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A-OSA Keskeiset muutokset ja muutoshistoria 

1 Muutokset 

Määräykseen 58 B/2014 M on tehty seuraavat muutokset verrattuna edelli-
seen versioon (58 A/2012 M). Alla on käsitelty tarkemmin pykäläkohtaiset 
muutokset. 

Pykäläviittaukset on muutettu vastaamaan tietoyhteiskuntakaaren 
(917/2014) [1] pykälien numerointia. 

1.1 Soveltamisala (2 §) 

• Määräystä ei sovelleta enää viranomaisverkkoihin. 

• Määräyksen soveltamisalaa on laajennettu DVB-T2-verkkopalveluun 
ja IPTV-palveluihin. 

• Määräystä ei sovelleta enää DVB-T- ja DVB-T2-verkkopalveluihin sil-
tä osin kuin ne koskevat tietoyhteiskuntakaaren 9 §:n 1 momentin 
tarkoittamaa enintään kolme kuukautta kestävää digitaalista televi-
siotoimintaa tai 6 §:n 3 momentin tarkoittamaa televisiotoimintaa, 
johon ei tarvita toimilupaa. 

1.2 Määritelmät (3 §) 

• Määräyksen 3 §:ään on lisätty uutena DVB-T2-verkkopalvelun, tele-
visioverkon päälähettimen, televisioverkon täytelähettimen ja IPTV:n 
määritelmät. 

• Määräyksen 3 §:stä on poistettu puhelinpalvelun ja internet-
yhteyspalvelun käsitteet. Tässä määräyksessä käytetään näiden si-
jaan yleisen puhelinpalvelun ja internetyhteyspalvelun käsitteitä, jot-
ka on määritelty uutena tietoyhteiskuntakaaren 3 §:ssä. 

1.3 Yleinen puhelinpalvelu (5 §) 

• Puhelinpalveluiden estoa koskevavelvoite on rajattu koskemaan vain 
matkaviestinverkoissa tarjottavia yleisiä puhelinpalveluja. 

1.4 Internetyhteyspalvelu (6 §) 

• Laadun mittausvelvoitetta on laajennettu koskemaan myös muita 
yleisesti mitattavia ja käyttäjän kokeman laadun kannalta tärkeitä 
laatuparametreja, joita ovat viive, viiveen vaihtelu ja pakettihävikki. 

• Pykälän toista momenttia on täsmennetty niin, että teleyrityksen on 
mitattava tai arvioitava internetyhteyspalvelun tarjontaan käyttä-
mänsä liityntäverkon suorituskykyä 
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• Teleyrityksen on mitattava ja seurattava liittymäkohtaisesti liittymän 
kättelynopeutta tai toteutunutta tiedonsiirtonopeutta xDSL-
palveluissa. 

1.5 TV-palvelu (7 §) 

• DVB-T-verkkopalvelua koskeneita velvoitteita on laajennettu koske-
maan myös DVB-T2-verkkopalvelua.  

• Vaatimuksia seurata keskimääräistä käytettävyyttä ja viestintäver-
kon ja -palvelun komponenttien vaikutusta televisiopalvelun palvelu-
komponentteihin on laajennettu koskemaan myös IPTV-palvelua. 
Samalla on todettu, että seurattavat komponentit määräytyvät sen 
mukaan, mikä on teknisesti mahdollista. 

• DVB-C-verkkopalvelun ja IPTV-palvelun käytettävyyden seurantaa 
koskevat velvoitteet (3. ja 4.) momentti on rajattu siten, että niitä 
sovelletaan vain palveluihin, joilla on yli 4000 tilaajaa (IPTV) ja yh-
teensä yli 4000 asuntokunta ja yritystä (KTV). 

• DVB-C-verkoissa ei tarvitse enää mitata videokomponenttien kapasi-
teetin käyttöä. 

• Määräyksen 58 A/2012 M 6 §:n 5 momentti, joka koski ITU-R:n 
standardin BT.500 mukaista seurantaa, on kumottu. 

• Määräyksen 7 §:n 6 momenttiin on lisätty uutena vaatimus, jonka 
mukaan DVB-T ja DVB-T2 -verkkopalvelun tarjoajien on oltava val-
mius mitata kanavanipun kokonaiskapasiteetin käyttöä. 

1.6 Asiakaspalvelun laatu (8 §) 

• Velvollisuus puhelinliittymien toimitusajan mittaamiseen on poistettu, 
ja vaatimusta on kevennetty niin, että tilastoinnin sijaan edellytettäi-
siin valmiutta tilastointiin. 

• Puhelimitse tarjottavan asiakaspalvelun vastausajan mittaamista 
koskevaa velvoitetta on muutettu niin, että se koskee kaikkien te-
leyritysten sijaan tiettyjä palveluja kuluttajille tarjoavia yrityksiä, mi-
käli niiden liittymämäärä tai verkon peitto täyttää pykälässä asetetut 
edellytykset. Lisäksi velvoitteeseen on lisäksi uudeksi tilastoitavaksi 
muuttujaksi alle 180 sekunnissa vastattujen puheluiden osuus. 

• Asiakaspalvelun vastausajan mittaamista koskevaa velvoitetta on 
laajennettu niin, että jatkossa myös sähköpostitse ja muiden vastaa-
vien yhteydenottokanavien avulla tarjottavan asiakaspalvelun vasta-
usaikaa on mitattava ja tilastoitava. Tämänkin velvoitteen soveltu-
minen edellyttää, että liittymämäärä tai verkon peitto täyttää pykä-
lässä asetetut edellytykset.  
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1.7 Dokumentointi 

Dokumentointivelvoitteista on lisätty oma uusi pykälä, jossa on kuvattu 
kaikki määräykseen liittyvät dokumentointivaatimukset. 

1.8 Määräyksen perustelut ja soveltaminen 

Määräyksen ja perustelut ja soveltaminen muistion rakenne on muutettu 
vastaamaan Viestintäviraston uudistettuja määräysten teko-ohjeita. 

Määräyksen perustelut ja soveltaminen muistioon on lisätty merkittävästi 
täsmentävää ja täydentävää tekstiä seuraaviin lukuihin: 

• 4.2 Kapasiteetin käyttöasteen seuranta sekä raja-arvojen 
ylityksiin reagointi 

• 5.5.2 Suositus kaiun hallinnasta 

• 6.1 Valmius seurata mitata internetyhteyspalvelun laatupa-
rametreja 

• 6.3 xDSL-palveluiden tarjontaan käytettävän tilaajaverkon 
suorituskyvyn arvioiminen 

• 6.5.2 Suositus käyttäjille tarjottavasta mittauspalvelusta 

• 7.3 IPTV-palvelun käytettävyyden seuranta 

• 7.4 Palvelun komponenttien seuranta 

• Luku 3 Asiakaspalvelun laatu 

• C-osa kohta 1 Palvelun laatua koskevat ehdot kuluttajaso-
pimuksissa 

• D-osa Lainsäädäntö 

2 Muutoshistoria  

Määräys 58 A/2012 M kumosi Viestintäviraston aiemman määräyksen 
58/2009 M Viestintäverkkojen ja -palvelujen laadusta ja yleispalvelusta. 

2.1 Keskeiset muutokset määräyksestä 58/2009 määräykseen 58 A/2012  

Määräyksen versioon 58 A/2012 lisättiin vaatimus kuulo- ja puhevammai-
sille tarjottavien yleispalveluliittymien teknisistä ominaisuuksista sekä pal-
velun laadun todentamisesta.  



 
 MPS 58 6 (73) 

  
 
 

    

Viestintävirasto 
Kommunikationsverket 
Finnish Communications 
Regulatory Authority 
 

Itämerenkatu 3 A 
PL 313  
00181 Helsinki 
Puhelin 0295 390 100 
www.viestintävirasto.fi 

Östersjögatan 3A 
PB 313, FI-00181 
Helsingfors, Finland 
Telefon +358 295 390 100 
www.kommunikationsverket.fi 

Itämerenkatu 3A 
P.O. Box 313, FI-00181 
Helsinki, Finland 
Telephone +358 295 390 100 
www.ficora.fi 

 

 

2.2 Keskeiset muutokset määräyksestä 29 D/2005 määräykseen 58/2009  

Määräys 58/2009 M kumosi Viestintäviraston aiemman määräyksen 29 
D/2005 M viestintäverkkojen ja -palvelujen suorituskyvystä. Lisäksi tämä 
määräys ja samanaikaisesti voimaan tullut Viestintäviraston määräys 
57/2009 M viestintäverkkojen ja -palvelujen ylläpidosta sekä menettelystä 
vika- ja häiriötilanteista kumosivat Viestintäviraston aiemman määräyksen 
50 C/2007 M viestintäverkon verkonhallinnasta. 

Määräykseen 58/2009 koottiin Viestintäviraston aiemmista määräyksistä 29 
ja 50 asiat, jotka vaikuttavat viestintäverkkojen ja -palvelujen laatuun, 
suorituskykyyn ja näiden seurantaan sekä ylläpitoon, mitoittamiseen, mit-
taamiseen ja vähimmäistasoon. Vika- ja häiriötilanteiden hallintaa ja tilas-
tointia koskevat vaatimukset taas annettiin määräyksessä 57. 

Määräyksen 58/2009 luvussa 1 Viestintäverkkojen ja -palvelujen suoritus-
kyky ja laatu annetut velvoitteet oli Viestintäviraston aiemmista määräyk-
sistä 29 ja 50 uudistettu ja ryhmitelty palvelulähtöisesti kaikkia viestintä-
verkkoja ja -palveluja, puhelinpalveluja, televisiopalveluja ja internet-
yhteyspalveluja koskeviin vaatimuksiin. Määräyksessä annettiin kaikkiin 
näihin aihealueisiin myös uusia velvoitteita ja suosituksia. 

Muutamien aiemmissa määräyksissä annettujen PSTN/ISDN-verkkoja kos-
keneiden suorituskykyvaatimusten soveltamista laajennettiin koskemaan 
kaikkia puhelinpalveluja. Muut vanhat PSTN/ISDN-verkkoja käsitelleet vaa-
timukset poistettiin tai siirrettiin suosituksiksi. 

Määräyksen 58/2009 luvussa 2 asiakaspalvelun laadun vaatimukset muu-
tettiin toteutustekniikkariippumattomiksi. 

Määräykseen lisättiin uutena asiana ja omana osionaan velvoitteet yleispal-
veluliittymän laatutason tarkemmasta teknisestä määrittelystä ja mittaami-
sesta (Luku 3 Yleispalvelu). 

B-OSA Pykäläkohtaiset perustelut ja soveltamisohjeet 

Luku 1 Yleiset säännökset 

Tässä luvussa käsitellään määräyksen luvussa 1 annettuja velvoitteita. 
 
1 1 § Määräyksen tarkoitus 

Tämän määräyksen tarkoituksena on varmistaa viestintäverkkojen 
ja -palvelujen toimintavarmuus, suorituskyky, luotettavuus ja laatu nor-
maalioloissa sekä määritellä asiakaspalvelun laadun arviointiin käytettävät 
yhdenmukaiset mittarit. Määräyksessä määritellään tietoyhteiskuntakaaren 
87 §:ssä säädettyä ja liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa 
(1163/2014) [2] määriteltyä tarkoituksenmukaista internetyhteyttä koske-
vat mittaus- ja todentamisvaatimukset. Määräyksessä määritellään myös 
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tietoyhteiskuntakaaren 86 §:ssä säädetyn ja valtioneuvoston asetuksessa 
(1247/2014) määritellyn kuulo- ja puhevammaisille tarjottavan liittymän 
teknisiä ominaisuuksia.  

Viestintäpalvelujen markkinointi ja ostopäätökset ovat pitkään perustuneet 
pääasiassa palvelun hintaan. Kuluttajavalintojen kasvavana perusteena kui-
tenkin on viestintäpalvelujen luotettavuus ja laatu. Määräyksen tavoitteena 
onkin varmistaa, että näihin kuluttajaodotuksiin pystytään vastaamaan 
normaalioloissa. Tämä tarkoittaa, että pyritään varmistamaan käyttäjäko-
kemuksen laatu päästä päähän koko palvelun tarjonnan ajan, riippumatta 
siitä, millä tekniikalla palvelu toteutetaan tai montako toimijaa palvelun to-
teuttamiseen osallistuu. Tärkeää on myös se, että kuluttaja saa kattavasti 
tietoa hankkimansa palvelun laadusta. 

Varmistettaessa ja kehitettäessä olemassa olevien viestintäverkkojen 
ja -palvelujen suorituskykyä, luotettavuutta ja laatua, edistetään myös uu-
sien viestintäpalvelujen käyttöönottoa ja sitä kautta tietoyhteiskuntakehi-
tystä. Tämä onkin yksi määräyksen tavoitteista. 

2 2 § Soveltamisala 

Määräyksen luvussa 2 annettuja vaatimuksia sovelletaan yleisiin viestintä-
verkkoihin ja -palveluihin. Määräyksen yksittäisistä pykälistä ilmenee tar-
kemmin, mikäli erityisiä velvoitteita on asetettu vain tietyillä tekniikoilla to-
teutetuille verkoille tai palveluille. Luvussa 2 asetetaan yleiset velvollisuu-
det verkonhallintaan suorituskyvyn seuraamiseksi. Nämä velvoitteet koske-
vat kaikkia viestintäverkkoja ja -palveluja. 

Määräyksen 5 §:ssä määriteltyjä velvoitteita sovelletaan yleiseen puhelin-
palveluun. Käsite on uusi ja sillä tarkoitetaan tietoyhteiskuntakaaren 3 §:n 
42-kohdan mukaan viestintäpalvelua, jonka avulla voidaan soittaa ja vas-
taanottaa kotimaan- ja ulkomaanpuheluja kansallisessa tai kansainvälises-
sä numerointisuunnitelmassa olevan numeron avulla. 

Määräyksen luvussa 3 asiakaspalvelun laadun seurannasta annettuja vel-
voitteita sovelletaan yleisiin viestintäverkkoihin ja -palveluihin. 

Määräyksen luvussa 4 asetettuja velvoitteita sovelletaan yleispalveluyrityk-

seksi nimetyn palveluyrityksen tarjoamaan internetyhteyspalveluun. Tieto-
yhteiskuntakaaren mukaan Viestintäviraston on päätöksellään nimettävä 
yksi tai useampi teleyritys yleispalveluyritykseksi, jos se on välttämätöntä 
yleispalvelun tarjonnan takaamiseksi tietyllä maantieteellisellä alueella. 
Viestintävirasto voi nimetä yleispalveluyritykseksi verkko- tai palveluyrityk-
sen. Internetyhteyspalvelu määritellään tietoyhteiskuntakaaren 3 §:n 3-
kohdassa. Internetyhteyspalvelun käsite on uusi ja sillä tarkoitetaan vies-
tintäpalvelua, jonka avulla voidaan muodostaa yhteys internetiin siellä tar-
jolla olevien palvelujen käyttämiseksi. 
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Yleinen viestintäverkko ja -palvelu 
 

Määräystä sovelletaan yleisiin viestintäverkkoihin ja -palveluihin. Viestintä-
verkon ja -palvelun käsitteet määritellään myös tietoyhteiskuntakaaressa ja 
ne ovat teknologianeutraalit eli kattavat lähtökohtaisesti kaikki niin kohde- 
kuin joukkoviestintään tarkoitetut sähköisen viestinnän verkot. Viestintä-
verkolla tarkoitetaan tietoyhteiskuntakaaren 3 §:n 39-kohdan mukaan toi-
siinsa liitetyistä johtimista sekä laitteista muodostuvaa järjestelmää, joka 
on tarkoitettu viestien siirtoon tai jakeluun johtimella, radioaalloilla, opti-
sesti tai muulla sähkömagneettisella tavalla. Viestintäpalvelulla tarkoitetaan 
tietoyhteiskuntakaaren 3 §:n 37-kohdan mukaan palvelua, joka muodostuu 
kokonaan tai pääosin viestien siirtämisestä viestintäverkossa sekä siirto- ja 
lähetyspalvelua joukkoviestintäverkossa. Yleisellä viestintäverkolla tarkoite-
taan tietoyhteiskuntakaaren 3 §:n 43-kohdan mukaan viestintäverkkoa, jo-
ta käytetään viestintäpalvelujen tarjontaan ennalta rajaamattomalle käyt-
täjäpiirille. 

Teleyrityksen ja asiakkaan välinen vastuurajapinta 
 

Määräys koskee teleyrityksen hallinnoiman viestintäverkon ja sen tarjoa-
man viestintäpalvelun laatua. Tämän kannalta on tärkeää määrittää myös 
teleyrityksen ja asiakkaan välinen vastuurajapinta. Yleisen viestintäverkon 
ja kiinteistön sisäverkon välinen rajapinta on määritelty tarkemmin Viestin-
täviraston määräyksessä 65, jonka 5 §:ssä määritellään lisäksi yleisen vies-
tintäverkon ja kiinteistön sisäverkon liittämiskohta [3]. 

Määräyksen soveltamisalan rajaukset televisiopalveluiden osalta 
 

Määräyksen pykälän 7 vaatimukset koskevat DVB-T- ja DVB-T2-
verkkopalvelua siltä osin kuin se koskee tietoyhteiskuntakaaren 22 §:n 1 
momentissa tarkoitettua ohjelmistotoimilupaa edellyttävää televisio- ja ra-
diotoimintaa ja näihin liittyvien lisä- ja oheispalvelujen siirtämistä, tarjolla 
pitoa tai jakamista. DVB-T- ja DVB-T2- eli antenni-TV-verkossa vaatimuk-
set koskevat siis kaikkea verkko- ja viestintäpalvelua, jolla välitetään, siir-
retään, jaetaan ja pidetään tarjolla näitä ohjelmistoja ja niihin liittyviä lisä- 
ja oheispalveluja. Pykälän 7 vaatimukset eivät koske tietoyhteiskuntakaa-
ren 28 §:ssä säädettyjen Viestintäviraston myöntämien lyhytaikaisten toi-
milupien mukaista toimintaa. 

Pykälän 7 vaatimuksia sovelletaan DVB-C-verkkopalveluun ja IPTV-
palveluun siltä osin kuin niissä tarjotaan:  

• Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettujen julkisen palvelun televisio -ohjelmistojen;  

• Tietoyhteiskuntakaaren 26 §:ssä tarkoitettujen yleisen edun ohjelmisto-
jen; sekä 

• näihin liittyvien lisä- ja oheispalvelujen siirtämistä, tarjolla pitoa ja ja-
kamista. 
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Vaatimukset on rajattu koskemaan DVB-C-verkkopalvelussa ja IPTV-
palvelussa nk. siirtovelvoitteen alaiseksi säädettyjen ohjelmistojen ja niihin 
liittyvien oheis- ja lisäpalvelujen siirtämistä, tarjolla pitoa tai jakamista. 
Siirtovelvoitteen piirissä voivat olla yleistä etua edistävät ohjelmistot, joihin 
on liitetty palveluja, jotka poistavat esteitä vammaisten loppukäyttäjien 
asianmukaiselta palvelujen saatavuudelta.  

Ennen tietoyhteiskuntakaaren voimaantuloa myönnetyt ohjelmistoluvat 
ovat pääsääntöisesti voimassa 31.12.2016 asti eli tietoyhteiskuntakaaren 
26 §:ssä tarkoitettuja yleisen edun ohjelmistoja koskevia toimilupia ei ole 
voimassa ainakaan suuressa määrin tietoyhteiskuntakaaren soveltamisen 
alkuaikoina. Tietoyhteiskuntakaaressa on annettu tätä varten siirtymäsään-
nös, jonka mukaan Viestintämarkkinalain 134 §:n 1 momentin 3 kohtaan 
perustuva velvollisuus siirtää verkossa ilman korvausta vapaasti vastaan-
otettavat yleisen edun mukaiset valtakunnallisen ohjelmistoluvan nojalla 
lähetettävät televisio-ohjelmistot on voimassa siihen saakka, kunnes tieto-
yhteiskuntakaaren 26 §:n mukaiset toimiluvat tulevat voimaan. 

Näin ollen siirtovelvoitteen alaisia ohjelmistoja ovat tämän määräyksen kir-
joitushetkellä olevan tiedon mukaan 13.1.2015 alkaen: 

• Yleisradio Oy:n julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmistot, joita ja-
ellaan maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa eli käytännössä TV-
kanavista Yle TV1, Yle TV2, Yle Fem, Yle Teema, Yle TV1 HD, Yle TV2 
HD ja Yle Fem HD (kanavanipun UHF D tai kanavanipun VHF A näky-
vyysalueilla) MTV3 ja Nelonen. 

Määräyksen 7 pykälän 5 momenttia sovelletaan myös edellä mainittuja 
toimintoja koskevaan viestintäpalveluun eli velvoitteet koskevat myös oh-
jelmistotoimijaa. 

DVB-T- ja DVB-T2-verkkopalvelussa vaatimukset koskevat siten myös 
maksu-tv-palveluja toisin kuin kaapelitelevisioverkossa. Syynä tähän eroon 
on, että kaapelitelevisioverkossa velvoitteet olisivat suuren kanavamäärän 
takia kohtuuttomia ja toisaalta kaapelitelevisioverkkopalvelun tarjoajalla on 
sopimussuhde loppukäyttäjän kanssa, mikä lisää loppukäyttäjän vaikutus-
mahdollisuuksia laadun valvonnassa. Kaapelitelevisioyritykset voivat hyö-
dyntää pykälän 6 mukaisia, vastaavia mittauksia ja seurantaa myös niissä 
palveluissa, joita ei nyt ole sisällytetty määräyksen soveltamisalaan. 

Määräyksessä annetaan uutena DVB-T2-verkkopalvelua ja IPTV-palveluja 
koskevia erityisvelvoitteita. DVB-T2-verkkopalvelua koskevat samat vaati-
mukset kuin DVB-T-verkkopalvelua. IPTV-palveluihin sovelletaan velvoittei-
ta pääsääntöisesti DVB-C-verkkopalvelua vastaavalla tavalla.  

Määräystä ei sovelleta DVB-T- ja DVB-T2-verkkopalveluihin siltä osin kuin 
ne koskevat tietoyhteiskuntakaaren 9 §:n 1 momentin tarkoittamaa enin-
tään kolme kuukautta kestävää digitaalista televisiotoimintaa tai 6 §:n 3 
momentin tarkoittamaa televisiotoimintaa, johon ei tarvita toimilupaa. 
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3 3 § Määritelmät 

3.1 Viestintäverkon tai -palvelun komponentti 

Tässä määräyksessä tarkoitetaan viestintäverkon tai -palvelun komponen-
tilla verkkoelementtiä, laitetta tai tietojärjestelmää, joista viestintäverkko 
tai -palvelu muodostuu tai jota se hyödyntää. Viestintäverkon tai -palvelun 
komponentteja ovat esimerkiksi matkaviestinkeskus, tukiasemaohjain, tu-
kiasema, tekstiviestikeskus, laajakaistakeskitin, nimipalvelin, verkon pää-
synhallinnasta vastaava palvelin, kytkin, reititin, SIP-sovelluspalvelin tai 
älyverkon komponentti. 

Viestintäverkon tai -palvelun komponentilla ei tarkoiteta siirtoteitä tai lait-
teen tai verkkoelementin osia, kuten matkaviestinkeskuksen prosessoriyk-
siköitä. 

3.2 DVB-T-, DVB-T2- ja DVB-C-verkkopalvelu 

DVB-T-verkkopalvelulla tarkoitetaan tässä määräyksessä  

• DVB-T (Digital Video Broadcasting, Terrestrial) -standardin (ETSI EN 
300 744 [4]) mukaista maanpäällistä digitaalisten televisiopalvelujen 
lähetyspalvelua.   

DVB-T2-verkkopalvelulla tarkoitetaan tässä määräyksessä  

• DVB-T2 (Digital Video Broadcasting, Terrestrial version 2 -standardin 
(ETSI EN 302 755, [5]) mukaista maanpäällistä digitaalisten televi-
siopalvelujen lähetyspalvelua. 

DVB-C-verkkopalvelulla taas tarkoitetaan tässä määräyksessä  

• DVB-C (Digital Video Broadcasting, Cable) -standardin (ETSI EN 300 
429 [6]) mukaista digitaalisten kaapelitelevisiopalvelujen lähetyspal-
velua.  

Määritelmien ja liitteissä 1 ja 2 esitettyjen kuvien mukaisesti sekä DVB-T-
verkkopalveluun, DVB-T2-verkkopalveluun että DVB-C-verkkopalveluun 
kuuluvat lähetysverkkojen lisäksi myös muut verkon palvelut kuten siirto, 
koodaus, multipleksointi ja uudelleen multipleksointi (ns. remultipleksointi), 
joilla mahdollistetaan televisiopalvelun toimitus loppukäyttäjän vastaanot-
topisteeseen. 

Liitteessä 1 esitetyssä kuvassa on havainnollistettu televisiopalvelujen toi-
mitusketju ohjelmatoimijalta käyttäjälle DVB-T-verkkopalvelulla. Kuten ku-
vasta ilmenee, DVB-T-verkkopalvelu ulottuu laajimmillaan ohjelmatoimijan 
toimittaman ohjelmalähteen koodauksesta käyttäjän vastaanottopisteeseen 
asti. DVB-C-verkkopalvelun tapauksessa taas DVB-T-verkkopalvelu ulottuu 
koodauksesta siirtoalueen lähetinasemalle, josta toimitusketju jatkuu DVB-
C-verkkopalveluna käyttäjän vastaanottopisteeseen. 
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Liitteessä 2 esitetyssä kuvassa taas on havainnollistettu televisiopalvelujen 
toimitusketju DVB-C-verkkopalvelussa. DVB-C-verkkoon televisiopalvelu 
voidaan vastaanottaa usean eri lähteen kautta. DVB-C-verkkopalvelun tar-
joaja vastaa nimenomaan televisiopalvelun toimittamisesta signaalin vas-
taanottopisteestä asiakkaalle luovutusrajapintaan asti. 

3.3 IPTV-palvelu 

IPTV-palvelulla tarkoitetaan sopimuksellista palvelua, joka mahdollistaa vä-
hintään kaikkien vapaasti vastaanotettavien valtakunnallisesti televisio-
ohjelmistojen lineaarisen vastaanoton internetyhteyspalvelun kautta te-
leyrityksen omalle laajakaista-asiakkaalle. Määritelmä on laadittu tässä 
määräyksessä asetettavia laadunseurantavelvoitteita varten eikä määritel-
mällä ole vaikutusta siihen, missä tilanteissa IPTV-jakelun katsotaan kuulu-
van siirtovelvoitteiden piiriin. 

Sopimuksellisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä tilaajan ja teleyrityksen 
välistä sopimusta. Määritelmän mukaan IPTV-palvelut ovat sellaisia, joita 
tarjotaan teleyrityksen omille laajakaista-asiakkaille. Määritelmä sulkee 
pois ns. OTT-palvelut, joissa mikään tietty yksittäinen teleyritys ei ole vas-
tuussa ohjelmistojen siirrosta. 

Tilausohjelmapalvelut eivät kuulu IPTV:n määritelmän piiriin, koska niitä ei 
ole tarkoitettu televisio-ohjelmistojen lineaarista vastaanottoa varten. Tila-
usohjelmapalveluja ei myöskään yleensä tarjota vain teleyrityksen omille 
laajakaista-asiakkaille eivätkä ne aina ole sopimuksellisia palveluja. Myös-
kään ohjelmatoimijoiden verkkopalveluissaan tarjoamat suorat lähetykset, 
kuten YLE Areenan suorat lähetykset, eivät kuulu IPTV:n määritelmän pii-
riin. Nämä palvelut eivät kata vähintään kaikkia vapaasti vastaanotettavia 
televisio-ohjelmistoja. Nämä palvelut eivät myöskään aina ole sopimukselli-
sia tai niiden saatavuutta ei ole rajattu teleyrityksen omiin laajakaista-
asiakkaisiin.  

IPTV-palvelulla tarkoitetaan tässä määräyksessä palvelua, joka mahdollis-
taa vähintään vapaasti vastaanotettavien valtakunnallisten televisio-
ohjelmistojen lineaarisen vastaanoton. Vapaasti vastaanotettavia valtakun-
nallisia televisio-ohjelmistoja ovat tällä hetkellä YLEn ohjelmistojen lisäksi 
MTV3, Sub, Nelonen, Liv, JIM, AVA, Fox, TV5, Kutonen ja Hero. IPTV-
palvelun katsotaan kuuluvan tässä määräyksessä käytetyn määritelmän pii-
riin vasta, kun sen kautta voidaan vastaanottaa kaikkia edellä mainittuja 
ohjelmistoja.  

3.4 Palvelun laatu 

Palvelun laatu (QoS, Quality of Service) on kokonaisuus verkkojen ja niissä 
tarjottavien palvelujen ominaisuuksista, joilla kuvataan ja määritellään ver-
kon ja siinä tarjottavan palvelun kyky täyttää palveluun kohdistuvat käyttä-
jäodotukset. 
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Käyttäjän kokemalla palvelun laadulla tarkoitetaan käyttäjän henkilökoh-
taista näkemystä palvelun ja siihen sidoksissa olevien oheistoimintojen laa-
dukkuudesta. Laatutasoa kuvataan useimmiten tyytyväisyyttä ilmaisevilla 
termeillä teknisten tasokuvausten sijaan. 

Tässä määräyksessä palvelun laadulla tarkoitetaan teknisesti määriteltäviä 
ja mitattavia viestintäverkkojen ja -palvelujen ominaisuuksia, joiden avulla 
tarjottavan palvelun laatu on mahdollista määritellä ja kuvata esim. laatu-
luokituksen tai raja-arvojen avulla. Koska palvelun laatukokemus on aina 
henkilökohtainen ja kokemukseen vaikuttaa myös moni palvelun teknisestä 
verkkototeutuksesta riippumaton tekijä, tulee viestintäverkkojen ja -
palvelujen laadun teknisiäkin tekijöitä lähestyä mahdollisimman käyttäjä-
lähtöisesti. 

3.5 Suorituskyky 

Suorituskyvyllä tarkoitetaan tässä määräyksessä verkon tai verkon osan 
kykyä tarjota toimintoja, jotka liittyvät käyttäjien väliseen viestintään. Suo-
rituskykyparametrien avulla palvelun tarjoaja pystyy kuvaamaan ja mit-
taamaan verkkonsa tai sen osan toimivuutta, luotettavuutta ja kykyä täyt-
tää verkossa tarjottavien palvelujen sille asettamia vaatimuksia. Suoritus-
kykyparametreja ovat muun muassa komponentin kapasiteetin käyttöaste 
tai viestien läpimeno-/prosessointiaika. 

Luku 2 Viestintäverkkojen ja -palvelujen suorituskyky ja 
laatu 

4 4 § Viestintäverkkoja ja -palveluja koskevat vaatimukset 

Tässä pykälässä määrätään kaikkiin viestintäverkkoihin ja -palveluihin so-
vellettavat suorituskyky- ja laatuvaatimukset sekä näihin liittyvät mittaus-
velvoitteet. Nämä ovat perustason verkonhallintavelvoitteita, jotka teleyri-
tyksen tulee toteuttaa varmistaakseen tarjoamansa palvelun laadun riip-
pumatta tarjotun viestintäpalvelun luonteesta.  

Koska velvoitteita sovelletaan kaikkiin eri viestintäverkkoihin 
ja -palveluihin, on perusteltua jättää teleyrityksille mahdollisuus valita 
omaan viestintäverkkoonsa ja -palveluunsa sekä antamaansa palvelulupa-
ukseen parhaiten sopivat mittarit. Olennaista on se, että teleyritys pystyy 
näiden mittareiden avulla havaitsemaan merkittävät viestintäverkkonsa 
ja -palvelunsa toimintaan vaikuttavat ongelmat. 

Tässä pykälässä annetut velvoitteet ovat yleisvelvoitteita ja niitä tarkenne-
taan tarpeen mukaan myöhemmin tässä pykälässä tai muissa palvelu- tai 
verkkokohtaisissa pykälissä. 
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4.1 Suorituskyvyn, laadun ja palveluvarmuuden seuranta 

Pykälässä annetulla velvoitteella varmistetaan, että teleyritys seuraa hallin-
noimiensa viestintäverkon tai -palvelun komponenttien suorituskykyä, laa-
tua ja palveluvarmuutta. Lisäksi teleyrityksellä on oltava tarkoituksenmu-
kaiset mekanismit merkittävien viestintäverkon tai -palvelun toimintaan 
vaikuttavien ongelmien havainnoimiseen ja niihin reagoimiseen. 

Suorituskyvyn ja laadun seuranta voidaan jakaa jatkuviin mittauksiin, het-
kellisiin mittauksiin ja erillismittauksiin. Kunkin mittauksen suoritus taas 
voidaan jakaa aktiivi- ja passiivimittauksiin. Passiivimittauksella tarkoite-
taan todellisen liikenteen seurantaa ja aktiivimittauksella verkkoon mittaus-
ta varten generoidun testiliikenteen seurantaa. 

Soveltaminen 

Koska viestintäverkkojen ja -palvelujen suorituskyvyn ja laadun varmista-
miseen tarpeelliset ja optimaaliset mittarit ovat pääsääntöisesti verkko- ja 
palvelusidonnaisia, on teleyritykselle perusteltua antaa mahdollisuus arvioi-
da ja valita itse palveluunsa parhaiten sopivat mittarit. 

Pykälässä annettu velvoite tarkoittaa, että teleyrityksen täytyy tehdä mitta-
reiden soveltuvuus- ja tarvearviointi sekä toteuttaa suorituskyvyn ja palve-
lun laadun seurannan kannalta tarpeelliset mittarit. Mittaustulosten käsitte-
lystä on annettu oma velvoitteensa, jota tarkastellaan tarkemmin luvussa 
4.5. 

Esimerkiksi kapasiteetin käyttöasteen seurannalla teleyritys voi arvioida 
viestintäverkkonsa tai -palvelunsa komponenttien mitoituksen riittävyyttä. 
Tästä on annettu oma velvoitteensa, jota on käsitelty tarkemmin luvussa 
4.2. Muita seurattavia mittareita voivat olla esimerkiksi viestin läpikulkuai-
ka, viestijonon pituus ja palvelun esto. 

Lisäksi teleyrityksen on hyvä määritellä hallinnoimilleen viestintäverkon tai 
-palvelun komponenteille huomiorajoja tai hälytyksiä havaitakseen laatuun 
vaikuttavia käytettävyyden alenemia ja puuttuakseen näihin ennen kuin 
laadun alenema ilmenee vikana. 

4.2 Kapasiteetin käyttöasteen seuranta sekä raja-arvojen ylityksiin rea-
gointi 

Luvussa 4.1 kuvattua velvoitetta seurata suorituskykyä ja palvelujen laatua 
on tarkennettu viestintäverkon- tai palvelun komponenttien kapasiteetin 
käyttöasteen mittausvelvoitteella sekä velvoitteella määritellä kapasiteetin 
käyttöasteelle palvelun laadun varmistamiseen riittävät raja-arvot. Näiden 
raja-arvojen ylittyessä teleyrityksen on pykälässä annetun velvoitteen mu-
kaan ryhdyttävä tarkoituksenmukaisiin toimiin turvatakseen verkon liiken-
teenvälityskapasiteetin riittävyyden. 
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Kapasiteetin käyttöasteen seuranta on haluttu ottaa määräykseen omana 
kohtanaan, sillä vaikka se ei ole paras mittari kaikkien ongelmien havait-
semiseen, on se hyvä yleismittari niin mahdollisten ongelmien havainnoin-
tiin kuin normaaliin kapasiteetti- ja verkkosuunnitteluun. 

Internetyhteyspalvelujen osalta kapasiteetin käyttöasteen seurantaa voi-
daan hyödyntää myös palvelun laadun seuraamiseksi. Esimerkiksi kuitu ko-
tiin (FTTH)- ja kuitu kiinteistöön (FTTB) -palveluissa tilaajayhteys ei ole 
enää perinteisen kaltainen pullonkaula, ja liityntäverkossa käyttäjän koke-
maan tiedonsiirtonopeuteen vaikuttavat kiinteistön sisäverkon laadun ohel-
la lähinnä laajakaistakeskittimien (kuten kiinteistö- ja kuitukytkimien) sekä 
niiden siirtoyhteyksien kapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste. Vastaavasti 
käyttäjän kokemaan laatuun vaikuttavat kaapelitelevisioverkon laajakaista-
keskittimien (CMTS) ja kuitumuuntimien (FN) sekä matkaviestinverkon tu-
kiasemien ja niiden siirtoyhteyksien kapasiteetti sekä kapasiteetin käyttö-
aste. 

Näiden mahdollisten pullonkaulojen kapasiteetin käyttöaste kuvaa myös 
yksittäisen tilaajan kanssa sovitun palvelun laadun toteutumista. Vaikka 
komponenttien kapasiteetin käyttöaste olisi vielä alhainen, voi kapasiteetti 
silti muodostua pullonkaulaksi liittymämäärien ja tiedonsiirtonopeuksien 
kasvaessa. Matkaviestinverkoissa solun kapasiteetin käyttöasteen mittaa-
minen on tärkeää, koska yhtäaikaisten käyttäjien ja liikenteen määrän en-
nakointi on haastavaa. 

Kapasiteetin käyttöasteen mittaamisen lisäksi internetyhteyspalveluja tar-
joavia teleyrityksiä koskevat määräyksen 6 §:n 1–3 momenteissa annetut 
velvoitteet, jotka koskevat verkon suorituskykyä yksittäisen asiakkaan 
kannalta. 

Soveltaminen 

Riippuen viestintäverkosta ja -palvelusta, käyttäjämäärästä sekä kapasitee-
tin käyttöasteen vaihtelun voimakkuudesta, kapasiteetin käyttöastetta voi 
olla syytä tarkkailla päivittäin tai esimerkiksi vain kerran kuukaudessa. Jot-
kin tilanteet kapasiteetin käyttöasteessa ja sen vaihtelussa voivat myös 
vaatia teleyritykseltä välitöntä reagointia. Kapasiteetin käyttöasteen mitta-
us tulee toteuttaa nämä tekijät huomioon ottaen. 

Teleyrityksen on mitattava kapasiteetin käyttöastetta lähtökohtaisesti kaik-
kien viestintäverkon tai -palvelun komponenttiensa osalta. Mittaaminen voi 
kuitenkin olla tarpeetonta, jos verkon suunnittelun keinoin on voitu varmis-
tua siitä, että tietyn komponentin kapasiteetti on kaikissa tilanteissa riittä-
vä. Tällainen tilanne voi syntyä mm. silloin kuin siirtojärjestelmän kapasi-
teetti on suurempi kuin sen komponentin tai verkon kapasiteetti, jota siirto-
järjestelmä palvelee. 

Internetyhteyspalvelujen osalta velvoite koskee esimerkiksi runkover-
kon kytkimiä ja reitittimiä, laajakaistakeskittimiä (kuten kiinteistö- ja kuitu-
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kytkimet, CMTS ja DSLAM), kaapelitelevisioverkon kuitumuuntimia (FN), 
matkaviestinverkon tukiasemia sekä näiden siirtoyhteyksiä. 

Sähköpostipalvelujen osalta teleyrityksen tulee seurata sähköpostipalve-
linjärjestelmän kuormitusta ja sähköpostiliikenteen jonotilannetta. Kuormi-
tustilanteen seurannalla tarkoitetaan esimerkiksi käyttöjärjestelmätason re-
surssien seurantaa sähköpostipalvelun tuottamiseen käytettävistä järjes-
telmistä. Jonotilanteen seurannalla tarkoitetaan esimerkiksi sähköpostipal-
velun tuottamiseen käytettävien järjestelmien sähköpostijonojen automaat-
tista seurantaa vikatilanteiden nopeaksi havaitsemiseksi ja tilanteeseen 
reagoimiseksi. Sähköpostipalvelulla tarkoitetaan sähköpostiviestien lähet-
tämis-, välittämis- tai vastaanottopalvelua, joka käyttää nimipalvelua vies-
tien välittämiseen. 

Yleisten puhelinpalvelujen osalta teleyrityksen tulee seurata puhelues-
toa tarkoituksenmukaisella tavalla. Matkaviestinverkkojen osalta asiasta 
säädetään tarkemmin 5 §:n 2 momentissa, katso tarkemmin luku 5.2. 

Teleyrityksen tulee myös määritellä kapasiteetin käyttöasteelle komponent-
tikohtaiset raja-arvot, joiden ylittyessä sen tulee ryhtyä tarkoituksenmukai-
siin toimenpiteisiin verkon liikenteenvälityskapasiteetin turvaamiseksi. Mit-
taustulosten seurantaa ja hälytyksiä on käsitelty tarkemmin luvussa 4.5. 

4.3 Valmius erillismittausten suorittamiseen 

Pykälässä annettu velvoite valmiudesta erillismittausten suorittamiseen on 
tarpeellinen, sillä teleyritys tarvitsee tällaisia mittauksia esimerkiksi viestin-
täverkon tai -palvelun vikojen paikantamiseen tai matkaviestinverkon kuu-
luvuuden ja laadun määrittelemiseen. 

Vaatimus valmiudesta erillismittausten suorittamiseen on annettu, sillä mo-
net mittaukset vaativat henkilöresursseja tai kuluttavat niin paljon yhtey-
den, verkon tai verkkoelementin kapasiteettia, että jatkuva tai säännöllinen 
mittaus ei ole perusteltavissa. 

Soveltaminen 

Mikäli tässä määräyksessä ei ole muuten toisin määrätty, laadun todenta-
miseen käytettävät mittarit on jätetty teleyrityksen itsensä päätettäviksi. 
Oleellista on, että teleyritys pystyy näiden mittareiden avulla paikallista-
maan ja todentamaan mahdolliset ongelmakohdat sekä arvioimaan viestin-
täverkon tai -palvelun komponenttiensa suorituskykyä ja tarjoamiensa 
viestintäpalvelujen laatua. 

Velvoitteessa mainituilla erillismittauksilla tarkoitetaan erikseen käynnistet-
täviä sekä aktiivi- että passiivimittauksia. Erillismittauksia ovat esimerkiksi 
matkaviestinverkon kenttämittaukset sekä tietyn liittymän tai palvelun laa-
dun todentaminen. 
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Alla on esitetty muutamia esimerkkejä mahdollisista erillismittareista eri 
palveluissa: 

Yleisissä puhelinpalveluissa teleyrityksen voi olla tarpeen selvittää erik-
seen yleisen puhelinpalvelun viivettä ja puhelujen muodostusaikaa. Näitä 
on käsitelty tarkemmin yleisiä puhelinpalveluja koskevissa luvuissa 5 ja 
5.5. 

SMS- tai MMS-palveluissa teleyrityksen voi olla tarpeen selvittää esimer-
kiksi viestien toimitusaika viestikeskukseen tai vastaanottavaan päätelait-
teeseen. Näistä on annettu suosituksia C-osan luvussa 2. 

Internetyhteyspalvelujen kannalta hyödyllisiä erillismittauskohteita voi 
olla selvittää vastaako asiakkaan modeemi tai verkkoelementti lähetettyyn 
viestiin, mikä on asiakkaan liittymän tiedonsiirtonopeus tai mitkä ovat tie-
donsiirron muut laatuparametrit, kuten viive ja pakettihävikki. Näitä on kä-
sitelty tarkemmin internetyhteyspalveluja koskevassa luvussa 6. 

Televisiopalveluissa teleyrityksen voi olla syytä selvittää erillismittauksil-
la verkon näkyvyyttä, signaalikohinasuhdetta tai kuvan laadun heikenty-
mistä tietyllä välillä. 

4.4 Mittausten aiheuttamat häiriöt 

Pykälässä annetun velvoitteen mukaan verkon suorituskyvyn ja liikenteen 
laadun mittaaminen ei saa häiritä verkon muuta käyttöä. 

Vaatimus on perusteltu, sillä mittaukset eivät saa kuluttaa niin paljon ver-
kon kapasiteettia, että tämä häiritsisi palvelujen käyttöä. 

Aktiivimittauksissa verkkoon luodaan liikennettä ja kulutetaan siten viestin-
täverkon tai -palvelun komponentin kapasiteettia. Lisäksi mittaus saattaa 
asettaa rajoituksia mitattavan liittymän käytölle mittaushetkellä, minkä 
vuoksi vaatimus on asetettu koskemaan vain verkon muuta käyttöä. Te-
leyrityksen tulee kuitenkin pyrkiä minimoimaan myös mitattavalle liittymäl-
le aiheutuvat häiriöt. 

Soveltaminen 

Verkon suorituskyvyn ja liikenteen laadun mittaaminen tulee suorittaa si-
ten, että verkkoon ei esimerkiksi generoida tarpeettoman paljon mittauslii-
kennettä, joka saattaisi aiheuttaa häiriötä verkon muulle käytölle. Mitatta-
vaan liittymään näitä vaikutuksia toki kohdistuu. 

4.5 Mittaustulosten käsittely ja hälytykset 

Pykälässä annettujen vaatimuksen tarkoitus on varmistaa, että suoritusky-
vyn ja laadun mittauksia hyödynnetään viestintäverkkojen ja -palvelujen 
laadun, palveluvarmuuden ja kapasiteetin riittävyyden suunnittelussa ja ar-
vioinnissa. 
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Soveltaminen 

Pykälässä mainituilla tarkoituksenmukaisilla mekanismeilla tarkoitetaan 
normaalin verkonhallinnan ja verkkosuunnittelun vaatiman käsittelyn lisäksi 
kykyä havaita ja reagoida merkittäviin viestintäverkon tai -palvelun toimin-
taan vaikuttaviin muutoksiin sekä ongelmiin. 

Pykälässä ei anneta teleyritykselle eriteltyä velvoitetta mittaustulosten kä-
sittelystä vaan todetaan ainoastaan, että teleyrityksellä on oltava tähän 
oman toimintansa laajuuteen suhteutetut menetelmät. Teleyrityksen tulee 
itse määritellä ongelmien havaitsemisen ja ongelmiin reagoimisen kannalta 
tarpeelliset vastuut ja toimintaprosessit valvontamekanismeineen 
ja -sykleineen sekä raja-arvoineen ja mahdollisine hälytyksineen. 

Riippuen tarjottavan palvelun ominaisuuksista, hälytykset voivat vaatia 
korjaavia toimenpiteitä heti tai saattaa riittää, että toimenpiteiden suunnit-
telu aloitetaan vasta seuraavana arkipäivänä tai tarkastuksen yhteydessä. 

5 5 § Yleisiä puhelinpalveluja koskevat erityisvaatimukset 

Tässä pykälässä määrätään yleisiä puhelinpalveluja koskevat suorituskyvyn 
ja palvelun laadun velvoitteet. Velvoitteet ovat verkkotekniikkariippumat-
tomia.  

Yleiset puhelinpalvelut ovat siirtyneet ja siirtymässä edelleen PSTN/ISDN-
verkoista matkaviestin- ja IP-verkkoihin. Lisäksi eri verkkotekniikoiden väli-
set rajat ovat hämärtyneet verkkojen konvergenssikehityksen myötä. Tä-
män vuoksi velvoitteet on kirjoitettu teknologianeutraaliin muotoon. 

5.1 Yleiseen puhelinpalveluun vaikuttavien komponenttien käytettävyys 

Yleisen puhelinpalvelun saatavuuteen vaikuttavien viestintäverkon 
ja -palvelun komponenttien käytettävyyden mittaus- ja tilastointivelvoit-
teella pyritään varmistamaan, että yleisten puhelinpalvelujen välitykseen 
käytettävät viestintäverkon ja -palvelun komponentit mahdollistavat yleis-
ten puhelinpalvelujen mahdollisimman katkeamattoman käytettävyyden. 
Käytettävyyttä seuraamalla teleyritys voi varmistaa verkkonsa laadun sekä 
ennalta paikantaa ja korjata mahdollisia vian aiheuttajia. 

Viestintävirasto kerää velvoitteen mukaisia käytettävyystilastoja teleyrityk-
siltä.   

Soveltaminen 

Teleyrityksen tulee mitata yleisen puhelinpalvelun tuottamiseen käytettävi-
en viestintäverkon ja -palvelun komponenttien käytettävyyttä eli todennä-
köisyyttä, jolla yleinen puhelinpalvelu pystytään näiden komponenttien 
osalta käyttäjälle tarjoamaan. 
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Kunkin komponentin käytettävyys tulee tilastoida todellisena käytettävyy-
tenä vuositasolla. Tämä tarkoittaa, että myös ennalta ilmoitetussa huol-
toikkunassa tehdyistä huoltotoimenpiteistä aiheutuneet katkokset tulee las-
kea käytettävyyslukuun mukaan. Kuitenkin, jos komponentin varmennus 
huolehtii yleisen puhelinpalvelun katkeamattomasta toiminnasta, ei käytet-
tävyystilastoon luonnollisesti aiheudu laskua. Jos taas komponentin var-
mennuskin pettää, näkyy se myös käytettävyyslukemassa. Käytettävyyden 
seurannalla pyritään arvioimaan nimenomaan käyttäjälle näkyviä yleisen 
puhelinpalvelun häiriöitä ja käytettävyyden alenemia mutta käytettävyyden 
mittaustapa on komponenttikohtainen. 

Suositus 

Viestintävirasto suosittelee, että teleyrityksen hallinnassa olevien ja yleisen 
puhelinpalvelun saatavuuteen vaikuttavien viestintäverkkojen ja -
palvelujen komponenttien käytettävyys on vähintään 99,9 % vuoden tark-
kailujaksolla. Tämä tarkoittaa, että teleyrityksen hallinnassa olevat ja ylei-
sen puhelinpalvelun saatavuuteen vaikuttavat viestintäverkon tai -palvelun 
komponentit saavat olla epäkäytettäviä enintään 8,8 tuntia vuodessa. Mi-
käli tähän käytettävyystasoon ei päästä, Viestintävirasto suosittelee, että 
teleyritys selvittää tason alittumiseen johtaneet syyt ja laatii toimintasuun-
nitelman, jolla suositeltu käytettävyystaso jatkossa saavutetaan. 

5.2 Estyneiden puhelujen osuus 

Estyneiden puhelujen osuudella tarkoitetaan verkosta johtuneesta syystä 
estyneiden puhelujen suhdetta kaikkiin puheluyrityksiin. 

Pykälässä annetuilla velvoitteilla pyritään varmistamaan, että estyneiden 
puhelujen osuus pysyy matalalla tasolla. Velvoite tarkentaa yleisten puhe-
linpalvelujen osalta määräyksen 4 §:ssä annettua kaikkia viestintäverkkoja 
ja -palveluja koskevaa velvoitetta mitata kapasiteetin käyttöastetta ja siinä 
tapahtunutta muutosta. Yksityiskohtainen velvoite on rajattu koskemaan 
vain matkaviestinverkoissa tarjottavia yleisiä puhelinpalveluja, koska Vies-
tintäviraston keräämien tietojen mukaan estyneiden puhelujen osuus kiin-
teissä verkoissa on hyvin pieni merkittävästi vähentyneen liikenteen vuoksi. 
Kiinteässä verkossa tarjottavien VoIP-palvelujen volyymi taas on varsin 
pieni, joten estoa ei normaalitilanteessa juurikaan pitäisi esiintyä. Teleyri-
tysten tulee kuitenkin seurata estoa tarjotun palvelun kannalta tarkoituk-
senmukaisella tavalla, katso 4.2. 

Tilastointivelvoitteella taas varmistetaan, että teleyritys voidaan tietoyh-
teiskuntakaaren [1] 130 §:n nojalla vaatia julkaisemaan yleispalveludirek-
tiivin [7, 8] liitteessä III esitettyihin palvelun laadun muuttujiin, määritel-
miin ja mittausmenetelmiin perustuen riittävät ja ajantasaiset tiedot suori-
tuksistaan yleispalvelun tarjonnassa. Tilastointivelvoite on rajoitettu kos-
kemaan vain matkaviestinverkon laitteita, kuten estovaatimuskin. 

Soveltaminen 
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Estyneiden puhelujen osuuden mittaus- ja tilastointivelvoite pohjautuu ET-
SIn standardiin EG 202 057-2 [9]. 

Estyneiden puhelujen osuus mitataan ennalta määritetyllä mittausjaksolla 
verkon toimesta estyneiden puhelujen suhteena kaikkiin puheluyrityksiin. 
Pykälässä annetun velvoitteen mukaan viestintäverkkojen ja -palvelujen 
komponentit on mitoitettava siten, että estyneiden puhelujen osuus saa ol-
la vuositasolla enintään 1 % vuoden kaikista puheluista. 

