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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisen vies-
tinnän tietosuojalain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi säh-

köisen viestinnän tietosuojalain tietoturva-
maksua koskevia säännöksiä. 

Esityksen tavoitteena on puolittaa teleyri-
tysten maksama tietoturvamaksu siten, että se 
vastaisi niitä kokonaiskustannuksia, joita 
Viestintävirastolle aiheutuu sähköisen vies-
tinnän tietosuojalaissa säädettyjen teleyrityk-
siä koskevien tehtävien hoitamisesta. Samal-
la tietoturvamaksua koskevia säännöksiä ha-

lutaan kokonaisuudessaan selkeyttää ja saat-
taa ne vastaamaan viestintämarkkinalailla 
säädettyjä viestintämarkkinamaksua koskevia 
säännöksiä. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1 päivänä tammikuuta 2007. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1.  Johdanto 

Sähköisen viestinnän tietosuojalain 
(516/2004) 38—40 §:ssä säädetään tietotur-
vamaksusta. Kyseessä on veronluonteinen 
maksu, jota ilmoituksenvaraista tai toimilu-
vanvaraista toimintaa harjoittavat teleyrityk-
set ovat velvollisia maksamaan Viestintävi-
rastolle. Lakia säädettäessä oli tarkoituksena, 
että tietoturvamaksu vastaisi niitä kokonais-
kustannuksia, jotka Viestintävirastolle aiheu-
tuvat sähköisen viestinnän tietosuojalain te-
leyrityksiä koskevien tehtävien hoitamisesta. 

Varsin pian lain säätämisen jälkeen kävi 
ilmeiseksi, että myös muut kuin maksuvel-
volliset teleyritykset hyötyvät niistä Viestin-
täviraston toiminnoista, joista aiheutuvia kus-
tannuksia tietoturvamaksulla on pyritty kat-
tamaan. Tämän johdosta on katsottu tarpeel-
liseksi, että tietoturvamaksun teleyrityksille 
aiheuttamaa maksurasitetta pienennetään. 

Samassa yhteydessä on katsottu tarkoituk-
senmukaiseksi uudistaa tietoturvamaksua 
koskeva sääntely kokonaisuudessaan. Ky-
seessä ovat suurimmalta osalta varsin teknis-
luontoiset säännökset, jotka koskevat maksun 
perusteita, määräytymistä, määräämistä, pe-
rimistä ja tietojen toimittamista Viestintävi-
rastolle. Sääntely vastaa pitkälti olemassa 
olevia käytäntöjä, jotka nyt halutaan selkey-
den ja oikeusvarmuuden vuoksi nostaa lain 
tasolle. Samalla sääntely yhdenmukaistetaan 
viestintämarkkinamaksua koskevan sääntelyn 
kanssa. 
 
2.  Nykyti la  

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Viestintäviraston tehtävät 

Viestintäviraston tehtävistä säädetään vies-
tintämarkkinalaissa (393/2003), radiolaissa 
(1015/2001), postipalvelulaissa (313/2001), 
televisio- ja radiotoiminnasta annetussa laissa 
(744/1998), valtion televisio- ja radiorahas-
tosta annetussa laissa (745/1998), sähköisen 
viestinnän tietosuojalaissa (516/2004), eräi-
den suojauksen purkujärjestelmien kieltämi-
sestä annetussa laissa (1117/2001), sähköisis-

tä allekirjoituksista annetussa laissa 
(14/2003), verkkotunnuslaissa (228/2003) 
sekä viestintähallinnosta annetussa laissa 
(625/2001).  

Viestintäviraston tehtäväkenttä on siten 
laaja. Se muun muassa turvaa viestintämark-
kinoiden toimivuutta ja tehokkuutta, valvoo 
viestintäverkkojen teknistä toimivuutta ja 
turvallisuutta, ohjaa televerkkojen numeroin-
tia, antaa yrityksille niiden tarvitsemat nume-
rot ja tunnukset, antaa teknisiä määräyksiä, 
koordinoi standardointia kansallisesti sekä 
valvoo viestintämarkkinoiden taloudellisen 
kilpailun toimivuutta. Edelleen Viestintävi-
rasto ohjaa radiotaajuuksien käyttöä Suomes-
sa ja huolehtii siitä, että Suomen kansalliset 
tavoitteet otetaan huomioon päätettäessä taa-
juuksien käytöstä kansainvälisesti.  Lisäksi 
Viestintävirasto hoitaa sähköisen viestinnän 
yksityisyyden suojaan ja tietoturvaan liittyviä 
tehtäviä sekä valvoo, että televisio- ja radio-
ohjelmat täyttävät ohjelmiston eurooppalai-
suutta, mainontaa ja sponsorointia koskevat 
vaatimukset. Virasto myös hoitaa televisio-
maksuhallintoa, valvoo postitoimintaa ja 
myöntää internetin .fi-juuren alaiset tunnuk-
set. 

Viestintämarkkinalain nojalla Viestintävi-
rastolle tuli huomattava määrä uusia tehtäviä 
aiempaan lainsäädäntöön verrattuna. Viestin-
täviraston uusia tehtäviä ovat muun muassa 
markkina-analyysit ja markkinamäärittelyt, 
huomattavan markkinavoiman yritysten ni-
meäminen, velvoitteiden asettaminen huo-
mattavan markkinavoiman yrityksille sekä 
asetettujen yrityskohtaisten velvoitteiden 
noudattamisen valvonta. Myös teletoimin-
tailmoitusten vastaanotto ja ilmoituksenva-
raisen toiminnan harjoittajien rekisteröinti on 
siirtynyt Viestintävirastolle. 
 
 
CERT-toiminta Suomessa 

Niin ikään tietoturvaloukkausten havain-
nointiin ja selvittämiseen liittyvät tehtävät 
(CERT-toiminta) kuuluvat Viestintävirastol-
le. Kyseinen tehtävä määritellään sähköisen 
viestinnän tietosuojalain 31 §:n 2—4 kohdis-
sa seuraavasti: 
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Viestintäviraston tehtävänä on: 
- kerätä tietoa verkkopalveluihin, viestintä-

palveluihin ja lisäarvopalveluihin kohdistu-
vista tietoturvaloukkauksista ja niiden uhkis-
ta sekä näiden palvelujen merkittävistä vika-
tilanteista ja häiriötilanteista; 

- selvittää verkkopalveluihin, viestintäpal-
veluihin ja lisäarvopalveluihin kohdistuvia 
tietoturvaloukkauksia ja niiden uhkia sekä 
merkittäviä näiden palvelujen vikatilanteita 
ja häiriötilanteita; sekä 

- tiedottaa tietoturva-asioista. 
CERT-toiminnalla yleisesti tarkoitetaan 

tietoturvaloukkauksien ennaltaehkäisyä, nii-
den havainnointia ja ratkaisua sekä tietotur-
vauhkista tiedottamista. CERT on lyhenne 
englannin-kielisistä sanoista Computer 
Emergency Response Team. CERT-orga-
nisaatioita on useita ympäri maailmaa. Ne 
toimivat yhteistyössä keskenään jakaen tietoa 
tietoturvaloukkauksista ja niihin liittyvistä 
seikoista sekä tiedottavat niistä järjestelmien 
käyttäjille esimerkiksi internetin välityksellä. 
CERT-toiminnan päämääränä on tietojärjes-
telmien tietoihin kohdistuvien tietoturva-
loukkauksien ja uhkien toteutumisen ennalta-
ehkäisy ja torjunta mahdollisimman objektii-
visesti ja tehokkaasti.   

Viestintävirastossa toimiva tietoturvalouk-
kauksiin ja niiden ennaltaehkäisyyn keskitty-
vä ryhmä on nimeltään CERT-FI (Computer 
Emergency Response Team FICORA). Se 
pyrkii toiminnassaan toteuttamaan yleisen 
CERT-toiminnan periaatteita sekä edistä-
mään tietoyhteiskunnan turvallisuutta. 
CERT-FI toimii yhteistyössä kansallisten ja 
kansainvälisten CERT-toimijoiden sekä elin-
keinoelämän ja julkishallinnon edustajien 
kanssa. Viestintävirasto koordinoi myös 
CERT-työryhmää, joka toimii eri tahojen yh-
teistyöelimenä tietoturvaloukkausten havain-
noinnin ja ratkaisun alueella. Työryhmän teh-
tävänä on myös seurata ja edistää alan yleistä 
kehitystä ja tietoisuutta.  

