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A-OSA Keskeiset muutokset ja muutoshistoria 

Tässä luvussa kuvataan määräyksen keskeiset muutokset suhteessa aiem-
piin määräyksiin ja määräyksen muutoshistoria. 

1 Muutokset 

Tämä on määräyksen 67 toinen versio. Määräyksen 67 aiemmin voimassa 
olleesta versiosta (67/2014 M) tähän määräykseen korjattiin aiemman 
määräyksen soveltamisalassa olleet kirjoitusvirheet. 

2 Muutoshistoria 

2.1 Määräyksen 67 ensimmäinen versio 

Määräyksen 67 ensimmäinen versio koottiin seuraavista aiemmin voimassa 
olleista määräyksistä: 
• 11 A/2008 M sähköpostipalvelujen tietoturvasta ja toimivuudesta, 
• 13 B/2011 M internet-yhteyspalvelujen tietoturvasta, 
• 28 H/2010 M viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta ja 
• 47 C/2009 M teleyritysten tietoturvallisuuden hallinnasta. 

Määräyksessä 11 olleet sähköpostipalveluja koskeneet vaatimukset sisälly-
tettiin lähes kokonaisuudessaan tähän määräykseen. Aiemman määräyksen 
7 §:ssä olleet sähköpostipalveluspesifiset toimivuuden ja laadun seurannan 
velvoitteet poistettiin, kun taas muut määräyksessä 11 olleet velvoitteet 
ovat nykyisellään tässä määräyksessä. 

Sähköpostipalvelujen toimivuuden ja laadun seurantaa koskevat yleiset 
viestintäpalvelujen suorituskykyä, toimivuutta sekä näiden seurantaa ja 
hallintaa koskevat velvoitteet, joita annetaan määräyksissä 58 [1] (ks. D-
osan luku 2.6.2) ja 66 [2] (ks. D-osan luku 2.6.3). Esimerkiksi määräyksen 
58 perustelut ja soveltaminen -muistiossa (MPS 58) annetaan aiempiin 
määräyksen 11 7:ssä olleisiin velvoitteisiin perustuen ohjeita, neuvoja ja 
suosituksia siihen, miten sähköpostipalvelujen laatua voidaan seurata. 

Määräyksen 13 4.2 §:ssä ollut velvoite kuvata asiakkaalle keskeiset asia-
kasliittymän käyttöön vaikuttavat pysyväisluonteiset tekniset rajoitukset 
poistettiin, koska velvoite annetaan tietoyhteiskuntakaaressa [3]. Velvoit-
teen soveltamista on kuvattu määräyksen 28 perustelut ja soveltaminen  
-muistiossa (MPS 28). Aiemman määräyksen 13 9 §:ssä olleet velvoitteet 
tietoturvaloukkaustapausten käsittelystä ja tilastoinnista taas siirrettiin 
määräykseen 66 [2] (ks. D-osan luku 2.6.3), jossa käsitellään teleyrityksen 
kyvykkyyttä havaita erilaisia, mukaan lukien tietoturvan, häiriötilanteita ja 
toimenpiteitä näissä häiriötilanteissa. Muut määräyksessä 13 olleet velvoit-
teet ovat nykyisellään tässä määräyksessä ja vaatimusten sisältöön ei tehty 
muutoksia, vaikkakin niiden kirjoitusasua osin muokattiin. 

Määräyksen 28 aiemmin voimassa olleesta versiosta (28 H/2010 M) tähän 
määräykseen siirrettiin luku 1, pois lukien määräyksen 3.1 §:ssä ollut vel-
voite yhteenliittämisrajapintojen kuvauksesta, joka säilytettiin määräykses-
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sä 28 (nykyversio 28 I/2014 M). Muut määräyksen 28 luvussa 1 olleet vel-
voitteet ovat nykyisellään tässä määräyksessä. 

Määräyksestä 47 tähän määräykseen koottiin hallinnollista tietoturvaa kos-
kevat vaatimukset. Määräykseen 66 taas kerättiin määräyksessä 47 olleet 
tietoturvallisuutta vaarantavien häiriötilanteiden havainnointia ja hallintaa 
koskevat velvoitteet. Määräyksessä 47 olleita yksityiskohtaisia vaatimuksia 
osin kirjattiin yleisluontoisemmalle tasolle, mikä mahdollistaa vaatimusten 
helpomman skaalautumisen. 

Tässä määräyksen perustelut ja soveltaminen -muistiossa on kunkin velvoi-
tepykälän kohdalla kerrottu, missä aiemmassa määräyksessä vastaava vel-
voite annettiin. 

Tietoyhteiskuntakaaren valmistelun vuoksi vuonna 2014 tehdyn Viestintävi-
raston määräysten kokonaisuudistuksen yhtenä osana niin sanotusta do-
kumentointimääräyksestä (41 D/2009 M viestintäverkkojen ja -palvelujen 
teknisestä dokumentoinnista) päätettiin luopua. Dokumentointimääräyk-
sessä asetettiin yleiset velvoitteet teletoiminnan tekniseen dokumentointiin. 
Nyt dokumentointia käsitellään kussakin substanssimääräyksessä ja osoite-
taan selkeämmin, mistä kaikista asioista dokumentteja tarkalleen tulee ol-
la. Tässä määräyksessä velvoitetaan laatimaan ja ylläpitämään seuraavaa 
dokumentaatiota: 
• Tietoturvallisuuden hallintaa kuvaavat asiakirjat (4 §) 
• Riskien hallinnan prosessikuvaus ja viimeisimmän riskien käsittelyker-

ran tulokset (5 §) 
• Tietoaineistojen luokittelukriteeristö ja kuvaus käsittelymenettelyistä (6 

§) 
• Käytössä oleva suodatussäännöstö (15 §) 
Lisäksi määräyksessä (7 §) edellytetään dokumentoimaan IP-osoitteet 
asianmukaisesti ne myöntäneeseen internetosoiterekisteriin, kun taas 
muissa dokumentointia koskevissa vaatimuksissa ei oteta kantaa dokumen-
toinnin muotoon. 

Määräykseen on lisätty uutena velvoitteena vaatimus viestintäverkon tai  
-palvelun komponenttien hallintaliikenteen suojaamisesta (8 §). Velvoitteel-
la pyritään turvaamaan, että viestintäverkon tai -palvelun komponentteihin 
ei pääse oikeudettomasti tekemään muutoksia. Muita uusia vaatimuksia 
määräykseen ei lisätty. 

2.2 Aiemmat määräykset 

Telehallintokeskus antoi toukokuussa 1999 ensimmäisen tietoturvamäärä-
yksen: THK 47/1999 M teleyritysten tietoturvasta. Määräyksessä käsiteltiin 
toiminnan tietoturvallisuutta, tietoliikenneturvallisuutta, laitteisto- ja ohjel-
mistoturvallisuutta sekä tietoaineistoturvallisuutta. Määräykseen liittyi so-
veltamissuositus (SMS 47). 

Määräystä 47 uudistettiin vuonna 2004 viestintämarkkinalain (393/2003) ja 
sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) voimaantultua ja vuonna 
2009 määräys rajattiin koskemaan ainoastaan teleyritysten tietoturvalli-
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suuden hallintaa. Määräyksen vaatimuksia nimenomaan hallinnollista tieto-
turvasta tarkennettiin tuolloin ja muut määräyksessä olleet tietoturvavel-
voitteet poistettiin tai ne sisällytettiin muihin määräyksiin. 

Ensimmäiset tiettyjen viestintäpalvelujen tietoturvaa koskevat määräykset 
annettiin vuosina 2004 ja 2005: 
• 11/2004 M sähköpostipalvelujen tietoturvasta ja toimivuudesta 
• 13/2005 M internet-yhteyspalvelujen tietoturvasta ja toimivuudesta 
Näissä määräyksissä pureuduttiin erilaisten tietoturvaa vaarantavien ilmiöi-
den, kuten roskapostin, hallintakeinoihin. 

Vuonna 2010 määräyksestä 13 siirrettiin kaikkiin IP-pohjaisiin viestintä-
verkkoihin ja -palveluihin soveltuvia tietoturvallisuutta koskevia kohtia 
määräykseen 28 eli yhteentoimivuusmääräykseen. 

Vuonna 2014 tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) [3] valmistelun yhteydes-
sä Viestintävirasto päivitti kaikki määräyksensä. Viestintäpalveluspesifisistä 
määräyksistä päätettiin luopua ja kerätä yhteen kokonaisuuteen tietotur-
vallisuuden suunnittelua ja toteuttamista koskevat vaatimukset (tämä mää-
räys) ja tietoturvahäiriöiden havainnointia, hallintaa ja tiedottamista koske-
vat vaatimukset (määräys 66 [2]). 
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B-OSA Pykäläkohtaiset perustelut ja soveltamisohjeet 

Luku 1 Yleiset säännökset 

Tässä luvussa käsitellään määräyksen lukua 1 eli määräyksen yleisiä sään-
nöksiä. 

1 § Määräyksen tarkoitus 

Tässä pykälässä kuvataan määräyksen tarkoitus ja tavoitteet. Määräyksen 
vaatimukset tähtäävät näiden tavoitteiden saavuttamiseen ja tavoitteet oh-
jaavat määräyksen soveltamista. Pykälässä kuvatut tavoitteet on syytä pi-
tää lähtökohtina kaikissa yleisen teletoiminnan tieturvallisuuden toteutta-
mista koskevissa asioissa. 

Tietoturvalla tarkoitetaan tietoyhteiskuntakaaren [3] 3.1 §:n 28 kohdan 
mukaan "hallinnollisia ja teknisiä toimia, joilla varmistetaan, että tiedot 
ovat vain niiden käyttöön oikeutettujen saatavilla, että tietoja ei voi muut-
taa muut kuin siihen oikeutetut sekä että tiedot ja tietojärjestelmät ovat 
niiden käyttöön oikeutettujen hyödynnettävissä". Tietoturva tarkoittaa siis 
toimia viestinnän luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden tur-
vaamiseksi. Tämän määräyksen tarkoitus on edistää näiden tavoitteiden to-
teutumista. 

Määräyksessä on tarkoitus määritellä tietoturvan toteuttamista koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Määräyksellä pyritään siihen, että tietoturvan 
huomioiminen teleyrityksissä on osa jokapäiväistä toimintaa. Toisin sanoen, 
määräyksellä pyritään varmistamaan, että tietoturvatekijät huomioidaan 
rutiininomaisesti ja tehokkailla prosesseilla osana viestintäverkkojen ja  
-palvelujen toteutusta. 

2 § Soveltamisala 

Määräys koskee yleisen teletoiminnan harjoittamista eli velvoittaa teleyri-
tyksiä. Tietoyhteiskuntakaaren [3] 3.1 §:n 27 kohdan mukaan teleyrityk-
sellä tarkoitetaan "sitä, joka tarjoaa verkkopalvelua tai viestintäpalvelua 
ennalta rajaamattomalle käyttäjäpiirille". Määräystä sovelletaan myös mer-
kitykseltään vähäiseen teletoimintaan, josta ei ole tietoyhteiskuntakaaren 
[3] 4 §:n mukaista teletoimintailmoitusvelvollisuutta. 

Verkkopalvelu määritellään myös tietoyhteiskuntakaaren [3] 3.1 §:ssä ja 
sillä tarkoitetaan palvelua, jossa teleyritys tarjoaa omistamaansa tai muulla 
perusteella hallussaan olevaa viestintäverkkoa käytettäväksi viestien siir-
toon tai jakeluun. Verkkopalvelua tarjoavasta teleyrityksestä käytetään tie-
toyhteiskuntakaaressa myös nimitystä verkkoyritys. 

Viestintäverkkoja ovat lain mukaan toisiinsa liitetyistä johtimista sekä lait-
teista muodostuvat järjestelmät, jotka on tarkoitettu viestien siirtoon tai 
jakeluun johtimella, radioaalloilla tai muulla sähkömagneettisella tavalla. 
Sellaiset viestintäverkot, joita käytetään viestintäpalvelujen tarjontaan en-
nalta rajaamattomalle käyttäjäpiirille, ovat lain mukaan yleisiä viestintä-
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verkkoja ja ne viestintäverkot, joita käytetään pääasiassa televisio- ja ra-
dio-ohjelmistojen tai muun kaikille vastaanottajille samanlaisena välitettä-
vän aineiston siirtoon tai lähettämiseen, taas ovat lain mukaan joukkovies-
tintäverkkoja. 

Viestintäpalvelulla taas tarkoitetaan tietoyhteiskuntakaaren [3] 3.1 §:n 37 
kohdan mukaan "palvelua, joka muodostuu kokonaan tai pääosin viestien 
siirtämisestä viestintäverkossa sekä siirto- ja lähetyspalvelua joukkoviestin-
täverkossa. Olennaista viestintäpalvelun määritelmässä on se, että teleyri-
tys osallistuu palveluntarjoajana teknisesti viestien siirtoon tai lähettämi-
seen. 

Määräyksen vaatimuksen on jaettu viiteen asiakokonaisuuteen: 
• Luvussa 2 annetaan yleiset tietoturvavaatimukset kaikille viestintäver-

koille ja -palveluille. 
• Luvussa 3 käsitellään yhteenliittämis- ja asiakasrajapinnoissa tehtäviä 

tietoturvatoimenpiteitä. 
• Luvassa 4 taas annetaan erityisiä vaatimuksia internetyhteyspalvelujen 

tietoturvasta huolehtimiselle. 
• Luvussa 5 käsitellään sähköpostipalvelujen erityisiä vaatimuksia. 
• Lukuun 6 on kerätty asiakkaille tietoturvasta tiedottamisen velvoitteet. 

2.1 Soveltamisalan yleiset rajoitukset 

Määräys ei koske ennalta rajatulle käyttäjäpiirille tarjottavia verkko- tai 
viestintäpalveluja tai sisältöpalveluja. Uusissa palveluissa joudutaan usein 
tulkitsemaan, onko palvelu ylipäätään viestintäpalvelu tai onko käyttäjäpiiri 
ennalta rajattu. Tulkintaratkaisut on tehtävä kokonaisarviointina tapaus-
kohtaisesti1. Sisältöpalveluina soveltamisalan ulkopuolelle jäävät esimerkik-
si internetsivujen sisällöt, keskustelupalstat ja televisio- ja radio-
ohjelmistojen sisältö. 