Puheluyritys on yritys muodostaa puhelinyhteys käytössä olevaan vastaan-
ottajan liittymään. Puhelu katsotaan estyneeksi, mikäli puhelinyhteyttä ei 
pystytä verkosta johtuvasta syystä muodostamaan. Tällöin puhelunmuo-
dostus päättyy joko purkusanomaan, jossa purkusyynä on jokin verkosta 
johtuva syy, tai puhelunmuodostus päättyy, kun numerot perillä -merkin 
(esim. ACM) vastaanottoa valvova aikavalvonta laukeaa. 

Teleyrityksen tulee seurata komponenttikohtaista estyneiden puhelujen 
osuutta säännöllisesti, jotta mahdollisiin ongelmatilanteisiin voidaan puut-
tua. Tällä täytetään määräyksen 4 §:ssä annettu vaatimus seurata kompo-
nenttien kapasiteetin käyttöastetta ja siinä tapahtunutta muutosta. 

Teleyrityksen tulee tilastoida verkkonsa estyneiden puheluyritysten osuus 
eli esto vuositasolla. Mikäli vaatimustasoon ei päästä, teleyrityksen tulee 
selvittää tavoitetason alittumiseen johtaneet syyt ja laatia toimintasuunni-
telma, jolla vaadittu estotaso jatkossa saavutetaan. 

Suositus 

Viestintävirasto suosittelee, että teleyritys laatii omat komponenttikohtaiset 
estyneiden puhelujen osuuden mitoitustavoitteensa ja, että teleyritys tark-
kailee tämän tavoitteen toteutumista kiiretuntikohtaisesti esimerkiksi erik-
seen kerättävien kiiretuntiraporttien avulla. 

Tämä tarkoittaa, että teleyrityksen tulee mitoittaa komponenttiensa kapasi-
teetti ja seurata estyneiden puhelujen osuutta nimenomaan siten, että ti-
lanteet, joissa verkoissa on mahdollisimman paljon liikennettä, tulee huo-
mioitua. 

Viestintävirasto suosittelee, että teleyritys ottaa huomioon myös suurta ti-
lapäistä puhelinliikennettä tietyllä alueella tai tiettyyn puhelinnumeroon ai-
heuttavat erikoistilanteet, kuten ulkoilmatapahtumat sekä puhelinäänestyk-
set. Tavoitteena on, että käyttäjän kokema estyneiden puhelujen osuus 
voidaan minimoida myös näissä tilanteissa ja että nämä erikoistilanteet ei-
vät häiritse verkon muuta toimintaa. 

5.3 Valmius mitata ja tilastoida puhelun muodostusaika 

PSTN/ISDN-verkoissa on epätodennäköistä, että puhelun muodostuksen 
keston osalta ilmenee ongelmia. Kuitenkin tilanteissa, joissa puhelu reitit-
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tyy useiden eri verkkojen kautta, puhelu soitetaan tai vastaanotetaan lan-
gattomassa verkossa tai puhelun välitykseen käytetään pakettikytkentäi-
siä/-pohjaisia verkkoja, puhelun muodostusajan merkitys voi nousta esiin. 
Puhelun muodostusajan pitkittyminen myös indikoi verkossa ilmenneistä 
ongelmista. Näin ollen puhelun muodostusajan mittaus ja tilastointi on hy-
vä verkon suorituskyvyn mittari.  

Tilastointivelvoitteella taas varmistetaan, että teleyritys voidaan tietoyh-
teiskuntakaaren [1] 130 §:n nojalla erillisellä päätöksellä vaatia julkaise-
maan yleispalveludirektiivin liitteessä III [7, 8] esitettyjen palvelun laadun 
muuttujiin, määritelmiin ja mittausmenetelmiin perustuen riittävät ja ajan-
tasaiset tiedot suorituksistaan yleispalvelun tarjonnassa. 

Soveltaminen 

Puhelun muodostusajan mittaus- ja tilastointitapa pohjautuu ETSIn stan-
dardiin EG 202 057-2 [9]. Valmius puhelun muodostusajan mittaukseen ja 
tilastointiin tarkoittaa, että teleyrityksellä tulee olla käytössään menetelmät 
mittauksen suoritukseen ja mittaustulosten tilastointiin tarvittaessa. Stan-
dardi antaa tästä muutamia vaihtoehtoja ja mittaukset voidaan tehdä esi-
merkiksi erillismittauksilla. 

Puhelun muodostusaika mitataan aikana, joka kuluu siitä hetkestä, kun 
verkko vastaanottaa puhelun kohteen (B-tilaajan) viimeisen numeron (ti-
laajamerkinannossa), siihen hetkeen, kun puhelun soittaja (A-tilaaja) kuu-
lee varattu äänen, soitonmenoäänen tai vastaanottaa automaattivastaus-
merkin. Puhelun muodostusajan mittauksissa ei tule huomioida epäonnis-
tuneita puheluyrityksiä. 

Mittaus ja tilastointi tulee tehdä erikseen kansallisille ja kansainvälisille pu-
heluille. Tilastoinnista tulee ilmetä vähintään puhelun muodostusajan kes-
kiarvo sekunteina ja havaintojen määrä. 

Suositus 

Viestintävirasto suosittelee, että teleyritys mittaa ja tilastoi puhelun muo-
dostusaikaa säännöllisesti. 

Viestintävirasto suosittelee, että puhelun muodostusaika soitettaessa: 

• kiinteästä verkosta kiinteään verkkoon on enintään 3 sekuntia. 
• kiinteästä verkosta langattomaan verkkoon tai toisinpäin on enintään 5 

sekuntia. 
• langattomasta verkosta langattomaan verkkoon on enintään 7 sekuntia 

Viestintävirasto suosittelee, että teleyritys mitoittaa ja arvioi VoIP-
palvelujen puhelun muodostusaikaa sen mukaan, missä verkoissa ko. pal-
velua pääsääntöisesti tarjotaan. 
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Mikäli edellä luetellut arvot ylittyvät, Viestintävirasto suosittelee, että te-
leyritys käynnistää toimenpiteet selvittääkseen syyt puhelun muodostus-
ajan pitkään kestoon ja tarkoituksenmukaisin keinoin pyrkii tämän ajan ly-
hentämiseen. 

5.4 Valmius häiriötilanteiden selvittämiseen 

Valmiudella selvittää puhelunmuodostuksen epäonnistumiseen, puhelujen 
katkeamiseen ja epätäydelliseen purkautumiseen johtavien tilanteiden syyt 
varmistetaan, että teleyrityksellä on keinot ratkoa puhelinliikenteen toimin-
taa heikentävät tilanteet ja näin ollen edelleen parantaa yleisten puhelin-
palvelujensa luotettavuutta. 

Puhelunmuodostuksen epäonnistumisella tarkoitetaan tilannetta, jossa 
verkko on vastaanottanut tilaajalta puhelunmuodostukseen riittävän infor-
maation, mutta ei pysty muodostamaan puhelua jostain muusta kuin estos-
ta johtuen. 

Puhelujen katkeamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa puhelu on muodos-
tettu tilaajien välille, mutta puhelu katkeaa jostain verkon aiheuttamasta 
syystä johtuen. 

Epätäydellisellä purkautumisella tarkoitetaan tilannetta, jossa joko puhelun 
purkamiseen käytetyssä merkinannossa tapahtuu virhe tai puheyhteyden 
muodostukseen käytettyjä verkon resursseja jää varatuksi, vaikka mer-
kinannossa on välitetty kaikki purkamisen edellyttämät sanomat. 

Soveltaminen 

Teleyrityksellä tulee olla käytettävissä menetelmät ja välineet, joilla se voi 
puhelinliikenteen toimintaa heikentävien tilanteiden osalta toistaa tilantee-
seen johtaneen puhelutapauksen ja seurata puhelun merkinantoa sen eri 
vaiheissa selvittääkseen palvelun luotettavuuden ja laadun aleneman aihe-
uttajan. 

5.5 Suositukset yleisten puhelinpalvelujen laatuun vaikuttavista tekijöistä 

Tässä luvussa esitetään Viestintäviraston suositukset yleisten puhelinpalve-
lujen laatuun vaikuttavien tekijöiden tavoitearvoista, näiden mittaamisesta 
sekä laadun varmistamiseen käytettävistä mekanismeista. Suositusten tar-
koituksena on auttaa teleyrityksiä parantamaan tarjoamiensa yleisten pu-
helinpalvelujen laatua. 

 Suositus viiveestä ja viiveen vaihtelusta 5.5.1

Ihmiskorva havaitsee helposti äänensiirron viiveen ja viiveen lyhytkestoisen 
vaihtelun ja nämä tekijät vaikuttavatkin voimakkaasti käyttäjän kokemaan 
puhelinpalvelujen laatuun. 
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Viivettä syntyy esimerkiksi signaalin prosessoinnista ja koodauksesta. Mikä-
li yleisessä puhelinpalvelussa yhdensuuntainen viive kasvaa suureksi (yli 
100 ms), se alkaa vaikuttaa keskustelun dynamiikkaan. Toisin sanoen, mi-
käli viive kuulla puhelun toisen osapuolen vastaus kasvaa huomiokynnyk-
sen ylittäväksi, koetaan tämä voimakkaasti puheyhteyden laatua heikentä-
vänä tekijänä. 

Viiveen vaihtelua taas ilmenee pakettikytkentäisissä verkoissa ja se syntyy 
vastaanotettujen pakettien eriaikaisen saapumisen seurauksena. 

Viestintävirasto on päätynyt suositukseen velvoittavien määräysten sijaan, 
sillä velvoite voisi rajoittaa liiaksi puhelinpalvelujen toteuttamista esimer-
kiksi IP-tekniikalla langattomissa verkoissa.  

Viiveen ja viiveen vaihtelun vaikutuksia yleisten puhelinpalvelujen laatuun 
on käsitelty mm. ITU-T:n standardissa G. 114 [10], jota voidaan hyödyntää 
viiveen ja viiveen vaihtelun hallinnassa eri verkoissa. Oleellista on, että te-
leyritys tunnistaa tekijöiden vaikutukset käyttäjän kokemaan yleisen puhe-
linpalvelun laatuun ja huomioi ne verkko- ja järjestelmäsuunnittelussaan. 

Yhdensuuntaisen päästä päähän, eli käyttäjältä käyttäjälle, -viiveen arvois-
ta voidaan esittää seuraavaa [10]: 

• Yli 100 ms: Viive alkaa vaikuttaa keskustelun dynamiikkaan 
• Alle 150 ms: Hyväksyttävä yhdensuuntainen viive - käyttäjäkokemus 

on hyvä 
• 150–400 ms: Hyväksyttävä yhdensuuntainen viive, edellyttäen, että 

viiveen vaikutus puhelinpalvelun laatuun on käyttäjällä tiedossa 
• Yli 400 ms: Ei hyväksyttävä yhdensuuntainen viive - käyttäjäkokemus 

on huono 

Suositus 

Viestintävirasto suosittelee, että teleyritys suunnittelee viestintäverkkonsa 
ja yleiset puhelinpalvelunsa siten, että yhdensuuntainen päästä 
hän -viive ei ylitä arvoa 150 ms ja että päästä päähän -viiveen vaihtelu on 
alle 15 ms. 

Edellä esitetyt arvot on määritelty päästä päähän eli käyttäjältä käyttäjälle, 
jolloin puhelun välitykseen saattaa osallistua useita eri teleyrityksiä. Moni-
toimijaympäristössä todellisen käyttäjältä käyttäjälle viiveen ja viiveen 
vaihtelun mittaaminen ei välttämättä onnistu, mutta kunkin toimijan tulee 
hallinnoimissaan viestintäverkkojen ja -palvelujen komponenteissa mini-
moida yhdensuuntainen viive ja viiveen vaihtelu, jotta kokonaisuus yleisen 
puhelinpalvelun laadusta olisi tältä osin mahdollisimman hyvä. 

Viestintävirasto suosittelee, että teleyritys pyrkii vähentämään puhelinlii-
kenteelle sen omassa verkossa tai NNI (Network to Network Interface) -
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rajapinnassa tehtävien mediamuunnosten määrää mahdollisimman hyvän 
puhelinpalvelun laadun takaamiseksi. 

 Suositus kaiun hallinnasta 5.5.2

Yleisten puhelinpalvelujen käyttäjän kokemaan laatuun vaikuttaa voimak-
kaasti järjestelmässä esiintyvä kaiku. Kaikua syntyy esimerkiksi muunnok-
sessa kaksijohdinjärjestelmästä nelijohdinjärjestelmään tai päätelaitteessa 
heikon akustisen yhteensovittamisen seurauksena. Kaiku alentaa puhe-
linyhteyden laatua ja käyttäjän puheen kaikuminen takaisin puhujalle hei-
kentää käyttäjäkokemuksen laatua. Kaiku saattaa myös vaikuttaa verkossa 
siirrettäviin datapalveluihin. 

Tässä määräyksessä ei anneta teleyritykselle velvoitteita koskien yleisissä 
puhelinpalveluissa esiintyvää kaikua. Oleellista on, että teleyritys tunnistaa 
kaiun vaikutuksen käyttäjän kokemaan yleisten puhelinpalvelujen laatuun. 

Akustinen kaiunpoisto kuuluu päätelaitteen ominaisuuksiin ja näin ollen sitä 
ei ole tässä suosituksessa käsitelty. 

Suositus 

Viestintävirasto suosittelee, että yleisten puhelinpalvelujen tarjoamiseen 
käytettävissä viestintäverkoissa puhelinyhteyksien laadun varmistamiseen 
käytetään kaiun kumoajia (echo cancellor) kaiun poistajien (echo supres-
sor) sijaan. Kaiun kumoajien tulee täyttää ITU-T:n standardissa G.168 [11] 
esitetyt vaatimukset. 

Viestintävirasto suosittelee, että vikaantuneet kaiunkumoajat korjataan/ 
korvataan mahdollisimman nopeasti. Erityisesti tilanteissa, joissa teleyritys 
saa valituksia kaikuun liittyen joltain alueelta, teleyrityksen tulee tarkistaa 
ko. aluetta palvelevien keskusten kaiunkumoajien toiminta. 

Viestintävirasto suosittelee, että teleyritysten käyttämissä TDMoE-laitteissa 
(TDMoE=Time Division Multiplexing over Ethernet) Ethernet-kehykseen pa-
ketoitavien 2 Mbit/s yhteyksien kehysten kappalemäärä mitoitetaan siten, 
että asiakkaiden kokema kaiku ei lisäänny. 

Puhelinvaihteen keskusjohtojen osalta Viestintävirasto suosittelee liityntä-
teleyrityksen varmistavan, että käytettävästä siirtotekniikasta ei aiheudu 
sellaista viivettä, joka johtaisi koetun kaiun lisääntymiseen. Tämä saattaa 
johtaa siihen, että ainoa toimiva vaihtoehto on käyttää yhdysjohdoilla pe-
rinteisiä aikajakoisia siirtojärjestelmiä. 

Viestintävirasto suosittelee, että teleyritys käyttää Ethernet-linkin kummas-
sakin päässä kiinteätä full duplex -asetusta tai neuvotteluasetusta, jolla 
kummatkin päät automaattisesti asettavat itsensä full duplex -moodiin. 
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6 6 § Internetyhteyspalveluja koskevat erityisvaatimukset 

Tässä pykälässä määrätään kaikkia internetyhteyspalveluja koskevat vaa-
timukset. Internetyhteyspalvelun määritelmä on tekniikkariippumaton eli se 
kattaa niin kiinteät kuin langattomat internetyhteyspalvelut niiden tiedon-
siirtonopeudesta riippumatta. Internetyhteyspalvelun tarjoajia koskevat 
tämän pykälän ohella myös määräyksen 4 §:ssä annetut yleiset velvoitteet. 

Internetyhteyspalvelujen merkitys on kasvanut merkittävästi niin käyttäjien 
kuin yritystenkin toiminnan kannalta mutta palveluja tarjoavilla teleyrityk-
sillä ei ole välttämättä riittävää tietoa tarjoamiensa liittymien toiminnasta, 
mikä saattaa johtaa ylimitoitettuihin palvelulupauksiin tai siihen, että vir-
heitä ei havaita ja korjata. 

Asiakkaan kokemaan palvelun laatuun vaikuttaa myös useita teleyrityksen 
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevia seikkoja, kuten kiinteistön si-
säjohtoverkon laatu tai yhteyden yli käytettävän palvelun laatu ja suoritus-
kyky, esimerkiksi ruuhkautuneisuus. Siksi onkin tärkeää tunnistaa interne-
tyhteyspalvelun tarjoajan rooli ja vastuut ja erottaa nämä asiakkaan ja asi-
akkaan käyttämän palvelun tarjoajan vastuista palvelun toiminnassa. 

Internetyhteyspalvelua koskevat vaatimukset vaihtelevat voimakkaasti sen 
mukaan, millaisia sovelluksia käyttäjä yhteyden avulla haluaa käyttää. Alla 
on esitetty muutamia esimerkkejä tästä: 

• Kapasiteetti: verkkoselailu vaatii kapasiteettia vain hetkittäin − reaali-
aikaisen videokuvan katselu tai suurien tiedostojen lataaminen taas 
vaativat jatkuvaa kapasiteettia. 

• Viive: suurien tiedostojen siirtäminen ei välttämättä kärsi tiedonsiirron 
viiveestä − puhelinpalveluille viive ja viiveen vaihtelu taas ovat erittäin 
haitallisia palveluiden reaaliaikaisuuden vuoksi. 

• Pakettihävikki: reaaliaikaisen puheen laatu ei heikkene kohtuullisissa 
rajoissa pysyvästä pakettihävikistä − tiedostojen siirtoa taas pakettihä-
vikki hidastaa aina, koska paketteja joudutaan siirtämään useaan ker-
taan. 

Koska käyttäjätarpeet selvästi vaihtelevat, on perusteltua, että teleyrityk-
sellä on tietoyhteiskuntakaaren 110 §:n osoittamissa ja mahdollisen yleis-
palveluvelvollisuutensa rajoissa mahdollisuus tuotteistaa internetyhteyspal-
veluja. Tämä on tärkeää etenkin siksi, että valittu liityntäverkkotekniikka ja 
verkon mitoitus määrittelevät pitkälti palvelun laatutason. Nämä taas edel-
leen määrittelevät palvelun tuotantokustannukset ja myös tuotteen hinnan. 

Teleyrityksen täytyy kuitenkin pystyä täyttämään sopimusvelvoitteensa ja 
todentamaan, että näin on tapahtunut. Näitä asioita käsitellään tarkemmin 
luvuissa 6.1–6.4. 
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6.1 Valmius mitata internetyhteyspalvelun laatuparametreja 

Pykälässä annettu velvoite valmiudesta tarvittaessa mitata asiakkaalle tar-
jotun internetyhteyspalvelun laatuparametreja on perusteltu, jotta teleyri-
tys pystyy todentamaan mahdolliset asiakkaan liittymää koskevat virheti-
lanteet. Lisäksi Viestintävirasto on antanut kohdassa 6.5.2 suosituksen 
käyttäjille tarjottavasta mittauspalvelusta. 

Laadun mittaaminen on pääsääntöisesti keskittynyt vahvasti tiedonsiirtono-
peuden mittaamiseen, mikä jättää osan laatuongelmista kokonaan havait-
sematta. Siksi velvoitetta on laajennettu koskemaan myös muita yleisesti 
mitattavia ja käyttäjän kokeman laadun kannalta tärkeitä laatuparametre-
ja. Määräyksen vaatimus vastaa nyt Euroopan regulaattorien yhteistyöeli-
men BERECin raportissa [12] esitettyä suositusta.  

Soveltaminen 

Teleyrityksen on kyettävä mittaamaan tiedonsiirtonopeutta, viivettä, vii-
veen vaihtelua ja pakettihävikkiä. Liikkuvaan käyttöön toimitetuissa liitty-
missä mittausta ei tarvitse suorittaa asiakkaan liittymästä vaan mittaus 
voidaan tehdä tilastollisesti. Tämä tarkoittaa, että teleyrityksen on kyettävä 
mittaamaan langattoman viestintäverkon eri peittoaluepisteiden ja omassa 
verkossaan sijaitsevan mittauspisteen välisiä tiedonsiirtonopeuksia, joihin 
perustuen voidaan tilastollisesti arvioida asiakkaalle tarjotun internetyh-
teyspalvelun tiedonsiirtonopeutta ja muita määräyksessä mainittuja laatu-
parametreja. 

Tiedonsiirtonopeuden mittaus on kyettävä suorittamaan sekä nousevaan 
että laskevaan suuntaan ja tiedonsiirtonopeuden laskentaperusteena käyte-
tään UDP- tai TCP-protokollan hyötykuormaa. Mittaus tulee suorittaa ensisi-
jaisesti UDP-protokollalla eli laskentaperusteena on UDP-protokollan hyöty-
kuorma. 

Viiveellä tarkoitetaan yksisuuntaista viivettä [13], jota voidaan mitata myös 
kaksisuuntaisen viiveen (Round Trip Delay, RTD) [14] avulla jakamalla saa-
tu arvo kahdella. 

Viiveen vaihtelulla [15, 16] tarkoitetaan pakettien eriaikaista saapumista ja 
se voidaan mitata laskemalla suurin erotus pakettien siirtoon käytetyistä 
ajoista. 

Pakettihävikillä [17] taas tarkoitetaan siirron aikana kadotettujen pakettien 
suhdetta kaikkiin lähetettyihin paketteihin. 

6.2 Suorituskyvyn mittaaminen ja arviointi 

Momentin sanamuotoa ja sen perusteluja on täsmennetty aiempaan näh-
den. Momentin tarkoituksena on määrätä menettelyistä, joita hyödyntäen 
teleyritys voi varmistaa ennen internetyhteyspalvelusta tai sen tiedonsiirto-
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nopeuden nostosta sopimista, että sen verkko kykenee tarjoamaan palve-
lua sovitulla laadulla. Momentissa annetun velvoitteen mukaan teleyrityk-
sen on mitattava tai arvioitava internetyhteyspalvelun tarjontaan käyttä-
mänsä liityntäverkon suorituskykyä. Liityntäverkolla tarkoitetaan verkkoa, 
joka kytkee asiakkaat teleyrityksen runkoverkkoon. Liityntäverkko kattaa 
siten mm. tilaajayhteydet, laajakaistakeskittimet sekä tukiasemat. 

Momentilla ei velvoiteta teleyrityksiä toteuttamaan jatkuvia tai toistuvia 
mittauksia, vaan näistä määrätään määräyksen 4 §:ssä. Tämä momentti 
liittyy kiinteästi määräyksen 4 §:n 2 momenttiin, jossa on annettu teleyri-
tyksille velvoite kapasiteetin käyttöasteen seurannasta ja toimenpiteistä 
kapasiteetin turvaamiseksi, sekä tämän pykälän 3 momenttiin, jossa mää-
rätään xDSL-palveluiden tarjonnassa käytettävän liityntäverkon suoritusky-
vyn arvioimisesta liittymäkohtaisesti. 

Tämän velvoitteen tarkoituksena on, että teleyrityksillä olisi valmius verkon 
teknisen valvonnan tietojen hyödyntämiseen viestintäpalvelusopimuksia 
laadittaessa. Teleyritysten tarjoamat internetyhteyspalvelut eivät ole aina 
täyttäneet asiakkaan kanssa sovittua palvelun laatua. Matkaviestinverkossa 
tarjottavissa internetyhteyspalveluissa ongelmia on ollut erityisesti verkon 
peittoalueen ja tukiasemien kapasiteetin todellisen käytön arvioinnissa. 
Asiaan onkin syytä kiinnittää huomiota tilaajan kanssa laadusta ja ominai-
suuksista sovittaessa, eli esimerkiksi internetyhteyspalvelun mahdollistavan 
liittymän myyntihetkellä tai liittymän tiedonsiirtonopeutta muutettaessa. 
Teleyritysten on tunnettava verkkonsa suorituskyky, jotta asiakkaan kans-
sa ei sovita esimerkiksi liian korkeasta tiedonsiirtonopeudesta.  

Teleyrityksille on tässä määräyksessä jätetty myös mahdollisuus tehdä 
olettamia oman verkkonsa kyvystä tarjota sovittua palvelua asiakkaille. 
Esimerkiksi matkaviestinverkoissa liikkuvaan käyttöön tarjottujen interne-
tyhteyspalvelujen (mobiililaajakaista) täsmällisen palvelun laadun määritte-
ly ja mittaaminen on vaikeaa. Lisäksi kiinteissäkään verkoissa liittymän 
laadun mittaaminen ei aina ole mahdollista ilman kalliita erityisjärjestelyjä.   

Tämän muistion osan C kohdassa 1 on käsitelty internetyhteyspalvelujen 
laatua sopimusehtojen näkökulmasta. Kohdassa on kuvattu Viestintäviras-
ton laajakaistan tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälin kohtuullisuudesta an-
taman kannanoton keskeistä sisältöä tässä momentissa annetun velvoit-
teen kannalta sekä Viestintäviraston kohtuuttomina pitämiä eräitä muita 
ehtoja, jotka liittyvät palvelun laadusta sopimiseen. 

Soveltaminen 

Momentissa annettu vaatimus tarkoittaa, että internetyhteyspalveluita tar-
joavalla teleyrityksellä tulee olla käytössään menettelyt, joilla liityntäverkon 
suorituskykyä mitataan tai arvioidaan. Teleyrityksen on tunnettava liityntä-
verkkonsa kyky tarjota palvelua ennen asiakkaan kanssa palvelun laadusta 
ja ominaisuuksista sopimista. Teleyrityksen on joko mitattava liityntäverk-
konsa suorituskyky tai vaihtoehtoisesti se voi perustaa asiakkaan kanssa 
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sovittavan palvelun laadun verkon teknisiin ominaisuuksiin perustuvaan 
realistiseen arvioon. Arvion on kuitenkin oltava riittävän varovainen, jotta 
virhetodennäköisyys saadaan pidettyä mahdollisimman pienenä.  

Teleyrityksen on mahdollista mitata tai arvioida kiinteän verkkonsa kyky 
tarjota asiakkaalle tiettyä tiedonsiirtonopeutta. Vaatimuksen toteuttaminen 
arvioimalla on xDSL-liittymien osalta mahdollista esimerkiksi kupariyhtey-
den pituus- ja laatutietoja hyödyntäen, jos arviointimenetelmä on luotetta-
va ja epävarmuustekijät on pyritty ottamaan huomioon arviossa. Lisäksi 
arvioinnissa on syytä hyödyntää tämän pykälän 3 momentin (katso luku 
6.3) mukaisia esimerkiksi aiemmin samasta kiinteistöstä mitattuja kättely-
nopeuksia tai aiemmin mitattua toteutunutta tiedonsiirtonopeutta. Arvioin-
nissa voidaan käyttää myös muita mitattuja laatuparametreja kuten sig-
naalikohinasuhdetta, vaimennuksia ja lähetystehoa. 