CERT-FI vastaanottaa teleyrityksiltä tule-
vat tietoturvaloukkauksia ja niiden uhkia 
koskevat ilmoitukset. Lisäksi Viestintäviras-
ton CERT-FI-ryhmä seuraa jatkuvasti ja 
maailmanlaajuisesti tietoturvallisuuden ajan-
kohtaisia tapahtumia, tietojärjestelmiin liitty-
viä tietoturvallisuusongelmia ja tietoturva-
loukkauksia sekä niiden ratkaisuja. Tehtävi-
nään CERT-FI muun muassa toteuttaa valta-

kunnallista tapahtumaseurantaa, dokumen-
tointia ja tilastointia, muodostaa ja ylläpitää 
tilannekuvaa informaatiouhkista ja tiedottaa 
havainnoistaan, antaa suosituksia, neuvontaa 
ja ohjeistuksia tietoturvallisuuden kehittämi-
seksi, jakaa ennalta ehkäisevää tietoutta tieto-
turvaloukkauksista, antaa apua tietoturvaon-
gelmien ratkaisemisessa, toimii yhteistyössä 
laite-, verkko- ja ohjelmistotoimittajien kans-
sa, huolehtii yhteydenpidosta poliisiin ja 
muihin viranomaisiin sekä koordinoi tieto-
turvallisuusyhteistyötä, seuraa ja analysoi in-
formaatiouhkiin liittyvää kansainvälistä ja 
muuta kehitystä sekä hoitaa kansainväliset 
viranomaisyhteydet CERT-toiminnassa. Tä-
mä CERT-FI:n tehtävien kokonaisuus on ai-
nutlaatuinen Suomessa muun muassa siksi, 
että siihen liittyy myös viranomaisaspekti.  
 
Viestintävirasto nettobudjetoituna virastona 

Viestintävirasto on valtion talousarviossa 
nettobudjetoitu virasto. Viraston kaiki menot 
on merkitty toimintamenomomentille. Pääosa 
viraston keräämistä tuloista on maksullisen 
toiminnan tuloja, jotka on kohdistettu toimin-
tamenomomentille.  Osa viraston keräämistä 
tuloista on merkitty vuodesta 2004 lähtien 
veronluonteisiin tuloihin.  

Toimintamenomomentin bruttomenototeu-
tuma vuonna 2005 oli 29,3 miljoonaa euroa 
ja maksullisen toiminnan tulojen toteutuma 
oli noin 27 miljoonaa euroa. Veronluonteis-
ten tulojen toteutuma vuonna 2005 oli 3,7 
miljoonaa euroa, josta tietoturvamaksujen 
osuus oli 666 000 euroa. Vuoden 2006 budje-
tissa tietoturvamaksujen tuloarvio on  
580 000 euroa. CERT-FI -toiminnan menoik-
si vuonna 2007 on arvioitu noin 1,2 miljoo-
naa euroa. Teleyritysten maksaman tietotur-
vamaksun kokonaiskertymäksi vuonna 2007 
on arvioitu noin 330 000 miljoonaa euroa. 
 
Viestintäviraston maksut 

Suurimmaksi osaksi viestintäviraston mak-
suista säädetään valtion maksuperustelain 
(150/1992) nojalla annetussa liikenne- ja 
viestintäministeriön eräistä Viestintäviraston 
maksuista antamassa asetuksessa 
(1175/2005). 

Osa Viestintäviraston maksuista perustuu 
muihin lakeihin kuin valtion maksuperuste-



 HE 111/2006 vp  
  
 

5

lakiin. Näistä tärkeimpiä ovat viestintämark-
kinamaksu, josta säädetään viestintämarkki-
nalaissa, postitoiminnan valvontamaksu, jos-
ta säädetään postipalvelulaissa sekä tietotur-
vamaksu, jota koskevaa sääntelyä esityksessä 
ehdotetaan muutettavaksi. Näiden maksujen 
on katsottu olevan valtiosääntöoikeudellises-
ta luonteeltaan veroja, minkä johdosta niistä 
on säädetty lailla. 
 
 
 
Tietoturvamaksu 

Syyskuun 1. päivänä 2004 voimaan tulleen 
sähköisen viestinnän tietosuojalain 38-40 
§:ssä on säädetty tietoturvamaksusta. Tieto-
turvamaksu on valtiosääntöoikeudelliselta 
luonteeltaan veronluonteinen maksu, minkä 
johdosta sitä koskevan sääntelyn on oltava 
laintasoista. 

Sähköisen viestinnän tietosuojalain mu-
kaan ilmoituksenvaraista tai toimiluvanva-
raista toimintaa harjoittava teleyritys on vel-
vollinen suorittamaan Viestintävirastolle 
vuotuisen tietoturvamaksun. Tietoturvamak-
sua ei peritä televisio- ja radiotoiminnasta 
annetussa laissa tarkoitetun televisio- tai ra-
diotoiminnan taikka televisio-ohjelmien tai 
radio-ohjelmien edelleen lähettämisen liike-
vaihdosta. 

Teleyrityksiltä perittävät tietoturvamaksut 
vastaavat niitä kokonaiskustannuksia, jotka 
aiheutuvat Viestintävirastolle sähköisen vies-
tinnän tietosuojalaissa säädettyjen teleyrityk-
siä koskevien tehtävien hoitamisesta. 

Tietoturvamaksu määritellään maksuyksi-
köiden lukumääränä maksuluokittain. Mak-
suyksikön suuruus on nykyään 80 euroa. Te-
leyritykset jaetaan maksuluokkiin niiden kus-
tannusten huomioon ottamiseksi, jotka Vies-
tintävirastolle keskimäärin aiheutuvat kunkin 
maksuluokan yritystä koskevien tehtävien 
hoitamisesta. Maksuluokkiin ei ole suunnit-
teilla muutoksia. Teleyrityksen maksuluokka 
määräytyy teleyrityksen Suomessa harjoitta-
man teletoiminnan maksun määräämistä 
edeltävän kauden liikevaihdon perusteella. 

Tietoturvamaksun suuruus määräytyy toi-
mijoittain seuraavasti: 
 
 
 

Maksuluokka  Liikevaihto  Yksiköiden määrä 

 (milj. €)   

1  alle 1     2 

2  1 — alle 2     4  

3  2 — alle 4     7  

4  4 — alle 8     14  

5  8 — alle 16     26  

6  16 — alle 32     50  

7  32 — alle 64     94  

8  64 — alle 128     179  

9  128 — alle 256     340  

10  256 — alle 512     645  

11  512 — alle 1 024     1226  

12 1 024 tai yli     2330  

 
 

Tietoturvamaksuehdotus kumosi voimaan 
tullessaan yksityisyyden suojasta televiestin-
nässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun 
lain (565/1999) 26 a §:ään ja tuolloin voi-
massa olleen Viestintäviraston maksuista an-
netun liikenne- ja viestintäministeriön ase-
tuksen (1126/2002) 18 §:ään perustuneen 
valvontamaksun. 

Tietoturvamaksun mukainen maksurasite 
jakautuu teleyritysten kesken maksuluokkien 
mukaisesti varsin tasapuolisesti. Maksun 
toimijakohtaisessa määräytymisessä otetaan 
huomioon myös erisuuruisten yritysten Vies-
tintäviraston toiminnalle asettamat vaatimuk-
set sitomalla maksun suuruus teleyritysten 
liikevaihtoon. Liikevaihdoltaan suuremmat 
teleyritykset asettavat Viestintäviraston toi-
minnalle suurempia vaatimuksia kuin pien-
yritysten toiminta. Teleyrityksiin toimijakoh-
taisesti kohdistuva maksurasitus säilyi säh-
köisen viestinnän tietosuojalain voimaantu-
lon myötä hyvin pitkälle aiemmin teletoi-
minnan tietosuojalakiin sisältyneen valvon-
tamaksun suuruisena.  

Tietoturvamaksun suuruuden perusteena 
ovat olleet ne kustannukset, jotka aiheutuvat 
Viestintävirastolle sähköisen viestinnän tie-
tosuojalaissa säädettyjen teleyrityksiä koske-
vien tehtävien hoitamisesta. Maksu peritään 
seuraavien suoritteiden perusteella: 

1) verkkopalveluun tai viestintäpalveluun  
kohdistuvia tietoturvauhkia ja tietoturva-
loukkauksia koskevan tiedon kerääminen; 

2) verkkopalveluun tai viestintäpalveluun 
kohdistuvien tietoturvauhkien ja tietoturva-
loukkausten selvittäminen; 

3) tietoturva-asioista tiedottaminen; sekä 
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4) teleyritysten Viestintävirastolle tekemien 
tietoturvailmoitusten käsittely. 
 
Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden ja 
EU:n lainsäädäntö 

Kansainvälisen vertailu tehtiin Viestintävi-
raston, Ruotsin PTS:n (Post- och telestyrel-
sen), Norjan PT:n (Post- og teletilsynet) sekä 
Ranskan ART:n (Autorité de régulation des 
télécommunications) välillä. Virastojen teh-
tävät eroavat toisistaan jonkin verran, mikä 
vaikeuttaa vertailtavuutta.   
 