Määräys ei sovellu esimerkiksi yrityksen tai yhteisön sisäisen viestintäver-
kon hallintaan, koska siinä käyttäjäpiiri on ennalta rajattu: toisin sanoen 
määräyksellä ei aseteta teleyritysvelvoitteita yhteisötilaajalle. Yhteisötilaa-
jalla tarkoitetaan tietoyhteiskuntakaaren [3] 3.1 §:n 41 kohdan mukaan 
viestintäpalvelun tai lisäarvopalvelun tilaajana olevaa yritystä tai yhteisöä, 
joka käsittelee itse viestintäverkossaan käyttäjien viestejä, välitystietoja2 
tai sijaintitietoja. Yhteisötilaajat ovat myös lain tarkoittamia tilaajia. Vaikka 
palvelun tarjoava teleyritys ei vastaakaan yhteisön sisäisestä viestintäver-
kosta tai -palvelusta, teleyritys vastaa tilaajalle tarjoamastaan palvelusta. 

Määräys ei myöskään koske muita tietoyhteiskuntakaaren [3] 3.1 §:ssä 
tarkoitettuja viestinnän välittäjiä kuin teleyrityksiä. 

                                       
1 Viestintävirasto on julkaissut verkkosivuillaan tulkintaohjeita teletoiminnasta ja teleyrityksistä: 
https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/saantelyntavoitteet/tulkintaohjeitateletoiminna
stajateleyrityksista.html  
2 Välitystiedolla tarkoitetaan tietoyhteiskuntakaaren [3] 3.1 §:n 40 kohdan mukaan oikeus- tai 
luonnolliseen henkilöön yhdistettävissä olevaa tietoa, jota käsitellään viestin välittämiseksi. Väli-
tystiedosta käytettiin aiemmassa lainsäädännössä termiä tunnistamistieto. 
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2.2 Soveltaminen viranomaisverkkoihin 

Viranomaisverkolla tarkoitetaan tietoyhteiskuntakaaren [3] 250 §:n mu-
kaan valtion johtamiseen ja turvallisuuteen, maanpuolustukseen, yleiseen 
järjestykseen ja turvallisuuteen, rajaturvallisuuteen, pelastustoimintaan, 
meripelastustoimintaan, hätäkeskustoimintaan, maahanmuuttoon, ensihoi-
topalveluun tai väestönsuojeluun liittyvien tehtävien vuoksi rakennettua 
viestintäverkkoa. Esimerkiksi VIRVE-verkko on viranomaisverkko. 

Viranomaisverkkoihin sovelletaan vain määräyksen 9.1 §:ää (ks. B-osan 9 
§:ää koskeva osuus) silloin, kun viranomaisverkko on yhteenliitetty ylei-
seen viestintäverkkoon eli teleyrityksen verkkoon. Muilta osin tämä määrä-
ys ei koske viranomaisverkkoja. 

Toisin sanoen viranomaisverkkoa ylläpitävää verkkoyritystä ja viranomais-
verkossa viestintäpalvelua tarjoavaa palveluyritystä koskee velvoite huo-
lehtia, että sen viestintäverkon tai -palvelun komponentit eivät aiheuta häi-
riöitä yleisille viestintäverkoille. Viranomaisverkossa verkkopalvelua tarjoa-
valla verkkoyrityksellä ja viestintäpalvelua tarjoavalla palveluyrityksellä on 
oltava tarkoituksenmukaiset mekanismit tällaisten häiriöiden estämiseksi. 

2.3 Soveltaminen sähköpostipalveluihin 

Määräyksen soveltamisalaa on rajoitettu sähköpostipalveluja (ks. määri-
telmä B-osan luvusta 3.5) koskien. 

Lähtevän sähköpostiliikenteen suodattamista (18.2 §:n 3 kohta), siitä asi-
akkaille tiedottamista (23 §) ja asiakkaan ja sähköpostipalvelimen välistä 
yhteyttä (20 §) käsittelevät velvoitteet eivät koske sähköpostiviestien väli-
tyspalvelua eli sellaista sähköpostipalvelua tarjoavan teleyrityksen tarjoa-
maa palvelua, jossa teleyritys välittää tai uudelleenohjaa viestejä omien 
sähköpostipalvelimiensa kautta (ns. viestien uudelleenohjauspalvelu). 

Saapuvan sähköpostiliikenteen suodattamista (18.2 §:n 1 ja 2 kohdat) kä-
sittelevät velvoitteet eivät koske toissijaista sähköpostin välityspalvelua eli 
asiakkaan omaa sähköpostipalvelua varmistavaa sähköpostin välityspalve-
linta. Palvelussa asiakkaan ensisijaiseksi mx-tietueeksi tai -tietueiksi on 
määritelty asiakkaan oma sähköpostipalvelin tai palvelimet. Tällöin asiak-
kaalle saapuvaa sähköpostiliikennettä välitetään sähköpostipalveluntarjo-
ajan toissijaisten sähköpostin välityspalvelinten kautta vain niissä tilanteis-
sa kun asiakkaan omat palvelimet eivät ole saavutettavissa. 

3 § Määritelmät 

Tässä luvussa kuvataan määräyksessä käytetyt määritelmät. Määräyksessä 
ei määritellä uudestaan tietoyhteiskuntakaaressa [3] määriteltyjä käsitteitä 
ja toisaalta määritelmät on laadittu niin, että ne eivät ole ristiriidassa lain 
määritelmien kanssa. 
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3.1 Asiakasrajapinta 

Asiakasrajapinnalla tarkoitetaan tässä määräyksessä rajapintaa, jolla te-
leyrityksen asiakkaan viestintäverkko, päätelaite tai sovellus liitetään ylei-
seen viestintäverkkoon. Asiakkaan päätelaitteita ovat esimerkiksi asiakkaan 
omistamat ja hallinnoimat modeemit, kytkimet ja tietokoneet. Englannin-
kielessä asiakasrajapinnasta käytetään nimitystä User to Network Interface 
(UNI-rajapinta). 

3.2 Avoin sähköpostipalvelin 

Avoimella sähköpostipalvelimella tarkoitetaan sellaista sähköpostiviestien 
välitysjärjestelmää, jota kolmas osapuoli pystyy oikeudettomasti käyttä-
mään sähköpostiviestien välittämiseen. Välitysjärjestelmällä tarkoitetaan 
määräyksessä esimerkiksi sähköpostipalvelinta, www-välityspalvelinta tai 
www-palvelimelle asennettavia ohjelmistoja joita käytetään sähköpostivies-
tien välittämiseen. 

3.3 Haitallinen liikenne 

Haitallisella liikenteellä tarkoitetaan sähköisiä viestejä, jotka voivat aiheut-
taa vaaraa viestintäverkon tai -palvelun tietoturvalle. Tietoturvalla tarkoite-
taan hallinnollisia ja teknisiä toimia, joilla varmistetaan se, että tiedot ovat 
vain niiden käyttöön oikeutettujen saatavilla, ettei tietoja voida muuttaa 
muun kuin siihen oikeutetun toimesta ja että tiedot ja tietojärjestelmät 
ovat niihin oikeutettujen hyödynnettävissä. Sähköisiä viestejä taas ovat tie-
toyhteiskuntakaaren 3.1 §:n 22 kohdan mukaan tiedot, joita välitetään tai 
jaellaan sähköisesti. 

Haitallista liikennettä on esimerkiksi palvelunestohyökkäyksistä, roskapos-
tista tai verkkomatojen leviämisestä aiheutuva liikenne. 

Liikenteen haitallisuutta on tarkasteltava sekä palveluntarjoajan että asiak-
kaan näkökulmista. Käytännössä tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että 
vaikkapa viestintäpalvelun käytettävyyden turvaaminen voi edellyttää toi-
mia sekä palveluntarjoajan tarjoaman palvelun välityskyvystä huolehtimi-
seksi että myös käyttäjälle välitettävän palvelutason ylläpitämiseksi. 

3.4 Suodattaminen 

Suodattamisella tarkoitetaan haitallisen liikenteen (ks. tämän osan luku 
3.3) estämistä tai rajoittamista. Suodattamista voi olla esimerkiksi asiakas-
liittymästä lähtevän, väärennettyjä lähdeosoitteita käyttävän internetliiken-
teen hylkääminen, tietyntyyppisen internetliikenteen kapasiteetin rajoitta-
minen liittymäkohtaisesti tai liikennöinnissä käytettyyn sovellusprotokollaan 
perustuen, tai sähköpostiviestien välittämisen tai vastaanottamisen estämi-
nen. 

Suodattamisella tarkoitetaan myös tietoturvaa vaarantavien haitallisten tie-
tokoneohjelmien poistamista viesteistä eli esimerkiksi sähköpostiviesteistä 
haittaohjelmien poistamista. 
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Edellisten lisäksi suodattaminen voi tarkoittaa myös muita teknisluonteisia 
toimia tietoturvaa vaarantavan liikennöinnin hallitsemiseksi. 

3.5 Sähköpostipalvelu 

Sähköpostipalvelulla tarkoitetaan sähköpostiviestien lähettämis-, välittä-
mis- tai vastaanottopalvelua, joka hyödyntää internetin nimipalvelua eli 
DNS-palvelua viestien välittämiseen. Sähköpostipalvelun periaatekuva, eri 
toiminnot ja toimintojen välillä käytettäviä protokollia on esitetty kuvassa 
1. 

Sähköpostin lähettämispalvelulla tarkoitetaan palvelua, jossa asiakas lähet-
tää viestin palveluntarjoajan lähetyspalvelimen (MSA) kautta. Välittämis-
palvelulla tarkoitetaan palvelua, jossa sähköpostiviesti vastaanotetaan, 
(käsitellään) ja lähetetään edelleen asiakkaan kanssa sovittuun kohtee-
seen. Vastaanottopalvelulla tarkoitetaan palvelua, jossa asiakkaan sähkö-
postiviestit vastaanotetaan vastaanottopalvelimelle (MDA) ja toimitetaan 
asiakkaan sähköpostilaatikkoon. 

Kuva 1. Sähköpostipalvelun periaatekuva. 
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Lähtevällä sähköpostiliikenteellä tarkoitetaan asiakkailta lähteviä sähköpos-
tiviestejä, jotka välitetään palveluntarjoajan lähetyspalvelimien (MSA) 
kautta sähköpostin välityspalvelimille (MTA). 

Saapuvalla sähköpostiliikenteellä taas tarkoitetaan asiakkaille saapuvia 
sähköpostiviestejä, jotka välitetään palveluntarjoajan vastaanottopalvelimi-
en (MDA) kautta asiakkaiden sähköpostilaatikoihin (MS). 

3.6 Viestintäverkon tai -palvelun komponentti 

Viestintäverkon tai -palvelun komponentilla tarkoitetaan verkkoelementtiä, 
laitetta tai tietojärjestelmää, joista viestintäverkko tai -palvelu muodostuu 
tai jota se hyödyntää. Telepäätelaitteet eivät ole viestintäverkon tai  
-palvelun komponentteja. 

Viestintäverkon tai -palvelun komponentteja ovat esimerkiksi matkaviestin-
keskus, tukiasemaohjain, tukiasema, tekstiviestikeskus, laajakaistakeskitin, 
nimipalvelin, verkon pääsynhallinnasta vastaava palvelin, kytkin, reititin, 
SIP-sovelluspalvelin tai älyverkon komponentti. Viestintäverkon tai  
-palvelun komponentilla ei tarkoiteta siirtoteitä tai laitteen tai verkkoele-
mentin osia, kuten matkaviestinkeskuksen prosessoriyksiköitä. 

3.7 Yhteenliittämisrajapinta 

Yhteenliittämisrajapinnalla tarkoitetaan tässä määräyksessä teleyritysten 
viestintäverkkojen- tai palvelujen välistä rajapintaa. Englanninkielessä yh-
teenliittämisrajapinnasta käytetään nimitystä Network to Network Interface 
(NNI-rajapinta). 

 

Luku 2 Kaikkien verkkojen ja palvelujen yleiset vaati-
mukset 

Tässä luvussa käsitellään määräyksen luvussa 2 asetettuja kaikkia viestin-
täverkkoja ja -palveluja koskevia vaatimuksia. 

4 § Tietoturvallisuuden huomioiminen 

Tietoturva on keskeinen osa teleyrityksen tarjoamien viestintäverkkojen ja 
-palvelujen laatua. Tietoturvallisuuden eri osa-alueiden huomioiminen tele-
toiminnassa on tärkeää kaikissa tarjottujen verkkojen ja palvelujen eri elin-
kaarivaiheissa: suunniteltaessa, toteutettaessa ja ylläpidettäessä palvelua 
sekä poistettaessa palvelu käytöstä. Jotta tietoturvasta huolehtiminen on 
rutiininomaista ja jokapäiväistä, on perusteltua, että teleyritys määrittelee 
prosessit ja käytänteet tietoturvan toteuttamisesta. 

Teleyrityksellä on oltava dokumentoidut tavat tietoturvasta huolehtimises-
ta. Dokumentit luovat perustan järjestelmälliselle tietoturvakehitykselle ja 
tietoturvan hallinnalle, sekä auttavat tietoturvallisuusinvestointien kohden-
tamisessa. Dokumentoinnin perusteella myös Viestintävirasto voi tarvitta-
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essa todentaa, että teleyritys noudattaa sitä koskevia tietoturvallisuudesta 
huolehtimisen velvoitteita. 

Tässä pykälässä asetetut vaatimukset olivat aiemmin määräyksessä 47 
(erityisesti 3 §). 

4.1 Huomioitavat osa-alueet 

Tietoturvallisuuden toteuttamisessa ja sitä kuvaavissa asiakirjoissa on 
huomioitava useita eri asioita. Pykälässä luetteloidaan huomioitavat asiako-
konaisuudet mutta ei aseteta tarkkoja vaatimuksia siitä, miten nämä eri 
kokonaisuudet on tarkalleen huomioitava, koska tarkoituksenmukainen tie-
toturvan toteuttaminen vaihtelee teleyrityksittäin mm. tarjottavien verkko-
jen ja palvelujen perusteella. Useisiin pykälässä luetteloituihin asiakokonai-
suuksiin liittyviä vähimmäisvaatimuksia on käsitelty muualla tässä määrä-
yksessä, muissa Viestintäviraston määräyksissä tai muualla lainsäädännös-
sä, minkä lisäksi teletoiminnan tietoturvasta huolehtimiseen saattaa koh-
distua esimerkiksi teleyrityskohtaisia, sopimuksista johtuvia vaatimuksia. 
Tämän pykälän kannalta oleellista onkin se, että teleyritys tunnistaa omaan 
toimintaansa kohdistuvat vaatimukset ja niiden toteuttamiseen soveltuvat 
käytänteet. 