Esimerkiksi kuitu kotiin (FTTH)-, Ethernet- ja kaapelimodeemiliittymien 
osalta liityntäverkon suorituskykyä on mahdollista arvioida suoraan teknii-
kan mahdollistamien tiedonsiirtonopeuksien pohjalta, kunhan palveluun 
vaikuttavien verkkoelementtien ja yhteyksien kapasiteetin riittävyydestä 
pidetään huolta mm. 4 §:n 2 momentissa tarkoitetuilla mittauksilla. 

Matkaviestinverkoissa teleyrityksen on arvioitava verkon peittoaluetta ja 
saavutettavissa olevaa tiedonsiirtonopeutta. Tämä arviointi tehdään yleen-
sä verkon peittoalueen simuloinneilla. Teleyrityksen on syytä kiinnittää eri-
tyistä huomiota simulointitulosten todenmukaisuuteen, mitä voidaan paran-
taa mm. teleyrityksen tai sen asiakkaiden tekemillä mittauksilla. 

6.3 xDSL-palveluiden tarjontaan käytettävän tilaajaverkon suorituskyvyn 
arvioiminen 

Teleyritysten tarjoamat internetyhteyspalvelut eivät ole aina täyttäneet 
asiakkaan kanssa sovittua palvelun laatua. Asiaan onkin syytä kiinnittää 
huomiota asiakkaan kanssa laadusta ja ominaisuuksista sovittaessa eli esi-
merkiksi internetyhteyspalvelun mahdollistavan liittymän myyntihetkellä tai 
liittymän tiedonsiirtonopeutta muutettaessa. Ongelmia on kiinteiden verk-
kojen osalta esiintynyt erityisesti xDSL-liittymissä. Vaikka näiden kupariyh-
teyksiä hyödyntävien liittymien määrä vähenee uusiin teknologioihin siirryt-
täessä, on oletettavissa, että näitä tekniikoita tullaan käyttämään vielä pit-
kään. 

Teleyritykset mittaavat jo laajasti kättelynopeutta tai liittymän todellista 
tiedonsiirtonopeutta tarjoamistaan xDSL-liittymistä. Asiaan on kuitenkin 
haluttu kiinnittää erityistä huomiota, sillä mittauksista saadaan helposti tie-
toa liittymien todellisesta laadusta, ja tätä tietoa on mahdollista käyttää 
niin ongelmatilanteiden selvittämisessä kuin uusien liittymien myynnissä, 
jotta esimerkiksi samaan kiinteistöön ei anneta katteettomia nopeuslupa-
uksia. 
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Teleyrityksen on mahdollista puuttua mittaustulosten avulla myös oma-
aloitteisesti tilanteisiin, joissa asiakkaalle annettua palvelulupausta ei voida 
täyttää ja asiakkaalle olisi pitänyt myydä hitaampi liittymä. Tämä on tärke-
ää myös siksi, että usein hitaampi xDSL-liittymä on liian nopeaksi provisioi-
tua liittymää vakaampi. 

Soveltaminen 

Määräyksen mukaan teleyrityksen on mitattava ja seurattava liittymäkoh-
taisesti xDSL-liittymän kättelynopeutta tai toteutunutta tiedonsiirtonopeut-
ta. Määräyksessä ei määritellä tarkemmin, miten mittaaminen ja seuranta 
on toteutettava, ja teleyritys voi päättää asiasta itse sen mukaan, mikä on 
tarjotun palvelun kannalta tarkoituksenmukaista. 

Suositus 

Viestintävirasto suosittelee, että mittaus ja seuranta tehdään liittymän toi-
mittamisen yhteydessä tai pian sen jälkeen, ja että tulosta verrataan asiak-
kaalle provisioituun tiedonsiirtonopeuteen. Näin viestintäpalvelussa mah-
dollisesti oleva virhe saadaan heti havaittua ilman, että asiakkaan tarvitsee 
ensin reklamoida asiasta. 

6.4 Resolverinimi-, pääsynhallinta- ja DHCP-palvelu 

Resolverinimi-, pääsynhallinta- ja DHCP-palvelut ovat olennainen osa inter-
netyhteyspalvelun toimintaa ja teleyrityksen tulee pitää erityisesti huolta 
myös näiden palvelujen suorituskyvystä ja laadusta. 

Resolverinimipalvelulla tarkoitetaan DNS (Domain Name System)- eli nimi-
palvelun osaa, jonka tehtävänä on etsiä vastaukset nimipalvelukyselyihin. 
Käytännössä tämä tarkoittaa muunnosta verkkonimestä IP-osoitteeksi. 

Pääsynhallintapalvelulla tarkoitetaan erillistä palvelua, jonka avulla säädel-
lään käyttäjien pääsyä verkkoon. Käytännössä tämä tarkoittaa käyttäjän 
tunnistamista ja käyttöoikeuksien hallintaa. 

DHCP-palvelulla tarkoitetaan DHCP-protokollalla toteutettua palvelua, jota 
käytetään tyypillisesti IP-osoitteen ja muiden asetusten, kuten nimipalveli-
men ja oletusyhdyskäytävän määrittämiseen verkkoon kytkeytyville tieto-
koneille. 

Pykälässä annetun velvoitteen tavoitteena on, että teleyritys mittaa kyseis-
ten palvelujen vastausaikoja ja kykenee mittaustulosten perusteella puut-
tumaan mahdollisiin ongelmatilanteisiin sekä voi suunnitella palvelujen ka-
pasiteettitarvetta. Vastausajalla tarkoitetaan aikaa, jonka käyttäjä odottaa 
vastausta palvelimelle lähettämäänsä kyselyyn. 

Määräyksessä velvoitetaan myös, että teleyrityksellä on valmius tilastoida 
tietoja vastausajoista. Tällä varmistetaan, että Viestintävirasto voi pyytää 
teleyritystä tietyllä ajalla tilastoimaan suorittamiensa mittausten tulokset ja 
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näin ollen virasto saa tietoa velvoitteen mukaisten palvelujen vastausajois-
ta ja teleyrityksen suorittamasta vastausaikaseurannasta. 

Mahdollisten hälytysten toteutus ja mittaustulosten seurantasykli on ollut 
perusteltua jättää teleyrityksen itsensä päätettäväksi. 

Soveltaminen 

Tarjoamiensa resolverinimi-, pääsynhallinta- ja DHCP-palvelujen vastausai-
kaa seuratakseen teleyrityksen tulee mitata, millä keskimääräisellä ajalla 
näiden eri palvelujen käytön mahdollistaville palvelimille tuleviin kyselyihin 
vastataan. 

Vastausaikojen mittaus voidaan suorittaa automaattisesti liikennestatistii-
kan (esim. SNMP) avulla tai testiyhteyksin. Seurannan tulee mahdollisim-
man luotettavasti kuvata käyttäjän kokemaa vastausaikaa. 

Valmiudella mittaustulosten tilastointiin tarkoitetaan, että teleyrityksellä on 
valmiit mekanismit, joiden avulla se voi tilastoida tarvittaessa (esimerkiksi 
erillisestä pyynnöstä) tietyltä ajanjaksolla saatavat mittaustulokset. 

Suositus 

Viestintävirasto suosittelee, että teleyritys asettaa tarjoamiensa resolveri-
nimi-, pääsynhallinta- ja DHCP-palvelujen vastausajoille tavoitteelliset 
enimmäisarvot. Mikäli teleyritys havaitsee mitattujen vastausaikojen ylittä-
vän selvästi tai säännöllisesti tavoitteiksi asetetut vastausajat, teleyrityksen 
tulee selvittää ylityksen syyt ja ryhtyä toimenpiteisiin vastausajan pienen-
tämiseksi. 

6.5 Suositukset internetyhteyspalvelujen tarjontaan 

Tässä luvussa esitetään Viestintäviraston suositukset internetyhteyspalve-
lujen tarjontaan. Suositusten tarkoituksena on auttaa teleyrityksiä paran-
tamaan tarjoamiensa internetyhteyspalvelujen laatua ja käyttäjäkokemus-
ta. 

 Suositus internetyhteyspalveluun vaikuttavien komponenttien käytettävyydestä 6.5.1

Internetyhteyspalvelun saatavuuteen vaikuttavien viestintäverkkojen 
ja -palvelujen komponenttien käytettävyyden mittaus- ja tilastointisuosi-
tuksella pyritään varmistamaan, että internetyhteyspalvelujen välitykseen 
käytettävät viestintäverkon ja -palvelujen komponentit mahdollistavat in-
ternetyhteyspalvelujen mahdollisimman katkeamattoman saatavuuden. 

Käytettävyyden seurannan suosituksen tarkoituksena on auttaa teleyrityk-
siä pitämään huolta verkkonsa laadusta. Lisäksi se auttaa teleyrityksiä pai-
kantamaan ja korjaamaan mahdollisia vian aiheuttajia ennakkoon. 

Suositus 
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Viestintävirasto suosittelee, että teleyritys mittaa säännöllisesti tarjoaman-
sa internetyhteyspalvelun saatavuuteen vaikuttavien, hallinnassaan olevien 
viestintäverkkojen ja -palvelujen komponenttien todellista käytettävyyttä. 
Tämä tarkoittaa, että myös ennalta ilmoitetussa huoltoikkunassa tehdyistä 
huoltotoimenpiteistä aiheutuneet katkokset tulee laskea käytettävyyslu-
kuun mukaan. Kuitenkin, jos komponentin varmennus huolehtii internetyh-
teyspalvelun katkeamattomasta toiminnasta, ei käytettävyyteen luonnolli-
sesti aiheudu laskua. Jos taas komponentin varmennuskin pettää, näkyy se 
myös käytettävyyslukemassa. Käytettävyyden seurannalla pyritään arvioi-
maan nimenomaan käyttäjälle näkyviä internetyhteyspalvelun häiriöitä ja 
käytettävyyden alenemia mutta käytettävyyden mittaustapa on kompo-
nenttikohtainen. 

Viestintävirasto suosittelee, että teleyritys pyrkii varmistamaan, että sen 
hallinnassa olevien ja internetyhteyspalvelun toimintaan vaikuttavien vies-
tintäverkkojen ja -palvelujen komponenttien käytettävyys on vähintään 
99,9 % vuoden tarkkailujaksolla. Mikäli tähän käytettävyystasoon ei pääs-
tä, Viestintävirasto suosittelee, että teleyritys selvittää syyt tähän ja laatii 
toimintasuunnitelma, jonka avulla suositeltu käytettävyystaso jatkossa 
saavutetaan. 

 Suositus käyttäjille tarjottavasta mittauspalvelusta 6.5.2

Loppukäyttäjien internetin yli käyttämät palvelut eivät välttämättä anna oi-
keaa kuvaa palveluntarjoajan käyttäjälle tarjoaman internetyhteyspalvelun 
laadusta tai tiedonsiirtonopeudesta. Siksi onkin tärkeää, että käyttäjien 
saatavilla on luotettava mittauspalvelu, josta saatuihin tuloksiin käyttäjä 
voi myös luottaa.  

Tämän suosituksen ohella teleyrityksillä on määräyksen 6 §:n 1 momentin 
nojalla oltava valmius kyetä mittaamaan toimitetun internetyhteyspalvelun 
laatua. 

Viestintävirasto on kannanotossaan laajakaistan tiedonsiirtonopeuden vaih-
teluvälin kohtuullisuudesta [18] suosittanut teleyrityksiä määrittelemään 
sopimusehdoissaan, miten käyttäjä tai teleyritys voi todentaa sovitun tie-
donsiirtonopeuden toteutumisen ja millä tavalla toteutetut mittaustulokset 
oikeuttavat teleyrityksen näkemyksen mukaan vetoamaan palvelun mah-
dolliseen virheeseen. Olisikin tärkeää, että käyttäjille tiedotetaan myös mit-
tauspalvelun yhteydessä, millaiset mittaustulokset voivat merkitä palvelun 
virhettä ja miten käyttäjien tulisi tällöin toimia. 

Suositus 
 

Viestintävirasto suosittelee, että internetyhteyspalvelun tarjoajat tarjoavat 
asiakkailleen mittauspalvelun, jonka avulla asiakas voi itse todentaa liitty-
mänsä sen hetkisen todellisen tiedonsiirtonopeuden, viiveen [13, 14], vii-
veen vaihtelun [15, 16] ja pakettihävikin [17]. Palveluntarjoaja voi myös 
suositella kolmannen tarjoamaa mittauspalvelua.  
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Viestintävirasto suosittelee, että internetyhteyspalvelun tarjoajat tiedotta-
vat käyttäjilleen tällaisesta mittauspalvelusta ja siitä, miten mittaustulokset 
oikeuttavat teleyrityksen näkemyksen mukaan vetoamaan palvelun mah-
dolliseen virheeseen. 

Viestintävirasto suosittelee, että palvelu mittaa liittymän tiedonsiirtonope-
utta sekä nousevaan että laskevaan suuntaan ja että mittauksessa tiedon-
siirtonopeuden laskentaperusteena käytetään UDP- tai TCP-protokollan 
hyötykuormaa ja mittaus suoritetaan ensisijaisesti käyttäen UDP-
protokollaa. 

Viestintävirasto suosittelee, että teleyritys kuvaa käyttäjille mittauspalve-
lussa käytetyn mittausmenetelmän ja mitattavat parametrit, jotta käyttäjän 
on mahdollista arvioida mittauspalvelun luotettavuutta ja mittaustulosten 
vertailukelpoisuutta mahdollisiin muihin mittauksiin nähden. 

7 7 § Televisiopalveluja koskevat erityisvaatimukset 

Tässä pykälässä annetaan vähimmäisvelvoitteet televisiopalvelujen välittä-
miseen käytettävien DVB-T-, DVB-T2 ja DVB-C-verkkopalvelujen kanava-
kohtaisen lähetysvirran keskimääräisestä käytettävyydestä, laatuun vaikut-
tavien teknisten ominaisuuksien seurannasta ja palvelun laadun mittauksis-
ta sekä televisioverkon lähettimien keskimääräisestä käytettävyydestä. Py-
kälässä annetaan myös vaatimukset IPTV-palveluiden käytettävyyden seu-
rantaan. Määräyksessä velvoitetaan myös tilastoimaan tietoja näistä. 

Tämän pykälän velvoitteiden soveltamisalaa on rajattu määräyksen 2 pykä-
lässä. Soveltamisalan rajausta on käsitelty tämän dokumentin luvun ala-
kohdassa "Määräyksen soveltamisalan rajaukset televisiopalveluiden osal-
ta". 

Käyttäjän kokemaan televisiopalvelujen laatuun vaikuttaa useita eri tekijöi-
tä − esimerkiksi palvelun saatavuus (peittoalue, signaalitaso, jne.), kuvan 
ja äänen laatu sekä tekstitys, joista kullakin on edelleen useita eri laa-
tuominaisuuksia. Laatutekijöiden suuren määrän lisäksi, televisiopalvelujen 
toimitusketjuun osallistuu useita eri osapuolia, jolloin kokonaislaadun var-
mistaminen edellyttää suunnitelmallista yhteistoimintaa. 

7.1 Televisioverkon lähettimien käytettävyys 

Velvoitteen tarkoituksena on, että televisiopalvelujen tarjoamiseen käytet-
tävät DVB-T- ja DVB-T2-verkkopalvelun lähettimet toimivat mahdollisim-
man luotettavasti. Lähettimien käytettävyyden seurannalla DVB-T- ja DVB-
T2-verkkopalvelun tarjoaja pystyy seuraamaan lähetysverkon toimivuutta 
ja laatua.   

Soveltaminen 
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Käytettävyydellä tarkoitetaan lähettimen käyttökunnossa olevan ajan suh-
detta kalenteriaikaan.   

Määräyksen mukaan epäkäytettävyydeksi lasketaan aika, jolloin lähettimen 
lähetysteho on laskenut yli 3 desibeliä alle normaalin lähetystehon. Käytet-
täessä huoltolähetintä, esimerkiksi pahoin vioittuneen lähettimen korjauk-
sen ajan, epäkäytettävyydeksi lasketaan aika, jolloin lähetysteho on yli 6 
desibeliä alle normaalin lähettimen tehon. 

Päälähettimien käytettävyys tilastoidaan kuukausittain kuuden kuukauden 
liukuvana keskiarvona kaikista päälähettimistä. Vastaavasti täytelähettimi-
en käytettävyys tilastoidaan kuukausittain kuuden kuukauden liukuvana 
keskiarvona kaikista täytelähettimistä. Toisin sanoen, käytettävyysprosentit 
lasketaan edellisten kuuden kuukauden mittausten perusteella keskiarvona 
kaikista DVB-T- ja DVB-T2-verkkopalvelun lähettimien käytettävyyksistä 
pää- ja täytelähettimille erikseen. 

Suositus 

Viestintävirasto suosittelee, että DVB-T- ja DVB-T2-verkkopalvelun tarjoaja 
julkaisee esimerkiksi verkkosivuillaan pykälässä annetun velvoitteen mu-
kaiset lähettimien käytettävyysmittaustulokset. Samassa yhteydessä voi 
halutessaan tuoda esille myös sen, mikä osa epäkäytettävyydestä johtuu 
ennalta suunnitelluista huoltokatkoista. 

7.2 DVB-T- ja DVB-C-verkkopalvelun kanavakohtaisen lähetysvirran käy-
tettävyys 

Määräyksen 6.2 §:ssä on annettu velvoitteet DVB-T- ja DVB-T2-
verkkopalvelun ja 6.3 §:ssä DVB-C-verkkopalvelun televisiokanavakohtai-
sen lähetysvirran käytettävyydestä. 

Velvoitteen tarkoituksena on, että televisiopalvelujen tarjoamiseen käytet-
tävät DVB-T-, DVB-T2- ja DVB-C-verkkopalvelut toimivat mahdollisimman 
luotettavasti ja käyttäjät voivat mahdollisimman keskeytyksettä käyttää te-
levisiopalveluja. Käytettävyysvaatimuksen on katsottu soveltuvan tähän 
tarkoitukseen parhaiten, sillä se mahdollistaa seurannan televisiopalvelu-
kohtaisesti ja huomioi käyttäjäkokemuksen tärkeyden. Lisäksi toimijoita ja 
viranomaista varten pystytään kokoamaan kanavakohtaisista tiedoista tar-
vittaessa myös kanavanippukohtaista tietoa. 

Velvoitteen tarkoituksena on myös se, että käytettävyyden seuraaminen 
auttaa pitämään huolta DVB-T-, DVB-T2- ja DVB-C-verkkopalvelujen laa-
dusta. Lisäksi se auttaa paikantamaan ja korjaamaan mahdollisia vian ai-
heuttajia ennakkoon. 

DVB-C-verkkopalvelussa velvoite koskee vain tietoyhteiskuntakaaren 227 
§:ssä tarkoitettuja ohjelmistoja ja niihin liittyviä oheis- ja lisäpalveluja eli 
nk. siirtovelvoitteen alaisten sisältöjen siirtämistä. DVB-T- ja DVB-T2-
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verkkopalvelussa velvoite koskee kaikkia toimiluvanvaraisia ohjelmistoja ja 
niihin liittyviä oheis- ja lisäpalveluja. Asiaa on käsitelty tarkemmin luvussa 
2. 

Soveltaminen 

Velvoitetta sovelletaan kaikkiin DVB-T- ja DVB-T2-verkkopalveluihin. Kaa-
pelitelevisioverkoissa velvoitetta sovelletaan ainoastaan sellaisiin DVB-C-
verkkopalveluihin, joihin on liittynyt yhteensä yli 4000 asuntokuntaa ja yri-
tystä. Määritelmä on sama, jolla Viestintävirasto on kerännyt markkinatie-
toja KTV-liittymien määrästä. 

Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti 
asuvat henkilöt. Lukumäärä lasketaan tehtyjen kaapelitelevisiosopimusten 
mukaan kuitenkin siten, että jos sopimuksesta ilmenee sopimukseen piiriin 
kuluvien asuntokuntien lukumäärä, ilmoitetaan tämä lukumäärä.  

Soveltamisalan rajauksella on tarkoitus vapauttaa pienimmät kaapelitelevi-
sio-operaattorit velvoitteen piiristä. Käytännössä velvoite merkitsee sitä, 
että DVB-C-verkkopalvelujen tarjoajien on seurattava asiakasmääriä ja 
käynnistettävä mittaukset viimeistään siinä vaiheessa, kun DVB-C-
verkkopalveluun liittyneiden asuntokuntien ja yritysten yhteenlaskettu 
määrä ylittää 4000. 

DVB-T-verkkopalvelun ja DVB-T2-verkkopalvelun kanavakohtaisen lähetys-
virran käytettävyyden mittaus suoritetaan valtakunnallisten ja alueellisten 
kanavanipun koostamiseen käytettävien multipleksointijärjestelmien jäl-
keen. Samaa mittaustapaa tulee seurata myös mitattaessa päälähe-
tinasemien lähetettä RF-signaalista. Täytelähettimien käytettävyyden mit-
taamiseen käytetään lähettimen tilasta kertovia valvontatietoja. 

DVB-C-verkkopalvelun kanavakohtaisen lähetysvirran käytettävyyden to-
dentaminen suoritetaan Superpäävahvistimen tai muiden päävahvistimien 
QAM-modulaattoreiden lähtöpisteistä. 

DVB-T- ja DVB-T2-verkkopalvelussa käytettävyyden seurannassa tulee 
huomioida koodaus, multipleksointi, mahdollinen uudelleen multipleksointi 
(ns. remultipleksointi) ja lähetysvirran siirto, eli tilanteet, joissa lähetin on 
päällä, mutta signaali ei siirry. DVB-C-verkkopalvelussa huomioidaan edel-
listen lisäksi vahvistimien käytettävyys eli toimivuus. 

DVB-T-verkkopalvelun, DVB-T2-verkkopalvelun ja DVB-C-verkkopalvelun 
kanavakohtaisen lähetysvirran käytettävyyden mittaus koostuu kolmesta 
eri tekijästä: 

1. kanavanipun käytettävyys, 
2. kanavan käytettävyys ja 
3. ohjelmatietojen käytettävyys. 
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Koko kanavanipun käytettävyyden alenemaksi lasketaan: 

• DVB-C-verkkopalvelussa aika, jolloin Superpäävahvistin tai muu 
päävahvistin on epäkäytettävässä tilassa. 

• Aika, jolloin lähetteeseen kohdistuu ETSIn standardin TR 101 290 
[19] prioriteetin 1 mukainen, koko kanavanipun dekoodaamisen 
estävä häiriö, jollaisia ovat TS Sync Loss, Sync Byte Error ja PAT 
Error. 

 
Kunkin kanavan käytettävyyden alenemaksi aika, jolloin: 

• televisiopalvelun video tai ensisijainen audio puuttuu lähetteestä, 
• televisiopalvelun videoon tai ensisijaiseen audioon kohdistuu ET-

SIn standardin TR 101 290 [19] mukainen PID Error tai 
• lähetteessä on ETSIn standardin TR 101 290 [19] prioriteetin 1 

mukainen, kyseiseen televisiopalveluun kohdistuva häiriö, jollaisia 
ovat PMT Error ja Continuity Error. 

 
Ohjelmatietoihin (Service Information, SI) kohdistuvia epäkäytettävyysai-
koja seurataan mittaamalla lähetteestä seuraavien komponenttien ja para-
metrien käytettävyyttä: 

• Network Information Table (NIT), 
• Service Description Table (SDT) ja 
• Event Information Table (EIT). 

 
Kanavakohtaisen lähetysvirran käytettävyys lasketaan edellisten käytettä-
vyyden alenemien seurannan perusteella televisiokanavakohtaisesti huomi-
oiden kanavanippukohtaiset, kanavakohtaiset ja ohjelmatietoihin liittyvät 
epäkäytettävyysajat. 
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Sekä DVB-T-, DVB-T2- että DVB-C-verkkopalvelun kanavakohtaisen lähe-
tysvirran käytettävyys tilastoidaan kuukausittain kuuden kuukauden liuku-
vana keskiarvona. Tämä tarkoittaa, että käytettävyysprosentti lasketaan 
edellisten kuuden kuukauden mittauksen perusteella keskiarvona kuhunkin 
kanavaan kohdistuneista epäkäytettävyysajoista. 

Käytettävyysmittauksessa ei huomioida lyhytkestoisia virhetilanteita, jotka 
syntyvät muutettaessa kanavanipun sisältöä tai järjestelmien toisiaan var-
mentavien komponenttien välisistä signaalireitinvaihdoista. Käytettävyys-
mittauksessa ei myöskään huomioida käytettävyyden alenemia, jotka joh-
tuvat muusta kuin verkkopalvelun tarjoajasta johtuvasta syystä. 
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Suositus 
Viestintävirasto suosittelee, että DVB-T-, DVB-T2- ja DVB-C-verkkopalvelun 
tarjoajat julkaisevat esimerkiksi verkkosivuillaan pykälässä annetun velvoit-
teen mukaiset käytettävyysmittaustulokset säännöllisesti. 

7.3 IPTV-palvelun käytettävyyden seuranta 

Määräyksen 7.4 §:ssä on annettu IPTV-palvelun laadun seurantaa koskevat 
vaatimukset. Velvoitteen mukaan IPTV-palvelun, jota käyttää yli 4000 tilaa-
jaa, keskimääräisen käytettävyyden on palvelimilla kuuden kuukauden liu-
kuvana keskiarvona oltava vähintään 99,5 %. Käytettävyyslukema on tilas-
toitava kuukausittain. 

Soveltaminen 
 

Velvoitetta sovelletaan ainoastaan sellaisiin IPTV-palveluihin, joilla on yli 
4000 tilaajaa. Soveltamisalan rajauksella on tarkoitus vapauttaa pienimmät 
toimijat velvoitteen piiristä. Käytännössä velvoite merkitsee sitä, että IPTV-
palvelujen tarjoajien on seurattava asiakasmääriä ja käynnistettävä mitta-
ukset viimeistään siinä vaiheessa, kun IPTV-palvelun tilaajamäärä ylittää 
4000. 