Yhteenveto kansainvälisestä vertailusta 

Viestintäviranomaisten rahoitusrakenteiden 
vertailu on lähes mahdotonta tavalla, jossa 
luvut sellaisenaan olisivat täysin vertailukel-
poisia, eikä ylimääräisiä selityksiä tarvita. 
EU-lainsäädännön implementointi voi maa-
kohtaisesti vaihdella tavalla, mikä heijastuu  

lopulta myös maksujen perimiseen. Viran-
omaisten tehtävät vaihtelevat maittain, millä 
on erityisen suuri merkitys virastojen tietoja 
kokonaisuutena tarkasteltaessa. Virastojen si-
sällä toiminnot on pilkottu eri tavalla, jolloin 
tarkastelu toiminto- tai tulosaluetasolla ei se-
kään ole mahdollista ilman erillistä tulkintaa. 
Vertailu koskee vuoden 2004 tilannetta. 

Kaikkien vertailussa mukana olleiden vies-
tintäviranomaisten toiminta rahoitetaan 
markkinoilta kerättävillä maksuilla. Käytän-
nössä eroja on maksujen perimisessä ja varo-
jen kierrätyksessä sekä erilaisten maksujen 
luonteissa ja suuruuksissa. Oma lukunsa ovat 
kansalliset erityistehtävät, joita rahoitetaan 
suoraan valtion budjetista. Erityisesti Ruotsin 
PTS:llä on tällaisia tehtäviä. 

Viestintäviraston toiminnan rahoituskäy-
tännöt eivät viraston oman käsityksen mu-
kaan merkittävästi poikkea muiden euroopa-
laisten sisarvirastojen tavoista rahoittaa oma 
toimintansa. Jos erityistehtävät – jollaiseksi 
Suomessa voidaan laskea televisiomaksuhal-
linto ja  verkkotunnushallinto – jätetään vail-
le huomiota, on rahoitus hoidettu eri maissa 
hyvinkin pitkälle samalla tavalla. Maksajia 
ovat pääsääntöisesti toimialan yritykset, jotka 
käyttävät viestinnän resursseja (taajuudet ja 
numerot) tai joiden toiminta työllistää viran-
omaisia (lainsäädännön valmistelu, toimin-
nan valvonta ja ohjeistus). Kansalaiset ovat 

harvemmin suoraan virastojen asiakkaita, 
poikkeuksen muodostavat laajemmin muun 
muassa radioluvat sekä Suomessa verkko-
tunnukset ja televisiomaksut. 

UMTS-taajuuksista järjestettyjä huuto-
kauppoja lukuun ottamatta on melko harvi-
naista, että viestintämarkkinoilta kerättävät 
maksut ohjattaisiin valtion budjettiin. Yleen-
sä virastojen keräämillä maksuilla katetaan 
niiden toiminnasta aiheutuneet kustannukset. 
Viestintämarkkinoiden ja maksajien joukon 
ennakoitua nopeampi kasvu on saattanut 
joissakin maissa johtaa suunniteltua suu-
remman ylijäämän syntymiseen, mutta tämä 
on melko harvinaista. Tässä vertailussa mu-
kana olleista viranomaisista ainoastaan 
Ranskan ART kerää viestintämarkkinoilta 
huomattavasti enemmän varoja kuin mitä sen 
toimintamenot ovat. ART:n toimintamenojen 
osuus on alle 20 % kerätyistä varoista. 

Vertailu ei ulottunut syvälle yksittäisten 
maksujen tai yksittäisten toimintojen rahoi-
tuksen tarkasteluun. Kerätyn aineiston perus-
teella voidaan kuitenkin havaita, että huoli-
matta yhtenäisestä taustalla vaikuttavasta 
EU-lainsäädännöstä eroja maksurakenteissa 
kansallisella tasolla ilmenee. Uusien tehtävi-
en, kuten tietoturvatehtävien rahoittamisessa 
käytännöt voivat vaihdella suuresti. Esimer-
kiksi Ruotsissa tietoturvatehtävät rahoitetaan 
osittain suoraan valtion budjetista (605 000 € 
vuonna 2004 eli 20 % kustannuksista) ja osit-
tain muilta viranomaisilta saatavilla korvauk-
silla (2 396 000 € eli 80 %), Norjassa käy-
tännössä ristisubventiolla telehallinnon puo-
lelta (summa ei ilmene vastauksesta), kun 
Suomessa on siirrytty erillisen tietoturva-
maksun käyttöönottoon. 
 
2.2. Nykytilan arviointi 

Tietoturvamaksu 

Ennen sähköisen viestinnän tietosuojalain 
voimaantuloa voimassa olleesta tietoturva-
loukkausten valvontamaksusta säädettiin sil-
loin voimassa olleen maksuasetuksen 18 
§:ssä, ja maksu kuului maksuasetuksen 3 
§:ssä lueteltuihin omakustannusperusteisiin 
suoritteisiin. Perustuslakivaliokunnan kritee-
reiden mukaan jälkikäteen arvioituna kysei-
nen maksu vaikutti valtiosääntöoikeudellisel-
ta luonteeltaan kuitenkin pikemminkin verol-
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ta kuin maksulta. 
Tilanne muuttui, kun 1. päivänä syyskuuta 

2004 voimaantullut sähköisen viestinnän tie-
tosuojalakiin sisältyvä tietoturvamaksu ku-
mosi voimaan tullessaan tietoturvaloukkaus-
ten valvontamaksun. Tietoturvamaksun on jo 
lähtökohtaisesti ajateltu olevan valtiosääntö-
oikeudelliselta luonteeltaan vero, minkä 
vuoksi maksusta säädettiin sähköisen vies-
tinnän tietosuojalaissa lain tasolla ja sään-
nöksessä otettiin alusta lähtien huomioon ve-
rolakeja koskevat vaatimukset. 

Viestintäviraston CERT-toiminnan oli 
alunperin ajateltu palvelevan Suomessa toi-
mivia teleyrityksiä, mistä syystä CERT-FI -
toiminnan rahoituskin on tähän saakka katet-
tu teleyrityksiltä perittävällä tietoturvamak-
sulla. Varsin nopeasti CERT-FI -toiminnan 
käynnistämisen jälkeen osoittautui, että mer-
kittävä osa CERT-FI:n palveluista suuntautui 
muille elinkeinoelämän toimijoille. Tietotur-
vamaksulla rahoitettavasta toiminnasta hyö-
tyvien tahojen ja maksajien välinen ero voi-
daan siten nähdä tietynlaisena epäjohdonmu-
kaisuutena teleyritysten näkökulmasta katsot-
tuna. 
 
2.3. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdo-

tukset 

Esityksen keskeinen tavoite on tasapuolis-
taa ja oikeudenmukaistaa maksun nykyistä 
kohdentumista siten, että teleyritykset eivät 
enää yksinään rahoittaisi muitakin toimijoita 
hyödyttävän toiminnan kustannuksia. Muihin 
toimijoihin kohdistuva CERT-FI –suorite on 
vuoden 2007 alusta lukien tarkoitus kattaa 
Huoltovarmuuskeskuksen ja Viestintäviras-
ton välisellä palvelujen ostamista koskevalla 
määräaikaisella yksityisoikeudellisella sopi-
muksella. Huoltovarmuuskeskuksen tehtäviä 
on tarkistettu lailla huoltovarmuuden tur-
vaamiseksi annetun lain muuttamisesta 
(688/2005). Sen mukaan lain tarkoituksena 
on poikkeusolojen ja niihin verrattavissa ole-
vien vakavien häiriöiden varalta turvata väes-
tön toimeentulon, maan talouselämän ja 
maanpuolustuksen kannalta välttämättömät 
taloudelliset toiminnot ja niihin liittyvät tek-
niset järjestelmät. Edelleen Huoltovarmuus-
keskuksen tehtävänä on lain mukaan muun 
muassa varmistaa huoltovarmuuden kannalta 
välttämättömien teknisten järjestelmien toi-

mivuutta. Näin ollen Huoltovarmuuskeskuk-
selle on muodostumassa eräänlainen kriitti-
sen infrastruktuurin kansallisen turvaamis-
keskuksen rooli. 

Esityksen sisällöllisesti keskeinen ehdotus 
on lakitekniseltä kannalta varsin pieni: säh-
köisen viestinnän tietosuojalain 38 §:ssä 
määritellyn maksuyksikön suuruudeksi muu-
tettaisiin 80 euron asemesta 40 euroa. Koko-
naisuudessaan kyseinen momentti kuuluisi 
siten seuraavasti: 

”Tietoturvamaksu määritellään maksuyksi-
köiden lukumääränä maksuluokittain. Mak-
suyksikön suuruus on 40 euroa. Teleyritykset 
jaetaan maksuluokkiin niiden kustannusten 
huomioon ottamiseksi, jotka Viestintäviras-
tolle keskimäärin aiheutuvat kunkin maksu-
luokan teleyritystä koskevien tehtävien hoi-
tamisesta. Teleyrityksen maksuluokka mää-
räytyy teleyrityksen Suomessa harjoittaman 
teletoiminnan maksun määräämistä edeltävän 
kauden liikevaihdon perusteella.” 