Seuraavassa on esitetty asiakokonaisuuksittain esimerkkejä tietoturvasta 
huolehtimisen tekijöistä. Luettelo sisältää myös viittauksia Viestintäviraston 
asettamiin vähimmäisvaatimuksiin: 

1. Hallinnollinen tietoturvallisuus 
– Tietoturvallisuuden ohjausasiakirjat (tyypillisesti esim. tietoturvapo-

litiikka ja -arkkitehtuuri), joilla organisaation johto osoittaa tietotur-
vallisuuden tahtotilan, yleiset periaatteet ja sitoutumisensa tietotur-
van toteuttamiseen 

– Prosessit ja niiden hallinta 
– Riskien hallinta ja jatkuvuuden turvaaminen (ks. tämän määräyksen 

5 §) 
– Dokumentointikäytänteet ja -järjestelmät 
– Auditointi- ja harjoitusmenettelyt 
– Viranomaisvaatimusten noudattaminen 

2. Henkilöstöturvallisuus 
– Henkilöiden tietoturvavastuut ja velvollisuudet 
– Henkilöstön tietoturvaosaaminen ja sen kehittäminen 
– Henkilöiden taustatarkastukset 
– Avainhenkilöriskit 
– Vaarallisten vastuu- ja tehtäväkokonaisuuksien estäminen 
– Tehtäväkierto väärinkäytösten havaitsemiseksi 
– Työsuhteen päättyessä noudatettava menettely 
– Henkilöstön väärinkäytökset ja ohjeistuksen vastaiset toimet 

3. Laitteisto-, ohjelmisto- ja tietoliikenneturvallisuus 
– Haavoittuvuuksien hallinta 
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– Tietoturvaloukkausten havainnointi ja toipumismenettelyt (ks. mää-
räys 66 [2]) 

– Varaosat 
– Muutostenhallinta (ks. määräys 66 [2]) 
– Haitallisen liikenteen havainnointi ja hallinta (ks. mm. tämän mää-

räyksen 15 §) 
– Mahdolliset CERT (Computer Emergency Response Team) tai CSIRT 

(Computer Security Incident Response Team) toiminteet eli tietotur-
valoukkaustapausten koordinoidun ensivasteen toiminnot ja ilmoi-
tusyhteyspisteen ylläpito 

– Abuse-toiminnot eli internetpalvelujen tarjonnan yhteydessä asiak-
kaiden ja ulkoisten sidosryhmien tietoturvaloukkaustapauksiin liitty-
vien tapausten yhteys- ja palvelupisteeksi tarkoitettu toiminto 

4. Tietoaineisto- ja käyttöturvallisuus 
– Tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden varmis-

taminen 
– Tietoaineistojen luokittelu ja luokituksen mukainen käsittely (ks. 

tämän määräyksen 6 §) 
– Käyttöoikeusrekisterin ylläpitovastuut: käyttöoikeuksien jakaminen, 

muuttaminen ja poistaminen 
– Käyttöoikeuksien kasaantumisen estäminen 
– Asiaankuulumattomien pääsyn estäminen viestintäpalveluiden to-

teuttamiseen liittyviin hallinta- ja konfiguraatiotietoihin sekä teleyri-
tyksen asiakkaiden veloitus-, tilaaja- ja lokitietoihin. 

– Tietoaineistojen säilytys ja tuhoaminen 

5. Fyysinen turvallisuus (ks. määräys 54 [4]) 
– Tilojen sijainti ja ympäristön turvallisuus 
– Pääsynhallinta 
– Rakenteellinen suojaaminen 

Määräys edellyttää, että edellä luetellut asiakokonaisuudet (1 - 5) huomioi-
daan viestintäverkkojen ja -palvelujen elinkaaren eri vaiheissa. Tämä tar-
koittaa sitä, että teleyritys huomioi tietoturvan suunnitellessaan, toteutta-
essaan ja ylläpitäessään verkkoa tai palvelua sekä poistaessaan sen käy-
töstä. 

4.2 Tietoturvadokumentit 

Määräyksessä edellytetään, että teleyrityksellä on dokumentit siitä, miten 
se toteuttaa tietoturvaa toiminnassaan. Määräyksessä ei määritellä, mitä 
kaikkia eri dokumentteja teleyrityksellä on oltava, vaan asia jätetään te-
leyrityksen omaan harkintaan. Oleellista on, että dokumentointi on ajan-
tasainen ja siitä pystyy toteamaan, että kaikki pykälässä luetellut tietotur-
van osa-alueet on huomioitu toiminnassa. 
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5 § Riskien hallinta 

Turvallisuusriskillä tarkoitetaan jonkinlaisen haitan tai vaurion todennäköi-
syyttä ja sen seurauksia. Tietoturvariskeillä tarkoitetaan sellaista tahatonta 
tai tahallista tekijää, joka vaarantaa teletoiminnan luottamuksellisuutta, 
eheyttä tai käytettävyyttä. Tietoturvariskin erottaa tietoturvauhasta sillä, 
että sen todennäköisyyttä ja vaikutuksia on arvioitu. 

Tietoturvariskit voivat aiheutua esimerkiksi: 
• inhimillisistä virheistä, 
• henkilöstölle annettujen ohjeiden puutteista tai noudattamatta jättämi-

sestä, 
• varkauksista tai ilkivallasta, 
• laitteiden, järjestelmien tai ohjelmistojen virheistä ja toimintahäiriöistä 
• haittaohjelmien leviämisestä, 
• tietoaineistojen tuhoutumisesta, 
• tulipalosta tai tulvasta, 
• alihankkijan tai kumppanuusverkostoon kuuluvan toimijan virheistä ja 

laiminlyönneistä. 

Riskien hallinta on prosessi, jonka tarkoitus on tunnistaa riskejä, vähentää 
niiden todennäköisyyttä ja/tai vaikutuksia hyväksyttävälle tasolle ja ylläpi-
tää saavutettua tasoa. Riskien hallinnan tehtävänä on suojella organisaatio-
ta ja sen kykyä suorittaa toimintojaan taloudelliset seikat huomioon ottaen. 

Riskien hallinnan vaatimuksilla pyritään varmistamaan, että teleyritys on 
tietoinen riskien mahdollisen toteutumisen aiheuttamista seurauksista ja 
siitä, ovatko riskiä pienentävät toimenpiteet riittäviä. Riskien hallinnan ta-
voitteena on muun muassa: 
• nopeuttaa tietoturvaongelmista toipumista, 
• vähentää tietoturvaongelmista aiheutuneita kustannuksia ja vahinkoja, 
• kohdentaa teletoiminnan tietoturvallisuutta parantavia investointeja, 
• parantaa teletoiminnan laatua ja tuottavuutta, 
• optimoida taloudellisesti teletoimintaan kohdistuvien riskien hallintaa ja 
• ennaltaehkäistä riskien toteutumista. 

Tässä pykälässä asetetut velvoitteet olivat aiemman määräyksen 47 4 
§:ssä. 

Teleyritysten varautumisvelvollisuudesta säädetään tietoyhteiskuntakaaren 
[3] 35 luvussa (ks. D-osan luku 2.5.2). 

5.1 Riskien tunnistaminen ja käsittely 

Riskien hallinnasta on laadittu mm. seuraavia standardeja ja julkaisuja: 
ISO/IEC 27005 [5], NIST 800-30 Risk Management Guide [6] ja OCTAVE 
[7]. 

Tässä määräyksessä ei aseteta velvoitetta tietyn standardin noudattamisel-
le. Riskienhallintamallit vaihtelevat yhtiöittäin, eikä yhtä jokaiselle sopivaa 
mallia ole olemassa. 
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Määräys edellyttää, että teleyritys tunnistaa omaan teletoimintaansa ja sen 
jatkuvuuteen liittyvät riskit ja käsittelee ne. Käsittely tarkoittaa sitä, että 
teleyritys määrittää toiminnalleen hyväksyttävän riskitason ja toteuttaa 
tarkoituksenmukaisin keinoin (usein ns. kontrollein eli erilaisin riskejä tai 
niiden realisoitumista lieventävin keinoin) tämän tason. Käytännössä riski-
en hallinnan tulee siis olla vastuutettua ja aikataulutettua. Lisäksi riskien 
hallinnan toteutumista ja vaikutuksia tulee seurata. 

Määräyksessä myös edellytetään, että riskien hallinta on säännöllistä eli et-
tä riskejä ja niiden hallintakeinoja arvioidaan säännöllisesti. Teleyritys voi 
itse määrittää sopivat seurantasyklit. Tyypillisesti riskiarviointia tehdään 
yrityksissä määriteltäessä uusia palveluja tai toimintoja, vuosittain ja aina 
mahdollisen riskin realisoitumisen jälkeen. 

5.2 Prosessin ja tulosten dokumentointi 

Teleyrityksen on riskien hallinnan vaatimusten noudattamisen valvomiseksi 
dokumentoitava määrittämänsä riskien hallinnan prosessi ja säilytettävä 
dokumentoidut tulokset vähintään viimeisimmältä käsittelykerralta. 

6 § Tietoaineistot 

Jotta teletoimintaan liittyvät tärkeät tiedot ovat vain niiden käyttöön oikeu-
tettujen saatavilla, teleyrityksessä on oltava käytössä teletoiminnan kan-
nalta tärkeiden tietoaineistojen luokitusjärjestelmä ja käsittelymenettely. 

6.1 Aineistojen luokittelu ja käsittely 

Teleyrityksen on määriteltävä omaan toimintaansa soveltuva tietoaineisto-
jen luokittelukriteeristö. Aineistot voi esimerkiksi luokitella seuraavasti: jul-
kinen, luottamuksellinen, salainen. 

Lisäksi teleyrityksen on määriteltävä, miten se käsittelee (suojaa) eri luok-
kiin luokiteltuja aineistoja. 

6.2 Tietoaineistodokumentit 

Luokitus ja siihen liittyvä käsittelyohje on dokumentoitava. Luokituksen 
määrittelyssä ja sen dokumentoinnissa huomioitavia tekijöitä ovat esimer-
kiksi seuraavat asiat: 
• yleiset periaatteet tietoaineiston turvaluokan ja luottamuksellisuuden 

arvioimiseksi ja tietoaineistojen salassa pysymiseksi, 
• käsittely- ja muutosoikeudet tietoaineiston lukuoikeuksien jakamisesta, 

muutosoikeuksista sekä näiden oikeuksien jakamisesta, 
• luottamuksellisuusluokan määrittäminen, 
• tiedon tai asiakirjan julkisuus: esimerkiksi asiasta puhuminen julkisesti, 
• asiakirjan ominaisuudet: paperi, leima ja muut merkinnät 
• säilytys ja salaaminen 
• tulostaminen ja kopiointi 
• varmuuskopiointi 
• vastaanottaminen, jakaminen, lähettäminen ja kuljettaminen, 
• tietojen ja asiakirjan käsittelyn dokumentoiminen ja 
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• asiakirjan arkistointi, käsittely tai käsittelyoikeuksien päättyminen, tie-
tojen ja asiakirjan hävittäminen. 

7 § IP-osoitteiden dokumentointi 

Tässä pykälässä asetettu vaatimus oli aiemmin määräyksen 28 4 §:ssä. On 
hyvä huomata, että pykälässä käsitellään vain IP-osoitteiden hallinnointia. 
Määräyksessä ei oteta kantaa esimerkiksi puhelinnumerojen hallintaan. 

Määräyksessä edellytetään, että teleyritys dokumentoi sille osoitettujen ja 
sen mainostamien IP-osoitteiden käytön huolellisesti kirjaamalla verkot 
osoiteavaruuden myöntäneen internetosoiterekisterin (IR) tietokantaan. 
Tämä on tärkeää, koska teleyritykset käyttävät näitä tietoja automaattisten 
reittisuodatuslistojen (prefix list) luomiseen. Reittisuodatuslistoilla huolehdi-
taan siitä, että reittejä mainostava teleyritys mainostaa vain hallinnoimiaan 
osoiteavaruuksia. 

Teleyrityksen on myös huolehdittava siitä, että IP-osoitelohkon luovutta-
neen internetosoiterekisterin (IR) WHOIS-tietokannassa on asianmukaiset 
yhteystiedot teleyrityksen tai teleyrityksen asiakkaiden hallussa olevien 
osoiteavaruuksien osalta, mukaan lukien abuse- ja irt-kontaktitiedot. 

Asianmukaisesti dokumentoidut IP-verkkoresurssit helpottavat merkittä-
västi reititystietojen ylläpitoa ja häiriötilanteiden sekä tietoturvaloukkausti-
lanteiden selvittelyä. 

Soveltaminen 
Teleyrityksen tulee ilmoittaa hallitsemansa verkot osoiteavaruuden myön-
täneen internetosoiterekisterin (IR) tietokantaan. Tiedot kirjataan ja niitä 
ylläpidetään rekisterinpitäjän voimassaolevien ohjeiden mukaan. Tällaisia 
tietoja ovat muun muassa IP-osoiteavaruus, teleyrityksen yhteystiedot, yl-
läpitäjän yhteystiedot, abuse- ja irt-kontaktitiedot sekä verkon AS-numero, 
josta kyseiset IP-osoitteet löytyvät. Euroopassa toimivalla alueellisella in-
ternetosoiterekisterillä RIPE NCC:llä on käytössä oma tietokenttä abuse-
kontaktitietojen rekisteröintiin. 

Teleyrityksen on huolehdittava erityisesti omassa käytössään olevien IP-
verkkojen dokumentoinnin ajantasaisuudesta. Jos teleyritys on reitti-
mainostuksen lähteenä muiden organisaatioiden hallussa oleville PI (Provi-
der Independent) -verkkoavaruuksille, on näiden osoiteavaruuksien tietojen 
asianmukaisuus tarkistettava reittimainostuksen aktivoinnin yhteydessä. 
Samoin, jos teleyritys ylläpitää alueellista verkkorekisteripalvelua (LIR) ja 
luovuttaa PI-osoiteavaruutta kolmannelle osapuolelle, osoitetietojen oikeel-
lisuus on tarkistettava verkko-osoiteavaruutta rekisteröitäessä. 

Käytännössä dokumentointivaatimus tarkoittaa myös sitä, että jollei ni-
menomaisesti ole toisin sovittu, teleyritys ei saa mainostaa dokumentoi-
mattomia IP-osoiteavaruuksia muille teleyrityksille. 
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8 § Hallintaverkon ja hallintayhteyksien liikenne 

Määräyksessä edellytetään, että teleyritys suojaa viestintäverkon tai palve-
lun komponenttien (ks. määritelmä B-osan luvusta 3.6) niin sanotun hallin-
taliikenteen. Hallintaliikenne on liikennettä, jolla teleyritys valvoo ja hallin-
noi verkkolaitteitaan. 