Määräys ei ota kantaa siihen, missä verkon pisteestä mittaus tulee suorit-
taa. IPTV-palvelujen tarjoajille on jätetty vapaus suunnitella parhaaksi kat-
somansa järjestely käytettävyysmittauksille. Käytettävyyden seuranta voi-
daan suorittaa esimerkiksi viimeisestä salaamattomasta, kokonaan verkko- 
tai palveluyrityksen hallinnasta olevasta pääsignaalin mittauspisteestä oh-
jelmapäävahvistimella. Käytetyt mittausjärjestelyt tulee dokumentoida, ku-
ten määräyksen 11 §:ssä edellytetään. 

7.4 Palvelun komponenttien seuranta 

Määräyksen 7.5 §:ssä on annettu DVB-T-, DVB-T2- tai DVB-C-
verkkopalvelua tarjoaville yrityksille ja IPTV-palveluja tarjoaville yrityksille 
velvoite valvoa hallinnoimiensa viestintäverkon tai -palvelun komponenttien 
toiminnan vaikutuksia televisiopalvelun palvelukomponentteihin.  Velvoit-
teella varmistetaan, että eri viestintäverkkojen ja -palvelujen komponent-
tien toiminta mahdollistavat laadukkaan televisiopalvelun toimittamisen 
loppukäyttäjälle. Velvoite koskee DVB-T-, DVB-T2- tai DVB-C-
verkkopalvelua tarjoavien yritysten ja IPTV-palveluja tarjoavien yritysten 
hallinnoimia viestintäverkon tai -palvelun komponentteja. Alihankinnalla ei 
ole velvoitteen suhteen merkitystä eli seurantaa on tehtävä myös niistä 
viestintäverkon tai -palvelun komponenteista, joita toteutetaan alihankinta-
na. 

Määräyksen velvoite on DVB-C-verkkopalvelun ja IPTV:n osalta rajattu 
koskemaan vain tämän määräyksen 2 §:n 3 momentissa mainittuja ohjel-
mistoja ja niihin liittyviä oheis- ja lisäpalveluja. Näitä ohjelmistoja ovat tällä 
hetkellä Yle TV1, Yle TV2, Yle Fem, Yle Teema, Yle TV1 HD, Yle TV2 HD ja 
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Yle Fem HD (kanavanipun UHF D tai kanavanipun VHF A näkyvyysalueilla), 
MTV3 ja Nelonen. DVB-T- ja DVB-T2-verkkopalvelun osalta velvoite koskee 
kaikkia siirrettäviä ohjelmistoja ja niihin liittyviä oheis- ja lisäpalveluja, 
paitsi tietoyhteiskuntakaaren 9 §:n 1 momentin tarkoittamaa enintään 
kolme kuukautta kestävää digitaalista televisiotoimintaa tai 6 §:n 3 mo-
mentin tarkoittamaa televisiotoimintaa, johon ei tarvita toimilupaa. Vaati-
mukset koskevat myös palveluyritystä eli ohjelmistotoimijaa siltä osin, kuin 
pykälässä mainitut komponentit ovat sen hallinnassa tai se voi vaikuttaa 
näiden komponenttien toimivuuteen. Tätä soveltamisalan rajausta on käsi-
telty tarkemmin määräyksen 2 §:ssä ja tämän muistion luvussa 2. 

Vaatimukset koskevat luonnollisesti vain viestintäpalveluksi katsottavaa oh-
jelmistojen ja palvelujen jakelua ja tarjolla pitoa, ei itse sisältöjä. 

Ääni- ja tekstityspalvelujen tarjoamisesta säädetään tietoyhteiskuntakaaren 
211 §:ssä. Sääntelyn tavoitteena on lisätä näkö- ja kuulovammaisille tar-
koitettuja ääni- ja tekstityspalveluja kaupallisilla ja julkisen palvelun televi-
siokanavilla. 

Velvollisuus ääni- ja tekstityspalvelujen tuottamiselle asetetaan ohjelma-
toimijalle. DVB-T-, DVB-T2- ja DVB-C-verkkopalvelun tarjoajille sekä IPTV-
palveluja tarjoavilla yrityksillä on kuitenkin erittäin tärkeä rooli siinä, että 
ääni- ja tekstityspalvelut toimivat luotettavasti ja ovat näkö- ja kuulovam-
maisten käytettävissä. Komponenttikohtaisella seurannalla pystytään huo-
mioimaan myös tällaisten ääni- ja tekstityspalveluiden käytettävyys. 

Soveltaminen 
 

Velvoite merkitsee sitä, että toimijoiden on seurattava vaikutuksia kaikkien 
eroteltavissa olevien televisiopalvelun palvelukomponenttien osalta. DVB-T- 
DVB-T2 ja DVB-C-verkoissa näitä komponentteja ovat vähintään kuva-, 
ääni- ja PCR- eli ajastuskomponentit sekä mahdollisesti tekstitys-, EPG- ja 
teksti-tv-komponentit, mikäli niitä televisiopalvelun toimitusketjuun kuuluu. 
IPTV-palveluissa ei välttämättä pystytä erottelemaan kaikkia edellä luetel-
tuja komponentteja. IPTV-palvelussa ei esimerkiksi siirretä erikseen EPG-
komponenttia. IPTV-palveluja tarjoavien yritysten on seurattava niitä kom-
ponentteja, joita se pystyy erottelemaan. 

Annettu velvoite tarkoittaa, että verkko- tai palveluyrityksellä on oltava 
teknillistaloudellisesti tarkoituksenmukaiset valvonta- ja mittalaitteet sekä 
menetelmät havaita mahdollisia ongelmia viestintäverkkonsa 
tai -palvelunsa komponenttien toiminnassa, mikäli ne heikentävät televisio-
palvelun eri palvelukomponenttien (toimintaa ja laatua). 

Tarkoituksenmukaisuudella tarkoitetaan, että verkko- tai palveluyrityksen 
tulee itse arvioida millä menetelmillä se riittävän luotettavasti voi havaita 
hallinnoimiensa viestintäverkon tai -palvelun komponenttien mahdollisesti 
aiheuttamat heikennykset televisiopalvelun laadussa. Näillä havainnoilla 
verkko- tai palveluyritys taas pystyy puuttumaan hallinnassaan olevien 
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viestintäverkon- ja -palvelun komponenttien toiminnasta aiheutuviin on-
gelmiin televisiopalvelujen eri palvelukomponenttien toiminnassa. 

7.5 Videokomponenttien kapasiteetin käytön seuranta 

Koska käytettävissä olevalla kapasiteetilla on suuri vaikutus kuvan laatuun, 
7 §:n 6 momentissa annetulla velvoitteella halutaan varmistaa, että kapasi-
teetin käyttöä seurataan säännöllisesti DVB-T- ja DVB-T2-
verkkopalveluissa. Videokomponentin kapasiteetin seuranta on nimen-
omaan tärkeintä, koska muut televisiopalvelujen komponentit ovat kiinteitä 
lähetyksen aikana. 

Velvoitteen tarkoituksena on saada tietoa kapasiteetin riittävyydestä ja oh-
jata toimijoita yhteistoimintaan multipleksin hallinnassa. 

Soveltaminen 

Kapasiteetin käyttöä seurataan palvelu- eli kanavakohtaisesti näytteistä-
mällä kunkin palvelun eli kanavan videon bittinopeus 10 minuutin välein. 

Kapasiteetin käyttö tilastoidaan kuukausittain palvelu- eli kanavakohtaisesti 
videon bittinopeuden ja ajan suhteena. Lisäksi tilastoidaan kunkin palvelun 
eli kanavan videon bittinopeuden kuukauden keskiarvo ja keskiarvo ohjel-
ma-ajoittain (Business time, Prime time ja Night time). Koska eri ohjelma-
ajoille ei ole virallista määritelmää, ovat tässä määräyksessä vuorokausit-
tain: 

• Business time kello 6.00–18.00 välinen aika, 
• Prime time kello 18.00–23.00 välinen aika ja 
• Night time kello 23.00–6.00 välinen aika. 

 
7.6 DVB-C-verkkopalvelun laatu ja suorituskyky 

DVB-C-verkkopalvelun laadun ja suorituskyvyn vaatimukset on esitetty 
standardissa IEC 60728-1 [20]. Tämän standardi käyttäminen DVB-C-
verkkopalvelun suorituskyvyn ja laadun vaatimuksena on perusteltua, kos-
ka kyseinen standardi spesifioi DVB-C-verkkopalvelulle suorituskyvyn ja 
laadun perusmittaukset sekä suorituskyvyn ja toimintavarmuuden tavoi-
tearvot. 

Standardin soveltamisessa tulee kuitenkin huomioida kansallisten toteutus-
tapojen ja -tekniikoiden edellyttämät vaatimukset. Tämä tarkoittaa esimer-
kiksi eurooppalaisten piirrosmerkkien ja QAM128-modulaation käytön huo-
mioimista standardin soveltamisessa.. 

Soveltaminen 

DVB-C-verkkopalvelu tulee toteuttaa ja sen toimintaa seurata siten kuin 
standardissa IEC 60728-1 [20] on esitetty. 
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7.7 Suositukset televisiopalvelujen laadusta 

Tässä luvussa esitetään Viestintäviraston suositukset televisiopalvelujen 
laadun ja suorituskyvyn varmistamisesta. Suositukset liittyvät määräyksen 
7 §:ssä annettuihin vaatimuksiin. 

 Suositus muutosten vaikutusten minimoinnista ja tiedottamisesta 7.7.1

Koko ohjelmansiirtoketju, televisiotoimijalta koodauksen ja multipleksoinnin 
kautta lähettimille sekä edelleen vastaanottimiin, vaikuttaa käyttäjän ko-
kemaan televisiopalvelujen laatuun. Erityisesti siirtoketjussa tehtävät muu-
tokset sekä mahdolliset katkokset ja häiriöt heikentävät voimakkaasti käyt-
täjäkokemuksen tasoa. 

Tämän suosituksen tavoitteena on varmistaa, että televisiojakeluverkon eri 
toimijat pyrkivät osaltaan minimoimaan ohjelmansiirtoketjun muutoksista 
aiheutuvat vaikutukset eli käyttäjälle näkyvät virheet. 

Lisäksi suosituksen tarkoituksena on, että niin ohjelmansiirtoketjuun osal-
listuvat toimijat kuin loppukäyttäjätkin saavat riittävän aikaisin kattavaa 
tietoa ohjelmansiirtoketjun muutoksen vaikutuksista sekä tietoa mahdolli-
sista toimenpiteistä, joita muutoksen aiheuttamat asiat saattavat vaatia. 

 Suositus ennakkohuoltojen ilmoittamisesta käyttäjille 7.7.2

Tietoyhteiskuntakaaren 120.3 §:ssä velvoitetaan teleyritys ilmoittamaan 
käyttäjille mahdollisuuksien mukaan ennalta rakennus- ja kunnossapitotoi-
menpiteistä aiheutuvista palvelun keskeytyksistä. Tässä annetaan suositus 
tiedottamisesta. Tiedotusvelvollisuus ja suositus koskevat myös maanpääl-
listä joukkoviestintäverkkoa, jossa käyttäjällä ja palveluntarjoajalla ei pää-
sääntöisesti ole sopimussuhdetta.  

Verkkopalvelun tarjoajan suorittamat ennakkohuollot ovat tärkeitä verkko-
palvelun toimivuuden ja laadun varmistamiseksi. Ennakkohuoltoja tehtäes-
sä on mahdollista, että televisiopalvelujen käyttäjät kokevat palvelukatkok-
sia tai laadun heikennystä. Tästä syystä on suositeltavaa, että verkkopalve-
lun tarjoajat tiedottavat ennakolta käyttäjiä tulevista huoltokatkoista ja nii-
den mahdollisesti aiheuttamista vaikutuksista sekä huollon kestosta. 

Suositus 

Viestintävirasto suosittelee, että verkkopalvelun tarjoajat tiedottavat televi-
siopalvelun käyttäjiä hallinnoimiensa viestintäverkon tai -palvelun kompo-
nenttien ennakkohuolloista, niistä mahdollisesti käyttäjälle aiheutuvista 
vaikutuksista ja huollon arvioidusta kestosta.  

 Suositus OTT-palvelun laadusta 7.7.3

Määräyksessä ei aseteta tässä vaiheessa OTT-palveluja koskevia vaatimuk-
sia, vaan määräyksen velvoitteet kohdistuvat teleyrityksen omille laajakais-
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ta-asiakkaille tarjottaviin IPTV-palveluihin, jotka on määritelty määräyksen 
3 §:ssä. On kuitenkin perusteltua, että OTT-palveluissa pyritään noudatta-
maan samoja suorituskyvyn ja laadun varmistamisen menetelmiä kuin 
IPTV-palveluissa. 

OTT-palveluiden tarjoajan tulee luonnollisesti huomioida tämän määräyk-
sen muista pykälistä johtuvat suorituskyvyn ja laadun velvoitteet. Esimer-
kiksi 3 §:ssä annetut yleiset verkonhallintavelvoitteet koskevat kaikkia 
viestintäverkkoja ja -palveluja. Erityisvaatimusten tarvetta OTT-palveluille 
arvioidaan lähivuosina tehtävien kokonaistarkastelun yhteydessä ja näiden 
palvelujen kehittyessä entisestään. 

Suositus 

Viestintävirasto suosittelee, että OTT-palveluiden tarjoajat noudattavat so-
veltuvin osin samoja suorituskyvyn ja laadun varmistamisen menetelmiä 
kuin määräyksen 7 §:ssä on velvoitettu IPTV-palveluiden tarjoajia teke-
mään. 

Luku 3 Asiakaspalvelun laatu 

8 8 § Asiakaspalvelun laadun seuranta  

Pykälässä annetun velvoitteen mukaan teleyrityksen on mitattava ja tallen-
nettava toimitusaikatiedot kiinteään sijaintipaikkaan toimitetuista laajakais-
taliittymistä. Lisäksi teleyrityksellä on oltava valmius tilastoida liittymien 
keskimääräistä toimitusaikaa ja liittymien toimitusvarmuutta. 

Teleyrityksen on pykälän velvoitteen mukaan lisäksi mitattava ja neljän-
nesvuosittain tilastoitava puhelimitse, sähköpostitse sekä muissa vastaavis-
sa yhteydenottokanavissa tarjoamansa asiakaspalvelun vastausaika. Nel-
jännesvuosittaisella tilastoinnilla tarkoitetaan seuraavia vuosittaisia ajan-
jaksoja: 1.1.–31.3., 1.4.–30.6., 1.7.–30.9. ja 1.10.–31.12. 

Puhelimitse tarjottavan asiakaspalvelun laadun mittaamisen parametrit pe-
rustuvat yleispalveludirektiivin [7, 8] liitteeseen III ja niiden mittaus- ja ti-
lastointimenetelmät ETSIn standardiin EG 202 057-1 [21]. Luvuissa 8.1 ja 
8.2 on esitetty tarkemmat ohjeet pykälässä velvoitettujen tekijöiden mitta-
uksesta ja tilastoinnista. ETSIn määrittelemistä muuttujista epäonnistunei-
den puhelujen määrää ja puhelunmuodostusaikaa koskevat mittaus- ja ti-
lastointivelvoitteet on annettu tämän määräyksen 5 §:ssä. Vikojen määrän 
ja korjausajan mittaus- ja tilastointivelvoitteet taas käsitellään Viestintävi-
raston määräyksessä 66 [22].  

Viestintäviraston näkemyksen mukaan asiakaspalvelun laatua on hyvä ar-
vioida ja kehittää myös pykälän velvoitteiden ulkopuolisilla menetelmillä, 
esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyin, joiden suorittamista Viestintäviras-
to suosittelee (ks. luku 8.3.2). Lisäksi teleyrityksen tulee huomioida, että 
Viestintäviraston määräyksessä 31 [23] määrätään veloituksen teknisestä 
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toteuttamisesta viestintäverkossa ja kyseisessä määräyksessä on teleyri-
tykselle annettu velvoitteita myös veloituksen oikeellisuudesta ja oikeelli-
suuden seurannasta. Yleispalveludirektiivin [7, 8] 22 artiklassa tarkoitetus-
ta velvollisuudesta julkaista tietoa teleyrityksen tarjoamien palvelujen laa-
dusta on puolestaan säädetty tietoyhteiskuntakaaren [1] 130 §:ssä. Vies-
tintävirasto tulee velvoittamaan kyseisen säännöksen nojalla teleyrityksiä 
julkaisemaan tietoja asiakaspalvelunsa vastausajoista.   

8.1 Liittymän toimitusaika ja toimitusvarmuus 

Liittymän toimitusajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu teleyrityksen saaman 
liittymätilauksen vastaanottohetkestä siihen hetkeen, kun liittymä on käyt-
täjällä täydessä toimintakunnossa. Toimitusvarmuudella taas tarkoitetaan 
prosentteina osuutta liittymistä, jotka on toimitettu asiakkaan kanssa erik-
seen sovitussa ajassa. 

Toimitusajan mittaamista koskevalla velvoitteella varmistetaan, että te-
leyritys seuraa liittymiensä toimitusaikoja ja pyrkii edelleen kehittämään 
toimitusprosessejaan tältä osin. 

Tässä momentissa teleyritys on velvoitettu mittaamaan kiinteään sijainti-
paikkaan toimittamiensa laajakaistaliittymien toimitusaikoja. Tällaisesta liit-
tymästä teleyrityksellä on mahdollista helposti tallentaa osoitetietoja. Vel-
voite koskee sekä kuluttajille että yrityksille toimitettuja liittymiä.  

Soveltaminen: toimitusajan mittaaminen 

Liittymän toimitusaika tulee mitata todellisena kuluneena aikana (24 tuntia 
vuorokaudessa, sisältäen esim. viikonloput ja arkipyhät) alkaen siitä het-
kestä, kun teleyritys vastaanottaa liittymätilauksen, siihen hetkeen, kun 
liittymä on asiakkaan käytettävissä täydessä toimintakunnossa.  

Liittymien toimitusajat on kerättävä ja tallennettava liittymäkohtaisesti. 
Tallennetuista tiedoista on ilmettävä vähintään: 

• liittymätilauksen vastaanottopäivämäärä, 
• liittymän toteutunut toimituspäivämäärä, 
• liittymän toimitusosoitteen postinumero, 
• liittymätoimituksen kesto päivinä ja 
• liityntätekniikka. 

 
Mikäli teleyrityksen on mahdollista toimittaa liittymä tiettynä päivänä, mut-
ta asiakas pyytää toimitusta tätä päivämäärää myöhemmäksi (ns. määrä-
päivätilaus), voi teleyritys liittymäkohtaisesti edellisten lisäksi tallentaa 
myös: 

• päivämäärän, jolloin teleyritys aikaisintaan pystyisi liittymän 
toimittamaan ja 

• asiakkaan pyytämän toimituspäivämäärän. 
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Liittymien toimitusaikoja ei tallenneta liittymätilauksista, jotka perutaan 
ennen toteutunutta toimitusta. Toimitusaikojen seurannassa huomioidaan 
sekä uudet että siirretyt liittymät. Teleyritys voi halutessaan eritellä toimi-
tusaikatietoja myös tarkemmin esimerkiksi oman kiinteän verkon tai toisen 
teleyrityksen kiinteän verkon alueella toimitettuihin liittymiin. 

Soveltaminen: kiinteään sijaintipaikkaan toimitettu liittymä 

Kiinteään sijaintipaikkaan toimitetulla liittymällä tarkoitetaan liittymää, jon-
ka pääasiallinen käyttöpaikka on asunto, organisaation kiinteä toimipaikka 
tai muu kiinteä osoite. Tämä siis tarkoittaa, että velvoite ei koske liikku-
vaan käyttöön toimitettuja matkaviestinliittymiä. Huomioitavaa kuitenkin 
on, että kiinteään sijaintipaikkaan toimitetun liittymän määritelmä on tek-
nologianeutraali, mikä tarkoittaa, että velvoitteen mukainen toimitusajan 
seuranta tulee suorittaa kaikista kiinteään sijaintipaikkaan toimitetuista laa-
jakaistaliittymistä riippumatta siitä, käytetäänkö langallista vai langatonta 
liityntätekniikkaa. 

Kiinteään sijaintipaikkaan toimitettuja laajakaistaliittymiä ovat esimerkiksi 
xDSL-, kaapelimodeemi- ja WiMAX-liittymät. Sellaiset matkaviestinverkon 
liittymät, joihin operaattori tai sen yhteistyökumppani on toimittanut erilli-
sen ulkoantennin kuuluvuuden varmistamiseksi, ovat myös kiinteään sijain-
tipaikkaan toimitettuja liittymiä. Tällaisilla lisälaitteilla varustettujen matka-
viestinliittymien pääasiallisen käyttöpaikan voidaan nimittäin olettaa olevan 
kiinteä huolimatta siitä, että liittymää voi käyttää myös liikkuvassa käytös-
sä.  

Soveltaminen: toimitusvarmuus 

Seuratakseen liittymiensä toimitusvarmuutta, teleyrityksen tulee voida ti-
lastoida liittymien keskimääräistä toimitusaikaa ja sitä, miten suuri osuus 
liittymätilauksista on toimitettu asiakkaan kanssa sovitussa ajassa. 

Toimitusvarmuuden seurannassa jätetään huomioimatta liittymätilaukset, 
jotka: 

• ovat viivästyneet asiakkaasta (ei siis toimitukseen osallistu-
vasta muusta toimijasta) johtuvasta syystä tai 

• perutaan ennen liittymän toteutunutta toimitusta. 
 

Asiakkaasta johtuvalla viivästymissyyllä tarkoitetaan esimerkiksi tilanteita, 
joissa asiakas ei ole sovitulla tavalla järjestänyt kulkua tiloihinsa. Huomioi-
tavaa kuitenkin on, että toimitusvarmuuden määritelmän mukaisesti ne ti-
laukset, joissa asiakas on pyytänyt toimitusaikaa myöhäisemmäksi kuin te-
leyrityksen olisi aikaisintaan mahdollista liittymä toimittaa, tulee laskea 
mukaan toimitusvarmuuden seurantaan. Tämä johtuu siitä, että näissä ta-
pauksissa asiakkaan kanssa on kuitenkin sovittu jokin toimituspäivämäärä 
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ja toimitusvarmuutta seuraamalla pyritään arvioimaan sovitun toimitusajan 
luotettavuutta eikä toimitusaikojen kestoa.  

Suositus 

Viestintävirasto suosittelee, että teleyritys julkaisee esimerkiksi verk-
kosivuillaan kiinteään sijaintipaikkaan toimittamiensa laajakaistaliittymien-
sä toimitusvarmuutta kuvaavan prosenttiluvun siten kuin se on edellä ku-
vattu mittavaksi ja tilastoitavaksi. 

8.2 Asiakaspalvelun vastausaika 

Kuluttajien on melko hankalaa arvioida asiakaspalvelun laatua eri palvelun-
tarjoajien välillä. Vertailukelpoisen tiedon tuottaminen kuluttajille on kui-
tenkin mahdollista esimerkiksi asiakaspalvelun vastausajan osalta. 

Velvoite mitata asiakaspalvelun vastausaikaa koski aikaisemmin ainoastaan 
puhelimitse tarjottavaa asiakaspalvelua, joka on perinteisesti ollut teleyri-
tysten asiakkaiden pääasiallinen yhteydenottokanava. Pelkän asiakaspalve-
lupuhelimen vastausaika ei kuitenkaan enää sellaisenaan kuvasta teleyri-
tysten asiakaspalvelun laatua riittävän kattavasti, koska nykyisin hyvin 
merkittävä osa yhteydenotoista tapahtuu sähköisesti. Tämän johdosta 
määräystä on muutettu siten, että siihen on lisätty mittaus- ja tilastointi-
velvoite sähköpostitse tarjottua asiakaspalvelua ja muita vastaavia sähköi-
siä yhteydenottokanavia varten.  

Koska teleyritysten tämänhetkiset valmiudet mitata sähköisten yhteydenot-
tojen vastausaikaa vaihtelevat suuresti ja vastausajan mittaaminen voisi 
aiheuttaa osalle pienimmistä teleyrityksistä siitä saatavaan hyötyyn nähden 
suhteettomia kustannuksia, Viestintävirasto katsoo, että tämän uuden vel-
voitteen on tässä vaiheessa kohdistuttava vain suurimpiin teleyrityksiin. 
Velvoitteen soveltamisalaa on mahdollista myöhemmin laajentaa siitä saa-
tavien kokemusten perusteella. Viestintävirasto pitää asianmukaisena uu-
den velvoitteen kohdistamista tässä vaiheessa sellaisiin teleyrityksiin, joi-
den kuluttajille tarjoamien liittymien määrä on yhteensä vähintään 50 000. 
Tässä velvoitteessa tarkoitettua liittymämäärää laskettaessa otetaan huo-
mioon PSTN-verkon liittymät, VoIP-liittymät, matkaviestinverkon liittymät, 
kiinteän verkon laajakaistaliittymät, kaapelitelevisioliittymät ja IPTV-
liittymät. Näin ollen esimerkiksi teleyrityksen tarjotessa kaapelitelevisiover-
kon avulla televisio- ja kaapelimodeemipalvelun, on tämän velvoitteen kan-
nalta kyse kahdesta eri liittymästä (kaapelitelevisioliittymät lasketaan talo-
yhtiöiden osalta asuntokuntien perusteella). Teleyritykset ilmoittavat kysei-
set markkinatiedot Viestintävirastolle puolivuosittain.  

Samalla määräystä on muutettu myös niin, että puhelimitse tarjottavan 
asiakaspalvelun vastausajan mittaamisen osalta velvoite on poistettu koko-
naan pienimpien teleyritysten osalta, joille tästä aiheutuva taloudellinen ra-
site on suhteellisesti suurin. Velvoitteen poistaminen vähentää myös alalle 
tulon esteitä. Velvoite on myös rajoitettu kaikkien teleyritysten sijasta ylei-
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siä puhelinpalveluita, internetyhteyspalveluita, televisioverkkopalveluita ja 
IPTV-palveluita tarjoaviin teleyrityksiin, joiden vastausajan seurantaa Vies-
tintävirasto pitää kuluttajien kannalta keskeisimpänä. Viestintävirasto kat-
soo, että velvoitteen tulee kohdistua vain sellaisiin näitä palveluita tarjoa-
viin teleyrityksiin, joiden kuluttaja-asiakkaille tarjoamien liittymien määrä 
on yli 10 000.  

