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Laki
julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015)

11 §:n 2 momentti,
muutetaan 1, 4, 6, 8, 12 ja 16 § ja 20 §:n 1 momentti sekä
lisätään 9 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 4 momentik-

si, seuraavasti:

1 §

Lain tarkoitus ja soveltamisala

Tämän lain tarkoituksena on normaalioloissa ja niiden häiriötilanteissa sekä poikkeus-
oloissa varmistaa valtion ylimmän johdon ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta tärkei-
den viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistoiminnan edellyttämän viestinnän häi-
riöttömyys ja jatkuvuus sekä turvata päätöksenteossa ja johtamisessa tarvittavan tiedon
käytettävyys, eheys ja luottamuksellisuus.

Tätä lakia sovelletaan julkisen hallinnon turvallisuusverkkoon ja sen palvelujen käyt-
töön sekä muuhun turvallisuusverkkotoimintaan. Turvallisuusverkko on valtion omistuk-
sessa ja hallinnassa oleva sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa (917/2014) tar-
koitettu viranomaisverkko, joka täyttää korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimuk-
set siten kuin siitä laissa erikseen säädetään tai lain nojalla määrätään. Turvallisuusverk-
koon kuuluu viestintäverkko ja siihen välittömästi liittyvät laitetilat, laitteet ja muu infra-
struktuuri sekä turvallisuusverkon yhteiset palvelut.

Mitä tässä laissa säädetään turvallisuusverkosta ja sen palvelujen käytöstä, sovelletaan
myös viranomaisten aikakriittisen laajakaistaisen matkaviestinnän tieto- ja viestintätekni-
siin palveluihin.

Jollei tässä laissa toisin säädetä, turvallisuusverkkoon sovelletaan sähköisen viestinnän
palveluista annetun lain viranomaisverkkoa koskevia säännöksiä ja viranomaisten ai-
kakriittisen laajakaistaisen matkaviestinnän tieto- ja viestintäteknisiin palveluihin sovel-
letaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain viranomaisviestintään liittyvää vies-
tintäpalvelua koskevia säännöksiä.

Jollei tässä laissa toisin säädetä, turvallisuusverkkotoimintaan sovelletaan valtion yh-
teisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (1226/2013)
säännöksiä ja julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011) sään-
nöksiä.
HE 226/2018
LiVM 34/2018
EV 186/2018
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4 §

Turvallisuusverkon muu käyttö

Turvallisuusverkkoa voi käyttää myös muu kuin 3 §:ssä tarkoitettu käyttäjä, jos verkon
käyttö koskee 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuun toimintaan liittyvien tehtävien hoitamista,
käyttäjä kuuluu sähköisen viestinnän palveluista annetun lain mukaan määräytyvään vi-
ranomaisverkon käyttäjäryhmään ja valtiovarainministeriö on hyväksynyt käyttäjän tur-
vallisuusverkon käyttäjäksi.

Viranomaisradioverkon sekä viranomaisten aikakriittisen laajakaistaisen matkaviestin-
nän tieto- ja viestintäteknisiä palveluja voi käyttää myös muu kuin 3 §:ssä tarkoitettu käyt-
täjä, jos sille on myönnetty sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 250 §:ssä tarkoi-
tettu viranomaisliittymä.

Jäljempänä 3 luvussa tarkoitetuilla palvelujen tuottajilla ja niiden alihankkijoilla on tä-
män lain mukaisia tehtäviä suorittaessaan oikeus käyttää turvallisuusverkkoa, jos valtio-
varainministeriö on hyväksynyt käytön.

6 §

Verkko- ja infrastruktuuripalvelujen tuottaja

Turvallisuusverkon verkko- ja infrastruktuuripalvelujen tuottajana toimii valtion koko-
naan omistama Suomen Erillisverkot Oy -niminen osakeyhtiö tai sen kokonaan omistama,
tässä laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseen tarkoitettu tytäryhtiö.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa liiketaloudellista
voittoa sille tämän lain mukaan kuuluvien tehtävien hoitamisessa. Yhtiön on erotettava
tässä laissa tarkoitettu toiminta hallinnollisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti muusta
toiminnastaan.

Jollei tässä laissa toisin säädetä, sovelletaan yhtiöön osakeyhtiölain (624/2006) sään-
nöksiä.

8 §

Tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuottaja

Turvallisuusverkon tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuottajana toimii valtion yh-
teisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 5 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettu palvelukeskus. Palveluntuottajan on erotettava tässä laissa tarkoitettu toi-
mintansa hallinnollisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti muusta toiminnastaan.

