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Laki
tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 111 ja 249 § sekä
lisätään lakiin uusi 249 a § seuraavasti:

111 §

Käyttöoikeus kiinteistön tai rakennuksen sisäiseen verkkoon

Asunto-osakeyhtiöllä, kiinteistöosakeyhtiöllä ja niihin verrattavalla yhteisöllä, joka
omistaa tai hallinnoi sellaista kiinteistön sisäistä tai usean kiinteistön välistä kiinteää vies-
tintäverkkoa, joka on liitetty yleiseen viestintäverkkoon, on velvollisuus luovuttaa tilaajan
valitsemalle teleyritykselle syrjimättömin ehdoin käyttöoikeus kiinteistön tai kiinteistö-
ryhmän sisäisen viestintäverkon vapaana olevaan kapasiteettiin viestintäpalvelun välittä-
miseksi kiinteistössä tilaajan päätelaitteisiin. Käyttöoikeuden saaneella teleyrityksellä on
oikeus liittää yleinen viestintäverkkonsa kiinteistön tai rakennuksen sisäiseen viestintä-
verkkoon. 

Jos käyttöoikeudesta ei päästä sopimukseen kahden kuukauden kuluessa käyttöoikeutta
koskevan pyynnön vastaanottamisesta, osapuolet voivat saattaa asian Viestintäviraston
ratkaistavaksi. Viestintäviraston on tehtävä päätös kahden kuukauden kuluessa asian vi-
reille tulosta.

249 § 

Kiinteistön tai rakennuksen fyysisen infrastruktuurin ja sisäisen verkon suunnittelu ja 
rakentaminen

Yleiseen viestintäverkkoon liitettävän kiinteistön tai rakennuksen sisäisen viestintäver-
kon on täytettävä tämän lain vaatimukset. Kiinteistön tai rakennuksen sisäinen viestintä-
verkko on suunniteltava mahdollisuuksien mukaan siten, että 111 §:ssä tarkoitettu tilaaja
voi valita teleyrityksen. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että uusi kiinteistö tai rakennus va-
rustetaan nopeita laajakaistayhteyksiä tukevalla fyysisellä infrastruktuurilla verkon liittä-
miskohtaan saakka. Kiinteistöön tai rakennukseen on samassa yhteydessä rakennettava
nopeita laajakaistayhteyksiä tukeva sisäinen viestintäverkko, joka täyttää 1 momentin
vaatimukset. 

Mitä 2 momentissa säädetään, sovelletaan myös kiinteistön tai rakennuksen merkittä-
vään, rakenteellisia muutoksia koskevaan peruskorjaushankkeeseen, jos kiinteistössä tai
rakennuksessa ei ole nopeita laajakaistayhteyksiä tukevaa sisäistä viestintäverkkoa ja fyy-
sisen infrastruktuurin ja sisäisen viestintäverkon rakentaminen peruskorjaushankkeen yh-
teydessä on rakennusteknisesti perusteltua. 
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Edellä 2 ja 3 momenttia ei sovelleta hankkeeseen, jonka kohteena on:
1) pientalo;
2) vapaa-ajan asunto;
3) julkisyhteisön omistama ja sen pääosin käyttämä rakennus;
4) rakennus, johon nopeita laajakaistayhteyksiä tukevan fyysisen infrastruktuurin ja si-

säisen viestintäverkon rakentaminen olisi selvästi kohtuutonta rakennuksen käyttötarkoi-
tus ja aiheutuvat kustannukset huomioon ottaen.

Viestintävirasto voi antaa määräyksiä:
1) viestintäverkkojen suunnittelussa huomioon otettavista verkkojen teknisistä ominai-

suuksista ja suunnitteluun liittyvien asiakirjojen muodosta ja sisällöstä;
2) viestintäverkkojen teknisestä liittämiskohdasta; 
3) nopeita laajakaistayhteyksiä tukevan kiinteistön ja rakennuksen fyysisen infrastruk-

tuurin teknisistä vaatimuksista ja näiden vaatimusten sekä kiinteistön ja rakennuksen ole-
massa olevan sisäisen viestintäverkon suorituskyvyn todentamisesta;

4) muista 1—3 kohdassa mainittuihin verrattavista kiinteistön tai rakennuksen sisäisen
viestintäverkon hallintaan vaikuttavista teknisistä järjestelyistä.

249 a §

Teleyrityksen kiinteistön ja rakennuksen sisäistä verkkoa koskevat velvollisuudet

Teleyritys ei saa edellyttää, että yleiseen viestintäverkkoon liitettäväksi tarkoitetun
kiinteistön tai rakennuksen sisäisen viestintäverkon rakentamista, asentamista tai ylläpitoa
(teleurakointi) saa suorittaa ainoastaan teleyrityksen valitsema teleurakoitsija.

Teleyritys ei saa edellyttää kiinteistön tai rakennuksen sisäisen viestintäverkon liittä-
mistä teleyrityksen viestintäverkkoon siten, että se rajoittaa kiinteistön sisäisten viestintä-
verkkojen hallintaa ja mahdollisuutta valita teleyritys.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016. Sen 249 §:n 2 ja 3 momenttia so-

velletaan kuitenkin vasta sellaiseen rakennushankkeeseen ja peruskorjaushankkeeseen,
jota koskeva rakennuslupahakemus on jätetty 1 päivänä tammikuuta 2017 tai sen jälkeen. 
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