisäksi, mitä mainitussa asetuksessa säädetään, liikennetraktorissa tulee olla ajopiirturi, kun liikennetraktoria käytetään luvanvaraisessa tavaraliikenteessä.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
. .
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1§

1§

Lain tarkoitus

Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään kuvaohjelmien tarTämän lain tarkoituksena on lasten suojelejoamista koskevista rajoituksista lasten suoje- minen heidän kehitykselleen haitallisilta kulemiseksi.
vaohjelmilta.
2§

2§

Soveltamisala

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan kuvaohjelman tarjoamiseen ja sen valvontaan Suomessa, jos
ohjelmaa tarjotaan sellaisessa televisiotoiminnassa tai tilausohjelmapalvelussa, johon sovelletaan televisio- ja radiotoiminnasta annettua lakia (744/1998). Muuhun kuvaohjelman
tarjoamiseen ja sen valvontaan Suomessa lakia sovelletaan, jos:
1) ohjelmaa tarjoaa yhteisö tai elinkeinonharjoittaja, joka on rekisteröity Suomessa tai
jolla on toimipaikka Suomessa;
2) ohjelmaa tarjoaa henkilö, joka on Suomen kansalainen tai jolla on vakinainen asuinpaikka Suomessa; tai
3) päätös ohjelman tarjoamisesta on tehty
Suomessa.
Sellaiseen kuvaohjelmaan, joka sisältyy
Suomen ulkopuolelta alkunsa saavaan ohjelmistoon ja jota tarjotaan Suomessa samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa, sovelletaan ainoastaan, mitä 4 §:n 1—3 momentissa sekä 7 ja 25—29 §:ssä säädetään.

Tätä lakia sovelletaan kuvaohjelman tarjoamiseen ja sen valvontaan Suomessa, jos
ohjelmaa tarjotaan sellaisessa televisiotoiminnassa tai tilausohjelmapalvelussa, johon sovelletaan sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia (917/2014). Muuhun kuvaohjelman tarjoamiseen ja sen valvontaan Suomessa
lakia sovelletaan, jos:
1) ohjelmaa tarjoaa yhteisö tai elinkeinonharjoittaja, joka on rekisteröity Suomessa tai
jolla on toimipaikka Suomessa;
2) ohjelmaa tarjoaa henkilö, joka on Suomen kansalainen tai jolla on vakinainen asuinpaikka Suomessa; tai
3) päätös ohjelman tarjoamisesta on tehty
Suomessa.
Sellaiseen kuvaohjelmaan, joka sisältyy
Suomen ulkopuolelta alkunsa saavaan ohjelmistoon ja jota tarjotaan Suomessa samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa, sovelletaan ainoastaan, mitä 4 §:n 1–3 momentissa sekä 7 ja 25–29 §:ssä säädetään.
Lisäksi sellaiseen videonjakoalustapalveluun, johon sovelletaan sähköisen viestinnän
palveluista annettua lakia, sovelletaan, mitä 7
a, 8, 19, 20, 23 a ja 25–27 §:ssä säädetään.

2 Luku

2 Luku
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Kuvaohjelman tarjoaminen

Kuvaohjelman ja videonjakoalustapalvelun tarjoaminen
7a§
Lasten suojeleminen haitallisilta kuvaohjelmilta videonjakoalustapalveluissa
Videonjakoalustan tarjoajan on toteutettava
asianmukaiset toimenpiteet lasten suojelemiseksi sellaisilta kuva-ohjelmilta, jotka saattavat olla haitallisia lapsen kehitykselle. Toimenpiteiden tulee olla oikeassa suhteessa kyseessä olevien kuvaohjelmien luonteeseen ja
niistä mahdollisesti aiheutuvaan haittaan ottaen huomioon videonjakoalustapalvelun
koko ja tarjotun palvelun luonne. Haitallisimpiin kuvaohjelmiin on sovellettava tiukimpia
toimenpiteitä.

8§

8§

Käytännesäännöt

Käytännesäännöt

Kuvaohjelmien tarjoajat voivat laatia käytännesääntöjä hyvän kuvaohjelmien tarjoamisen tavan ja mediakasvatuksen edistämiseksi.
Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus voi
tarkastaa, että käytännesäännöt ovat tämän
lain mukaisia.