Viranomaisradioverkon sekä viranomaisten aikakriittisen laajakaistaisen matkaviestin-
nän tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuottajana toimii Suomen Erillisverkot Oy tai
sen kokonaan omistama, tässä laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseen tarkoitettu tytäryh-
tiö. Yhtiöiden toimintaan sovelletaan, mitä 6 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään.

9 §

Tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuottajan tehtävät

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Viranomaisradioverkon sekä viranomaisten aikakriittisen laajakaistaisen matkaviestin-

nän tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuottajan tehtävänä on:
1) yksinoikeudella tuottaa, ylläpitää ja kehittää viranomaisradioverkon sekä viran-

omaisten aikakriittisen laajakaistaisen matkaviestinnän yhteiset tieto- ja viestintätekniset
palvelut;

2) vastata tehtäväalueellaan viranomaisradioverkon sekä viranomaisten aikakriittisen
laajakaistaisen matkaviestinnän tieto- ja viestintäteknisiä palveluja koskevien turvalli-
2



53/2019  
suus-, valmius-, varautumis- ja jatkuvuusvaatimusten toteutumisesta normaalioloissa ja
niiden häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa.

Viranomaisten aikakriittisen laajakaistaisen matkaviestinnän tieto- ja viestintäteknisten
palvelujen tuottamisessa voidaan hyödyntää Suomessa toimivan teleyrityksen verkkopal-
velua tai matkaviestinverkkoa siten kuin sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 29
a luvussa säädetään.

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

12 §

Varautumisvelvollisuus

Edellä 6 §:ssä ja 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun palvelutuottajan on valmiussuunnitel-
min ja normaaliolojen häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukä-
teisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä huolehdittava siitä, että sen toiminta jatkuu
mahdollisimman häiriöttömästi normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa.

Edellä 6 §:ssä ja 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun palvelutuottajan on osallistuttava
maanpuolustukseen liittyvään varautumisen suunnitteluun sekä yhteiskunnan varautumis-
ta ja valmiuden kohottamista koskeviin, normaaliolojen häiriötilanteiden tai poikkeusolo-
jen toimintavalmiutta edistäviin harjoituksiin yhteiskunnan turvallisuudesta vastaavien vi-
ranomaisten ohjauksessa.

16 §

Omistajaohjaus

Valtioneuvoston kanslia vastaa Suomen Erillisverkot Oy:n omistajaohjauksesta siten
kuin siitä säädetään valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetussa laissa
(1368/2007), jollei tästä laista muuta johdu.

Suomen Erillisverkot Oy:n ja sen tässä laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseen tarkoi-
tettujen tytäryhtiöiden hallituksessa on oltava riittävä edustus 17 §:ssä tarkoitetuista tur-
vallisuusverkkotoimintaa ohjaavista viranomaisista siten, että yhtiöiden hallinto ja tehtä-
vien hoito on kokonaisuudessaan asianmukaisesti järjestetty tämän lain mukaisten tehtä-
vien hoitamiseksi.

Edellä 2 momentissa tarkoitetusta riittävästä edustuksesta päättää valtioneuvoston
kanslia kuultuaan valtiovarainministeriötä.

20 §

Virkavastuu ja henkilöstöturvallisuus

Turvallisuusverkon verkko- ja infrastruktuuripalveluja tuottavan yhtiön palveluksessa
olevaan henkilöön ja turvallisuusverkon 6, 8 ja 10 §:ssä tarkoitettujen palvelutuottajien
alihankkijoiden palveluksessa oleviin henkilöihin ja 8 ja 10 §:ssä tarkoitetun palvelutuot-
tajan muussa kuin virkasuhteessa tai siihen rinnastettavassa palvelussuhteessa oleviin so-
velletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä heidän suorittaessaan tur-
vallisuusverkkotoimintaan liittyviä tehtäviä. Rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia
säännöksiä sovelletaan myös 6 ja 8 §:ssä tarkoitettujen yhtiöiden hallituksen jäseniin ja
muihin palvelutuottajien päättävissä toimielimissä oleviin sekä alihankkijoiden päättävis-
sä elimissä oleviin heidän tehdessään turvallisuusverkkotoimintaan liittyviä tehtäviä. Va-
hingonkorvauksesta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

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

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2019.
3



53/2019  
Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2019

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
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