DVB-T ja DVB-T2-verkkopalvelut eroavat luonteeltaan muista pykälässä 
tarkoitetuista palveluista. Näitä palveluita tarjoavien yritysten osalta ei 
myöskään voida määritellä yksiselitteistä liittymä- tai tilaajamäärää, joten 
vastausajan mittaamisvelvoitetta ei voida asettaa tietyn liittymämäärän pe-
rusteella. Viestintävirasto katsoo, että velvoitteen tulee tältä osin kohdistua 
vain teleyrityksiin, joiden lähetyspalveluita suomalaisten enemmistö voi 
vastaanottaa, eli joiden verkon peittoalue kattaa siis vähintään puolet Man-
ner-Suomen väestöstä. 

Tämän määräyksen mukaan puhelimitse tarjottavan asiakaspalvelun osalta 
on mitattava ETSIn standardista EG 202 057-1 [21] poiketen niiden puhe-
luiden osuutta, joihin on vastattu alle 60 sekunnissa. Standardin mukaan 
mittaus kohdistuisi alle 20 sekunnissa vastattuihin puheluihin. 60 sekunnin 
aikaraja vastaa kuitenkin paremmin käytössä olevien mittausjärjestelmien 
toteutusta, eikä muutoksella ei ole katsottu olevan heikentävää vaikutusta 
asiakkaan kokemaan palvelun laatuun. Tähän määräykseen on myös lisätty 
uusi muuttuja, joka kuvaa alle 180 sekunnissa vastattujen puheluiden 
osuutta kaikista puheluista. Viestintäviraston näkemyksen mukaan tällä 
mittarilla voidaan kuvata niitä tilanteita, joissa asiakaspalvelun laatu on 
pitkän jonotusajan johdosta selvästi heikentynyt. Mittari kuvaa paremmin 
myös sitä, kuinka suuri osa asiakkaista joutuu jonottamaan erityisen pit-
kään mahdollisina ruuhka-aikoina. 

Viestintävirasto tulee antamaan tietoyhteiskuntakaaren [1] 130 §:n nojalla 
asiakaspalvelun vastausajoista uudet julkaisuvelvoitteita koskevat päätök-
set tietoyhteiskuntakaaren tultua voimaan. Määräyksen asiakaspalvelua 
koskeville 8 §:n 2–4 momenteille on määräyksen 12 §:ssä asetettu siirty-
mäaika (ks. luku 12). 

Teleyritysten tulee huomata, että tehtyä kulutushyödykesopimusta koske-
vasta puhelinasioinnista perittävästä enimmäishinnasta on säädetty kulut-
tajansuojalain [24] 2 luvun 14 §:ssä. Säännöksen sisältöä on selostettu alla 
D-osan kohdassa 1.4.2. – Tässä määräyksessä ei oteta kantaa siihen, miltä 
osin teleyritysten on ylipäätään tarjottava asiakkailleen sähköisiä yhtey-
denottokanavia. Sähköpostia vastaavat yhteydenottokanavat on määritelty 
tässä pelkästään mittausvelvollisuuden laajuuden määrittämistä varten. Te-
leyritysten on kuitenkin otettava huomioon, että muun muassa tietoyhteis-
kuntakaaressa (176 §) sekä kuluttajansuojalaissa on sääntelyä yritysten 
velvollisuudesta ilmoittaa sähköpostiosoite. 

Soveltaminen 
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Asiakaspalvelun vastausajalla tarkoitetaan aikaa, joka asiakkaan täytyy 
odottaa, kunnes hänen yhteydenottoonsa asiakaspalvelussa vastataan.  

Määräys velvoittaa vain kuluttajille tarjottavan asiakaspalvelun vastausajan 
mittaamiseen ja tilastointiin. Jos teleyritys kuitenkin tarjoaa tietystä yhtey-
denottokanavasta asiakaspalvelua sekä kuluttajille että yrityksille, ei mää-
räys edellytä kuluttajille tarjottavan asiakaspalvelun vastausajan mittaa-
mista ja tilastoimista erikseen. 

Mikäli teleyritys hankkii asiakaspalvelun toteutuksen ulkopuoliselta toimijal-
ta, teleyrityksellä säilyy vastuu vastausaikamittausten toteuttamisesta. 
Tämä tarkoittaa, että teleyritys voi hankkia vastausaikamittausten toteu-
tuksen ulkopuoliselta toimijalta tai tehdä mittaukset itse, kunhan teleyritys 
huolehtii annettujen velvoitteiden noudattamisesta. 

Soveltaminen: puhelinasiakaspalvelu 

Asiakaspalvelun vastausaika tulee puheluiden osalta mitata alkaen siitä 
hetkestä, kun asiakas alkaa jonottaa palveluun, siihen hetkeen, jolloin 
asiakasneuvoja vastaa puheluun. Tämä tarkoittaa, että vastausaikaan ei 
lasketa mukaan puhelun muodostusaikaa eikä mahdollisten valikkoraken-
teiden käyttöön kulunutta aikaa. Täysin automaattiset vastaajat eivät sisäl-
ly seurantaan, ja puhelut, jotka käyttäjä katkaisee ennen asiakasneuvojan 
niihin vastaamista, tulee jättää mittauksessa huomioimatta. 

Puheluiden osalta mittaustulokset tulee tilastoida neljännesvuosittain, ja ti-
lastoinnista tulee ilmetä: 

• keskimääräinen vastausaika, 
• prosentteina osuus puheluista, joihin on vastattu alle 60 se-

kunnissa, ja 
• prosentteina osuus puheluista, joihin on vastattu alle 180 se-

kunnissa. 
 
Soveltaminen: sähköposti ja muut vastaavat sähköiset yhteydenottokanavat 

Sähköpostitse ja muissa vastaavissa sähköisissä yhteydenottokanavissa 
tarjotun asiakaspalvelun vastausaika tulee mitata alkaen siitä hetkestä, kun 
asiakkaan lähettämä sähköposti tai muu viesti on vastaanottajan käytettä-
vissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voi-
daan käsitellä. Vastausaika mitataan siihen hetkeen, jolloin asiakasneuvoja 
lähettää vastauksen yhteydenottoon. Viestin kuittaamista vastaanotetuksi 
ei pidetä vastauksena. Vastausaika tulee mitata vastaamiseen kuluneena 
todellisena aikana (24 tuntia vuorokaudessa, sisältäen esim. viikonloput ja 
arkipyhät). 

Sähköpostin ohella määräyksessä tarkoitetun teleyrityksen on tilastoitava 
tarjotun asiakaspalvelun vastausaika myös muiden vastaavien sähköisten 
yhteydenottokanavien osalta, joilla tässä määräyksessä tarkoitetaan aina-
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kin teleyrityksen verkkosivuillaan tai asiakkaalleen tämän yksityisellä säh-
köisellä käyttäjätilillä tarjoamia yhteydenottolomakkeita. Sähköpostia vas-
taavina sähköisinä yhteydenottokanavina ei tässä määräyksessä pidetä 
palveluja, joita tyypillisesti käytetään pikaviestintään tai julkiseen viestin-
tään, kuten erilaiset chatit, IRC tai keskustelufoorumit, eikä sosiaalisen 
median palveluja, kuten Facebook tai Twitter. 

Sähköpostin ja muiden vastaavien sähköisten yhteydenottokanavien osalta 
mittaustulokset tulee tilastoida neljännesvuosittain, ja tilastoinnista tulee 
ilmetä: 

• keskimääräinen vastausaika ja 
• prosentteina osuus yhteydenotoista, joihin on vastattu alle 48 

tunnissa. 
 

Vastausaika voidaan tilastoida sähköpostin ja muiden vastaavien sähköis-
ten yhteydenottokanavien osalta yhteisesti tai erikseen. Mikäli sähköiseen 
yhteydenottoon vastataan muutoin kuin sähköisesti, kuten puhelimitse, te-
leyritys voi valintansa mukaan jättää tällaisen yhteydenoton osalta vasta-
usajan mittaamatta ja tilastoimatta taikka mitata vastausajan puhelinsoit-
toon tai vastaavaan saakka. 

Suositus 
 

Viestintävirasto suosittelee, että kaikki teleyritykset seuraavat asiakaspal-
velunsa vastausaikaa ja julkaisevat sitä koskevat, yllä kuvatulla tavalla laa-
ditut tilastot verkkosivuillaan. Asiakaspalvelun vastausaika on paitsi teleyri-
tykselle hyvä keino arvioida asiakaspalvelunsa laatua ja kehittää sitä edel-
leen, sen julkaisu myös tuottaa asiakaspalvelun laadusta kuluttajille vertai-
lukelpoista tietoa. Siksi Viestintävirasto on katsonut perustelluksi suositella 
jatkossa asiakaspalvelun vastausajan mittaamista niillekin teleyrityksille, 
jotka eivät ole siihen enää määräyksen perusteella velvollisia. 

Viestintävirasto suosittelee, että mikäli teleyritys on jakanut asiakaspalve-
lunsa eri puhelinnumeroissa tai erilaisissa sähköisissä yhteydenottokanavis-
sa tai eri sähköpostiosoitteissa toimiviin ja/tai erityyppisiä yhteydenottoja 
käsitteleviin neuvontapalveluihin, teleyritys mittaa ja tilastoi mittaustulok-
set kullekin näistä erikseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi jakoa: yksityis- ja 
yritysasiakaspalvelu tai tekninen ja muu asiakaspalvelu. 

Viestintävirasto suosittelee lisäksi, että teleyritys ilmoittaa mahdollisimman 
ajantasaisen tiedon odotettavissa olevasta vastausajasta asiakkailleen esi-
merkiksi verkkosivuillaan tai puhelun siirtyessä jonoon. Tällä tavoin asiakas 
voi halutessaan valita tilanteensa kannalta sopivimman asiakaspalvelu-
kanavan käyttöönsä sen vastausajan perusteella. 
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8.3 Suositukset asiakaspalvelun laadusta 

Tässä luvussa esitetään Viestintäviraston suositukset teleyrityksen asiakas-
palvelun kehittämiseen ja laadun todentamiseen. Suosituksissa esitetyt 
mittarit ja toimintatavat täydentävät määräyksen 8 §:ssä annettuja velvoit-
teita. Tietoyhteiskuntakaaren 130 §:n nojalla Viestintävirasto voi velvoittaa 
teleyrityksen tai numeropalvelun tarjoajan julkaisemaan vertailukelpoista ja 
ajantasaista tietoa yrityksen tarjoamien palvelujen laadusta. Toistaiseksi 
Viestintävirasto on velvoittanut teleyrityksiä ainoastaan julkaisemaan asia-
kaspalvelunsa vastausaikaa (ks. luku 8.2), vaikka tietoyhteiskuntakaaren 
130 §:n mukaisia tietoja voisivat myös olla tässä luvussa kuvaillut tekijät. 
Asiakaspalvelun laatua määrittävien tekijöiden ollessa osittain kehittymäs-
sä, Viestintävirasto on katsonut perustelluksi edistää tässä luvussa anne-
tuin suosituksin asiakaspalvelun laadun arviointia ja helpomman vertailun 
mahdollistamista asiakkaalle.  

 Suositus asiakaspalvelukanavien kuvauksesta  8.3.1

Teleyritykset tarjoavat asiakaspalvelua useiden eri kanavien kautta. Te-
leyrityksen tarjoamien asiointikanavien vaivaton löytäminen ja eri yhtey-
denottotapojen vertailun mahdollistaminen on asiakkaalle tärkeää. Suosi-
tuksella asiakaspalvelukanavien kuvauksesta pyritäänkin varmistamaan, et-
tä asiakas löytää mahdollisimman helposti käytössään olevat vaihtoehdot 
yhteyden saamiseksi teleyrityksen asiakaspalveluun ja että asiakas voi ver-
rata eri teleyritysten tarjoamia yhteydenottotapoja.  

Palvelukanavien tarjonnassa ja yhteydenottojen kanavoinnissa teleyrityk-
sen tulee kiinnittää huomiota siihen, että kuluttajansuojalaissa [24] sääde-
tään nimenomaisesti kiellosta hankaloittaa kuluttajan sopimukseen tai la-
kiin perustuvien oikeuksien (kuten irtisanomisoikeuden) käyttämistä. Kil-
pailu- ja kuluttajaviraston mukaan velvollisuus yhteydenottotapojen julkai-
semiseen on johdettavissa myös kuluttajansuojalaista, ja yhteydenotto-
kanavien kertomatta jättämistä tai yhteydenoton hankaloittamista antamal-
la rajaavaa ohjeistusta voidaan pitää kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §:n mu-
kaisena sopimattomana menettelynä asiakassuhteessa. 

Asiakasyhteydenottojen aiheiden moninaisuudesta johtuen teleyritykset 
ovat ottaneet puhelimitse tarjottavassa asiakaspalvelussa käyttöön erilaisia 
valikkorakenteita puhelinyhteydenottojen ohjaamiseksi parhaiten soveltu-
valle käsittelijälle. Valikkorakenteiden monimutkaistuminen saattaa johtaa 
siihen, että asiakas joutuu tekemään useita valintoja valikossa, mikä vai-
kuttaa käyttäjäkokemukseen puhelimitse tarjottavan asiakaspalvelun laa-
dusta. 

Suositus puhelimitse tarjottavan asiakaspalvelun valikkorakenteen julkai-
susta on perusteltu, koska se parantaa käyttäjän mahdollisuutta tutustua 
palveluntarjoajan asiakaspalvelujen rakenteeseen helpommin ja edelleen 
mahdollistaa vertailun eri toimijoiden välillä.  
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Suositus 
Viestintävirasto suosittelee, että jos teleyrityksellä on käytössään useita 
asiakaspalvelukanavia, teleyritys julkaisee tiedot eri yhteydenottotavoista 
siten, että ne ovat asiakkaan helposti löydettävissä.  

Jos teleyrityksen tarjoamat asiakaspalvelukanavat soveltuvat eri tavoin eri-
tyyppisten yhteydenottojen käsittelyyn, Viestintävirasto suosittelee, että 
palvelukanavan kuvaus sisältää tiedot, jonka perusteella asiakas voi valita 
hänelle sopivimman asiakaspalvelukanavan.  

Viestintävirasto suosittelee, että teleyritys julkaisee esimerkiksi verk-
kosivuillaan ajantasaisen kuvauksen puhelimitse tarjoamansa asiakaspalve-
lun valikkorakenteesta. 

 Suositus asiakastyytyväisyyskyselyistä 8.3.2

Asiakaspalvelun laadun mittaaminen teknisesti luotettavasti ja yhdenmu-
kaisesti on haasteellista. Lisäksi käyttäjän kokemus asiakaspalvelusta on 
subjektiivinen tekijä, jota voidaan arvioida ainoastaan käyttäjien eli asiak-
kaiden kokemuksia tutkimalla. Asiakastyytyväisyyskyselyjen käyttö onkin 
teleyritykselle hyvä keino arvioida asiakaspalvelunsa laatua ja kehittää sitä 
edelleen. Siksi Viestintävirasto onkin katsonut perustelluksi suositella, että 
teleyritys tekee säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyjä. 

Vertailun mahdollistamiseksi eri toimijoiden välillä asiakastyytyväisyys-
kyselyn rakenteen ja sisällön tulisi olla mahdollisimman yhtenevä kaikilla 
teleyrityksillä. Tällaista yhtenevää kyselyrakennetta ei kuitenkaan tämän 
suosituksen antohetkellä tiettävästi ollut, joten Viestintävirasto on katso-
nut, että suosituksella asiakastyytyväisyyskyselyjen tulosten julkaisusta 
edistetään teleyrityksen asiakkaiden mahdollisuuksia saada arvokasta tie-
toa muiden asiakkaiden kokemuksista teleyrityksen asiakaspalvelun laadus-
ta. 

Suositus 
 

Viestintävirasto suosittelee, että teleyritys selvittää säännöllisesti asiak-
kaidensa kokemuksia asiakaspalvelunsa laadusta asiakastyytyväisyys-
kyselyjen avulla. Kyselyn tulee mahdollisimman kattavasti huomioida kaikki 
teleyrityksen tarjoaman asiakaspalvelun osa-alueet. 

Viestintävirasto suosittelee, että teleyritys julkaisee suorittamiensa asiakas-
tyytyväisyyskyselyjen tulokset esimerkiksi verkkosivuillaan. Tulosten yh-
teydessä tulee ilmetä, koska ja miten tutkimus on suoritettu ja millainen 
osuus teleyrityksen asiakkaista on siihen vastannut. 

 Suositus esteettömän asiakaspalvelun tarjonnasta 8.3.3

Teleyritysten välillä on eroja asiakassuhteen hoitamiseen tarkoitettujen 
asiakaspalvelukanavien tarjonnassa. Joissain tapauksissa teleyritykset pyr-
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kivät ohjaamaan asiakkaita tiettyihin asiakaspalvelukanaviin esimerkiksi 
erottelemalla palvelut erillishinnoiteltuihin ja ilmaisiin vaihtoehtoihin. Toi-
saalta joissain asiakaspalvelukanavissa pystyy suorittamaan vain osan 
asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavista toimenpiteistä.  

Edellä todetun johdosta Viestintävirasto on katsonut perustelluksi suositella 
teleyrityksiä huolehtimaan asiakassuhteen hoitamiseksi välttämättömien 
asiakaspalvelukanavien saavutettavuudesta kaikille kuluttajaryhmille eri-
tyisryhmät, kuten näkövammaiset henkilöt, mukaan lukien. 

Esteettömyydelle ja saavutettavuudelle on olemassa erilaisia määritelmiä. 
Esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriön julkaiseman toimenpideohjel-
man [25] mukaan esteettömyys tarkoittaa sitä, että kaikki pystyvät käyt-
tämään tuotetta tai palvelua iästä, vammasta tai muusta rajoitteesta huo-
limatta. Saavutettavuus taas kertoo erilaisten yleisöjen tarpeiden huomioi-
misesta ja tuotteen tai palvelun helposta lähestyttävyydestä kaikenlaisille 
ihmisille, ei pelkästään vammaisten tai toimimisesteisten ihmisten näkö-
kulmasta. Saavutettavuus on siis yhdenvertaisuuden edistämistä. 

Erityisryhmille on esteettömien palveluiden kannalta olennaista, että te-
leyritysten internetsivusto ja sähköinen asiakaspalvelu on toteutettu saavu-
tettavasti. World Wide Web Consortium (W3C) on laatinut ohjeen verkkosi-
sällön saavutettavuudesta (Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0 (Web 
Content Accessibility Guidelines [WCAG] 2.0) [26]. 

Näkövammaisen viestintäpalvelun käyttäjän olisi saatava lasku ja laskuerit-
tely hänelle esteettömässä muodossa. Laskutuksen osalta esteetön palvelu 
on esimerkiksi tekstimuotoinen sähköinen lasku (ei kuva-pdf). Adoben 
verkkosivustolla on annettu ohjeita esteettömien pdf-dokumenttien laatimi-
sesta [27].  

Viestintävirasto selvittää yleispalvelun saatavuutta tarkastellessaan, tarjoa-
vatko teleyritykset näkövammaisille henkilöille esteettömiä asiakassuhteen 
hoitamisen tapoja ja esteetöntä laskutusta. Jos ilmenee, ettei esteettömiä 
palveluja ole saatavilla, Viestintävirasto asettaa laissa näkövammaisille 
taattuja asiakassuhteen hoitamisessa tarvittavia palveluja koskevan vel-
voitteen. Näkövammaisille henkilöille esteettömiä asiakassuhteen hoitami-
sen tapoja ovat asiakaspalvelupisteet ja puhelinpalvelu. Sen sijaan yksin-
omaan internetsivuilla oleva liittymän hallintapalvelu ei välttämättä ole es-
teetön. Lisäksi esteettömänä palveluna on huomioitu se, jos teleyritys tar-
joaa näkövammaisille henkilöille henkilökohtaista avustusta laskutukseen 
liittyvien asioiden hoitamiseen ja laskun maksamiseen.  

Suositus 

Viestintävirasto suosittelee, että teleyrityksen tarjoamat asiakassuhteen 
hoitamisessa tarvittavat palvelut ovat saavutettavia eri käyttäjäryhmien, 
myös vammaisten viestintäpalvelun käyttäjien kannalta. 
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Viestintävirasto suosittelee, että teleyritys hyödyntää verkkosivujen toteu-
tuksessa ja saavutettavuuden arvioinnissa W3C:n laatimia verkkosisällön 
saavutettavuusohjeita (WCAG) [26]. Teleyrityksen verkkosivuston tulisi vä-
hintään toteuttaa saavutettavuusohjeiden AA-tason vaatimukset.  

Luku 4 Yleispalvelu 

9 9 § Yleispalveluun kuuluvan tarkoituksenmukaisen interne-
tyhteyden laadun todentaminen 

Tässä pykälässä asetetaan yleispalveluyritykseksi nimetylle palveluyrityk-
selle velvollisuus todentaa tarvittaessa, että sen yleispalveluna tarjoama in-
ternetyhteyspalvelu täyttää tietoyhteiskuntakaaren 87 §:stä [1] ja liikenne- 
ja viestintäministeriön tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäis-
nopeudesta yleispalvelussa antamasta asetuksesta (1163/2014) [2] johtu-
vat palvelun laatua koskevat erityiset vaatimukset. Tässä pykälässä määri-
tellään myös tarkemmin mittauksen tekninen toteutus. 

Määräyksessä annetuilla velvoitteilla varmistetaan, että yleispalveluna tar-
jottavat internetyhteyspalvelut täyttävät tietoyhteiskuntakaaresta ja liiken-
ne- ja viestintäministeriön asetuksesta johtuvat internetyhteyden vähim-
mäisnopeutta koskevat vaatimukset ja että yleispalveluvelvoitetta tulkitaan 
tältä osin yhdenmukaisesti kaikkialla Suomessa. Määräyksessä määritellään 
myös yhtenäiset mittauskriteerit, joiden tavoitteena on selkiyttää sekä te-
leyritysten että käyttäjien oikeuksia ja minimoida mittausten verkon muulle 
käytölle aiheuttamat häiriöt. 

Internetyhteyden keskimääräistä vähimmäisnopeutta on mitattava pitkä-
kestoisella (24 tuntia) aktiivimittauksella. Yhtäjaksoinen mittaus kuluttaisi 
merkittävästi verkon kapasiteettia ja aiheuttaa haittaa verkon muulle käy-
tölle, joten määräyksessä teleyrityksille on annettu mahdollisuus suorittaa 
mittaus tarkemmin määritellyllä otannalla.  

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen [2] mukaisen internetyhteyden 
mittaamisessa käytettävä otanta on määritelty siten, että mittaus ei rasita 
enää merkittävästi mittauksen kohteena olevaa viestintäverkkoa, mutta pi-
täen kuitenkin samalla kiinni mittauksen luotettavuudesta. Viestintäviraston 
näkemyksen mukaan valittu otanta antaakin varsin luotettavan kuvan mi-
tattavan liittymän toteutuneesta tiedonsiirtonopeudesta ja siitä, täyttääkö 
liittymä asetuksessa internetyhteyden vähimmäisnopeudelle säädetyn vaa-
timustason. 

Mittausvelvoite on asetettu vain yleispalveluyritykselle, sillä vuonna 2009 
työryhmätyön aikana teleyritykset eivät nähneet tarvetta asettaa yleispal-
velun tarjoajaksi nimetylle verkkoyritykselle erillisiä velvoitteita. Viestintä-
virasto seuraa kuitenkin tilannetta ja on valmis lisäämään tarvittavat vel-
voitteet myös verkkoyritykselle, mikäli yleispalveluyrityksen 
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ja -verkkoyrityksen yhteistoiminnassa esiintyy ongelmia eikä niitä saada 
ratkaistua tyydyttävästi sopimusteitse. 

Tiedonsiirtonopeuden laskentaperusteeksi on valittu UDP-/TCP-liikenteen 
hyötykuorma, sillä tämä ratkaisu on linjassa käyttäjille määräyksen julkai-
suhetkellä tarjolla oleviin mittauspalveluihin. Laskentaperuste vastaa myös 
mahdollisimman hyvin käyttäjille näkyvää tiedonsiirtonopeutta.  

Mittausprotokollan valinnassa teleyrityksille on haluttu jättää valinnanva-
raa, sillä vaikka TCP ei sovellu kunnolla lyhyillä näytteillä tehtäviin mittaus-
iin, sen käyttö yksinkertaistaa mittausten tekoa. Lisäksi TCP:llä saadut mit-
taustulokset ovat käyttäjien kannalta UPD-mittaustuloksia edullisempia. 

Soveltaminen 

Mittaus suoritetaan määräyksen mukaan laskevaan tiedonsiirtosuuntaan 
yleispalveluyrityksen verkossa sijaitsevasta pisteestä asiakkaan liittymään. 
Kiinteissä verkoissa asiakaspään mittauspiste on joko asiakkaan sisäjohto-
verkko tai talojakamo. Langattomissa liittymissä mittauspiste on asiakkaan 
luona sisätiloissa oleva sijaintipaikka. Käytettäessä ulkoantennia mittaus-
piste on joko asiakkaan antenniratkaisu tai tätä vastaava ratkaisu. 

Mittaus on tyypiltään aktiivimittaus eli liittymään luodaan liikennettä yleis-
palveluyrityksen verkossa olevasta mittauspisteestä. Mittausta varten 
yleispalveluyrityksen voi olla syytä estää liittymään mittauksen aikana 
suuntautuva muu liikenne. 

Koska varsinainen mittaus kestää pitkään ja aiheuttaa haittaa mitattavan 
liittymän käytölle, on yleispalveluyrityksen mahdollista käyttää ensin kevy-
empiä järjestelyjä sekä mittausmenetelmiä (katso esim. luvut 6.1 ja 6.5.2) 
mahdollisten ongelmien paikallistamiseen ja liittymän vaatimuksenmukai-
suuden todentamiseen. Mikäli nämä selvitykset ja mittaukset sekä niiden 
perusteella tarvittaessa tehtävät toimenpiteet eivät kuitenkaan anna riittä-
vää varmuutta vaatimustason toteutumisesta, yleispalveluyrityksen tulee 
käynnistää tässä pykälässä kuvatut mittaustoimenpiteet. Mittaus on tehtä-
vä myös Viestintäviraston pyynnöstä. 

Mittaus suoritetaan UDP- tai TCP-protokollalla ja tiedonsiirtonopeuden las-
kentaperusteena käytetään vastaavasti joko UDP- tai TCP-liikenteen hyöty-
kuormaa. 