Kuvaohjelmien ja videonjakoalustan tarjoajat voivat laatia käytännesääntöjä lasten suojelemiseksi haitalliselta sisällöltä ja mediakasvatuksen edistämiseksi. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti voi tarkastaa, että
käytännesäännöt ovat tämän lain mukaisia.

20 §

20 §

Yleisöpalaute

Yleisöpalaute

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus ottaa
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti otvastaan lapsen kehitykselle haitallisten kuva- taa vastaan yleisöpalautetta lapsen kehitykohjelmien tarjoamista koskevaa yleisöpa- selle haitallisten kuvaohjelmien tarjoamisesta
lautetta.
ja 7 a §:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden asianmukaisuudesta.
Keskus antaa vahvistuksen yleisöpalautteen
Keskus antaa vahvistuksen yleisöpalautteen
vastaanottamisesta. Jos palaute aiheuttaa toi- vastaanottamisesta. Jos palaute aiheuttaa toimenpiteitä, keskus toimittaa siitä tiedon pa- menpiteitä, keskus toimittaa siitä tiedon palautteen antajalle.
lautteen antajalle.
23 a §
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Videonjakoalustan tarjoajan tiedonantovelvollisuus
Videonjakoalustan tarjoajan tulee pyynnöstä antaa Kansalliselle audiovisuaaliselle
instituutille tämän lain noudattamisen valvonnassa tarpeellisia tietoja.
25 §

25 §

Huomautus ja uhkasakko

Huomautus ja uhkasakko

Jos kuvaohjelman tarjoaja laiminlyö 6 §:n
2—5 momentissa tai 7 §:ssä säädettyjä velvollisuuksiaan, Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus voi kehottaa kuvaohjelman tarjoajaa
täyttämään velvollisuutensa. Keskus voi asettaa kehotuksen tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakosta
säädetään
uhkasakkolaissa
(1113/1990).

Jos kuvaohjelman tarjoaja laiminlyö 6 §:n
2–5 momentissa tai 7 §:ssä säädettyjä velvollisuuksiaan taikka videonjakoalustan tarjoaja
laiminlyö 7 a tai 23 a §:ssä säädettyjä velvollisuuksiaan, Kansallinen audiovisuaalinen
instituutti voi kehottaa tätä täyttämään velvollisuutensa. Instituutti voi asettaa kehotuksen
tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakosta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990).

26 §

26 §

Valvontamaksu

Valvontamaksu

Kuvaohjelmien tarjoamisen valvonnasta aiKuvaohjelmien ja videonjakoalustapalveheutuvien kustannusten kattamiseksi peritään luiden tarjoamisen valvonnasta aiheutuvien
Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskukselle kustannusten kattamiseksi peritään Kansallivalvontamaksu.
selle audiovisuaaliselle instituutille valvontamaksu.
Valvontamaksun on velvollinen suorittaValvontamaksun on velvollinen suorittamaan yhteisö ja henkilö, jota koskee 4 §:ssä maan yhteisö ja henkilö, jota koskee 4 §:ssä
tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus.
tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus, sekä sellainen videonjakoalustan tarjoaja, johon sovelletaan sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia.
——————————————
——————————————
27 §

27 §

Valvontamaksun suuruus

Valvontamaksun suuruus

Kuvaohjelman tarjoamisen vuosittaiset valKuvaohjelman tarjoamisen vuosittaiset valvontamaksut ovat:
vontamaksut ovat:
1) alueellinen televisio-ohjelmisto 100 eu1) alueellinen televisio-ohjelmisto 100 euroa;
roa;
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2) kuvaohjelmia julkisina esityksinä tarjoava toimipaikka ja muu vastaava toimintapaikka 200 euroa;
3) kuvaohjelmia tallenteina tarjoava toimipaikka ja muu vastaava toimintapaikka 100
euroa;
4) tilausohjelmapalvelu 400 euroa;
5) ulkomailta edelleen lähetettyjä televisiolähetyksiä välittävän toimijan ohjelmistokokonaisuus 400 euroa;
6) valtakunnallinen
televisio-ohjelmisto
600 euroa.