Hallintaliikenteen suojaamisvaatimuksella pyritään turvaamaan se, että 
viestintäverkon tai -palvelun komponentteihin ei pääse oikeudettomasti te-
kemään muutoksia. Vaatimus lisättiin tähän määräykseen uutena vaati-
muksena. 

8.1 Liikenteen suojaaminen 

Hallintaliikenteen suojaaminen voidaan toteuttaa käytännössä liikenteen 
fyysisellä erottamisella omiin johtoihinsa tai erottamalla liikenne loogisesti 
esimerkiksi salauksen avulla. Hallintaverkkoon tai hallintakäyttöliittymään 
pääsyä on syytä suojata esimerkiksi käyttäjän autentikoinnilla tai vaikkapa 
rajoittamalla yhteydenotto mahdolliseksi vain tietyistä IP-osoitteista. Oleel-
lista on se, että hallintaliikenne on tavalla tai toisella asianmukaisesti suo-
jattu. 

8.2 Suositukset hallintaverkon suojaamisesta 

Hallintaverkon tietokoneiden ja liikenteen suojaamiseksi on suositeltavaa, 
että hallintatietokoneita esimerkiksi verkonvalvonnassa ei kytketä lainkaan 
julkiseen internetiin. Jos verkonhallintatyöasemalta pitää päästä internetiin 
tai esimerkiksi sähköpostipalveluihin, on suositeltavaa, että verkkoselailu ja 
mahdollinen sähköpostiohjelmiston käyttö toteutetaan terminoituina. 

Mahdollisten verkkolaitteiden oikeudettomien asetusmuutosten havaitsemi-
seksi ja jäljittämiseksi, Viestintävirasto suosittelee, että teleyritys ylläpitää 
lokia viimeiseltä puolelta vuodelta verkkolaitteidensa asetuksiin tehdyistä 
muutoksista. 

Virasto myös suosittelee, että lokitettavaa tapahtumaa ja havaintoa ilmai-
sevissa ajankohtamerkinnöissä ilmoitetaan erikseen tapahtuman ja havain-
non ajankohta. Havainnon ajankohta suositellaan lokitettavan vähintään 
päivämäärän tarkkuudella ja tapahtumaa ilmaiseviin järjestelmälokeihin 
suositellaan tallennettavan myös tarkka kellonaika, sovellettava aikavyöhy-
ke (esimerkiksi: UTC+2) sekä mahdollisen kellovirheen suuruus ja suunta 
verrattuna viralliseen aikaan. Teknisten järjestelmälokien aikaleimat on 
suositeltavinta ilmaista ISO 8601 -yhteensopivassa formaatissa. 

Vastaavansisältöinen suositus on annettu määräyksen 66 [2] perustelu-
muistiossa, sillä kyseissä määräyksessä käsitellään muutostenhallintaa. 
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Luku 3 Rajapintojen erityiset vaatimukset 

Tässä luvussa käsitellään määräyksen luvussa 3 asetettu yhteenliittämis- ja 
asiakasrajapintojen tietoturvaa koskevia vaatimuksia. 

9 § Yhteenliittämis- ja asiakasrajapintojen häiriöiden estäminen 
ja niiltä suojautuminen 

Teleyrityksen verkko ei saa aiheuttaa häiriöitä toisen teleyrityksen viestin-
täverkoille tai -palveluille. Määräyksessä asetettu velvoite kieltää toki myös 
tahallisen häirinnän, mutta vaatimus on silti ensisijassa tarkoitettu estä-
mään tahattomien esimerkiksi konfiguraatiovirheestä aiheutuvien häiriöiden 
leviäminen verkosta toiseen. Yhteenliittämisrajapinnan yli leviävät häiriöt 
voivat aiheuttaa verkkoon silmukoita, ohjata liikennettä väärin tai vain 
ruuhkauttaa jonkin verkon osan tai palvelun ylimääräisellä liikenteellä. Pa-
himmillaan palvelu voi kokonaan estyä. 

Koska näiden häiriöiden vaikutukset voivat olla merkittäviä, teleyrityksille 
on katsottu tarpeelliseksi antaa velvoite estää omaa viestintäverkkoaan tai 
-palveluaan häiritsemästä yhteenliittämiskumppanien palveluja. Näin siitä 
huolimatta, että teleyrityksille on annettu myös velvoite suojautua näiltä 
häiriöiltä. 

Verrattuna teleyritysten väliseen yhteenliittämisrajapintaan asiakasrajapin-
nan uhat ovat vielä moninaisemmat. Esimerkiksi internetyhteyspalvelun 
osalta teleyrityksen tulee edellä mainittujen uhkien torjumisen lisäksi var-
mistua muun muassa siitä, että asiakas ei pääse salakuuntelemaan muiden 
asiakkaiden liikennettä tai aiheuttamaan näihin kohdistuvia palvelunesto-
hyökkäyksiä. Uhkien laatu, vakavuus ja tarvittavat suojaustoimenpiteet 
vaihtelevat tarjotusta palvelusta ja käytetystä tekniikasta riippuen. 

Tässä pykälässä asetetut velvoitteet olivat aiemmin määräyksen 28 3 
§:ssä. On hyvä huomata, että tämän pykälän ensimmäinen momentti (häi-
riöiden estäminen) koskevat myös viranomaisverkkoja (ks. B-osan luku 
2.2). 

Tämän dokumentin C-osan luvussa 7 annetaan Ethernet-rajapintojen tieto-
turvaa koskevia suosituksia. 

9.1 Häiriöiden estäminen 

Vaatimusta ei ole kohdennettu mihinkään tiettyyn tekniikkaan tai protokol-
latasoon, vaan teleyrityksen tulee arvioida eri yhteenliittämisrajapinnassa 
käytettävien tekniikoiden ja palvelujen asettamia uhkia ja toteuttaa tämän 
jälkeen kaikki häiriöiden leviämisen estämisen kannalta tarpeelliset suo-
jausmekanismit. 

Tällaisena tarpeellisena suojausmekanismina voidaan pitää esimerkiksi me-
kanismeja, joilla estetään silmukoiden muodostuminen yhteenliittämisraja-
pinnoissa. Esimerkiksi piirikytkentäisissä puhelinpalveluissa puhelun saa 
siirtää vain 5 kertaa, jonka jälkeen puhelu puretaan. Internetyhteyspalve-
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lun yhteenliittämisessä tällä tarkoitetaan taas sitä, että teleyritys ei lähetä 
yhteenliittämisrajapinnassa saman loogisen rajapinnan yli liikennettä, jonka 
se on vastaanottanut ko. rajapinnan yli. 

9.2 Häiriöiltä suojautuminen 

Määräyksen mukaan teleyrityksen on suojattava oma verkkonsa yhteenliit-
tämis- ja asiakasrajapinnoista tulevalta haitalliselta liikenteeltä toteuttamal-
la verkossaan tarvittavat suojausmekanismit. 

Velvoitteessa mainitulla haitallisella liikenteellä tarkoitetaan teleyrityksen 
oman viestintäverkon tai -palvelun toiminnan kannalta haitallista liikennet-
tä, joka voi pahimmassa tapauksessa vaarantaa teleyrityksen viestintäver-
kon tai -palvelun toiminnan. 

Vaatimusta ei ole kohdennettu mihinkään tiettyyn tekniikkaan tai protokol-
latasoon, vaan teleyrityksen tulee arvioida eri rajapinnoissa käytettävien 
tekniikoiden ja palvelujen asettamia uhkia ja toteuttaa tämän jälkeen kaikki 
oman viestintäverkkonsa ja -palvelunsa suojaamisen kannalta tarpeelliset 
mekanismit. Tällaisia mekanismeja voivat olla esimerkiksi lähde- tai kohde-
osoitteeseen, käytettyyn protokollaan, viestin sisältöön tai viestien mää-
rään perustuvat suodattamistoimet. 

Edellä mainitut suojausmekanismit voidaan toteuttaa myös kontrollitasolla, 
joten viestejä ei ole välttämätöntä suodattaa. Ainakin tiettyjä uhkia vastaan 
teleyrityksen verkon suojaamiseksi voi siten riittää, että teleyritys suojaa 
vain ko. liikennettä käsittelevien laitteiden kontrollitason ja välittää liiken-
teen normaaliin tapaan verkkonsa läpi. Mikäli teleyritys toteuttaa suojauk-
sen kontrollitasolla liikenteen suodattamisen sijaan, sen on luonnollisesti 
toteutettava tarvittavat mekanismit kaikissa tarpeellisissa verkkoelemen-
teissä. 

Alla on esitetty muutamia esimerkkejä uhista ja niiden kannalta tarpeellisis-
ta suojausmekanismeista. On huomattava, että esimerkit eivät ole poissul-
kevia ja teleyrityksen on arvioitava tarvittavat toimenpiteet itse. 
• Bitstream-asiakasrajapinta: Verkko-operaattorin on esimerkiksi syytä 

suodattaa asiakasrajapinnassa olevassa Ethernet-DSLAM:ssa tai tämän 
perässä olevassa reunakytkimessä asiakasporttiin tulevat ja siitä lähte-
vät BPDU-viestit ja valmistajakohtaiset L2-tason ohjausprotokollaviestit. 

• VoIP-asiakas- ja yhteenliittämisrajapinnat: Ongelmaa on käsitelty tar-
kemmin esimerkiksi RFC:issä 5390 [9] ja 6404 [10]. Mahdollisesti tar-
peellisina suojaustoimenpiteinä voidaan pitää esimerkiksi lähdeosoittei-
siin tai puheluyritysmääriin perustuvia rajoituksia. Edellä mainitut me-
kanismit on mahdollista toteuttaa esimerkiksi SBC:llä (RFC 5853 [11]). 
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10 § Tarpeettomien palvelujen ja protokollien sulkeminen 

Tässä pykälässä asetettu velvoite oli aiemmin määräyksen 28 3 §:ssä. 

Tarpeettomien palveluiden ja protokollien poiskytkeminen on oleellista, sillä 
tällöin viestintäverkon tai -palvelun komponentissa on ajossa vähemmän 
ohjelmistoja, joiden haavoittuvuuksia mahdollinen hyökkääjä voisi käyttää 
hyödyksi. Lisäksi esimerkiksi tarpeettomien reititysprotokollien tai muun 
ohjausliikenteen suodattaminen hallintarajapinnoissa vähentää mahdolli-
suutta, että rajapinnan yli tuleva liikenne pääsisi sekoittamaan teleyrityk-
sen verkon toimintaa. 

Soveltaminen 
Vaatimusta sovelletaan sekä yhteenliittämis- ja asiakasrajapinnoissa oleviin 
viestintäverkon tai -palvelun komponentteihin (eli ei asiakaspäätelaitteisiin, 
joita ovat esimerkiksi asiakkaan omistamat ja hallinnoimat modeemit, kyt-
kimet, tietokoneet tms.) eikä sitä ole kohdennettu mihinkään tiettyyn tek-
niikkaan tai protokollatasoon, vaan teleyrityksen tulee arvioida laitekohtai-
sesti ja mahdollisesti myös porttikohtaisesti tarpeettomat palvelut ja kytkeä 
ne pois päältä. 

Osassa laitteista asiaa on voitu huomioida jo oletusasetuksissa tai laiteval-
mistaja voi tarjota komentoja, joilla monet tällaiset palvelut saadaan kyt-
kettyä pois päältä kerralla. Teleyrityksen on selvitettävä, miten kunkin lait-
teen kanssa on syytä toimia, sillä oletusarvoisesti tarpeettomien palvelujen 
ja protokollien ei voida olettaa olevan kunnossa. 

Alla on esitetty muutamia esimerkkejä velvoitteen toteuttamisesta eri verk-
koelementeissä. On huomattava, että esimerkit eivät ole poissulkevia ja te-
leyrityksen on arvioitava tarvittavat toimenpiteet itse. 
• Bitstream-asiakasrajapinta (PE-reititin): Tällä tarkoitetaan esimerkiksi 

sitä, että asiakasrajapinnassa olevassa PE-reitittimen asiakasporteissa 
ei ole päällä esimerkiksi FTP-, HTTP-, NTP- finger- tai bootp-palveluita. 
Vastaavasti kontrollitasolla ei tule käsitellä esimerkiksi asiakasporteista 
tulevia reititysprotokolla- tai proxyarp-viestejä. Liikenne voidaan kui-
tenkin välittää verkon läpi. 

• Sähköpostin lähetyspalvelin (MSA): Sähköpostin lähetyspalvelin on 
asiakasrajapinnassa oleva laite tai virtuaalipalvelin, jonka kautta lähte-
vät sähköpostit lähetetään eteenpäin. Tällainen palvelin ei käsittele rei-
titys- tai muita verkkotason ohjausprotokollia. Haavoittuvuusuhkien 
pienentämiseksi tällaisessa verkkoelementissä ei kuitenkaan saa pitää 
päällä tarpeettomia palveluita, joita voivat MSA:n tapauksessa mahdol-
lisesti olla esimerkiksi FTP tai HTTP-palvelimet. 

11 § IP-liikenteen estäminen yhteenliittämisrajapinnoissa 

Teleyrityksen verkkoon eli sen tilaajille suuntautuvissa IP-paketeissa voi ol-
la virheellisesti määritelty lähdeosoite joko erehdyksessä tai tahallisesti 
väärennettynä. Teleyrityksen omia eli sen itsensä hallinnoimia tai yksityi-
seen eli ei-julkiseen/-reitittyvään IP-osoiteavaruuteen kuuluvia osoitteita 
lähdeosoitteina käyttävien IP-pakettien vastaanottaminen toiselta teleyri-
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tykseltä ilman eri sopimusta ei ole normaalitilanne ja sisältää merkittävän 
tietoturvariskin. 

Lähde-IP-osoitteen väärentämistä (IP spoofing) käytetään myös usein pal-
velunestohyökkäyksissä. Hyökkäys tapahtuu siten, että hyökkääjä väären-
tää oman verkko-osoitteensa niin, että hyökkäyksen kohde luulee IP-
pakettien tulevan luotettavasta lähteestä. Lähdeosoitteen väärentämistä 
käytetään hyökkääjän sijainnin piilottamiseksi. Väärennetyllä lähettäjän 
osoitteella lähetettyjen IP-pakettien suodatuksen puuttuminen mahdollistaa 
muihin internetin käyttäjiin kohdistuvan vahingonteon ilman mahdollisuutta 
selvittää syyllisen henkilöllisyyttä. 