Muu tietoturvamaksua koskeva ehdotettu 
sääntely on luonteeltaan varsin teknistä ja 
koskee maksun perusteita, määräytymistä, 
määräämistä, perimistä ja tietojen toimitta-
mista Viestintävirastolle. Ehdotetut uudet 
säännökset vastaavat pitkälti olemassa olevia 
käytäntöjä, jotka nyt halutaan selkeyden ja 
oikeusvarmuuden vuoksi nostaa lain tasolle. 
Samalla sääntely kokonaisuudessaan yhden-
mukaistetaan viestintämarkkinamaksua kos-
kevan sääntelyn kanssa. Joitakin muutoksia 
on tehty pelkästään siksi, että säännökset on 
ryhmitelty uudelleen pyrkimyksenä selkeyt-
tää pykälien sisältämiä kokonaisuuksia. Kos-
ka tietoturvamaksua koskevista pykälistä ai-
noastaan kolme momenttia olisi jäänyt täysin 
entiselleen ja entisille paikoilleen, on nähty 
selkeämmäksi antaa tietoturvamaksua koske-
va sääntely kokonaan uudelleen. 

Tietoturvamaksua koskevaan sääntelyyn 
kuuluu nykyisellään kaksi asetuksenantoval-
tuutta. Nykyisen 39 §:n 4 momentin mukaan 
liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella 
voidaan antaa tarkempia säännöksiä siitä, mi-
ten maksun määräämiseksi tarpeelliset tiedot 
on ilmoitettava Viestintävirastolle. Nykyisen 
40 §:n 1 momentin mukaan taas tarkempia 
säännöksiä maksun täytäntöönpanosta voi-
daan antaa liikenne- ja viestintäministeriön 
asetuksella. Näitä asetuksenantovaltuuksia ei 
ole käytetty. Tässä yhteydessä on tarkoitus 
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antaa kaikki tietoturvamaksua koskevat 
säännökset lain tasolla. Tämä on perusteltua 
maksun veroluonteisuuden johdosta sekä sik-
si, että sääntely kokonaisuudessaan on siten 
helposti löydettävissä yhdestä säädöksestä. 
Mikäli jatkossa tarvitaan lisää tietoturvamak-
sua koskevia säännöksiä, voidaan nekin sää-
tää lain tasolla. Tämän johdosta on katsottu, 
ettei lakiin ole tarpeen enää sisällyttää ase-
tuksenantovaltuuksia. 
 
 
3.  Esityksen vaikutukset  

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Veronluonteisten tulojen toteutuma vuonna 
2005 oli 3,7 miljoonaa euroa, josta tietotur-
vamaksujen osuus oli 666 000 euroa. Vuoden 
2006 budjetissa tietoturvamaksujen tuloarvio 
on 580 000 euroa. CERT-FI -toiminnan me-
noiksi vuonna 2007 on arvioitu noin 1,2 mil-
joonaa euroa. Teleyritysten maksaman tieto-
turvamaksun kokonaiskertymäksi vuonna 
2007 on arvioitu noin 330 000 euroa. 
 
 
3.2. Yritysvaikutukset 

Teleyrityksiin kohdistuva tietoturvamaksun 
aiheuttama maksurasite pienentyy huomatta-
vasti. Muu kuin tietoturvamaksulla katettava 
osa CERT-FI –toiminnoista on tarkoitus ra-
hoittaa vuoden 2007 alusta lukien Viestintä-
viraston ja Huoltovarmuuskeskuksen välisel-
lä määräaikaisella yksityisoikeudellisella so-
pimuksella. 
 
3.3. Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Tieto- ja viestintäjärjestelmien toiminnasta 
on muodostunut ehto kaikkien nykyaikaisten 
yritysten perusliiketoiminnan jatkuvuudelle. 
Samalla tieto- ja viestintäjärjestelmien keski-
näinen integraatio, kaikille avointen tieto-
verkkojen käyttö ja lisääntynyt riippuvuus 
sähköstä on pakottanut CERT-FI:n ottamaan 
kantaa myös modernin kriittisen infrastruk-
tuurin suojaamiseen. CERT-FI:n toiminta on 
täydentänyt Huoltovarmuuskeskuksen ja 
puolustustaloudellisen suunnittelukunnan 
tunnustettua työtä yhteiskunnan elintärkeiden 

toimintojen varautumisessa poikkeusoloihin 
ja normaaliajan vakaviin häiriötilanteisiin.  

CERT-FI on kyennyt muutamassa vuodes-
sa järjestämään suomalaista elinkeinoelämää 
24/7-periaatteella palvelevan asiantuntevan 
kokonaisuuden, johon myös kansainväliset 
sisartoimijat ovat päivittäin yhteydessä. 
CERT-FI-yksikkö on osoittautunut elintärke-
äksi toimijaksi siinä ketjussa, joka varmistaa 
kansallisesti nykyaikaisen tietoyhteiskunnan 
toimivuuden erilaisten tietoturvauhkien ol-
lessa yhä monimuotoisempia ja tiheämmin 
esiintyviä. Yksikön tehtävät ovat jatkuvasti 
lisääntyneet, ja alkuperäinen resurssien mi-
toitus on osoittautunut  riittämättömäksi. Täl-
lä hetkellä yksikön työntekijöihin kohdistuva 
kuormitus on sellaisella tasolla, jolla se voi 
säilyä ainoastaan väliaikaisesti. Myös elin-
keinoelämä on kiinnittänyt huomiota asiaan 
ja esittänyt toiveensa CERT-FI:n olemassa 
olevan tason säilyttämiseksi ja tulevan toi-
minnan turvaamiseksi.  

Huoltovarmuuskeskuksen ja Viestintäviras-
ton välillä tehtävä määräaikainen yksityisoi-
keudellinen palvelujen ostoa koskeva sopi-
mus mahdollistaa CERT-FI –yksikön riittä-
vän resurssoinnin kehyspäätösten ja tuotta-
vuusohjelman muodostamissa puittessa. 
 
Tietoyhteiskuntavaikutukset  

Yhteiskunnan perustoiminnot ovat riippu-
vaisia viestintäverkkojen häiriöttömästä toi-
minnasta. Nopea teknologinen kehitys ja 
verkottuneiden tietoteknisten välineiden laaja 
levinneisyys on tuonut mukanaan myös uusia 
riskejä ja mahdollisuuksia jopa lamauttaa yh-
teiskunnan keskeisiä toimintoja tietoverkko-
jen avulla. Avointen tietoverkkojen ominais-
piirteisiin liittyvän turvattomuuden vuoksi 
yhä keskeisemmäksi kysymykseksi nousee 
turvallisen viestintäympäristön luominen. 
Julkishallinnon rooli korostuu aiempaa sel-
keämmin tämän tavoitteen toteuttamisessa. 
CERT-FI –toimintaan kokonaisuudessaan 
kohdistuvien järjestelyjen tarkoituksena on 
mahdollistaa maksujen oikeudenmukaisempi 
kohdentuminen samalla, kun yksikön toimin-
taedellytyksiä parannetaan ja yhteiskunnan 
toiminnan kannalta elintärkeiden viestintä-
verkkojen ja sähköisen viestinnän palvelui-
den toiminta pyritään turvaamaan. 
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4.  Asian valmistelu 

4.1. Valmisteluvaiheet 

Esitys on valmisteltu liikenne- ja viestin-
täministeriössä. Asiaa on käsitelty sähköisen 
viestinnän tietosuojalain seurantaryhmässä, 
jossa edustettuina ovat Akava ry, Elinkei-
noelämän Keskusliitto ry, Fortum Oyj, Tieto-
liikenteen ja tietotekniikan keskusliitto Fi-
com ry, Kesko Oyj, Keskuskauppakamari, 
keskusrikospoliisi, Kuluttajavirasto, liikenne- 
ja viestintäministeriö, Nokia Oyj, Suomen 
ammattiliittojen keskusjärjestö SAK, sisäasi-
ainministeriö, Toimihenkilökeskusjärjestö 
STTK, Suomen Suoramarkkinointiliitto ry, 
TeliaSonera Oyj, Tekijänoikeuden tiedotus- 
ja valvontakeskus, tietosuojavaltuutetun toi-
misto, työministeriö ja Viestintävirasto. Li-
säksi asiaa on käsitelty liikenne- ja viestin-
täministeriön työryhmässä, jonka tehtävänä 
oli laatia selvitys Viestintäviraston maksulli-
sen toiminnan rahoituksen ja Viestintäviras-
ton maksujen uudistamistarpeista. Siinä oli 
jäseninä edustajat liikenne- ja viestintäminis-
teriöstä, valtiovarainministeriöstä, Viestintä-
virastosta, Digita Oy:stä, FiCom ry:stä, Suo-
men Posti Oyj:stä, Yleisradio Oy:stä ja Suo-
men Televisioiden Liitosta. Työryhmä arvioi 
ja kävi läpi kaikki Viestintäviraston nykyiset 
maksut, ja arvioi niiden uudistamistarpeita. 