2) kuvaohjelmia julkisina esityksinä tarjoava toimipaikka ja muu vastaava toimintapaikka 200 euroa;
3) kuvaohjelmia tallenteina tarjoava toimipaikka ja muu vastaava toimintapaikka 100
euroa;
4) tilausohjelmapalvelu 400 euroa;
5) ulkomailta edelleen lähetettyjä televisiolähetyksiä välittävän toimijan ohjelmistokokonaisuus 400 euroa;
6) valtakunnallinen
televisio-ohjelmisto
600 euroa.
7) videonjakoalustapalvelu 400 euroa.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
. .
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1§

1§

Soveltamisala

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan vaaratiedotteeseen,
Tätä lakia sovelletaan vaaratiedotteeseen,
jonka viranomainen antaa välitettäväksi radi- jonka viranomainen antaa välitettäväksi radiossa ja televisiossa.
ossa, televisiossa ja muihin telepäätelaitteisiin.
Kohdennetusta viranomaistiedotteesta sää- (kumotaan)
detään sähköisen viestinnän tietosuojalaissa
(516/2004).
Viranomaisten velvollisuudesta tiedottaa,
Viranomaisten velvollisuudesta tiedottaa,
ohjata ja neuvoa muutoin kuin antamalla vaa- ohjata ja neuvoa muutoin kuin antamalla vaaratiedote säädetään erikseen.
ratiedote säädetään erikseen.
5§

3§

Toimivaltaiset viranomaiset

Toimivaltaiset viranomaiset

Vaaratiedotteen saa antaa:
——————————————
11) Elintarviketurvallisuusvirasto;
——————————————

Vaaratiedotteen saa antaa:
——————————————
11) Ruokavirasto;
——————————————
15) Ahvenanmaan valtionvirasto.

3§

4§

Vaaratiedotteen antaminen

Vaaratiedotteen antaminen

Vaaratiedote voidaan antaa, jos se on välttämätöntä väestön varoittamiseksi, silloin kun
vaarallisen tapahtuman seurauksena voi aiheutua ihmisille hengen- tai terveysvaara
taikka vaara merkittävälle omaisuuden vaurioitumiselle tai tuhoutumiselle.

Vaaratiedote voidaan antaa, jos se on välttämätöntä väestön varoittamiseksi, silloin kun
vaarallisen tapahtuman seurauksena voi aiheutua ihmisille hengen- tai terveysvaara
taikka vaara merkittävälle omaisuuden vaurioitumiselle tai tuhoutumiselle.
Toimivaltaisen viranomaisen on vaaratiedotetta antaessaan päätettävä sen maantieteellisestä kohdentamisesta joko valtakunnal-
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Vaaratiedote voidaan lisäksi antaa, kun vaaratilanne, jonka perusteella vaaratiedote on
annettu, on ohi.
Vaaratiedotteen sisällöstä ja antamisesta
voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

liseksi tai alueelliseksi vaaran laadun ja muiden vaarasta varoittamisen kannalta oleellisten seikkojen perusteella.
Vaaratiedote voidaan lisäksi antaa, kun vaaratilanne, jonka perusteella vaaratiedote on
annettu, on ohi.
Vaaratiedotteen sisällöstä ja antamisesta
voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

4§

5§

Vaaratiedotteen välittäminen väestölle tiedoksi

Vaaratiedotteen välittäminen väestölle

Vaaratiedote välitetään väestölle tiedoksi raVaaratiedote välitetään väestölle radiossa ja
diossa.
hätäkeskustietojärjestelmän
rajapinnan
kautta telepäätelaitesovelluksiin.
Vaaratiedote voidaan lisäksi välittää väesVaaratiedote voidaan lisäksi välittää väestölle tiedoksi televisiossa, jos vaaratiedotteen tölle televisiossa, jos vaaratiedotteen antava
antava viranomainen niin päättää.
viranomainen niin päättää.
Vaaratiedote tulee välittää väestölle tiedoksi
Vaaratiedote tulee välittää väestölle välittövälittömästi.
mästi.
Vaaratiedotteen sisältöä ei saa muuttaa sitä
välitettäessä.
Televisio- ja radiotoiminnan harjoittajan
Teleyrityksen sekä televisio- ja radiotoiminvelvollisuudesta välittää viranomaistiedotuk- nan harjoittajan velvollisuudesta välittää visia säädetään televisio- ja radiotoiminnasta ranomaistiedotuksia säädetään sähköisen
annetun lain (744/1998) 15 a §:ssä sekä Yleis- viestinnän
palveluista
annetun
lain
radio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 §:n 2 (917/2014) 243 §:n 1 momentin 15 kohdassa,
momentin 7 kohdassa.
279 §:ssä sekä Yleisradio Oy:stä annetun lain
(1380/1993) 7 §:n 2 momentin 7 kohdassa.
6§