Mittauksen kesto on 24 tuntia. Mittauksen ei tarvitse olla jatkuva, vaan 
mittaus voidaan suorittaa seuraavalla otannalla:  

• Mittausvälin tulee olla alle 2 minuuttia. 
• Yhden näytteen pituuden tulee olla vähintään 10 sekuntia. 

 
Keskimääräiset tiedonsiirtonopeudet lasketaan erikseen mittaustuloksista 
24 ja 4 tunnin mittausjaksoilta. Neljän (4) tunnin keskiarvo lasketaan erik-
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seen jokaiselta neljän (4) tunnin ajanjaksolta yhden mittausvälin (2 mi-
nuuttia) tarkkuudella. 

10 10 § Kuulo- ja puhevammaisille tarjottavan yleispalveluun 
kuuluvan internetyhteyden tekniset ominaisuudet ja laadun 
todentaminen 

Tietoyhteiskuntakaaren 86 §:n mukaan Viestintävirasto voi antaa tarkem-
pia määräyksiä siitä, miten säännöksessä tarkoitettu liittymä tulee tekni-
sesti toteuttaa tai mitä teknisiä ominaisuuksia liittymässä tulee olla, jotta 
myös vammaiset voivat sitä käyttää. Eri käyttäjäryhmien erityistarpeet 
määritellään pykälän mukaan valtioneuvoston asetuksella, joka rajaa Vies-
tintäviraston määräyksessä tehtäviä määrittelyjä. Valtioneuvoston kuulo-, 
puhe- ja näkövammaisille tarjottavien yleisten puhelinpalvelujen vähim-
mäisvaatimuksista antamalla asetuksella (1247/2014) [28] on säädetty, et-
tä kuulo- ja puhevammaisten käyttäjien yleispalveluun kuuluvan liittymän 
tulee mahdollistaa videopuhelu- ja etätulkkauspalvelujen käyttämistä var-
ten internetyhteys, jonka tiedonsiirtonopeus on saapuvassa ja lähtevässä 
liikenteessä vähintään 512 kilobittiä sekunnissa. Tiedonsiirtonopeus saa ti-
lapäisesti laskea alle vähimmäisnopeuden, ei kuitenkaan alle 384 kilobittiin 
sekunnissa.  

Liittymän tiedonsiirtonopeuden lisäksi videopuhelu- ja etätulkkauspalvelui-
den kannalta oleellinen liittymän tekninen ominaisuus on tiedonsiirron vii-
ve. Tässä pykälässä määrätään kuulo- ja puhevammaisille tarjottavien liit-
tymien tiedonsiirron yhdensuuntaisesta enimmäisviiveestä yleispalveluyri-
tyksen liityntäverkossa. Määräyksen mukaan tämä viive saa olla enintään 
150 ms. 

Pykälän mukaan yleispalveluyrityksellä tulee olla valmius todentaa, että sen 
kuulo- ja puhevammaisille videopuhelu- ja etätulkkauspalvelujen käyttä-
mistä varten tarjoama liittymä täyttää tietoyhteiskuntakaaren 86 §:stä, 
valtioneuvoston asetuksesta (1247/2014) sekä tämän pykälän 1 momentis-
ta johtuvat palvelun laatua koskevat erityiset vaatimukset. 

10.1 Liittymän enimmäisviive 

Perustelut ja vaikutusarvio 
 

Valtioneuvoston kuulo-, puhe- ja näkövammaisille tarjottavien yleisten pu-
helinpalvelujen vähimmäisvaatimuksista antaman asetuksen (1247/2014) 
[28] 1 §:n mukaan kuulo- tai puhevammaiselle käyttäjälle tarjottavan tie-
toyhteiskuntakaaren 86 §:ssä tarkoitetun liittymän tulee mahdollistaa vi-
deopuhelu- ja etätulkkauspalvelujen käyttämistä varten internetyhteys. 
Asetuksessa on määritelty tarkemmin myös liittymän tiedonsiirtonopeudelle 
asetetut vähimmäisvaatimukset, joiden mukaan liittymän tiedonsiirtonope-
us on saapuvassa ja lähtevässä liikenteessä vähintään 512 kilobittiä sekun-
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nissa. Tiedonsiirtonopeus saa tilapäisesti laskea alle vähimmäisnopeuden, 
ei kuitenkaan alle 384 kilobittiin sekunnissa. 

Viestintävirasto perusti tammikuussa 2011 Yleispalvelun 
myys -työryhmän selvittämään, mitä yleispalveluun kuuluvia liittymiä kos-
kevia tarpeita eri käyttäjäryhmillä on ja mitä vaatimuksia nämä tarpeet 
asettavat liittymien toteutukselle sekä eri vaatimusten kustannusvaikutuk-
set. Viestintävirasto julkaisi selvityksen tulokset 16.6.2011 työryhmärapor-
tissa 2/2011 Selvitys eri käyttäjäryhmien erityistarpeista yleispalvelussa 
[29]. Selvityksen mukaan liityntäverkon videopuhelu- ja etätulkkauspalve-
lulle aiheuttama viive saa olla enintään 100–150 ms. 

Selvityksessä esitetty viivevaatimus perustuu ITU-T:n suositukseen H.Sup1 
viittomakielen ja huulioluvun alhaisen bittinopeuden videopuheluille aset-
tamista laatuvaatimuksista [30]. Suosituksen mukaan viestinnän ymmär-
rettävyys sekä käytettävyys säilyvät hyvinä, mikäli seuraava vaatimustaso 
videokuvan laadulle täyttyy: 

• Kuvataajuus (lyhenne usein FPS eli Frames per second) mi-
nimi 20, tavoite 25–30 

• Kuvan tarkkuus CIF eli 352*288 pikseliä 
• Päästä päähän -viive 400 ms, tavoite 100 ms. 

 
Lisäksi viiveen ja viiveen vaihtelun vaikutuksia puhelinpalvelujen laatuun on 
käsitelty yleisemmin ITU-T:n standardissa G. 114 [31]. Standardin mukaan 
yhdensuuntaisen päästä päähän -viiveen vaikutus puheen laatuun on seu-
raava: 

• Yli 100 ms: Viive alkaa vaikuttaa keskustelun dynamiikkaan 
• Alle 150 ms: Hyväksyttävä yhdensuuntainen viive – käyttä-

jäkokemus on hyvä 
• 150–400 ms: Hyväksyttävä yhdensuuntainen viive, edellyt-

täen, että viiveen vaikutus puhelinpalvelun laatuun on käyt-
täjällä tiedossa 

• Yli 400 ms: Ei hyväksyttävä yhdensuuntainen viive – käyttä-
jäkokemus on huono 

 
Kuten selvityksessäkin on todettu, kyse on nimenomaan päästä 
hän -viiveestä ja liityntäverkon aiheuttama viive on vain yksi viiveeseen 
vaikuttavista tekijöistä. Viivettä syntyy myös vastaanottajan päässä sekä 
esimerkiksi puheen/videokuvan puskuroinnista sekä koodaamisesta. Jotta 
kokonaisviivetavoite ei ylity, yksi liityntäverkko saa aiheuttaa korkeintaan 
100–150 ms:n viiveen. 

Pykälässä asetettu viivevaatimus on ehdoton. Tämä ei kuitenkaan ole suuri 
ongelma, sillä lähes kaikki Suomessa käytössä olevat asetuksen mukaisten 
liittymien tarjontaan kykenevät viestintäverkkotekniikat kuten kaikki kiinte-
ät verkot ja HSPA-verkot täyttävät vaatimuksen. Satelliittitekniikalla toteu-
tetut laajakaistaliittymät eivät kuitenkaan täytä vaatimusta ja siten vaati-
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mus estää satelliittilaajakaistan käytön kuulo- ja puhevammaisille videopu-
helu- ja etätulkkauspalveluiden käyttöön tarjottavien yleispalveluun kuulu-
vien liittymien tarjonnassa. 

Soveltaminen 
 

Yleispalveluun kuuluvan liittymän tiedonsiirtoviiveellä tarkoitetaan yhden-
suuntaista viivettä yleispalveluyrityksen liityntäverkossa. Kyse on käyttäjän 
tiedonsiirron viiveestä (U-plane latency) eikä esimerkiksi puhelunmuodos-
tusviiveestä. Viive ei saa ylittää 150 millisekuntia.  

Kuulo- ja puhevammaisille videopuhelu- ja etätulkkauspalvelujen käyttä-
mistä varten tarjottavia yleispalveluun kuuluvia liittymiä ei siten voi tarjota 
verkossa, joka ei täytä määräyksessä mainittua viivevaatimusta. 

10.2 Liittymän laadun todentaminen 

Tiedonsiirtonopeuden ja viiveen todentaminen suoritetaan määräyksen mu-
kaan mittauksella sekä laskevaan että nousevaan tiedonsiirtosuuntaan 
yleispalveluyrityksen verkossa sijaitsevasta pisteestä asiakkaan liittymään. 
Internetyhteyden tiedonsiirtonopeuden mittaus suoritetaan UDP- tai TCP-
protokollalla ja tiedonsiirtonopeuden laskentaperusteena käytetään vastaa-
vasti joko UDP- tai TCP-liikenteen hyötykuormaa.  

Mittaus on tyypiltään aktiivimittaus eli liittymään luodaan liikennettä yleis-
palveluyrityksen verkossa olevasta mittauspisteestä. Mittausta varten 
yleispalveluyrityksen voi olla syytä estää liittymään mittauksen aikana 
suuntautuva muu liikenne. 

Todentamisessa käytettävä toimintamalli vastaa yleispalveluun kuuluvan 
internetyhteyden laadun todentamista. Yhteneviltä osilta aihetta ja peruste-
luja onkin käsitelty tarkemmin luvussa 9. 

Viive voidaan todentaa lähettämällä ping-sanomia (ICMP Echo Re-
quest/Reply) ja jakamalla tuloksena saadut RTT-arvot kahdella. Mittaukses-
sa saadut RTT-arvot eivät siten saa ylittää 300 millisekuntia. 

Luku 5 Dokumentointi 

11 11 § Dokumentointi 

Pykälässä on kuvattu kaikki tämän määräyksen velvoitteet, joiden toteutus 
teleyrityksen on dokumentoitava.  

Dokumentointivelvollisuuden tarkoitus on edesauttaa verkkojen ja palvelui-
den laadukasta ja säännöstenmukaista suunnittelua, rakentamista ja ylläpi-
toa ja toisaalta mahdollistaa Viestintäviraston valvonta- ja tarkastustoimin-
ta. 
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Viestintävirasto on arvioinut, että valvonta- ja tarkastustoiminnan osalta 
määräyksessä asetetut tilastointivelvollisuudet ajavat saman asian, joten 
näihin velvoitteisiin ei ole asetettu omia dokumentointivaatimuksia.  

Soveltaminen 

Dokumentoinnissa on kuvattava viestintäverkkojen ja -palvelujen tekninen 
toteutus sillä tarkkuudella, että dokumentoinnin perusteella voidaan todeta, 
ovatko viestintäverkot ja -palvelut tässä määräyksessä asetettujen vaati-
musten mukaisia. 

Luku 6 Voimaantulosäännökset 

12 12 § Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

Tämä määräys tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2015 ja on voimassa 
toistaiseksi. 

Viestintämarkkinalaki kumottiin 1.1.2015 alkaen tietoyhteiskuntakaaren 
voimaantulon myötä. Samalla kumoutui 4. päivänä huhtikuuta 2012 annet-
tu Viestintäviraston määräys 58 A/2012 M Viestintäverkkojen ja -palvelujen 
laadusta ja yleispalvelusta. 

Tässä määräyksessä on DVB-T2-verkkopalvelua koskeva siirtymäsäännös, 
jonka mukaan määräyksen 7 §:n 1 ja 2 momentteja sekä 5 ja 6 momentte-
ja sovelletaan DVB-T2-verkkopalveluun 1. päivä heinäkuuta 2015 alkaen. 
Siirtymäsäännöksellä on annettu DVB-T-verkkopalvelun tarjoajille kuuden 
kuukauden lisäaika määräyksen edellyttämien televisiopalvelujen laatua 
koskevien mittausten ja seurantojen aloittamiselle. Siirtymäsäännös on 
katsottu tarpeelliseksi, koska kaikilla DVB-T2-verkkopalvelua tarjoavilla te-
leyrityksillä ei ole määräyksen voimaantulohetkellä vielä käytössään kaikkia 
määräyksen edellyttämiä mittausjärjestelyjä. Siirtymäaika on tarpeen lait-
teistojen asentamisen ja mittauksiin valmistautumisen vuoksi. 

Määräyksen asiakaspalvelun laadun seurantaan liittyviä 8 §:n 2–4 moment-
teja koskee siirtymäsäännös, jonka mukaan näitä velvoitteita sovelletaan 1. 
päivä heinäkuuta 2015 alkaen. Siirtymäaika on tarpeen tarvittavien järjes-
telmämuutosten tekemiseksi teleyrityksissä. Mainittuun päivämäärään 
saakka puhelimitse tarjottavan asiakaspalvelun mittaamiseen sovelletaan 
siirtymäsäännöksen nojalla aiemman määräyksen 58 A/2012 7 §:n 2 mo-
menttia.  

13 13 § Tiedonsaanti ja julkaiseminen 

Määräys on julkaistu Viestintäviraston määräyskokoelmassa ja se on saata-
vissa Viestintäviraston asiakaspalvelusta. 
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Lisäksi määräys sekä perustelu- ja soveltamismuistio julkaistaan sähköises-
ti Viestintäviraston verkkosivulla sekä Suomen sähköisessä säädöskokoel-
massa Finlexissä [32]. 

C-OSA Määräyksen aihepiiriin liittyvät muut asiat  

1 Palvelun laatua koskevat ehdot kuluttajasopimuksissa 

Tietoyhteiskuntakaaren 108 §:ssä edellytetään, että teleyrityksen ja asiak-
kaan välisessä sopimuksessa on mainittava mm. tarjottavien palvelujen 
laatu, ominaisuudet sekä ylläpitopalvelutyypit, internetyhteyspalveluista 
myös tiedonsiirtonopeuden vaihteluväli. Viestintävirasto valvoo viestintä-
palvelusopimusten ehtojen kohtuullisuutta. Teleyrityksen on tunnettava 
verkkonsa suorituskyky, jotta se pystyy määrittelemään tarjoamiensa in-
ternetyhteyspalvelujen vaihteluvälit kuluttajan kannalta kohtuullisella taval-
la.  

Viestintävirasto on antanut kannanoton laajakaistan tiedonsiirtonopeuden 
vaihteluvälin kohtuullisuudesta [18]. Kannanotossa on tuotu ilmi, miten 
Viestintävirasto arvioi vaihteluvälin ilmoittamistavan kohtuullisuutta teleyri-
tysten kuluttajien kanssa solmimissa viestintäpalvelusopimuksissa. Viestin-
tävirasto katsoo, että vaihteluväli on sopimusehdoissa määriteltävä niin, et-
tä se on tosiasiassa saavutettavissa ja on todennettavissa. Internetyhteys-
palvelun tarjoajalla on tämän määräyksen 6 §:n 2 momentissa annetun 
velvoitteenkin mukaisesti oltava keinot selvittää, mitä tiedonsiirtonopeutta 
kuhunkin osoitteeseen voidaan tarjota. Mobiililaajakaistapalvelua tarjoavan 
teleyrityksen on tarjottava kuluttajan saataville tiedot verkon peittoaluees-
ta ja siitä, mitä tiedonsiirtonopeutta kuhunkin sijaintiin on saatavilla. 

Sopimusehdoissa ei saa käyttää tiedonsiirtonopeutta koskevaa virhevastuu-
ta rajoittavina tekijöinä laajakaistapalvelua tarjoavan teleyrityksen määrä-
ysvallassa olevia seikkoja, kuten teleyrityksen palvelun tarjontaan käyttä-
män (oman tai vuokratun) verkon tai verkossa olevien elementtien kapasi-
teettia tai muita vastaavia ominaisuuksia. Tällaiset tekijät on otettava 
huomioon siinä vaiheessa, kun tarkistetaan tilatun tiedonsiirtonopeuden 
saatavuus tiettyyn osoitteeseen. 

Viestintävirasto pitääkin lähtökohtaisesti kuluttajan kannalta kohtuuttoma-
na esimerkiksi sellaista sopimusehtoa tai vastaavaa menettelyä, jonka mu-
kaan:  

• Teleyritys sopii vaihteluvälistä mittaamatta tai arvioimatta ennen sopi-
muksen sitovaksi tulemista, kykeneekö teleyrityksen verkko tarjoamaan 
palvelua sovitulla laadulla. Teleyritys ei voi siten siirtää kuluttajan vas-
tuulle sen selvittämistä, vastaako toimitettu palvelu sovittua.  

• Kuluttajan kanssa sovittu liittymätyyppi muuttuu tai muuttamisesta hi-
taammaksi sovitaan siinä tapauksessa, että internetyhteyspalvelun tie-
donsiirtonopeus ei vastaakaan sovittua teleyrityksen vastuulla olevasta 
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syystä. Koska tietoyhteiskuntakaaren säännökset viestintäpalvelun vir-
heen seuraamuksista ovat kuluttajan hyväksi pakottavaa lainsäädäntöä, 
teleyritys ei voi rajoittaa kuluttajan oikeutta vaatia esimerkiksi virheen 
oikaisua. Nopeusluokan muuttamismahdollisuudesta on mahdollista 
mainita ehdoissa vain, jos samalla kuluttajalle ilmoitetaan selvästi, ettei 
tämä rajoita kuluttajan oikeutta vaatia virheen oikaisua tai vedota mui-
hin virheen seuraamuksiin, kuten purkaa viestintäpalvelusopimus, jos 
virhe on olennainen. 

2 Suositukset SMS- ja MMS-palvelujen laadusta ja suorituskyvyn 
mittaamisesta 

Tässä luvussa esitetään määräyksen 3 §:n aihepiiriin liittyvät Viestintävi-
raston suositukset SMS- ja MMS-palvelujen laadusta ja suorituskyvyn mit-
taamisesta. 

SMS- ja MMS-palveluissa käyttäjän kokemus palvelun laadusta muodostuu 
lähinnä koetusta viestien toimitusvarmuudesta ja -ajasta. Koska näissä 
palveluissa viestintä pääsääntöisesti tapahtuu kahden matkaviestimen välil-
lä, toimitusvarmuuteen ja -aikaan vaikuttavat: 

• se, onko päätelaite kytketty päälle, 
• päätelaitteen (käyttäjän) sijainti heikon radiopeiton alueella, 
• päätelaitteen muu samanaikainen käyttö, 
• viestintäverkon tai -palvelun esto ja 
• viestintäverkon kapasiteetti. 

 
Ensimmäiset kolme näistä tekijöistä on teleyrityksen vaikutusalueen ulko-
puolella, mutta kahteen jälkimmäiseen teleyritys voi kuitenkin vaikuttaa 
esimerkiksi riittävällä kapasiteettisuunnittelulla.  

SMS- ja MMS-palvelujen laadun mittaaminen − varsinkin todellisen käyttä-
jältä käyttäjälle laadun mittaaminen − on nykyisellään melko hankalaa ja 
kallista. Näistä syistä, tässä vaiheessa mittausjärjestelmien kehitystä, SMS- 
ja MMS-palveluja koskevat suorituskyvyn ja laadun seurannan yleisvelvoit-
teet on annettu tämän määräyksen 3 §:ssä. Viestintävirasto kuitenkin suo-
sittelee, että täyttäessään näitä velvoitteita SMS- ja MMS-palveluissa, te-
leyritys huomioi tässä luvussa annetut suositukset SMS- ja MMS-palvelujen 
laadun ja suorituskyvyn mittaamisesta. Suositusten velvoittavuutta arvioi-
daan uudelleen määräyksen seuraavan uudistuksen yhteydessä. 

2.1 Toimitusaika viestikeskukseen 

SMS- ja MMS-viestien toimitusaika viestikeskukseen (SMSC tai MMSC) on 
loppukäyttäjälle näkymätön laadun mittari, jolla teleyritys voi kuitenkin hy-
vin arvioida palvelunsa ja verkkonsa toimivuutta, suorituskykyä ja luotetta-
vuutta. SMS- ja MMS-viestien toimitusaika viestikeskukseen kuvaa käyttä-
jän kokemaa palveluun pääsyn viivettä. 
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Toimitusaika viestikeskukseen mitataan aikana, joka kuluu SMS- tai MMS-
viestin päätelaitteesta lähetyshetkestä siihen hetkeen, kun lähettävässä 
päätelaitteessa vastaanotetaan viestikeskukselta kuittaus viestin saapumi-
sesta keskukseen. Mittaus suoritetaan käytännössä kenttämittauksena. 

Suositus 

Viestintävirasto suosittelee, että teleyritys mittaa säännöllisesti SMS- ja 
MMS-viestien toimitusaikaa viestikeskukseen voidakseen arvioida palvelun-
sa ja verkkonsa toimivuutta, suorituskykyä ja luotettavuutta. 

Viestintävirasto suosittelee, että teleyritys asettaa itse tavoiteajan, jossa 
SMS- tai MMS-viesti toimitetaan viestikeskukseen ja mikäli tämä aika oleel-
lisesti tai toistuvasti ylittyy, teleyritys ryhtyy toimenpiteisiin ajan lyhentä-
miseksi. 

2.2 Toimitusaika A-tilaajalta B-tilaajalle 

SMS- ja MMS viestien toimitusaika lähettävästä päätelaitteesta vastaanot-
tavaan päätelaitteeseen eli A-tilaajalta B-tilaajalle kuvaa käyttäjän koke-
maa, todellista palvelun päästä päähän -viivettä, joka on merkittävä tekijä 
koetussa palvelun laadussa. 

Toimitusaika A-tilaajalta B-tilaajalle mitataan aikana, joka kuluu SMS- ja 
MMS-viestin päätelaitteesta lähetyshetkestä siihen hetkeen, kun viesti vas-
taanotetaan toisessa päätelaitteessa. Mittaus suoritetaan käytännössä 
kenttämittauksena ja mittausjärjestelyissä tulisi huomioida erilaiset viestien 
toimitusketjut mahdollisimman kattavasti. 

Suositus 

Viestintävirasto suosittelee, että teleyritys mittaa säännöllisesti SMS- ja 
MMS-viestien toimitusaikaa A-tilaajalta B-tilaajalle eli päätelaitteesta toi-
seen. 

Viestintävirasto suosittelee, että teleyritys huolehtii hallinnoimiensa viestin-
täverkon ja -palvelun komponenttien osalta, että SMS- ja MMS-viestien 
toimitusaika A-tilaajalta B-tilaajalle on normaalitilanteessa enintään 10 se-
kuntia. 

D-OSA Lainsäädäntö  

Tämän luvun tarkoituksena on antaa määräyksen käyttäjälle kokonaiskuva 
siitä, mihin säädöksiin määräys perustuu. Lisäksi luvussa listataan aihepii-
riin liittyvä muu oleellinen säädäntö. 
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1 Määräyksen lainsäädäntöperusta 

1.1 Suomen lainsäädäntö 

Viestintäviraston määräys perustuu tietoyhteiskuntakaaren 87, 243 ja 244 
§:iin.  

Tietoyhteiskuntakaari 243 § Viestintäverkon ja viestintäpalvelun laatuvaatimukset.  
 

Määräys liittyy tietoyhteiskuntakaaren [1] 243 §:n seuraavissa alakohdissa 
säädettyihin vaatimuksiin, joiden mukaan yleiset viestintäverkot ja viestin-
täpalvelut sekä niihin liitettävät viestintäverkot ja viestintäpalvelut on 
suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että:  

1) sähköinen viestintä on tekniseltä laadultaan hyvää ja tietoturvallista, 
2) ne kestävät normaalit odotettavissa olevat ilmastolliset, mekaaniset, 
sähkömagneettiset ja muut ulkoiset häiriöt sekä tietoturvauhat, 
3) niiden suorituskykyä, käytettävyyttä, laatua ja toimintavarmuutta 
voidaan seurata ja 
13) niistä vastaava toimija kykenee muutoinkin täyttämään sille kuulu-
vat tai tämän lain nojalla asetetut velvollisuudet ja14) ne toimivat mah-
dollisimman luotettavasti myös valmiuslaissa (1552/2011) tarkoitetuis-
sa poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa. 

Tietoyhteiskuntakaari 244 § Viestintäverkkoa ja viestintäpalvelua koskevat määräyk-
set.  

Tässä määräyksessä tarkennetaan edellä mainittuja 243 §:n teknisiä vaa-
timuksia lain 243 §:n seuraavien alakohtien nojalla, joiden mukaan viestin-
täviraston määräykset voivat koskea: 

3) suorituskykyä, tietoturvallisuutta ja häiriöttömyyttä sekä niiden yllä-
pitoa, seurantaa ja verkonhallintaa, 
12) teknistä dokumentointia ja tilastointia sekä näihin liittyvien asiakir-
jojen muotoa ja tietojen säilyttämistä, 
13) noudatettavia standardeja ja 
14) muita näihin verrattavia viestintäverkolle tai viestintäpalvelulle ase-
tettavia teknisiä vaatimuksia. 

Tietoyhteiskuntakaari 86 § Yleisiä puhelinpalveluja koskeva yleispalveluvelvollisuus. 
 

Määräyksen 4 luku liittyy tietoyhteiskuntakaaren 86 ja 87 §:ssä säädettyi-
hin yleispalveluvelvoitteisiin. Tietoyhteiskuntakaaren 86 §:n 2 momentin 
mukaan (säännöksen 1 momentin mukaisiin yleispalveluvelvoitteisiin pe-
rustuvan) tarjottavan liittymän tulee olla sellainen, että kaikki käyttäjät, 
myös vammaiset, voivat käyttää hätäpalveluita, soittaa ja vastaanottaa ko-
timaan ja ulkomaan puheluita sekä käyttää muita tavanomaisia puhelinpal-
veluita.  
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Tietoyhteiskuntakaaren 86 §:n 4 momentin mukaan Viestintävirasto voi an-
taa tarkempia määräyksiä siitä, miten liittymä on teknisesti toteutettava tai 
mitä teknisiä ominaisuuksia liittymässä on oltava, jotta myös vammaiset 
voivat sitä käyttää.  

Tässä määräyksessä on asetettu teknisiä vaatimuksia yleispalveluna tarjo-
tulle tietoyhteiskuntakaaren 86 §:ssä tarkoitetulle liittymälle, jota kuulo- ja 
puhevammaiset viestintäpalvelujen käyttäjät tarvitsevat etätulkkaus- ja vi-
deopuhelupalveluiden käyttöä varten. 