Virheellisiä lähdeosoitteita koskevilla vaatimuksilla pyritään rajoittamaan 
merkittävästi väärennettyjä IP-lähdeosoitteita käyttävien hyökkäysten ja 
verkon virhetilanteiden aiheuttamia ongelmia. 

Määräyksen mukaan teleyrityksen on lisäksi oletusarvoisesti hylättävä yh-
teenliittämisrajapinnoissa vastaanotettavista reittimainostuksista sellaiset 
reitit, jotka kuuluvat teleyrityksen omiin tai sellaisiin teleyrityksen asiak-
kaalle toimittamiin osoitelohkoihin, joiden ei voida olettaa mainostuvan 
muilta teleyrityksiltä. Määräys sallii myös tästä perussäännöstä poikkeami-
sen erikseen sopimalla. 

Tässä pykälässä asetetut vaatimukset olivat aiemmin määräyksen 28 4 
§:ssä. 

11.1 Virheelliset lähdeosoitteet 

Teleyrityksen on suodatettava viestintäverkkoonsa suuntautuva liikenne, 
joka sisältää määräyksessä kuvatulla tavalla virheellisen lähdeosoitteen, 
ellei toisin ole sovittu. Reitittimissä on suositeltavaa käyttää erityisiä suo-
dattimia, joiden avulla voidaan vähentää verkkoon saapuvien ja sieltä läh-
tevien osoiteväärennettyjen IP-pakettien määrää. 

Vaatimus koskee vain teleyrityksen verkon kannalta merkitseviä lähde-
osoitteita eli teleyrityksen ei tarvitse tarkistaa esimerkiksi IP-pakettien hyö-
tykuormassa VPN-tunneloinnin yhteydessä välitettäviä muita lähdeosoittei-
ta. 

Suodatustoimenpiteet on tehtävä teknisesti tarkoituksenmukaisella tark-
kuudella yhteenliittämisrajapinnassa. 

Joissain poikkeuksellisissa tilanteissa teleyritys saattaa sopia toisen teleyri-
tyksen kanssa siitä, että osaa teleyrityksen osoiteavaruudesta reititetään 
väliaikaisesti toisen verkosta lähtevänä. Toimenpide on suunniteltava ja to-
teutettava käyttäen tarkkaa harkintaa ja yhdysliikennetilanteeseen soveltu-
via menetelmiä. Käytettäviä ratkaisumahdollisuuksia ja huomioonotettavia 
tekijöitä on kuvattu IETF:n spesifikaatioissa RFC 2827 (BCP 38) [12] ja RFC 
3704 (BCP 84) [13]. Pääasiallisesti vastuu virheellisiä lähdeosoitteita sisäl-
tävän liikenteen välittämisen estämisessä on liikennettä välittävällä teleyri-
tyksellä. 
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11.2 Virheelliset reittimainostukset 

Minkään teleyrityksen ei pitäisi mainostaa toisen teleyrityksen tai tämän 
asiakkaan hallinnoimia verkko-osoitelohkoja tai tarkempia näiden osalohko-
ja (more specific) sisältäviä reittejä ilman erillistä sopimusta. Esimerkiksi 
tietyt väliaikaiset moniliittymisratkaisut (multihoming) voivat edellyttää täl-
laista sopimusta. 

Oikeudeton mainostus voi olla tahallista toimintaa liikenteen ohjaamiseksi 
hyökkääjän järjestelmään tai tahatonta. Oikeudettoman mainostuksen ai-
heuttamalta uhalta suojautumiseksi reittimainostuksia vastaanottavan te-
leyrityksen on suodatettava mainostuksesta pois virheelliset mainostukset. 

12 § IP-liikenteen estäminen asiakasrajapinnassa 

Tämä määräyksen vaatimus asetettiin aiemman määräyksen 13 7 §:ssä. 

Hajautetuissa palvelunestohyökkäyksissä pyritään usein vaikeuttamaan 
hyökkääjän löytämistä käyttämällä liikennöinnissä väärennettyjä lähde-
osoitteita. Liikenteen lähteeksi voidaan väärentää esimerkiksi hyökkäyk-
seen liittymätön ulkopuolinen verkko tai satunnaisesti valittu kohdeverkon 
osoite. Väärennetyt lähdeosoitteet saattavat olla myös satunnaisesti valit-
tuja osoitteita yksityiseen käyttöön tai erityisiin tarkoituksiin varatuista 
osoiteavaruuksista. Virheellisiä lähdeosoitteita sisältävän IP-liikenteen suo-
dattamista koskevilla vaatimuksilla pyritään rajoittamaan väärennettyjä IP-
lähdeosoitteita käyttävien hyökkäysten aiheuttamia ongelmia. 

Suodattamista lievempänä toimenpiteenä asiakkaaseen voidaan myös ottaa 
yhteyttä tilanteen selvittämiseksi. Tämä mahdollisuus perustuu siihen, että 
tietoyhteiskuntakaaren [3] mukaan teleyritys voi estää tai rajoittaa viestien 
välittymisen asiakkaan päätelaitteeseen estääkseen viestintäverkkoihin tai 
niihin liitettyihin palveluihin kohdistuvia tietoturvauhkia ja haittaa aiheutta-
via häiriöitä. Viestintäviraston tulkinnan mukaan on selvää, että liikenteen 
rajoitustoimenpiteitä lievempänä toimenpiteenä teleyritys voi selvittää tie-
toturvauhan tai häiriön aiheuttavan käyttäjän henkilöllisyyden ja olla käyt-
täjään tai tämän edustajaan yhteydessä uhkan tai häiriön poistamiseksi. 

12.1 Suodattaminen 

Väärennettyjä lähdeosoitteita käyttävän liikennöinnin estämiseksi asiakas-
liittymiä tarjoavan teleyrityksen on suodatettava sellainen asiakasliittymäs-
tä viestintäverkkoon suuntautuva liikenne, jonka lähdeosoite ei ole kysei-
selle asiakasliittymälle osoitettu. Teleyrityksen on tarvittaessa pystyttävä 
yksilöimään asiakasliittymä, josta verkkoon suuntautuvassa liikenteessä 
käytetään väärennettyjä lähdeosoitteita. 

Suodatus voidaan toteuttaa esimerkiksi vertaamalla jokaisen rajapinnassa 
vastaanotetun paketin lähdeosoitetta hyväksyttävien osoiteavaruuksien lis-
taan ja hylkäämällä jokainen paketti, jonka lähdeosoite ei kuulu listalla ole-
viin osoiteavaruuksiin. 
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Esimerkiksi ADSL-yhteyden tapauksessa suodatus voidaan toteuttaa keskit-
timen DSLAM-verkkoelementissä, DSL-verkon yhteyksien terminointilait-
teessa tai runkoverkon reitittimessä. Suodatuksen tarkoituksenmukainen 
toteutuspiste riippuu verkkolaitteiden tekniikasta, suodatuskyvystä ja te-
leyrityksen käytännöistä suodattamisen toteuttamisessa. 

12.2 Käyttäjän tunnistaminen 

Teleyrityksen on tietoturvasyistä pystyttävä tunnistamaan tiettyä IP-
osoitetta käyttänyt asiakas DHCP-lokiin tallentuneita välitystietoja3 käsitte-
lemällä. Asiakkaan tunnistaminen on välttämätöntä tietoturvatoimenpitei-
den kohdistamiseksi oikeaan asiakasliittymään. 

Viestintäviraston tulkinnan (Dnro 387/64/2009) mukaan teleyritys saa tar-
vittaessa käsitellä välitystietoja sekä tietoyhteiskuntakaaren [3] 272 §:n 1 
momentissa määritellyissä tilanteissa että käyttäessään pykälän 2 momen-
tissa tarkoitettuja keinoja. Viestintäviraston tulkinnan mukaan teleyritys 
saa käsitellä välitystietoja varsinaisen 272 §:ssä tarkoitetun toimenpiteen 
suorittamisen lisäksi myös toimenpiteen suorittamiseksi välttämättömien 
valmistelevien toimenpiteiden suorittamiseksi. Tällainen valmisteleva toi-
menpide voi olla esimerkiksi tiettyä IP-osoitetta käyttäneen asiakkaan tun-
nistaminen DHCP-lokiin tallentuneita välitystietoja käsittelemällä. 

 

Luku 4 Internetyhteyspalvelujen erityiset vaatimukset 

Tässä määräyksen luvussa käsitellään erityisesti internetyhteyspalveluja 
koskevia vaatimuksia. 

13 § Internetyhteyspalvelujen liikennöinnin eriyttäminen 

Tämä internetyhteyspalveluliittymien liikenteen erottamista koskeva vaati-
mus oli aiemmin määräyksen 13 3 §:ssä 

Jaettua kapasiteettia tilaajien kesken käyttäviä internetliittymiä on käytetty 
esimerkiksi taloyhtiöverkkoja toteutettaessa. Näissä verkkototeutuksissa 
taloyhtiöön tuotava internetyhteys jaetaan taloyhtiön käyttäjien kesken 
käyttämällä joko taloyhtiön tai teleyrityksen verkkolaitteita. 

Vastaavanlaisia jaettua kapasiteettia käyttäviä verkkototeutuksia käytetään 
esimerkiksi kaupunkiverkoissa, joissa palvelun käyttö on avointa kaikille 
verkon kantaman oleskeleville käyttäjille. 

Salaamattomat WLAN-yhteydet ovat yleisesti käytössä erityisesti paikoissa 
jossa on paljon liikkuvia tilaajia. WLAN-yhteyksien salaaminen on teknisesti 
mahdollista, mutta salauksen toteuttaminen, erityisesti salausavainten hal-
linta, vaikeuttaisi palvelun tarjoamista merkittävästi. Tästä syystä salaa-

                                       
3 Välitystiedolla tarkoitetaan tietoyhteiskuntakaaren [3] 3.1 §:n 40 kohdan mukaan oikeus- tai 
luonnolliseen henkilöön yhdistettävissä olevaa tietoa, jota käsitellään viestin välittämiseksi. 
Välitystiedosta käytettiin aiemmassa lainsäädännössä termiä tunnistamistieto. 
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mattomista WLAN-yhteyksistä on säädetty erityinen poikkeus salaamatto-
mien WLAN-yhteyksien sallimiseen ilman radiorajapinnassa tapahtuvaa lii-
kenteen erottamista. 

Soveltaminen 
Tilaajien liikenteen erottaminen toisistaan voidaan toteuttaa esimerkiksi lii-
kenteen fyysisellä erottamisella omiin johtoihinsa tai erottamalla liittymien 
liikenne loogisesti liittymäkohtaisten VLAN:ien taikka liikenteen salauksen 
avulla. Tilaajien liikenteen erottamiseen voidaan myös käyttää DSLAM-
keskittimien tai kytkimien port isolation -toiminnetta, etenkin tapauksissa 
joissa käytetään ryhmä-VLAN -tunnistetta. 

WLAN-yhteyksillä tarkoitetaan IEEE-standardin 802.11 [14] mukaisia lan-
gattomia lähiverkkoyhteyksiä. 

14 § Kuluttajaliittymistä lähtevän sähköpostiliikenteen ohjaus 

Rajoittamaton SMTP-liikenne (portti 25) liittymästä internetiin mahdollistaa 
haittaohjelmille roskasähköpostiviestien lähettämisen. Sallimalla lähtevä 
sähköpostiliikenne vain teleyrityksen lähtevälle SMTP-liikenteelle tarkoitet-
tujen palvelimien kautta voidaan tehokkaasti rajoittaa haittaohjelmien tuot-
tamien roskapostiviestien lähettämistä. Rajoitus ei vaikuta käyttäjien vies-
tintämahdollisuuksiin, koska sähköpostia on mahdollista lähettää internet-
liittymän tarjoavan teleyrityksen postipalvelimen kautta, tunnistettua säh-
köpostin lähetystä (Mail Submission, RFC 6409 [15]) käyttäen tai www-
pohjaisten sähköpostipalveluiden käyttöliittymien kautta. 

Määräyksellä vahvistetaan IETF:n dokumentissa RFC 5068 [16] kuvatut 
parhaat käytännöt sähköpostin lähetysmenetelmistä. 

Määräyksessä sallitaan myös tarvittaessa rajoittamaton liikennöinti. Rajoit-
tamattoman SMTP-liikenteen salliminen tarkoittaa sitä, että teleyrityksen 
kuluttajaliittymälle tarkoittamasta verkkoavaruudesta voi lähettää teleyri-
tyksen verkon ulkopuolelle SMTP-liikenteelle varattuun tietoliikenneporttiin 
25 suuntautuvaa liikennettä. 

Joillakin kuluttaja-asiakkailla voi olla perusteltuja tarpeita suoralle SMTP-
liikenteelle kuluttajaliittymästä minne tahansa teleyrityksen verkon ulko-
puolelle. Tällainen tarve on esimerkiksi kuluttaja-asiakkaan hallinnoidessa 
SMTP-liikennettä oman palvelimensa kautta. 

Vaatimus on sama kuin aiemmin määräyksen 13 5 §:ssä. 

Soveltaminen 
Rajoittamattoman SMTP-liikenteen estämisellä tarkoitetaan tietoliikenne-
porttiin 25 suuntautuvan liikenteen estämistä teleyrityksen kuluttajaliitty-
mille tarkoittamasta verkkoavaruudesta muiden kuin teleyrityksen lähteväl-
le SMTP-liikenteelle tarkoitettujen palvelinten kautta. 

Määräyksen mukaisesti toteutetulla rajoittamattoman SMTP-liikenteen es-
tolla ei saa olla vaikutusta muita tietoliikenneportteja käyttävään sähköpos-
tiliikennöintiin, kuten käyttäjätunnistusta tai salausta käyttäviin sähköpos-
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tiprotokolliin. Erityisesti tulee huolehtia, että rajoitus ei koske liikennettä 
IETF:n dokumentissa RFC 6409 [15] kuvattuun Mail Submission -palvelun 
käyttämään porttiin 587. Näin internet-liittymiä tarjoavan teleyrityksen asi-
akkailla on mahdollisuus liikennöidä turvallisesti ja tunnistetusti myös toi-
sen palveluntarjoajan hallinnassa olevaan sähköpostijärjestelmään. 

Määräyksen mukaan teleyritys voi poikkeuksena myös sallia rajoittamatto-
man SMTP-liikenteen muutenkin kuin sovittujen lähtevälle SMTP-liikenteelle 
tarkoitettujen palvelimien kautta. Tällöin teleyrityksen on tiedotettava liit-
tymän tilaajalle avoimeen liikennöintiin liittyvistä riskeistä. Teleyrityksellä 
on oltava myös valmiudet reagoida nopeasti häiriötilanteisiin. 