6§

Väestön varoittamisessa käytettävät kielet

Väestön varoittamisessa käytettävät kielet

Vaaratiedote tulee kielilain (423/2003)
32 §:n mukaisesti antaa sekä suomen että ruotsin kielellä.
Jos 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu vaarallinen tapahtuma tai sen seuraukset kohdistuvat
saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995)
4 §:n mukaiselle saamelaisten kotiseutualueelle, vaaratiedote on mainitulla alueella annettava lisäksi saamen kielellä.

Vaaratiedote tulee kielilain (423/2003)
32 §:n mukaisesti antaa sekä suomen että ruotsin kielellä.
Jos 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu vaarallinen tapahtuma tai sen seuraukset kohdistuvat
saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 4
§:n mukaiselle saamelaisten kotiseutualueelle, vaaratiedote on mainitulla alueella annettava lisäksi saamen kielellä.

7§

7§
117

Voimassa oleva laki

Ehdotus

Vaaratiedotteen lähettäminen ja välittäminen

Vaaratiedottamisprosessin kulku

Edellä 5 §:ssä tarkoitettu viranomainen läToimivaltainen viranomainen lähettää vaahettää vaaratiedotteen Hätäkeskuslaitokseen. ratiedotteen Hätäkeskuslaitokseen.
Hätäkeskuslaitoksen tulee viipymättä välitHätäkeskuslaitos välittää vaaratiedotteen
tää vaaratiedote edelleen Yleisradio Oy:öön. radiossa ja televisiossa jakelua varten Yleisradio Oy:öön sekä hätäkeskustietojärjestelmän rajapinnan kautta telepäätelaitesovelluksiin.
Vaaratiedotteen lähettämisestä HätäkeskusVaaratiedotteen lähettämisestä Hätäkeskuslaitokseen ja vaaratiedotteen välittämisestä laitokseen ja vaaratiedotteen välittämisestä
Yleisradio Oy:öön voidaan antaa tarkempia Yleisradio Oy:öön sekä hätäkeskustietojärjessäännöksiä valtioneuvoston asetuksella.
telmän rajapinnan kautta telepäätelaitesovelluksiin voidaan antaa tarkempia säännöksiä
valtioneuvoston asetuksella.
8§

8§

Vaaratiedotteen kääntäminen

Vaaratiedotteen kääntäminen

Hätäkeskuslaitoksen tulee tarvittaessa avustaa 5 §:n 1—3 kohdassa mainittuja viranomaisia vaaratiedotteen kääntämisessä toiselle
kansalliskielelle. Vaaratiedotteen antava viranomainen vastaa tiedotteen ja sen käännöksen sisällön oikeellisuudesta.
Vaaratiedotteen kääntämisestä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

Hätäkeskuslaitoksen tulee tarvittaessa avustaa 3 §:n 1–3 ja 15 kohdassa mainittuja viranomaisia vaaratiedotteen kääntämisessä toiselle kansalliskielelle. Vaaratiedotteen antava
viranomainen vastaa tiedotteen ja sen käännöksen sisällön oikeellisuudesta.
Vaaratiedotteen kääntämisestä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
. .
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161 §

161 §

Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen

Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen

——————————————
Telekaapeleiden sijoittamisesta toisen omistamalle tai hallitsemalle kiinteistölle säädetään tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 28 luvussa.

——————————————
Telekaapeleiden, tukiasemien ja radiomaston sijoittamisesta toisen omistamalle tai hallitsemalle kiinteistölle säädetään sähköisen
viestinnän
palveluista
annetun
lain
(917/2014) 28 luvussa. Telekaapeleiden sijoittamisesta tiealueelle säädetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain
(503/2005) 42 a §:ssä.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
. .
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