Työryhmä katsoi, että sähköisen viestinnän 
tietosuojalakia koskevaa sääntelyä tulisi 
muuttaa siten, että teleyritysten oikeanlaatui-
nen huoli siitä, että tietoturvallisuusmaksu-
rasite kohdistuu kohtuuttomassa määrin juuri 
niihin, otettaisiin huomioon.  
 
4.2. Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Asiassa käytiin lausuntokierros, jonka tu-
loksena saatiin 14 vastausta. Näistä viidessä 
todettiin ainoastaan, ettei lausunnonantajalla 
ole huomautettavaa asiassa. Varsinainen lau-
sunto voidaan siten katsoa saaduiksi Elinkei-
noelämän keskusliitto ry:ltä, FiCom ry:ltä, 
Finnet-Liitto ry:ltä, Huoltovarmuuskeskuk-
selta, Keskuskauppakamarilta, oikeusminis-
teriöltä, TeliaSonera Finland Oyj:ltä, valtio-
varainministeriöltä ja Viestintävirastolta. 
Lausunnonantajat pitivät ehdotusta yleisesti 
lähtökohdiltaan hyvänä, ja puuttuivat lausun-
noissaan ainoastaan teknisiin yksityiskohtiin, 
jotka on huomioitu jatkovalmistelussa. 
 
5.  Ri ippuvuus muista es i tyksistä  

Esitys liittyy vuoden 2007 talousarvioesi-
tykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen 
yhteydessä. 

 
 
 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1.  Lakiehdotuksen perustelut  

38 §. Maksuvelvollisuuden perusteet. Eh-
dotettu muutos pykälän otsikkoon johtuu sii-
tä, että tietoturvamaksua koskevaa sääntelyä 
pyritään kokonaisuudessaan ryhmittelemään 
aikaisempaa johdonmukaisemmin. Ehdotettu 
otsikko vastaa pykälän sisältöä aikaisempaa 
paremmin. 

Tietoturvamaksua koskeva sääntely uudis-
tetaan kokonaan. Suurimmaksi osaksi ky-
seessä ovat varsin teknisluonteiset muutok-
set, joilla sääntelyä pyritään yhdenmukaista-
maan viestintämarkkinamaksua koskevan 
sääntelyn kanssa. Ehdotettu sääntely myös 

vastaa kehittynyttä käytäntöä, joten vallitse-
vaa tilannetta ei pyritä muuttamaan. Säännös-
ten ottaminen lakiin on kuitenkin perusteltua 
siksi, että kyseessä on veronluonteinen mak-
su, jota koskevan sääntelyn tulisi olla lailla 
säädettyä ja tarkkarajaista. Samalla pyritään 
vahvistamaan oikeusvarmuutta. 

Ehdotettu 1 momentti on sama kuin nykyi-
nen 38 §:n 1 momentti. Ainoastaan kolme 
momenttia nykyisestä tietoturvamaksua kos-
kevasta sääntelystä olisi pysynyt täysin en-
nallaan ja entisillä paikoillaan. Myös tämän 
vuoksi sääntely on kokonaisuudessaan selke-
ämpää antaa uudestaan.  

Ehdotettuun 2 momenttiin ehdotetaan siir-
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rettäväksi sellaisenaan nykyinen 39 §:n 1 
momentin säännös siitä, että tietoturvamak-
sua ei peritä televisio- ja radiotoiminnasta 
annetussa laissa (744/1998) tarkoitetun tele-
visio- tai radiotoiminnan taikka televisio-
ohjelmien tai radio-ohjelmien edelleen lähet-
tämisen liikevaihdosta. Kyseessä on siten 
puhtaasti säädöstekninen muutos, joka ei 
muuta voimassa olevaa oikeustilaa. Muutos 
on perusteltu, koska kyseessä on nimen-
omaan 38 §:ssä säädetystä maksuvelvolli-
suuden perusteesta. 

Ehdotetun 3 momentin mukaan tietoturva-
maksua ei palautettaisi, vaikka teleyrityksen 
toiminta lakkaisi kesken maksukauden. Eh-
dotus vastaa viestintämarkkinamaksua kos-
kevaa viestintämarkkinalain (393/2003) 15 a 
§:n 4 momenttia. Ehdotus myös vastaa ole-
massa olevaa käytäntöä, joten vallitsevaa ti-
lannetta ei pyritä muuttamaan. 

39 §. Maksun määräytyminen. Tietoturva-
maksun suuruutta koskevaa 39 §:n säännöstä 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että se sisäl-
tää ainoastaan maksun määräytymisen perus-
periaatteet. Pykälän otsikkoa ehdotetaan 
muutettavaksi tätä vastaavaksi.    

Ehdotettu 1 momentti sisältää nykyisen 39 
§:n 2 momentin säännöksen. Säännöstä muu-
tetaan siten, että teleyritysten liikevaihdon 
perusteella kerättävän maksun suuruuden 
määräävä maksuyksikkö puolitetaan, eli sen 
määrä putoaa 80 eurosta 40 euroon. Kyseessä 
on sisällöllisesti suurin muutos, joka ehdo-
tukseen sisältyy. Ehdotus merkitsee sitä, että 
teleyritysten maksama tietoturvamaksu puto-
aa puoleen nykyisestä tasosta. 

Ehdotettu 2 momentti vastaa nykyistä 39 
§:n 5 momentin säännöstä. 

39 a §. Maksun määräytymisen perusteena 
oleva liikevaihto. Lakiin ehdotetaan lisättä-
väksi uusi 39 a §, johon kootaan ehdotetun 
otsikon mukaisesti säännökset maksun mää-
räytymisen perusteena olevasta liikevaihdos-
ta. Kyseessä ovat varsin tekniset muutokset, 
joilla pyritään selkeyttämään tietoturvamak-
sua koskevaa sääntelyä sekä saattamaan se 
yhdenmukaiseksi viestintämarkkinamaksua 
koskevan sääntelyn kanssa. Ehdotettu säänte-
ly myös vastaa olemassa olevaa käytäntöä. 

Ehdotettu 1 momentti sisältää nykyisen 39 
§:n 3 momentin säännökset konserniin kuu-
luvien teleyritysten maksuvelvollisuuden pe-
rustana olevan liikevaihdon määräytymisestä. 

Säännöksen sisältö säilyy ennallaan. 
Ehdotetun 2 momentin mukaan maksuvel-

vollisen maksuluokka määräytyy sen perus-
teella, mikä yrityksen osuus on ollut päätty-
neen tilikauden teletoiminnan liikevaihdosta, 
jos edellisen vuoden tilikauden päättymisen 
ja maksupäätöksen antamisajankohdan väli-
senä aikana on tapahtunut muutoksia teleyri-
tyksen konsernisuhteissa. Maksuluokkaa 
määrättäessä ei siten oteta huomioon tilikau-
den päättymisen ja maksupäätöksen anta-
misajankohdan väliseen aikaan kohdistuvaa 
liikevaihtoa eikä yrityksen konsernisuhteissa 
tapahtuneita muutoksia, jos muutokset ovat 
tapahtuneet tilikauden päättymisen jälkeen. 
Säännös vastaa viestintämarkkinalain 15 b 
§:n 2 momenttia. 

Ehdotetun 3 momentin mukaan maksuvel-
vollisuus kohdistuu siihen yritykseen, joka 
harjoittaa yleistä teletoimintaa maksupäätök-
sen antamisajankohtana, jos teletoiminta on 
edellisen vuoden tilikauden päättymisen ja 
maksupäätöksen antamisajankohdan välisenä 
aikana luovutettu toiselle yritykselle. Tilikau-
teen kohdistuva maksu siirtyy toisin sanoen 
teletoiminnan luovutuksen mukana uudelle 
teletoiminnan harjoittajalle. Maksuluokkaa 
määrättäessä otetaan vastaavasti huomioon 
luovutetun teletoiminnan edelliseltä päätty-
neeltä tilikaudelta vahvistettu liikevaihto. 
Säännös vastaa viestintämarkkinalain 15 b 
§:n 3 momenttia. 

Ehdotetun 4 momentin mukaan teleyrityk-
sen liikevaihto muunnetaan 12 kuukauden  
liikevaihtoa vastaavaksi kertomalla se kah-
dellatoista ja jakamalla tilikauden kuukausien 
lukumäärällä, jos tilikausi poikkeaa 12 kuu-
kaudesta. Säännös vastaa viestintämarkkina-
lain 15 b §:n 4 momenttia. 