15 § Haitallisen liikenteen suodatusvelvollisuus 

Kyvykkyydestä havaita ja tarvittaessa suodattaa haitallista internetyhteys-
palvelujen liikennettä määrättiin aiemmin määräyksen 13 6 ja 7 §:issä. Tä-
hän määräyksen nämä vaatimukset on muutettu muotoilultaan yleisem-
miksi ja niitä on täydennetty aiempaa selkeämmälle velvoitteella ylläpitää 
myös dokumentaatiota siitä, mitä suodatustoimia on parhaillaan käytössä. 
Tällä pyritään varmistamaan se, että suodatussäännöstö on ajantasainen ja 
tarkoituksenmukainen eli että viestintäverkoissa ja -palveluissa ei ole käy-
tössä vanhentuneita suodatuksia. 

Määräyksessä velvoitetaan teleyritys pitämään yllä teknistä valmiutta tila-
päisesti suodattaa internetyhteyspalvelujen haitallista liikennettä (ks. mää-
ritelmä B-osan luvusta 3.3). Määräyksellä pyritäänkin varmistamaan, että 
teleyrityksellä on valmiit ja ajantasaiset prosessit, toimintamallit ja järjes-
telmät haitallisen liikenteen tilapäiseen suodattamiseen mahdollisimman 
nopeasti. Tekninen valmius suodattaa pitää luonnollisesti sisällään kyvyk-
kyyden ensin havaita haitallinen liikenne ja sen jälkeen tarvittaessa suodat-
taa sitä, mutta on hyvä huomata, että tämän pykälän vaatimus liittyy myös 
Viestintäviraston määräykseen 66 [2], jonka 4 §:ssä määrätään mm. tieto-
turvaa häiritsevien tilanteiden havainnointikyvykkyydestä. 

Liikenteen suodattamisella voidaan esimerkiksi rajoittaa sellaisten palve-
lunestohyökkäysten vaikutusta, joissa käytetään tietyntyyppistä hallintalii-
kennettä kuormittamaan verkossa olevia järjestelmiä. Lisäksi toimenpiteillä 
voidaan rajoittaa tiettyyn porttiin liikennöivän haittaohjelman liikennettä. 

On huomattava, että tietoyhteiskuntakaaren [3] 272.4 §:n mukaan suoda-
tustoimenpiteet on toteutettava huolellisesti ja ne on mitoitettava torjutta-
van häiriön vakavuuteen. Toimenpiteitä toteutettaessa ei saa rajoittaa sa-
nanvapautta taikka luottamuksellisen viestin tai yksityisyyden suojaa 
enempää kuin on välttämätöntä toimenpiteelle asetettujen tavoitteiden tur-
vaamiseksi. Toimenpiteet on lopetettava, jos niiden toteuttamiselle ei enää 
laissa säädettyjä edellytyksiä. 

Tässä pykälässä asetetun yleisen suodatuskyvykkyysvelvoitteen lisäksi 
määräyksen 18 §:ssä annetaan nimenomaisia vaatimuksia haitallisen säh-
köpostiliikenteen suodattamiseen (ks. tarkemmin B-osan 18 §:ää koskeva 
osuus). 
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15.1 Tekninen valmius suodatustoimenpiteisiin 

Teleyrityksen on varustettava viestintäverkkonsa järjestelmällä, joka mah-
dollistaa haitallisen liikenteen havaitsemisen. Järjestelmän tulee kyetä tar-
vittaessa seuraamaan viestintäverkon liikennettä tarkoituksenmukaisella 
näytteenottotarkkuudella. 

Yleisen viestintäverkon tietoliikenteen suuren volyymin vuoksi haitallisen 
liikenteen havaitsemisen mahdollistavaa järjestelmää ei useinkaan voida 
toteuttaa vaikuttamatta merkittävästi verkon suorituskykyyn. Tällöin tiedon 
kerääminen voi perustua liikenteestä otettuihin näytteisiin, jolloin tarkastel-
laan vain osaa verkossa välitettävistä paketeista. Näytteenottotarkkuus on 
valittava sellaiseksi, että näytteiden avulla saadaan riittävän tarkka kuva 
verkon liikenteestä. 

Teleyritys voi käyttää esimerkiksi verkon liikennemääriä tai poikkeuksellisia 
tapahtumia seuraavaa automaattista hallintajärjestelmää, jolloin ennalta 
määriteltyjen raja-arvojen ylittyessä välittyy hälytys tapahtumien valvonta-
järjestelmään. Lisäksi verkon tietoturvatapahtumien hallinnassa voidaan 
käyttää esimerkiksi tunkeutumisen havaitsemis- ja -estojärjestelmiä. 

Viestintäverkon tai -palvelun tietoturvaa vaarantavassa tilanteessa teleyri-
tys voi joutua ottamaan käyttöön tilapäisiä toimenpiteitä esimerkiksi tiet-
tyyn tietoliikenneporttiin suuntautuvan liikenteen estämiseksi tai liikenteen 
rajoittamiseksi tiettyihin kohdeosoitteisiin. Suodatustoimenpiteet tulee kes-
keyttää, kun viestintäverkon tai -palvelun tietoturvaa vaarantava uhkati-
lanne on päättynyt. 

Teknisellä suodattamisvalmiudella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että te-
leyrityksen verkkoelementit tukevat liikennemäärien protokolla-, osoite-, 
portti- ja verkkoliityntäkohtaista rajoitusta. Liikennemäärien rajoitus tulee 
voida toteuttaa verkon käytettävyyttä tarpeettomasti vaarantamatta. Li-
säksi tekninen valmius edellyttää, että teleyrityksen verkon operointikes-
kuksella on kyky käynnistää tarvittavat suodatustoimet. 

15.2 Suodatussäännöstö ja sen dokumentointi 

Erilaisia tietoliikenteen suodatuslistoja käytettäessä tulee kiinnittää erityistä 
huomiota suodatussäännöstön ajantasaisuuteen, jotta vanhentunut suoda-
tussäännöstö ei aiheuta virheellistä ja tarpeetonta suodatusta.  Suodatus ei 
esimerkiksi saa rajoittaa jo myönnettyjen IP-verkkoresurssien asianmukais-
ta käyttöä. 

Käytössä olevista suodatustoimenpiteistä on ylläpidettävä ajantasaista do-
kumentaatiota, jotta pysytään selvillä verkoissa ja palveluissa käytössä 
olevista suodatuksista ja pystytään seuraamaan niiden tarkoituksenmukai-
suutta. 

Suodatusta voidaan tehdä haitallisen sähköpostiliikenteen estämiseksi, 
käyttämättömien osoiteavaruuksien kaappauksen estämiseksi reittimainos-
tuksista tai vaikkapa palvelunestohyökkäysliikenteen rajoittamiseksi liiken-
teen lähdeosoitteista. Koska palvelunestohyökkäyksissä käytetään säännöl-
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lisesti myös puhtaasti väärennettyjä, mutta reitittyviä lähdeosoitteita, osoi-
tesuodatuksen tarvetta ja päivitysmekanismeja kannattaa harkita huolella. 

Suodatettavia osoiteavaruuksia voivat olla ns. bogon-prefixit, joilla tarkoi-
tetaan yksityiseen käyttöön (RFC 6761 [8]) tai erityisiin tarkoituksiin varat-
tuja osoiteavaruuksia, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi avoimesti inter-
net-verkossa. Lisäksi suodatettavia osoiteavaruuksia voivat olla IANA:n 
(Internet Assigned Numbers Authority) tai paikallisten internetosoiterekis-
tereiden toistaiseksi käyttöön luovuttamattomat verkot. 

Bogon-suodatusta tehtäessä voidaan käyttää esimerkiksi luotettavien taho-
jen tarjoamaa BGP (Border Gateway Protocol) -reititystietoa, jossa osoi-
teavaruuksien käytössä tapahtuvat muutokset tehdään suodatustunnus-
merkistöön keskitetysti. Laitteiden mukana tulevia default-bogon listoja ei 
tule käyttää, koska ne ovat vanhentuneita. 

16 § Internetyhteyspalvelun irtikytkeminen 

Tätä pykälää vastaavat velvoitteet asetettiin aiemman määräyksen 13 8 
§:ssä. 

Asiakasliittymästä lähtevän tai siitä tulevan liikenteen vaarantaessa viestin-
täpalvelun tietoturvaa, puututaan tilanteeseen ensisijaisesti määräyksen 15 
§:ssä määrätyin toimenpitein eli suodattamalla liikennettä teleyrityksen 
verkossa tai muilla asiakasliittymän irtikytkentää lievemmillä toimenpiteillä, 
kuten ottamalla yhteyttä asiakkaaseen. Jos näillä toimilla ei saada tietotur-
vaa vaarantavaa, asiakasliittymään liittyvää tilannetta hallintaan, on te-
leyrityksellä oikeus aloittaa toimenpiteet saastuneen päätelaitteen aiheut-
taman uhkan poistamiseksi. 

Viestintäviraston vakiintuneen tulkinnan mukaan teleyrityksen verkkoon lii-
tetyt saastuneet päätelaitteet, jotka esimerkiksi lähettävät liittymästä suu-
ria määriä roskapostia tai haittaohjelmia, vaarantavat aina teleyrityksen 
palvelujen tietoturvaa. 

Koska liittymän irtikytkeminen estää asiakasta käyttämästä kyseistä liitty-
mää, on irtikytkemisprosessi suunniteltava ja ohjeistettava yksityiskohtai-
sesti sekä toteutettava siten, että liittymän käyttökatko tai käyttörajoituk-
set jäävät mahdollisimman lyhyiksi. 

16.1 Irtikytkemistilanteet 

Asiakasliittymän palvelun irtikytkemisellä yleisestä viestintäverkosta tarkoi-
tetaan tässä määräyksessä esimerkiksi niiden tietoliikenneporttien tilapäis-
tä sulkemista asiakasliittymästä, joihin suuntautuva liikenne vaarantaa 
viestintäpalvelun tietoturvaa. Vastaavasti teleyritys voi joutua rajoittamaan 
tiettyjen sovellusprotokollien liikennöintiä asiakasliittymästä, mikäli liikenne 
vaarantaa viestintäpalvelun tietoturvaa. Asiakasliittymästä johtuvilla syillä 
ei tyypillisesti tarkoiteta sitä, että asiakasliittymä tai asiakasliittymän kautta 
verkkoon kytketty www-palvelu on esimerkiksi palvelunestohyökkäyksen 
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kohteena ja näin vastaanottaa poikkeuksellisen paljon liikennettä tietyssä 
tilanteessa. 

Tietoturvasta huolehdittaessa ja irtikytkemistilanteissa on syytä kiinnittää 
huomiota siihen, että viestinnän välitystietoja on oikeus käsitellä ainoas-
taan viestintäverkkoihin ja -palveluihin kohdistuvissa tietoturvauhka- tai -
loukkaustilanteissa. Teleyrityksellä ei siten ole oikeutta käsitellä välitystie-
toja esimerkiksi estääkseen liittymän käyttämisen palvelun tietoturvaa vaa-
rantamattoman rikoksen suorittamiseen. Poikkeuksen tähän sääntöön 
muodostaa kuitenkin tietoyhteiskuntakaaren [3] 272 §:n 1 momentin 3 
kohdassa tarkoitettu maksuvälinepetoksen valmistelu (ks. myös C-osan lu-
ku 5). 

16.2 Irtikytkentäprosessi 

Mikäli mahdollista, asiakkaaseen tulee olla yhteydessä ennen liittymän irti-
kytkemistä yleisestä viestintäverkosta esimerkiksi puhelimitse tai sähkö-
postitse. Asiakkaan kuuleminen ei saa kuitenkaan tarpeettomasti vaarantaa 
palvelun tietoturvallisuudesta huolehtimista. 

Irtikytkemiseen liittyvät toimenpiteet tulee toteuttaa ennalta määriteltyjen 
prosessien mukaisesti. Tehdyt toimenpiteet ja erityisesti syy liittymän irti-
kytkemiseen tulee kirjata tilanteen mahdollista jälkikäteen tapahtuvaa sel-
vittämistä varten. 

Irtikytkemiseen liittyvien toimintaohjeiden tulee sisältää tarpeelliset menet-
telyt asiakasliittymän takaisinkytkemiseksi viestintäverkkoon, kun teleyritys 
on todennut että viestintäpalveluun kohdistuva tietoturvauhka on poistu-
nut. Esimerkiksi haittaohjelman aiheuttaman haitallisen liikennöinnin yh-
teydessä liittymä voidaan kytkeä takaisin viestintäverkkoon asiakkaan otet-
tua yhteyttä teleyritykseen ja ilmoitettua poistaneensa haittaohjelman jär-
jestelmästään. 

Palvelu- ja verkko-operaattorin ollessa eri toimijat, sopivat nämä keske-
nään irtikytkemisen käytännön toteuttamiseen liittyvät periaatteet. Mo-
lemmilla osapuolilla tulee olla mahdollisuus toteuttaa tarvittavat toimenpi-
teet palvelunsa tai verkkonsa tietoturvallisuudesta huolehtimiseksi. Irti- ja 
takaisinkytkemisestä on ilmoitettava toiselle osapuolelle viipymättä. 

Toimenpiteitä toteutettaessa voidaan ottaa huomioon liittymätyypistä joh-
tuvat erityisolosuhteet. Esimerkiksi matkaviestinliittymien datapalveluihin 
liittyvissä tietoturvaongelmissa matkaviestinliittymästä voidaan estää vain 
datapalvelun käyttö kunnes tietoturvaongelma on selvitetty. 

Mikäli asiakasliittymät ovat ns. automaattivalvonnan piirissä, asiakasliitty-
mien tai asiakasliittymän tiettyjen palvelujen irtikytkeminen viestintäver-
kosta tapahtuu tyypillisesti haitalliselle liikennöinnille asetettujen raja-
arvojen ylittyessä automaattisesti esimerkiksi puolen tunnin ajaksi ilman 
operaattorin manuaalisia toimenpiteitä. Liittymän ollessa irtikytkettynä, 
asiakkaan liikenne voidaan ohjata palveluun, jossa asiakkaalle kerrotaan ir-
tikytkemisen syy sekä mahdolliset asiakkaan toimenpiteet asiakkaan lait-
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teen korjaamiseksi. Lisäksi asiakkaalla voi olla mahdollisuus liikennöidä tar-
vittaville sivustoille esimerkiksi virustorjunnan asentamiseksi ja käyttöjär-
jestelmän ohjelmistopäivitysten suorittamiseksi. Tämä toimintamalli vähen-
tää tarvetta asiakasliittymien pysyvämpään irtikytkemiseen. 