Tietoyhteiskuntakaari 87 § Internetyhteyspalvelua koskeva yleispalveluvelvollisuus. 
 

Tietoyhteiskuntakaaren 87 §:n 2 momentin mukaan (säännöksen 1 mo-
mentissa tarkoitetun) liittymän on mahdollistettava kaikille käyttäjille ja ti-
laajille tarkoituksenmukainen internetyhteys, ottaen huomioon käyttäjien ja 
tilaajien enemmistön käytössä oleva yhteysnopeus, tekninen toteutetta-
vuus ja kustannukset. 

Tietoyhteiskuntakaaren 87 §:n 4 momentin mukaan Viestintävirasto voi an-
taa tarkempia määräyksiä siitä, miten liittymä on teknisesti toteutettava tai 
mitä teknisiä ominaisuuksia liittymässä on oltava. 

Teleyritys voi tietoyhteiskuntakaaren 88 §:n 1 momentin mukaan tarjota 
edellä tarkoitettuja (tietoyhteiskuntakaaren 86 ja 87 §:ssä mainittuja) pal-
veluja myös useamman liittymän välityksellä, jos siitä ei aiheudu tilaajalle 
ja käyttäjälle kohtuuttomia lisäkustannuksia.Tässä määräyksessä määrä-
tään yleispalveluun kuuluvan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden laa-
dun todentamisesta. 

1.2 EU-lainsäädäntö 

Määräys liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/22/EY 
[7] yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen 
ja -palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi). Direktiiviä on muutettu Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/136/EY yleispalvelusta ja 
käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla, 
henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän 
alalla annetun direktiivin 2002/58/EY ja kuluttajansuojalainsäädännön täy-
täntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta. [8] 

Yleispalveludirektiivin 3.1 artiklassa velvoitetaan jäsenvaltiot huolehtimaan, 
että direktiivin 2 luvussa mainitut palvelut ovat jäsenvaltioiden alueella 
kaikkien loppukäyttäjien saatavilla tietyn laatuisina maantieteellisestä si-
jainnista riippumatta ja kansalliset erityisolosuhteet huomioon ottaen koh-
tuuhintaan.  

Direktiivin 4.1 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että vä-
hintään yksi yritys pystyy täyttämään kaikki kohtuulliset pyynnöt, jotka 
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koskevat liittymän saamista yleiseen viestintäverkkoon tietyssä sijaintipai-
kassa. 

Direktiivin 4.2 artiklan mukaan liittymän on oltava sellainen, että se tukee 
puheen, telekopioiden ja tiedon siirtoa sellaisin siirtonopeuksin, jotka riittä-
vät mahdollistamaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden, ottaen huo-
mioon vallitseva tilaajien enemmistön käytössä oleva tekniikka ja tekninen 
toteutettavuus. 

Direktiivin 4.3 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että vä-
hintään yksi yritys pystyy täyttämään kaikki kohtuulliset pyynnöt, jotka 
koskevat sellaisen yleisesti saatavilla olevan puhelinpalvelun tarjoamista 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun verkkoliittymän kautta, joka mahdollistaa 
kotimaan- ja ulkomaanpuhelujen soittamisen ja vastaanottamisen. 

Direktiivin 7.1 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava erityistoi-
menpiteitä sen varmistamiseksi, että 4 artiklan 3 kohdassa määritetyt pal-
velut ovat vammaisten loppukäyttäjien saatavilla kohtuuhintaan ja ne ovat 
muiden loppukäyttäjien käyttömahdollisuuksia vastaavalla tasolla, jollei ole 
vahvistettu direktiivin IV luvun mukaisia vaatimuksia, joilla saavutetaan 
vastaava vaikutus. Jäsenvaltiot voivat velvoittaa kansalliset sääntelyviran-
omaiset arvioimaan yleisen tarpeen ja erityisvaatimukset, mukaan lukien 
tällaisten vammaisia käyttäjiä koskevien erityistoimenpiteiden laajuus ja 
konkreettinen muoto. 

Direktiivin 11.1 artiklan mukaan kansallisten sääntelyviranomaisten on 
varmistettava, että kaikki nimetyt 4, 5, 6 ja 7 artiklaan ja 9 artiklan 2 koh-
taan perustuvien velvollisuuksien alaiset yritykset julkaisevat liitteessä III 
esitettyjen palvelun laadun muuttujiin, määritelmiin ja mittausmenetelmiin 
perustuen riittävät ja ajantasaiset tiedot suorituksistaan yleispalvelun tar-
jonnassa. Julkaistut tiedot on toimitettava myös kansalliselle sääntelyviran-
omaiselle. 

Direktiivin 11.2 artiklan mukaan kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 
siinä tapauksessa, että on kehitetty vastaavia muuttujia, määritellä muun 
muassa palvelun laadun lisästandardeja, joilla arvioidaan yritysten suori-
tuskykyä palvelujen tarjonnassa vammaisille loppukäyttäjille ja kuluttajille. 
Kansallisten sääntelyviranomaisten on varmistettava, että tiedot, jotka 
koskevat yritysten suorituskykyä näiden muuttujien suhteen, julkaistaan ja 
että ne ovat kansallisen sääntelyviranomaisen saatavilla. 

Direktiivin 11.3 artiklan mukaan kansalliset sääntelyviranomaiset voivat li-
säksi määritellä julkaistavien tietojen sisällön, muodon ja julkaisutavan, 
jotta voidaan varmistaa, että loppukäyttäjien ja kuluttajien ulottuvilla on 
kokonaisvaltaista, vertailukelpoista ja käyttäjäystävällistä tietoa. 

Yleispalveludirektiivin 22.1 artiklan mukaan otettuaan kaikkien asianomais-
ten osapuolten näkemykset huomioon jäsenvaltioiden on varmistettava, et-
tä kansalliset sääntelyviranomaiset voivat vaatia yleisesti saatavilla olevia 
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sähköisiä viestintäverkkoja ja/tai -palveluja tarjoavia yrityksiä julkaisemaan 
loppukäyttäjien käyttöön vertailukelpoisia, riittäviä ja ajantasaisia tietoja 
palvelujensa laadusta sekä toimenpiteistä, joilla on pyritty varmistamaan 
vammaisten loppukäyttäjien vastaavat mahdollisuudet käyttää näitä verk-
koja ja/tai palveluja. Nämä tiedot on pyynnöstä toimitettava kansalliselle 
sääntelyviranomaiselle ennen niiden julkaisemista. 

Direktiivin 22.2 artiklan mukaan kansalliset sääntelyviranomaiset voivat 
yksilöidä muun muassa palvelujen laatua mittaavat muuttujat sekä julkais-
tavien tietojen sisällön, muodon ja julkaisutavan, mukaan lukien mahdolli-
set laadunvarmistusmekanismit, sen varmistamiseksi, että loppukäyttäjien, 
myös vammaisten loppukäyttäjien, ulottuvilla on kokonaisvaltaista, vertai-
lukelpoista, luotettavaa ja käyttäjäystävällistä tietoa. Tarvittaessa voidaan 
käyttää direktiivin liitteessä III mainittuja muuttujia, määritelmiä ja mitta-
usmenetelmiä. 

Direktiivin 22.3 artiklan mukaan estääkseen palvelun heikkenemisen ja lii-
kenteen rajoittumisen tai hidastumisen verkoissa jäsenvaltioiden on var-
mistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset voivat asettaa palvelun 
laatuun liittyviä vähimmäisvaatimuksia yleisiä viestintäverkkoja tarjoavalle 
yritykselle tai tarjoaville yrityksille. 

Yleispalveludirektiivin 11 ja 22 artikloissa tarkoitetut toimitusaikaa ja palve-
lun laatua koskevat muuttujat on yksilöity kyseisen direktiivin liitteessä III, 
jonka mukaan muuttujien määritelmät ja mittausmenetelmät on esitetty 
ETSIn standardeissa EG 202 057-1 (07/2008) [21] ja EG 202 057-2 [9].  

1.3 Yleispalveluvelvoitteita koskevat säännökset 

 Tietoyhteiskuntakaari 86 § Yleisiä puhelinpalveluja koskeva yleispalveluvelvolli-1.3.1
suus. 

Tietoyhteiskuntakaaren 86 §:ssä säädetään yleisten puhelinpalveluiden tar-
jontaa koskevasta yleispalveluvelvollisuudesta. Pykälän 1 momentin mu-
kaan teleyritys, jonka Viestintävirasto on 85 §:ssä tarkoitetulla tavalla ni-
mennyt yleisissä puhelinpalveluissa yleispalveluyritykseksi, on velvollinen 
tarjoamaan maantieteellisestä paikasta riippumatta keskimääräisen käyttä-
jän kannalta kohtuullisella hinnalla liittymän yleiseen viestintäverkkoon 
käyttäjän tai tilaajan vakinaisessa asuin- tai sijaintipaikassa. Teleyrityksen 
on toimitettava liittymä kohtuullisessa ajassa tilauksesta. 

Pykälän 2 momentin mukaan tarjottavan liittymän on oltava sellainen, että 
kaikki, myös vammaiset, voivat käyttää hätäpalveluja, soittaa ja vastaanot-
taa kotimaan ja ulkomaan puheluita sekä käyttää muita tavanomaisia pu-
helinpalveluja. 

Pykälän 3 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin vammaisten erityistarpeista. Ennen asetuksen antamista Viestintä-
viraston on tarvittaessa laadittava niistä selvitys. 
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Pykälän 4 momentin mukaan Viestintävirasto voi antaa tarkempia määrä-
yksiä siitä, miten liittymä on teknisesti toteutettava tai mitä teknisiä omi-
naisuuksia liittymässä on oltava, jotta myös vammaiset voivat sitä käyttää. 

 Tietoyhteiskuntakaari 87 § Internetyhteyspalvelua koskeva yleispalveluvelvolli-1.3.2
suus. 

Tietoyhteiskuntakaaren 87 §:ssä säädetään internetyhteyspalvelua koske-
vasta yleispalveluvelvollisuudesta. Pykälän 1 momentin mukaan teleyritys, 
jonka Viestintävirasto on 85 §:ssä tarkoitetulla tavalla nimennyt internetyh-
teyspalvelussa yleispalveluyritykseksi, on velvollinen tarjoamaan maantie-
teellisestä paikasta riippumatta keskimääräisen käyttäjän kannalta kohtuul-
lisella hinnalla liittymän yleiseen viestintäverkkoon käyttäjän tai tilaajan 
vakinaisessa asuin- tai sijaintipaikassa. Teleyrityksen on toimitettava liitty-
mä kohtuullisessa ajassa tilauksesta. 

Pykälän 2 momentin mukaan tarjottavan liittymän on mahdollistettava kai-
kille käyttäjille ja tilaajille tarkoituksenmukainen internetyhteys, ottaen 
huomioon käyttäjien ja tilaajien enemmistön käytössä oleva yhteysnopeus, 
tekninen toteutettavuus ja kustannukset. 

Pykälän 3 momentin mukaan liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella 
säädetään tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta. 
Ennen asetuksen antamista Viestintäviraston on tarvittaessa laadittava sel-
vitys tiedonsiirtopalvelujen markkinoista, käyttäjien ja tilaajien enemmistön 
käytössä olevasta yhteysnopeudesta ja teknisestä kehitystasosta sekä arvio 
sääntelyn taloudellisista vaikutuksista teleyrityksille. 

Pykälän 4 momentin mukaan Viestintävirasto voi antaa tarkempia määrä-
yksiä siitä, miten liittymä on teknisesti toteutettava tai mitä teknisiä omi-
naisuuksia liittymässä on oltava. 

 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tarkoituksenmukaisen internetyhteyden 1.3.3
vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa (1163/2014) [2] 

Liikenne ja viestintäministeriön asetuksen mukaan tietoyhteiskuntakaaren 
87 §:n 2 momentissa tarkoitetun tarkoituksenmukaisen internetyhteyden 
vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä on 1 Mbit/s. Asetuksen mukaan 
riittää, että internetyhteyden keskimääräinen vähimmäisnopeus saapuvas-
sa liikenteessä on 750 kbit/s 24 tunnin mittausjakson aikana ja 500 kbit/s 
minkä tahansa 4 tunnin mittausjakson aikana. 

 Valtioneuvoston asetus kuulo-, puhe- ja näkövammaisille tarjottavien yleisten 1.3.4
puhelinpalvelujen vähimmäisvaatimuksista (1247/2014) [28] 

Valtioneuvoston asetuksen 1 §:n mukaan kuulo- tai puhevammaiselle käyt-
täjälle tarjottavan tietoyhteiskuntakaaren 86 §:ssä tarkoitetun liittymän tu-
lee mahdollistaa videopuhelu- ja etätulkkauspalvelujen käyttämistä varten 
internetyhteys, jonka nopeus on saapuvassa ja lähtevässä liikenteessä vä-
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hintään 512 kilobittiä sekunnissa. Nopeus saa tilapäisesti laskea alle vä-
himmäisnopeuden, ei kuitenkaan alle 384 kilobittiin sekunnissa. Lisäksi liit-
tymällä tulee voida hätäpalveluiden käyttämistä varten lähettää ja vas-
taanottaa tekstiviestejä. 

Asetuksen 2 §:ssä säädetään näkövammaisten erityistarpeista asiakassuh-
teen hoitamisessa. 

Tietoyhteiskuntakaaren 86 §:n 4 momentin mukaan Viestintävirasto voi an-
taa tarkempia määräyksiä siitä, miten liittymä tulee teknisesti toteuttaa tai 
mitä teknisiä ominaisuuksia liittymässä tulee olla, jotta myös vammaiset 
voivat sitä käyttää. Tässä määräyksessä on asetettu erityisiä vaatimuksia 
ainoastaan kuulo- ja puhevammaisten henkilöiden tarvitseman internetyh-
teyden viiveelle. Muilta osin Viestintävirasto ei ole pitänyt tarpeellisena 
määritellä liittymän ominaisuuksia täsmällisemmin. Myös aiemman vastaa-
van valtioneuvoston asetuksen 1/2012 perustelumuistiossa on katsottu, et-
tä tarvetta liittymän ominaisuuksien täsmällisempään määrittelyyn olisi lä-
hinnä etätulkkaus- ja videopuhelupalveluita varten tarvittavan internetyh-
teyden viiveen osalta. 

1.4 Muut asiaan liittyvät säännökset 

 Tietoyhteiskuntakaari [1] 1.4.1

Tietoyhteiskuntakaaren viestintäpalvelusopimuksia koskeva 15 luku (107–
130 §:t) ja 135 § tulevat voimaan 1.7.2015. Tuohon saakka sovelletaan 
kumotun viestintämarkkinalain käyttäjän oikeuksia koskevia säännöksiä 
(tarkemmin HE 237/2014 vp). 

Käyttäjän ja tilaajan oikeudet 
 

120 § Virhe viestintäpalvelun toimituksessa. Säännöksessä on määritelty 
viestintäpalvelun toimituksen virhe. Viestintäpalvelun toimituksessa on py-
kälän mukaan virhe, jos viestintäpalvelun laatu tai toimitustapa ei vastaa 
sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Viestintäpalvelun toimitus on lisäksi vir-
heellinen muun muassa, jos viestintäpalvelu ei laadultaan vastaa laissa tai 
sen nojalla annetussa Viestintäviraston määräyksessä asetettuja vaatimuk-
sia taikka viestintäpalvelu ei vastaa markkinoinnissa annettuja tietoja tai 
poikkeaa muutoin siitä, mitä käyttäjällä yleensä on vastaavan palvelun yh-
teydessä aihetta olettaa. Viestintäpalvelussa on virhe myös, jos sen toimi-
tus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytystä voida pi-
tää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä, ellei kyse 
ole säännöksen 2 momentissa tarkoitetusta ja siinä säädetyt edellytykset 
täyttävästä rakennus- tai kunnossapitotyöstä taikka tietoturvasta johtuvas-
ta keskeytyksestä. 

Viestintäviraston ratkaisuvallan ulkopuolelle on tietoyhteiskuntakaaren 303 
§:ssä rajattu teleyrityksen ja käyttäjän välistä sopimussuhdetta sekä kor-
vausvastuuta koskevat asiat. Viestintäpalvelun laatu määritellään ensi si-



 
 MPS 58 64 (73) 

  
 
 

    

Viestintävirasto 
Kommunikationsverket 
Finnish Communications 
Regulatory Authority 
 

Itämerenkatu 3 A 
PL 313  
00181 Helsinki 
Puhelin 0295 390 100 
www.viestintävirasto.fi 

Östersjögatan 3A 
PB 313, FI-00181 
Helsingfors, Finland 
Telefon +358 295 390 100 
www.kommunikationsverket.fi 

Itämerenkatu 3A 
P.O. Box 313, FI-00181 
Helsinki, Finland 
Telephone +358 295 390 100 
www.ficora.fi 

 

 

jassa teleyrityksen ja käyttäjän välisessä sopimuksessa. Viestintävirasto ei 
voi toimivaltansa puitteissa ottaa kantaa siihen, milloin viestintäpalvelun 
laatu poikkeaa sopimuksesta tai esimerkiksi teleyrityksen markkinoinnissa 
annetusta palvelulupauksesta siinä määrin, että viestintäpalvelun toimituk-
sessa katsotaan olevan virhe. Toimivaltaisia viranomaisia teleyrityksen ja 
käyttäjän välistä sopimussuhdetta koskevissa asioissa ovat Kuluttajariita-
lautakunta ja yleiset alioikeudet.  

Viestintäviraston teknisellä sääntelyllä on kuitenkin merkitystä viestintäpal-
velun virhettä koskevassa arvioinnissa, koska tietoyhteiskuntakaaren mu-
kainen virheen määritelmä on sidottu Viestintäviraston määräyksissä ase-
tettuihin palvelun laatua koskeviin vaatimuksiin. Tältä osin on kuitenkin 
tärkeää huomata, että tässä määräyksessä pyritään pääasiassa yhdenmu-
kaistamaan teknisen laadun tekijöiden määrittelyä ja niiden mittaamista 
monitoimijaympäristössä ja eri tekniikoissa eikä asettamaan käyttäjille tar-
jotuille palveluille absoluuttisia suoritusarvovaatimuksia. Määräyksen ja sii-
hen liittyvien suositusten tavoite toki on, että pitkällä tähtäimellä myös vir-
hearvioinnissa olisi käytettävissä vertailukelpoisia mittareita ja että mitta-
reiden vakiintuminen osaltaan täsmentäisi viestintäpalvelusopimusten pal-
velukuvauksia ja teleyritysten markkinoinnissa annettuja palvelulupauksia. 

Tietoyhteiskuntakaaren 120 §:n 2 momentin mukaan viestintäpalvelun vir-
heenä ei pidetä sitä, että teleyritys tilapäisesti ilman tilaajan suostumusta 
keskeyttää viestintäpalvelun tarjonnan tai rajoittaa sen käyttöä yhteensä 
korkeintaan 24 tunnin ajaksi kalenterikuukaudessa. Tämä edellyttää, että 
keskeytys on välttämätön viestintäverkon rakennus- tai kunnossapitotyön 
taikka tietoturvan vuoksi. Keskeytys on tehtävä käyttäjälle mahdollisimman 
vähän haittaa aiheuttavalla tavalla ja sellaisena ajankohtana, että haittaa 
aiheutuu mahdollisimman vähän. Keskeytyksestä on tiedotettava tehok-
kaasti. Keskeytykset voivat jäädä virhesääntelyn ulkopuolelle vain, jos niis-
tä on ilmoitettu palvelujen käyttäjille etukäteen (HE 221/2013 vp, s. 159). 

Asiakaspalvelun laatutietojen julkaisemisvelvollisuus 
 

130 § Palvelun laatua koskeva julkaisuvelvollisuus. Viestintävirasto voi pää-
töksellä velvoittaa teleyrityksen julkaisemaan palvelun laatua kuvaavana 
tietona muun muassa liittymän toimitusaikaa, puhelunmuodostusaikaa, 
numerotiedotuspalvelun vastausaikaa sekä laskutuksen oikeellisuutta. Vies-
tintämarkkinalain vastaavan säännöksen nojalla on velvoitettu teleyrityksiä 
julkaisemaan tilastoja asiakaspalvelun vastausajoista (ETSIn standardissa 
EG 202 057-1 [21] 'vastausaika operaattorin neuvontapalveluissa'). Sään-
nöksellä on pantu täytäntöön yleispalveludirektiivin 22 artikla ja direktiivin 
liite III. 

Velvoitteiden mukaisten tilastojen luovuttaminen Viestintävirastolle 
 

315 § Viranomaisten yleinen tiedonsaantioikeus. Tässä määräyksessä ase-
tetaan velvoitteita erilaisten mittaustulosten tilastoinnista. Viestintävirasto 
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hyödyntää tilastotietoja viestintäverkkojen ja -palvelujen teknisessä val-
vonnassa, pitkän aikavälin tilannekuvan hahmottamisessa ja teknisen ohja-
uksen kohdentamisessa. 

Tietojen kerääminen teleyrityksiltä perustuu tietoyhteiskuntakaaren 315 
§:ään, jonka 1 momentin mukaan Viestintävirastolla on tämän lain mukai-
sia tehtäviä suorittaessaan oikeus saada tehtäviensä suorittamiseksi tarvit-
tavat tiedot niiltä, joiden oikeuksista ja velvollisuuksista tässä laissa sääde-
tään tai jotka toimivat näiden lukuun. Säännöksen 2 momentin mukaan ne, 
joiden oikeuksista ja velvollisuuksista tässä laissa säädetään, tai niiden lu-
kuun toimivat ovat pyynnöstä velvollisia keräämään ja salassapitosäännös-
ten tai muiden tietojen luovuttamista koskevien rajoitusten estämättä 
pyynnöstä luovuttamaan tarvittavat tiedot tämän lain nojalla toimivaltaisel-
le viranomaiselle sen tehtävien hoitamiseksi. Tiedot on luovutettava sään-
nöksen mukaan viipymättä, viranomaisen pyytämässä muodossa ja mak-
sutta. Virasto pyrkii keräämään tietoja tarkoituksenmukaisina kokonaisuuk-
sina ja ajanjaksoina, mutta yksittäisen valvontatapauksen selvittämisessä 
virasto voi joutua pyytämään näitäkin tietoja myös satunnaisena ajankoh-
tana. 

Maanpäällisessä digitaalisessa televisioverkossa tiedonkeruu- ja raportointi-
velvoitteita seuraa myös verkkotoimiluvista. Määräyksen mittaus- ja tilas-
tointivelvoitteet on pyritty synkronoimaan toimilupaehtojen kanssa ja tieto-
ja hyödynnetään myös verkkotoimilupien valvonnassa. 

Tietojen julkisuus ratkaistaan viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun 
lain (621/1999 muutoksineen, JulkL) [33] perusteella.  

 Kuluttajansuojalaki 1.4.2

Kuluttajan ja teleyrityksen väliseen oikeussuhteeseen sovelletaan lisäksi 
kuluttajansuojalakia (38/1978) [24]. Kuluttajansuojalaki koskee kulutus-
hyödykkeiden tarjontaa, myyntiä ja muuta markkinointia elinkeinonharjoit-
tajilta kuluttajille. Lakia sovelletaan myös, kun elinkeinonharjoittaja välittää 
hyödykkeitä kuluttajille.  

Puhelinasioinnista perittävä enimmäishinta  

2 luvun 14 § Puhelinasioinnista perittävät kulut (1211/2013). Kuluttajan-
suojalain 13.6.2014 voimaan tulleilla muutoksilla saatettiin voimaan kulut-
tajan oikeuksia koskeva direktiivi (2011/83/EU). Kuluttajansuojalakiin sisäl-
tyy uutena säännöksenä 2 luvun 14 §, jossa säädetään tehtyä kulutushyö-
dykesopimusta koskevasta puhelinasioinnista perittävästä enimmäishinnas-
ta: 

Elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää tekemäänsä kulutushyödykesopi-
musta koskevassa puhelinasioinnissa palvelua, jonka käyttämisestä ku-
luttajalta peritään hänen liittymäsopimuksensa mukaisen hinnan ylittä-
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viä kuluja tai kuluja, jotka ylittävät liittymäsopimuksen mukaista hintaa 

vastaavan laskennallisen perushinnan. 
 
Laskennallinen perushinta on teleyritysten vähimmäishinnoitteluun ja 

markkinaosuuksiin perustuva hinta lisättynä 20 prosentilla. Viestintävi-

rasto laskee ja julkaisee laskennallisen perushinnan vuosittain. Pe-

rushinnan laskentatavasta ja julkaisemisesta säädetään tarkemmin oi-
keusministeriön asetuksella. 

 

Jos elinkeinonharjoittaja rikkoo, mitä tässä pykälässä säädetään, kulut-
tajalla on oikeus saada elinkeinonharjoittajalta korvaus 1 momentissa 

tarkoitetun enimmäishinnan ylittäneistä puhelinkuluistaan. 
 
Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovelleta rahoituspalvelua 

tai -välinettä koskevaan sopimukseen. 

Kuluttaja-asiamies valvoo säännöksen noudattamista, ja sen sisältöä on se-
lostettu myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston internetsivustolla [34]. Oikeus-
ministeriö on antanut asetuksen (109/2014), jossa säädetään laskennalli-
sen perushinnan laskemisesta [35]. Asetus tuli voimaan 13.6.2014. Viestin-
tävirasto julkaisi ensimmäisen kerran laskennallisen perushinnan 
21.3.2014, ja se on tämän määräyksen julkaisuhetkellä 0,088 €/minuutti. 
Viestintävirasto julkaisee laskennallisen perushinnan vuosittain, ja kulloin-
kin ajantasainen hinta löytyy Viestintäviraston verkkosivuilta [36]. 

 Viestintäviraston tekniset määräykset 1.4.3

Määräyksessä 66 [22] teletoiminnan häiriötilanteista esitetään erilaisten 
häiriöiden, niin tietoturvaloukkausten ja sellaisten uhkien (tietoturvahäiriöi-
den) kuin toimivuutta estävien tai merkittävästi häiritsevien tilanteiden 
(toimivuushäiriöiden), havainnointia, hallintaa, niistä tiedottamista ja niiden 
tilastointia koskevat vaatimukset. Teleyritysten verkonhallinnan velvoitteis-
ta määrätään siten sekä määräyksessä 58 että 66. 
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Liite 1: DVB-T-verkkopalvelun toimitusketju 
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Liite 2: DVB-C-verkkopalvelun toimitusketju 
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