40 §. Tietoturvamaksun määrääminen ja 
periminen. Ehdotetun 40 §:n otsikko on sama 
kuin nykyisen 40 §:n otsikko, eli ehdotetussa 
pykälässä on säännökset tietoturvamaksun 
määräämisestä ja perimisestä. Ehdotettu 1 
momentti sisältää nykyisen 1 momentin 
säännöksen siitä, että tietoturvamaksun mää-
rää maksettavaksi Viestintävirasto. Tämän li-
säksi ehdotettuun 1 momenttiin lisätään 
säännökset tietoturvamaksun perimisestä 
vuosittain yhdessä erässä ja muutoksenhaku-
oikeudesta Viestintäviraston maksun mää-
räämistä koskevaan päätökseen 43 §:n mu-
kaisesti. Lisättävät säännökset vastaavat 
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voimassa olevia käytäntöjä, eikä niillä siten 
pyritä muuttamaan vallitsevaa tilannetta.  
Viestintämarkkinamaksun osalta vastaavat 
säännökset löytyvät Viestintäviraston eräistä 
maksuista annetun liikenne- ja viestintämi-
nisteriön asetuksen (1175/2005) 6 §:n 1 mo-
mentista ja viestintämarkkinalain 15 c §:n 1 
momentista.  

Ehdotettu 2 momentti vastaa täysin nykyis-
tä 2 momenttia. 

40 a §. Tietojen ilmoittaminen Viestintävi-
rastolle sekä maksuvelvollisuuden määräy-
tyminen eräissä poikkeustilanteissa. Lakiin 
ehdotetaan lisättäväksi uusi 40 a §, jolla sää-
dettäisiin tietojen ilmoittamisesta Viestintävi-
rastolle sekä maksuvelvollisuuden määräy-
tymisestä eräissä poikkeustilanteissa. Ehdote-
tun 1 momentin mukaan Viestintävirastolla 
on oikeus saada teleyrityksiltä maksun mää-
räämistä varten tiedot teletoiminnan maksun 
määräämistä edeltävän kauden liikevaihdos-
ta. Konserniin kuuluvien yritysten tulee li-
säksi toimittaa selvitys siitä, mitkä konsernin 
yritysten keskinäisestä teletoiminnasta syn-
tyneet erät on 39 a §:n 1 momentin mukaises-
ti vähennetty teletoiminnan liikevaihdosta. 
Teleyrityksen tulee toimittaa tiedot Viestin-
tävirastolle yhden kuukauden kuluessa tilin-
päätöksen vahvistamisesta. Liitteenä tulee 
toimittaa jäljennös vahvistetusta tilinpäätök-
sestä ja konsernitilinpäätöksestä. Säännös 
vastaa viestintämarkkinamaksua koskevaa 
Viestintäviraston eräistä maksuista annetun 
liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 6 
§:n 2 momenttia. Ehdotetun 1 momentin si-
sältö vastaa myös olemassa olevaa käytäntöä, 
eikä tarkoituksena ole siten muuttaa vallitse-
vaa tilannetta. Tietoturvamaksun osalta mää-
räykset on haluttu ottaa lain tasolle siksi, että 
tietoturvamaksua koskeva sääntely olisi ko-
konaisuudessaan löydettävissä helposti yh-
destä säädöksestä. 

Ehdotetun 2 momentin mukaan Viestintä-
virasto voi arvioida maksun perusteena ole-
van liikevaihdon, jos siitä ei puuttuvan tilin-
päätöksen tai muun siihen verrattavan erittäin 
painavan syyn vuoksi voida saada riittävän 
luotettavaa selvitystä. Viestintävirasto voi 
soveltaa ehdotetun momentin säännöstä 
muun muassa silloin, kun harjoitettu teletoi-
minta päättyy kokonaan kesken laskutuskau-
den tai, jos yrityksellä ei ole sen harjoittaman 
yleisen teletoiminnan osalta vahvistettua ti-

linpäätöstä. Säännöstä voi olla tarpeen sovel-
taa myös silloin, kun on kysymys teleyrityk-
sen toiminnan ensimmäisestä vuodesta. Edel-
leen maksun määräytyminen voi olla ongel-
mallista toisena toimintavuonna etenkin, jos 
teleyrityksen tilikausi on pisin mahdollinen 
eli 18 kuukautta. Ehdotetun 2 momentin 
säännöstä voidaan soveltaa myös, jos yrityk-
sen antamat tiedot ovat puutteelliset taikka 
maksun perusteena olevan liikevaihdon mää-
räytymiseen vaikuttaa jokin muu edellä tar-
koitettuihin tilanteisiin verrattava seikka.  

Viestintävirasto ei voi käyttää vapaata har-
kintaa säännöstä soveltaessaan. Ehdotetun 2 
momentin mukaan arvioinnissa on otettava 
huomioon teleyrityksen toiminnan laajuus, 
teleyrityksen markkina–asema, tiedot teleyri-
tyksen tarjoamista palveluista, asiakasmääris-
tä ja laskutuksesta, vertailutiedot muista vas-
taavaa palveluntarjontaa harjoittavista te-
leyrityksistä sekä muut näihin rinnastettavat, 
teleyrityksen liikevaihtoon vaikuttavat seikat. 
Ehdotettu 2 momentti vastaa viestintämark-
kinalain 15 d §:n 1 momenttia. 

Ehdotetun 3 momentin mukaan Viestintä-
viraston on ennen ehdotetussa 2 momentissa 
tarkoitettuun toimenpiteeseen ryhtymistä ke-
hotettava teleyritystä liikevaihdon arvioinnin 
uhalla antamaan viestintämarkkinamaksun 
määräämistä varten tarvittavat tiedot Viestin-
täviraston asettamassa kohtuullisessa määrä-
ajassa. Mikäli yritys noudattaa Viestintävi-
raston kehotusta, saattaa siten tarve Viestin-
täviraston suorittamaan arviointiin väistyä. 
 
2.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2007.  
 
3.  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys   

Tietoturvamaksu on valtiosääntöoikeudelli-
sessa mielessä veronluonteinen maksu. Pe-
rustuslakivaliokunta totesi tietoturvamaksus-
ta lausunnossaan 9/2004vp seuraavaa: ”Tie-
toturvamaksu on valtiosääntöoikeudellisessa 
mielessä vero (PeVL 61/2002 vp , s. 5—7, 
PeVL 66/2002 vp , s. 3—5, PeVL 67/2002 
vp , s. 3—4, PeVL 3/2003 vp , s. 2—3). Siitä 
on perustuslain 81 §:n 1 momentin mukaan 
säädettävä lailla, joka sisältää säännökset ve-
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rovelvollisuuden ja veron suuruuden perus-
teista sekä verovelvollisen oikeusturvasta. 
Ehdotus täyttää verolaille perustuslaista joh-
tuvat vaatimukset.”  

Tämä oli myös sähköisen viestinnän tie-
tosuojalakia koskeneen hallituksen esityksen 
valmistelun lähtökohtana. Koska verot on tu-
loutettava valtion talousarvioon, tietoturva-
maksu tuloutetaan valtion talousarvioon ja 
vastaava määräraha osoitetaan Viestintävi-
rastolle. Esityksen tietoturvamaksua koske-

villa muutosehdotuksilla ei ole sen kaltaisia 
vaikutuksia, että maksun veronluonteisuutta 
olisi syytä arvioida uudelleen. 

Edellä kerrotuilla perusteilla katsotaan, että 
lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 

 

 
 
 
 
 
 

Lakiehdotus 
 
 

Laki 

sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 16 päivänä kesäkuuta 2004 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain 

(516/2004) 38 - 40 §, sekä 
lisätään lakiin uusi 39 a ja 40 a § seuraavasti: 
 
 

10 luku 

Tietoturvamaksu 

38 §  

Maksuvelvollisuuden perusteet 

Ilmoituksenvaraista tai toimiluvanvaraista 
toimintaa harjoittava teleyritys on velvollinen 
suorittamaan Viestintävirastolle vuotuisen 
tietoturvamaksun. Teleyrityksiltä perittävät 
tietoturvamaksut vastaavat niitä kokonais-
kustannuksia, jotka aiheutuvat Viestintäviras-
tolle tässä laissa säädettyjen teleyrityksiä 
koskevien tehtävien hoitamisesta. 

Tietoturvamaksua ei peritä televisio- ja ra-
diotoiminnasta annetussa laissa (744/1998) 
tarkoitetun televisio- tai radiotoiminnan taik-
ka televisio-ohjelmien tai radio-ohjelmien 

edelleen lähettämisen liikevaihdosta. 
Tietoturvamaksua ei palauteta, vaikka te-

leyritys lopettaisi toimintansa kesken maksu-
kauden. 