Käytettäessä automaattisia järjestelmiä asiakasliittymien sulkemiseen ja 
avaamiseen palvelun tietoturvasta huolehtimiseksi, asiakkaalle tulee kertoa 
liittymän tilapäiseen sulkemiseen ja avaamiseen liittyvät periaatteet. 

 

Luku 5 Sähköpostipalvelujen erityiset vaatimukset 

Tässä luvussa käsitellään määräyksen luvussa 5 asetettuja velvoitteita. 

17 § Sähköpostipalvelujen yhteystiedot ja osoiteresurssien hal-
linta 

Tässä pykälässä asetetut vaatimukset olivat aiemmin määräyksen 11 8 ja 9 
§:issä. 

Määräyksessä edellytetään, että sähköpostipalvelun (ks. B-osan luku 3.5) 
tarjoamiseen käytettävissä verkkotunnuksissa on oltava postmaster- ja 
abuse-osoitteet tai abuse-kontaktitiedot, johon saapuvia viestejä seurataan 
säännöllisesti. Vaatimuksella pyritään huolehtimaan siitä, että sähköposti-
palveluissa on käytössä yhteydenottopiste mahdollisten toiminnan tai käy-
tön häiriöiden ilmoittamiseksi palveluntarjoajalle, riippumatta ilmoittajan si-
jainnista. 

Lisäksi määräyksessä edellytetään, että yhdeltä asiakkaalta vapautunutta 
sähköpostiosoitetta ei saa luovuttaa alle kolmessa (3) kuukaudessa toiselle 
asiakkaalle. Sähköpostisoitteeseen tulee usein viestejä myös kyseisen 
osoitteen sulkemisen jälkeen. Mikäli vapautunut osoite annettaisiin välittö-
mästi tai pian käytöstä poistumisen jälkeen toisen asiakkaan käyttöön, voi-
si uusi asiakas saada vanhalle asiakkaalle osoitettuja sähköpostiviestejä. 
Sähköpostiviestien luottamuksellisuuden ja sähköpostiosoitteiden väärin-
käytön estämiseksi tulee käytöstä poistetun sähköpostiosoitteen olla karan-
teenissa kolme kuukautta ennen kuin sitä on mahdollista vapauttaa uudel-
leen käyttöön. 

Tätä määräystä valmistelleessa työryhmässä keskusteltiin siitä, voitaisiinko 
karanteeriaika lyhentää yhteen (1) kuukauteen, mikä vastaisi verkkotun-
nusten karanteeniaikaa. Koska sähköpostiosoitteiden hallinnasta ja loppu-
käyttäjien sähköpostiliikenteen ohjaamisesta palveluntarjoajan vaihdosti-
lanteissa keskustellaan parhaillaan (syksy 2014) EU-tasollakin4, Viestintävi-

                                       
4 European Parliament legislative resolution of 3 April 2014 on the proposal for a regulation of 
the European Parliament and of the Council laying down measures concerning the European 
single market for electronic communications and to achieve a Connected Continent, and amend-
ing Directives 2002/20/EC, 2002/21/EC, 2002/22/EC, and Regulations (EC) No 1211/2009 and 
(EU) No 531/2012 (COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD)). 
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rasto arvioi, että aiheeseen liittyviä kansallisia velvoitteita ei ole tarkoituk-
senmukaista muuttaa tässä vaiheessa. 

17.1 Sähköpostipalvelua tarjoavan teleyrityksen yhteystiedot 

Sähköpostipalvelua tarjoavan teleyrityksen on huolehdittava siitä, että säh-
köpostipalvelujen tarjoamiseen käytettävissä verkkotunnuksissa on post-
master- ja abuse-osoitteet tai abuse-kontaktitiedot, johon saapuvia vieste-
jä seurataan säännöllisesti. 

Postmaster- ja abuse-osoitteiden levinneisyyden vuoksi ne keräävät usein 
asiatonta viestintää ja teleyrityksen onkin syytä järjestää osoitteen seuran-
ta siten, että osoitteisiin tulevien asiallisten yhteydenottojen käsittely ei vii-
västy haitallisen sähköpostiliikenteen suuren määrän vuoksi. Mikäli teleyri-
tyksen hallussa on suuri määrä verkkotunnuksia, teleyrityksen hallussa 
olevien verkkotunnusten postmaster- ja abuse-osoitteisiin tulevat viestit on 
syytä ohjata soveltuviin yhteydenottopisteisiin. 

Teleyritys voi siirtää yhteydenottojen seurannan myös verkkotunnuksesta 
vastaavalle osapuolelle. Toisin sanoen, on myös mahdollista toimia siten, 
että verkkotunnuksesta vastaava taho seuraa postmaster- ja abuse-
osoitteisiin tulevia viestejä teleyrityksen puolesta. 

17.2 Asiakkaalta vapautuneen sähköpostiosoitteen uudelleenkäyttö 

Sähköpostipalvelua tarjoava teleyritys ei saa luovuttaa asiakkaalta vapau-
tunutta sähköpostiosoitetta toiselle asiakkaalle ennen kuin kolme (3) kuu-
kautta on kulunut sähköpostiosoitteen vapautumisesta. Mikäli sähköpos-
tiosoitteen entinen haltija haluaa vapautuneen sähköpostiosoitteensa takai-
sin käyttöönsä kolmen kuukauden sisällä osoitteen vapautumisesta, voi-
daan osoite luovuttaa takaisin hänen käyttöönsä. Oikeus sähköpostiosoit-
teen takaisinsaamiseen ei kuitenkaan itsessään velvoita palveluntarjoajaa 
säilyttämään sähköpostitilin sisältämiä sähköpostiviestejä tilin sulkemisen 
jälkeen. Tällainen velvoite voi kuitenkin johtua esimerkiksi osapuolten väli-
sestä sopimuksesta. 

18 § Sähköpostipalvelujen erityinen suodatusvelvollisuus 

Tässä pykälässä käsitellään kyvykkyyttä tunnistaa haitallista sähköpostilii-
kennettä ja asetetaan haitallisen sähköpostiliikenteen suodattamista koske-
vat vaatimukset. Vastaavat vaatimukset olivat aiemmin määräyksen 11 4 
ja 5 §:issä. Vaatimustasoa ei ole muutettu tähän määräykseen. 

Merkittävä osuus sähköpostiliikenteestä on nykyään tulkittavissa haitalli-
seksi liikenteeksi. Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tunnistetut ja 
suodatut haitalliset sähköpostiviestit vähentävät sähköpostijärjestelmän 
kuormitusta ja asiallisten viestien läpimeno parantuu. 

Vaatimusten tarkoituksena onkin vähentää sähköpostipalveluja tarjoavien 
teleyritysten palvelimien kautta kulkevan haitallisen sähköpostiliikenteen ja 
roskapostiliikenteen määrää, mikä vähentää sähköpostijärjestelmän kuor-
mitusta, ehkäisee järjestelmään kohdistettuja haitallisia vaikutuksia (esi-
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merkiksi palvelunestohyökkäystapauksissa), parantaa teleyrityksen sähkö-
postipalvelimien mainetta ja turvaa asiallisten viestien läpimenoa. Esimer-
kiksi suodattamalla haitallisia saapuvia sähköpostiviestejä estetään asiak-
kaan tietoturvalle ja sitä kautta myös viestintäverkoille haitallisen sisällön 
pääsy asiakkaan sähköpostilaatikkoon ja käsiteltäväksi. Lisäksi asiakkaan 
sähköpostiviestien käsittely helpottuu, kun asiallisia viestejä ei tarvitse ero-
tella haitallisista viesteistä. Samalla asiakkaiden kokema palvelunlaatu ja 
käytettävyys parantuvat. 

Haitallisen sähköpostiliikenteen tunnistus- ja käsittelymenetelmiä on useita 
erilaisia ja määräys ei edellytä käyttämään mitään tiettyjä niistä, vaan säh-
köpostipalvelua tarjoavalle teleyritykselle on haluttu jättää mahdollisuus 
valita tarjoamaansa palveluun parhaiten soveltuvat keinot. 

Koska osa sähköpostipalvelun asiakkaista haluaa varmistua itse siitä, että 
virheellistä suodatusta ei tapahdu, on sähköpostipalveluntarjoajille myös 
annettu mahdollisuus merkitä haitalliseksi havaitsemansa saapuva liikenne 
sen suodattamiseen sijaan. Asiakkaan pyynnöstä ja erillisellä sopimuksella 
sähköpostipalveluntarjoaja voi jättää myös merkitsemisen suorittamatta. 

18.1 Haitallisen sähköpostiliikenteen tunnistaminen 

Haitallisen sähköpostiliikenteen tunnistaminen on edellytys kaikille sähkö-
postipalveluntarjoajan tekemille käsittelytoimenpiteille, kuten suodatus- ja 
merkitsemistoimenpiteille. Sähköpostipalvelua tarjoavalla teleyrityksellä 
onkin oltava käytössä ajantasaiset ja luotettavat mekanismit haitallisen 
sähköpostiliikenteen tunnistamiseksi. 

Haitallisen sähköpostiliikenteen tunnistus ja edelleen tunnistuksen perus-
teella tehtävä suodatus tai merkitseminen voi perustua haitallisten sähkö-
postilähteiden tunnistusmekanismeihin, heuristisiin suodatusjärjestelmiin, 
lähtevän liikenteen virussuodatukseen, käyttäjän poikkeavaan lähtevän 
sähköpostiliikenteen määrään tai esimerkiksi viestin otsikkotietojen inter-
netstandardien mukaisuuden tarkistamiseen. Erilaisia käytettävissä olevia 
tunnistusmekanismeja on esitelty C-osan luvussa 2. 

Sähköpostiliikenteen lähteiden perusteella voidaan tunnistaa merkittävä 
osa tunnetuista oikeutettujen sähköpostiviestien lähteistä sekä tunnetuista 
haitallisen sähköpostiviestien lähteistä. Tunnistus voidaan tehdä esimerkiksi 
lähettäjän verkko-osoitteen, verkkotunnuksen tai lähettäjän sähköpostipal-
velimen perusteella. Haitallisuuden määrittäminen perustuu ennalta saatui-
hin tai kerättyihin tietoihin lähteen kautta välitetyistä viesteistä tai viestin 
sisällön analysointiin. Oikeutettujen lähteiden tunnistamisella voidaan vält-
tää asianmukaisen sähköpostiliikenteen suodatus johtuen virheellisestä 
tunnistuksesta. Tunnistamalla haitallisen sähköpostiliikenteen lähteet taas 
voidaan näistä lähteistä vastaanotettujen viestien toimitus sähköpostilaa-
tikkoon estää tai sähköpostiviesti voidaan merkitä epäilyttäväksi ennen asi-
akkaan sähköpostilaatikkoon toimittamista.  

Sähköpostipalveluntarjoaja voi kuitenkin havaita vain osan haitallisesta 
sähköpostiliikenteestä sähköpostin lähteiden perusteella. Siksi palvelun tar-
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joajalla on oltava käytössään myös muita menetelmiä haitallisen sähköpos-
tiliikenteen havaitsemiseksi. Monet näistä menetelmistä voivat kuitenkin 
aiheuttaa sähköpostipalveluntarjoajalle merkittäviä kustannuksia. Tiukempi 
tunnistuskriteeristö on myös herkempi virheellisille tulkinnoille. Sähköposti-
palvelua tarjoava teleyritys voikin valita itse järjestelmässään käytettävät 
mekanismit useista eri vaihtoehdoista siten, että merkittävä osa haitallises-
ta sähköpostiliikenteestä tulee tunnistetuksi vaarantaen mahdollisimman 
vähän asiallisten viestien välitystä. 

Jo yhden käytössä olevan menetelmän avulla on mahdollista tunnistaa 
merkittävä osa haitallisesta sähköpostiliikenteestä. Haitallisen liikenteen 
tunnistamisen tulokset kuitenkin yleensä paranevat käytettäessä useita toi-
siaan täydentäviä menetelmiä yhtäaikaisesti. Jokainen menetelmä tarjoaa 
omia etuja toisiin menetelmiin nähden, mutta valitettavasti kuhunkin me-
netelmään liittyy myös ongelmia. Sähköpostipalveluntarjoajan tulee olla 
tietoinen käyttämiensä menetelmien eduista ja haitoista ja arvioida näiden 
vaikutukset ennen menetelmien käyttöönottoa. 

Kaikille asiakkaille käytössä olevien, edellä mainitut kriteerit täyttävien, pe-
rustason tunnistusmekanismien lisäksi sähköpostipalveluntarjoaja voi tarjo-
ta asiakkailleen myös edistyneempiä ja pitemmälle räätälöityjä haitallisen 
liikenteen tunnistus- ja käsittelymekanismeja esimerkiksi erillisellä sopi-
muksella. 

18.2 Suositukset haitallisen sähköpostiliikenteen tunnistamisesta 

Sähköpostipalvelua tarjoavia teleyrityksiä suositellaan tekemään haitallisen 
sähköpostiliikenteen lähteiden tunnistamista jo SMTP-yhteydenotto-
vaiheessa. Näin suuri osa haitallisesta sähköpostiliikenteestä on mahdollista 
estää jo ennen sen pääsyä sähköpostijärjestelmään. Toimenpiteellä on 
mahdollista vähentää merkittävästi haitallisen sähköpostiliikenteen aiheut-
tamaa kuormitusta sähköpostipalvelimilla. 

Haitallisen sähköpostiliikenteen tunnistamisessa suositellaan käytettäväksi 
useita menetelmiä samanaikaisesti. Näin voidaan parantaa haitallisen säh-
köpostiliikenteen tunnistustarkkuutta ja käyttää siten myös esimerkiksi tiu-
kempia suodatuskriteereitä. 

Pääsylistojen käyttöä suositellaan väärien tulkintojen välttämiseksi, kun 
sähköpostipalveluntarjoajalla on käytössään esto- ja suodatusmenetelmiä. 
Sähköpostipalveluntarjoajia suositellaan ottamaan käyttöön esimerkiksi 
Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen ylläpitämä tai vastaava pää-
sylista. 

18.3 Saapuvan sähköpostiliikenteen käsittely 

Saapuvan sähköpostiliikenteen käsittelyllä tarkoitetaan toimenpiteitä, joita 
voidaan toteuttaa sähköpostipalveluntarjoajan vastaanottopalvelimien 
(MDA) tai välityspalvelimien kautta asiakkaille saapuville sähköpostiviesteil-
le. Näitä toimenpiteitä ovat haitallisen sähköpostiliikenteen lähteiden ja hai-
tallisen sähköpostiliikenteen tunnistaminen, haitalliseksi tunnistetulle liiken-
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teelle tehtävät suodatus- ja merkitsemistoimenpiteet sekä liikenteen toimit-
taminen asiakkaalle. 