 
39 §  

Maksun määräytyminen 

Tietoturvamaksu määritellään maksuyksi-
köiden lukumääränä maksuluokittain. Mak-
suyksikön suuruus on 40 euroa. Teleyritykset 
jaetaan maksuluokkiin niiden kustannusten 
huomioon ottamiseksi, jotka Viestintäviras-
tolle keskimäärin aiheutuvat kunkin maksu-
luokan teleyritystä koskevien tehtävien hoi-
tamisesta. Teleyrityksen maksuluokka mää-
räytyy teleyrityksen Suomessa harjoittaman 
teletoiminnan maksun määräämistä edeltävän 
kauden liikevaihdon perusteella. 



 HE 111/2006 vp  
  
 

13

Tietoturvamaksu määräytyy seuraavasti: 
 
Maksuluokka  Liikevaihto  Yksiköiden määrä 

 (milj. €)   

1  alle 1     2 

2  1 — alle 2     4  

3  2 — alle 4     7  

4  4 — alle 8     14  

5  8 — alle 16     26  

6  16 — alle 32     50  

7  32 — alle 64     94  

8  64 — alle 128     179  

9  128 — alle 256     340  

10  256 — alle 512     645  

11  512 — alle 1 024     1226  

12 1 024 tai yli     2330  

 

39 a §  

Maksuluokan määräytymisen perusteena 
oleva liikevaihto  

 Jos teleyritys, jolla on teletoiminnan liike-
vaihtoa, kuuluu kirjanpitolain (1336/1997) 1 
luvun 6 §:n mukaiseen konserniin, teleyrityk-
sen maksun perusteena on sen osuus samaan 
konserniin kuuluvien maksuvelvollisten te-
leyritysten Suomessa harjoittaman teletoi-
minnan yhteisestä liikevaihdosta vähennetty-
nä yhtiöiden keskinäisellä tästä toiminnasta 
syntyneellä liikevaihdolla. Maksu määräytyy 
tässä momentissa säädetyllä tavalla myös 
niissä tapauksissa, joissa emoyhtiö ei ole 
suomalainen. 

Jos teleyrityksen konsernisuhteissa on edel-
lisen tilikauden päättymisen ja maksupäätök-
sen antamisajankohdan välisenä aikana ta-
pahtunut muutoksia, maksuluokka määräytyy 
sen perusteella, mikä yrityksen osuus on ollut 
edellisen päättyneen tilikauden teletoiminnan 
liikevaihdosta.  

Jos teletoiminta on edellisen vuoden tili-
kauden päättymisen ja maksupäätöksen an-
tamisajankohdan välisenä aikana luovutettu 
toiselle yritykselle, maksuvelvollisuus koh-
distuu siihen yritykseen, joka harjoittaa yleis-
tä teletoimintaa maksupäätöksen anta-
misajankohtana. Sen maksuluokkaa määrät-
täessä otetaan huomioon luovutetun teletoi-
minnan edelliseltä päättyneeltä tilikaudelta 
vahvistettu liikevaihto.  

Jos teleyrityksen tilikausi ei ole 12 kuu-
kautta, sen liikevaihto muunnetaan 12 kuu-

kauden liikevaihtoa vastaavaksi kertomalla 
se luvulla 12 ja jakamalla se tilikauden kuu-
kausien lukumäärällä.  

 
40 § 

Tietoturvamaksun määrääminen ja perimi-
nen  

Tietoturvamaksu peritään vuosittain yhdes-
sä erässä. Tietoturvamaksun määrää makset-
tavaksi Viestintävirasto. Viestintäviraston 
maksun määräämistä koskevaan päätökseen 
saa hakea muutosta siten kuin 43 §:ssä sääde-
tään. 

Tietoturvamaksu saadaan periä ilman tuo-
miota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin 
verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoi-
min annetussa laissa (367/1961) säädetään. 
Jollei maksua suoriteta viimeistään eräpäivä-
nä, maksamattomalle määrälle peritään vuo-
tuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 
§:ssä tarkoitetun korkokannan mukaan. Vii-
västyskoron sijasta viranomainen voi periä 
viiden euron suuruisen viivästysmaksun, jos 
viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi. 

 
 
 

40 a § 

Tietojen ilmoittaminen Viestintävirastolle se-
kä maksuvelvollisuuden määräytyminen 

eräissä poikkeustilanteissa 

Viestintävirastolla on oikeus saada teleyri-
tyksiltä maksun määräämistä varten tiedot te-
letoiminnan maksun määräämistä edeltävän 
kauden liikevaihdosta. Konserniin kuuluvien 
yritysten tulee lisäksi toimittaa selvitys siitä, 
mitkä konsernin yritysten keskinäisestä tele-
toiminnasta syntyneet erät on 39 a §:n 1 mo-
mentin mukaisesti vähennetty teletoiminnan 
liikevaihdosta. Teleyrityksen tulee toimittaa 
tiedot Viestintävirastolle yhden kuukauden 
kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Liit-
teenä tulee toimittaa jäljennös vahvistetusta 
tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä. 

Viestintävirasto voi arvioida maksun perus-
teena olevan liikevaihdon, jos siitä ei puuttu-
van tilinpäätöksen tai muun siihen verratta-
van erittäin painavan syyn vuoksi voida saa-
da riittävän luotettavaa selvitystä. Arvioin-
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nissa on otettava huomioon:  
1) teleyrityksen toiminnan laajuus; 
2) teleyrityksen markkina–asema; 
3) tiedot teleyrityksen tarjoamista palve-

luista, asiakasmääristä ja laskutuksesta;  
4) vertailutiedot muista vastaavaa palvelun-

tarjontaa harjoittavista teleyrityksistä; 
5) muut näihin rinnastettavat, teleyrityksen 

liikevaihtoon vaikuttavat seikat.  

Viestintäviraston on ennen 2 momentissa 
tarkoitettuun toimenpiteeseen ryhtymistä ke-
hotettava teleyritystä liikevaihdon arvioinnin 
uhalla antamaan viestintämarkkinamaksun 
määräämistä varten tarvittavat tiedot Viestin-
täviraston asettamassa kohtuullisessa määrä-
ajassa. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä kuuta 20.  

————— 

Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2006 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

Laki 

sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 16 päivänä kesäkuuta 2004 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain 

(516/2004) 38 - 40 §, sekä 
lisätään lakiin uusi 39 a ja 40 a § seuraavasti: 
 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

38 § 

Maksun määräytymisen perusteet 

Ilmoituksenvaraista tai toimiluvanvaraista 
toimintaa harjoittava teleyritys on velvolli-
nen suorittamaan Viestintävirastolle vuotui-
sen tietoturvamaksun. Teleyrityksiltä perit-
tävät tietoturvamaksut vastaavat niitä koko-
naiskustannuksia, jotka aiheutuvat Viestin-
tävirastolle tässä laissa säädettyjen teleyri-
tyksiä koskevien tehtävien hoitamisesta. 

38 §  

Maksuvelvollisuuden perusteet 

Ilmoituksenvaraista tai toimiluvanvaraista 
toimintaa harjoittava teleyritys on velvolli-
nen suorittamaan Viestintävirastolle vuotui-
sen tietoturvamaksun. Teleyrityksiltä perit-
tävät tietoturvamaksut vastaavat niitä koko-
naiskustannuksia, jotka aiheutuvat Viestin-
tävirastolle tässä laissa säädettyjen teleyri-
tyksiä koskevien tehtävien hoitamisesta. 

Tietoturvamaksua ei peritä televisio- ja 
radiotoiminnasta annetussa laissa 
(744/1998) tarkoitetun televisio- tai radio-
toiminnan taikka televisio-ohjelmien tai ra-
dio-ohjelmien edelleen lähettämisen liike-
vaihdosta. 

Tietoturvamaksua ei palauteta, vaikka te-
leyritys lopettaisi toimintansa kesken mak-
sukauden. 

 
39 § 

Tietoturvamaksun suuruus 

Tietoturvamaksua ei peritä televisio- ja 
radiotoiminnasta annetussa laissa 
(744/1998) tarkoitetun televisio- tai radio-
toiminnan taikka televisio-ohjelmien tai ra-
dio-ohjelmien edelleen lähettämisen liike-
vaihdosta.  

Tietoturvamaksu määritellään maksuyk-
siköiden lukumääränä maksuluokittain. 
Maksuyksikön suuruus on 80 euroa. Yrityk-

39 §

Maksun määräytyminen 

Tietoturvamaksu määritellään maksuyksi-
köiden lukumääränä maksuluokittain. Mak-
suyksikön suuruus on 40 euroa. Teleyrityk-
set jaetaan maksuluokkiin niiden kustannus-
ten huomioon ottamiseksi, jotka Viestintävi-
rastolle keskimäärin aiheutuvat kunkin 
maksuluokan teleyritystä koskevien tehtävi-
en hoitamisesta. Teleyrityksen maksuluokka 
määräytyy teleyrityksen Suomessa harjoit-
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set jaetaan maksuluokkiin niiden kustannus-
ten huomioon ottamiseksi, jotka Viestintä-
virastolle keskimäärin aiheutuvat kunkin 
maksuluokan yritystä koskevien tehtävien 
hoitamisesta. Teleyrityksen maksuluokka 
määräytyy teleyrityksen Suomessa harjoit-
taman teletoiminnan maksun määräämistä 
edeltävän kauden liikevaihdon perusteella.  

Jos teleyritys kuuluu kirjanpitolain 
(1336/1997) 1 luvun 6 §:n mukaiseen kon-
serniin, teleyrityksen maksun perusteena on 
yrityksen osuus samaan konserniin kuuluvi-
en maksuvelvollisten teleyritysten Suomes-
sa harjoittaman teletoiminnan yhteisestä lii-
kevaihdosta vähennettynä yhtiöiden keski-
näisellä tästä toiminnasta syntyneellä liike-
vaihdolla. Jotta maksu määrätään, edellyte-
tään lisäksi, että yritysten muodostamaan 
konserniin kuuluvalla yrityksellä on tieto-
turvamaksun perusteena olevaa teletoimin-
nan liikevaihtoa. Maksu määräytyy tässä 
momentissa säädetyllä tavalla myös niissä 
tapauksissa, joissa emoyhtiö ei ole suoma-
lainen.  

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuk-
sella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
siitä, miten maksun määräämiseksi tarpeel-
liset tiedot on ilmoitettava Viestintävirastol-
le.  

Tietoturvamaksu määräytyy seuraavasti: 
Maksuluokka  Liikevaihto        Yksiköiden määrä 

 (milj. €)   

1  alle 1     2 

2  1 — alle 2     4  

3  2 — alle 4     7  

4  4 — alle 8     14  

5  8 — alle 16     26  

6  16 — alle 32     50  

7  32 — alle 64     94  

8  64 — alle 128     179  

9  128 — alle 256     340  

10  256 — alle 512     645  

11  512 — alle 1 024     1226  

12 1 024 tai yli     2330  

 

taman teletoiminnan maksun määräämistä 
edeltävän kauden liikevaihdon perusteella. 

Teleyritysten tietoturvamaksu määräytyy 
seuraavasti: 

Maksuluokka  Liikevaihto        Yksiköiden määrä 

 (milj. €)   

1  alle 1     2 

2  1 — alle 2     4  

3  2 — alle 4     7  

4  4 — alle 8     14  

5  8 — alle 16     26  

6  16 — alle 32     50  

7  32 — alle 64     94  

8  64 — alle 128     179  

9  128 — alle 256     340  

10  256 — alle 512     645  

11  512 — alle 1 024     1226  

12 1 024 tai yli     2330  

 

 
 39 a § 

 Maksuluokan määräytymisen perusteena 
oleva liikevaihto 

Jos teleyritys, jolla on teletoiminnan lii-
kevaihtoa, kuuluu kirjanpitolain 
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(1336/1997) 1 luvun 6 §:n mukaiseen kon-
serniin, teleyrityksen maksun perusteena on 
sen osuus samaan konserniin kuuluvien 
maksuvelvollisten teleyritysten Suomessa 
harjoittaman teletoiminnan yhteisestä liike-
vaihdosta vähennettynä yhtiöiden keskinäi-
sellä tästä toiminnasta syntyneellä liike-
vaihdolla. Maksu määräytyy tässä momen-
tissa säädetyllä tavalla myös niissä tapauk-
sissa, joissa emoyhtiö ei ole suomalainen. 

Jos teleyrityksen konsernisuhteissa on 
edellisen tilikauden päättymisen ja maksu-
päätöksen antamisajankohdan välisenä ai-
kana tapahtunut muutoksia, maksuluokka 
määräytyy sen perusteella, mikä yrityksen 
osuus on ollut edellisen päättyneen tilikau-
den teletoiminnan liikevaihdosta.  

Jos teletoiminta on edellisen vuoden tili-
kauden päättymisen ja maksupäätöksen an-
tamisajankohdan välisenä aikana luovutettu 
toiselle yritykselle, maksuvelvollisuus koh-
distuu siihen yritykseen, joka harjoittaa 
yleistä teletoimintaa maksupäätöksen an-
tamisajankohtana. Sen maksuluokkaa mää-
rättäessä otetaan huomioon luovutetun tele-
toiminnan edelliseltä päättyneeltä tilikau-
delta vahvistettu liikevaihto.  

Jos teleyrityksen tilikausi ei ole 12 kuu-
kautta, sen liikevaihto muunnetaan 12 kuu-
kauden liikevaihtoa vastaavaksi kertomalla 
se luvulla 12 ja jakamalla se tilikauden 
kuukausien lukumäärällä. 

 
40 § 

Tietoturvamaksun määrääminen ja perimi-
nen  

Tietoturvamaksun määrää maksettavaksi 
Viestintävirasto. Tarkempia säännöksiä 
maksun täytäntöönpanosta voidaan antaa 
liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. 

 
 
Tietoturvamaksu saadaan periä ilman 

tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä 
kuin verojen ja maksujen perimisestä ulos-
ottotoimin annetussa laissa (367/1961) sää-
detään. Jollei maksua suoriteta viimeistään 
eräpäivänä, maksamattomalle määrälle peri-
tään vuotuista viivästyskorkoa korkolain 
(633/1982) 4 §:ssä tarkoitetun korkokannan 
mukaan. Viivästyskoron sijasta viranomai-

40 §

Tietoturvamaksun määrääminen ja perimi-
nen  

Tietoturvamaksu peritään vuosittain yh-
dessä erässä. Tietoturvamaksun määrää 
maksettavaksi Viestintävirasto. Viestintävi-
raston maksun määräämistä koskevaan 
päätökseen saa hakea muutosta siten kuin 
43 §:ssä säädetään. 

Tietoturvamaksu saadaan periä ilman 
tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä 
kuin verojen ja maksujen perimisestä ulos-
ottotoimin annetussa laissa (367/1961) sää-
detään. Jollei maksua suoriteta viimeistään 
eräpäivänä, maksamattomalle määrälle peri-
tään vuotuista viivästyskorkoa korkolain 
(633/1982) 4 §:ssä tarkoitetun korkokannan 
mukaan. Viivästyskoron sijasta viranomai-
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nen voi periä viiden euron suuruisen viiväs-
tysmaksun, jos viivästyskoron määrä jää tä-
tä pienemmäksi. 

nen voi periä viiden euron suuruisen viiväs-
tysmaksun, jos viivästyskoron määrä jää tä-
tä pienemmäksi. 

 
 40 a § 

Tietojen ilmoittaminen Viestintävirastolle 
sekä maksuvelvollisuuden määräytyminen 

eräissä poikkeustilanteissa 

Viestintävirastolla on oikeus saada te-
leyrityksiltä maksun määräämistä varten 
tiedot teletoiminnan maksun määräämistä 
edeltävän kauden liikevaihdosta. Konser-
niin kuuluvien yritysten tulee lisäksi toimit-
taa selvitys siitä, mitkä konsernin yritysten 
keskinäisestä teletoiminnasta syntyneet erät 
on 39 a §:n 1 momentin mukaisesti vähen-
netty teletoiminnan liikevaihdosta. Teleyri-
tyksen tulee toimittaa tiedot Viestintäviras-
tolle yhden kuukauden kuluessa tilinpäätök-
sen vahvistamisesta. Liitteenä tulee toimit-
taa jäljennös vahvistetusta tilinpäätöksestä 
ja konsernitilinpäätöksestä.. 

Viestintävirasto voi arvioida maksun pe-
rusteena olevan liikevaihdon, jos siitä ei 
puuttuvan tilinpäätöksen tai muun siihen 
verrattavan erittäin painavan syyn vuoksi 
voida saada riittävän luotettavaa selvitystä. 
Arvioinnissa on otettava huomioon:  

1) teleyrityksen toiminnan laajuus; 
2) teleyrityksen markkina–asema; 
3) tiedot teleyrityksen tarjoamista palve-

luista, asiakasmääristä ja laskutuksesta;  
4) vertailutiedot muista vastaavaa palve-

luntarjontaa harjoittavista teleyrityksistä; 
5) muut näihin rinnastettavat, teleyrityk-

sen liikevaihtoon vaikuttavat seikat.  
Viestintäviraston on ennen 2 momentissa 

tarkoitettuun toimenpiteeseen ryhtymistä 
kehotettava teleyritystä liikevaihdon arvi-
oinnin uhalla antamaan viestintämarkki-
namaksun määräämistä varten tarvittavat 
tiedot Viestintäviraston asettamassa koh-
tuullisessa määräajassa. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 

20. 
——— 

 
 