Saapuvan sähköpostiliikenteen suodatuksella tarkoitetaan asiakkaille saa-
puvan tunnistetun haitallisen sähköpostiliikenteen pääsyn estämistä asiak-
kaiden sähköpostilaatikkoon. Suodattamalla haitalliset sähköpostiviestit 
voidaan vähentää sähköpostipalvelimien kuormitusta ja asiakkaiden sähkö-
postilaatikkoon päätyvän haitallisten sähköpostiviestien määrää ja näin 
helpottaa asiallisten viestien läpikäymistä. Samalla ehkäistään haitallisen 
sähköpostiviestien vaikutuksia esimerkiksi asiakkaiden avatessa sähköpos-
tiviestien sisältämiä liitetiedostoja tai asiakkaiden ohjautuessa viestin linkin 
osoittamalle haittaohjelman sisältävälle sivustolle. Sähköpostiliikenteen 
suodatuksella voidaan parantaa asiakkaiden kokemaa palvelun laatua ja 
palvelun tietoturvaa. 

Määräyksen mukaan sähköpostipalveluntarjoajan on merkittävä tai suoda-
tettava saapuvasta sähköpostiliikenteestä sellainen sähköpostiliikenne, jon-
ka se on käytössään olevien haitallisen sähköpostiliikenteen tai sen lähtei-
den tunnistusmekanismien avulla määritellyt haitalliseksi. Automaattisen 
haitalliseksi havaitun liikenteen suodattamisen sijasta sähköpostipalvelun-
tarjoaja voi myös esimerkiksi ohjata osan tai kaikki haitallisiksi havaitse-
mistaan ja merkitsemistään viesteistä erilliseen haitalliselle sähköpostille 
tarkoitettuun käyttäjäkohtaiseen kansioon, jossa viestejä voidaan säilyttää 
esimerkiksi tietty määrä tai tietty aika käyttäjän tarkastettavana. Sähkö-
postipalveluntarjoaja voi myös poistaa viesteistä haitalliseksi tunnistaman-
sa sisällön ennen viestin toimittamista asiakkaalle. 

Palveluntarjoaja voi asiakkaan pyynnöstä erikseen sopia asiakkaan kanssa, 
että haitalliseksi tunnistettua liikennettä ei suodateta tai merkitä haitalli-
seksi. Sähköpostipalveluntarjoaja ei siis voi oletusarvoisesti toteuttaa pal-
velua ilman haitalliseksi tunnistetun liikenteen suodatusta tai merkintää ja 
näin ollen vaihtoehtoa ei voi sisällyttää vakiosopimuksiin. 

Edellä mainituista poikkeuksista huolimatta sähköpostipalveluntarjoajan on 
kuitenkin aina suodatettava saapuvasta liikenteestä sellainen haitalliseksi 
tunnistettu sähköpostiliikenne, joka vaarantaa sähköpostipalvelun tuotta-
miseen käytettävien järjestelmien toimivuutta. 

18.4 Lähtevän sähköpostiliikenteen käsittely 

Lähtevän sähköpostiliikenteen käsittelyllä tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka 
voidaan suorittaa lähtevän sähköpostipalvelimen (MSA) kautta välitettäville 
sähköpostiviesteille. Näitä toimenpiteitä ovat oikeutettujen lähettäjien tun-
nistaminen sekä lähtevän sähköpostipalvelimen kautta lähtevän haitallisek-
si tunnistetun sähköpostiliikenteen suodattaminen. 

Määräyksen mukaan sähköpostipalvelua tarjoavan teleyrityksen on suoda-
tettava lähtevästä sähköpostiliikenteestä haitalliseksi tunnistamansa liiken-
ne. Tämän toteuttamiseksi teleyritys voi valita järjestelmässään käytettä-
vät mekanismit eri vaihtoehdoista (ks. esimerkiksi C-osan luku 2). Tavoit-
teena on että merkittävä osa lähtevästä haitallisesta sähköpostiliikenteestä 
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tulee tunnistetuksi ja suodatetuksi kuitenkin siten, että asiallisten viestien 
läpimeno vaarantuu mahdollisimman vähän. 

Mikäli sähköpostipalveluntarjoaja havaitsee, että sen asiakkaan päätelaitet-
ta käytetään haitallisen sähköpostiliikenteen välitykseen, tulee sähköposti-
palveluntarjoajan suodattaa asiakkaalta lähtevä haitallinen sähköpostilii-
kenne tai estää asiakkaan sähköpostiliikenne sekä ottaa mahdollisuuksien 
mukaan yhteyttä asiakkaaseen. 

19 § Avoimet sähköpostin välityspalvelimet 

Avoimia sähköpostin välityspalvelimia (ks. määritelmä B-osan luvusta 3.2) 
käytetään yleisesti haitallisen sähköpostiliikenteen välittämiseen. Tässä py-
kälässä asetettu vaatimus oli aiemmin määräyksen 11 3 §:ssä. 

Tunnistamalla avoimena toimivat sähköpostipalvelimet ja estämällä kol-
mansien osapuolien sähköpostipalvelimien käyttö sähköpostiviestien väli-
tykseen voidaan vähentää välitettyä haitallisen sähköpostiliikenteen mää-
rää. 

Soveltaminen 
Sähköpostipalvelua tarjoavan teleyrityksen on huolehdittava siitä, että sen 
hallinnoimat sähköpostijärjestelmät eivät toimi avoimina sähköpostin väli-
tyspalvelimina. Järjestelmien ja palvelujen käyttöönoton ja muutosten yh-
teydessä suoritettavat testaustoimenpiteet sekä asetusten huolellinen mää-
rittely ovat esimerkkejä sähköpostijärjestelmien käyttöturvallisuudesta 
huolehtimisesta. 

Teleyrityksen tulee säännöllisesti testata kaikki hallinnoimansa sähköposti-
järjestelmät varmistuakseen siitä, etteivät järjestelmät toimi avoimina säh-
köpostin välityspalvelimina. Mikäli yritys ei ole hankkinut omaa testausjär-
jestelmää, se voi käyttää testaamiseen internetissä yleisesti saatavilla ole-
via julkisia palveluja. 

Internetyhteyspalveluliittymään kuuluvan sähköpostin lähetyspalvelimen 
osalta tällä velvollisuudella tarkoitetaan sitä, että sähköpostien lähettämi-
nen on mahdollista ilman tunnistusta vain kyseisen teleyrityksen omasta 
verkosta. 

20 § Asiakkaan ja sähköpostipalvelimen välinen yhteys 

Asiakkaan ja sähköpostipalvelimen välisellä yhteydellä tarkoitetaan asiak-
kaan (MUA) ja sähköpostilaatikon (MS) välistä yhteyttä sekä asiakkaan 
(MUA) ja sähköpostin lähetyspalvelimen (MSA) välistä yhteyttä. 

Asiakkaan ja sähköpostipalvelimen sekä asiakkaan ja sähköpostilaatikon 
välisien yhteyksien suojaamisella tarkoitetaan asiakkaan tunnistamista se-
kä edellä mainittujen asiakkaan ja palvelun välisten yhteyksien salaamista. 

Asiakkaan ja sähköpostipalvelimen välillä välitetään käyttäjätunnuksia ja 
salasanoja. Asiakkaan ja palvelimen välisten yhteyksien suojaamisella voi-
daan estää näiden tietojen päätyminen kolmannen osapuolen tietoon sekä 
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estää palvelun väärinkäyttöä ja parantaa palvelun tietoturvaa. Lisäksi asi-
akkaan ja palvelimen välisen yhteyden suojaamisella voidaan varmistaa 
asiakkaiden viestien säilyminen luottamuksellisena asiakkaan ja palvelimen 
välisessä liikenteessä. Yhteyden suojaamisella voidaan lisäksi tarjota asiak-
kaille turvallinen tapa käyttää sähköpostipalvelua liityntäverkkoriippumat-
tomasti ja parantaa asiakkaiden kokemaa palvelun luottamuksellisuutta. 

Asiakkaita on kuitenkin syytä tiedottaa siitä, että asiakkaan ja palvelimen 
välisen yhteyden suojaaminen ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että yh-
teys olisi suojattu päästä päähän, lähettäjältä vastaanottajalle. 

Selainpohjaisten sähköpostipalveluiden (webmail) tyypillisten käyttötapojen 
vuoksi on perusteltua, että yhteydet ovat aina suojattuja. 

Soveltaminen 
Sähköpostipalveluntarjoajan on tarjottava asiakkaille ensisijaisena vaihto-
ehtona suojattu yhteys asiakkaan ja sähköpostilaatikon sekä asiakkaan ja 
lähtevän liikenteen sähköpostipalvelimen välillä. Velvoite koskee myös mui-
ta kuin selainpohjaisia sähköpostipalveluja. 

Tällä velvollisuudella tarkoitetaan sitä, että teleyrityksen on tarjottava kai-
kille sähköpostiasiakkailleen mahdollisuus suojattujen yhteyksien käyttöön, 
ja että suojattujen yhteyksien käyttö ohjeistetaan asiakkaille joko ensisijai-
sena tai ainoana vaihtoehtona asiakkaille jaettavassa ja asiakkaiden saata-
villa olevassa käyttöohjeistuksessa. 

Oikeutettujen käyttäjien tunnistamiseksi ja suojatun asiakasyhteyden muo-
dostamiseksi asiakkaalta sähköpostin välityspalvelimelle suositellaan käy-
tettäväksi SMTP-AUTH [20] protokollaa. Asiakkaan ja sähköpostilaatikko-
palvelimen välillä tähän tarkoitukseen voidaan käyttää esimerkiksi 
SSL/TLS-protokollalla suojattuja IMAP tai POP yhteyksiä (IMAPS/POPS [21], 
[22]). 

Selainpohjaisten sähköpostipalveluiden asiakasyhteydet on suojattava aina. 
Suositeltava suojausmenetelmä on HTTPS-protokolla [23]. 

 

Luku 6 Asiakkaille tiedottaminen 

Tässä luvussa kuvataan määräyksen luvussa 6 asetettuja velvoitteita. Lu-
kuun on kerätty kaikki tietoturvan toteuttamiseen liittyvä asiakkaiden tie-
dottaminen. 

21 § Yleinen tiedotusvelvollisuus tietoturvatoimenpiteistä 

Tässä pykälässä asetettu velvoite oli aiemmin määräyksen 13 4:ssä. 

Huonosti ylläpidetyt päätelaitteet ja huolimaton palvelujen käyttö vaaran-
tavat asiakkaan oman päätelaitteen tietoturvan lisäksi myös teleyrityksen 
tarjoamien palvelujen ja muiden käyttäjien tietoturvan. 
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Vaatimuksen tarkoituksena onkin varmistaa, että asiakkaat saavat etukä-
teistietoa siitä, miten viestintäpalvelua tai liittymää tulee käyttää tietotur-
vallisesti ja millaisia toimia voi seurata mahdollisesta yleisen viestintäver-
kon tai -palvelun tietoturvaa vaarantavasta käytöstä.  

21.1 Tietoturvaa vaarantavaan toimintaan puuttumisen kuvaaminen 

Teleyrityksen on kuvattava asiakkaille yleiset periaatteet, joilla puututaan 
viestintäpalvelujen tietoturvaa vaarantavaan liittymän tai palvelujen käyt-
töön. Tämä tarkoittaa, että asiakkaalle kerrotaan esimerkiksi siitä, että jos 
liittymään on kytketty saastunut päätelaite, liittymä saatetaan sulkea tila-
päisesti. 

21.2 Suositus kansainvälisestä palvelutoteutuksesta tiedottamisesta 

Osa teleyrityksistä toteuttaa viestintäpalvelunsa osin tai kokonaan Suomen 
ulkopuolella tai hyödyntäen ulkomaisten yritysten tarjoamia palveluja. Näin 
ollen palvelun toteutukseen saattaa kohdistua Suomen lainsäädännöstä 
poikkeavaa sääntelyä, josta palvelujen käyttäjien on syytä saada tietoa. 
Tällaisen tiedon avulla käyttäjä voi itse arvioida, millaisia mahdollisia uhkia 
hänen viestintäänsä ja välitystietoihin5 kohdistuu. 

Viestintävirasto on yhteistyössä teleyritysten kanssa laatinut suosituksen 
(205/2014 S [24]) siitä, mitä ja miten käyttäjille on annettava tietoa kan-
sainvälisen kytköksen sisältävästä viestintäpalvelusta. 

22 § Internetyhteyspalvelun erityiset tiedotusvelvollisuudet 

Tässä pykälässä asetettu velvoite annettiin aiemmin määräyksen 13 4 
§:ssä. Aiemman määräyksen 13 4 §:ssä asetettu velvoite kuvata asiakkaal-
le asiakasliittymän käyttöön liittyvät pysyväisluontoiset tekniset rajoitukset 
on siirretty määräykseen 58 [1]. 

Teleyrityksen asiakkaisiin kohdistamalla yleisellä tietoturvatiedotuksella li-
sätään asiakkaiden tietoisuutta verkkojen ja palvelujen yleisistä tietoturva-
riskeistä. Merkittävä osa raportoiduista asiakkaiden tietoturvaongelmista 
voidaan välttää, jos asiakas on asianmukaisesti huolehtinut päätelaitteiden 
perustietoturvasta ja palveluja käytetään tietoturvauhat huomioiden. 

Lisäksi tiedotuksen tavoitteena on, että asiakkailla on mahdollisuus liitty-
mätyyppikohtaisilta tietoturvauhilta suojautumiseen. Tämän vuoksi teleyri-
tyksen tuleekin pitää huolta siitä, että asiakas saa tiedon liittymätyyppikoh-
taisista tietoturvariskeistä sekä käytettävissä olevista toimenpiteistä tieto-
turvasta huolehtimiseksi ennen liittymän kytkemistä. 

                                       
5 Välitystiedolla tarkoitetaan tietoyhteiskuntakaaren [3] 3.1 §:n 40 kohdan mukaan oikeus- tai 
luonnolliseen henkilöön yhdistettävissä olevaa tietoa, jota käsitellään viestin välittämiseksi. Väli-
tystiedosta käytettiin aiemmassa lainsäädännössä termiä tunnistamistieto. 
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22.1 Tiedottaminen yleisistä tietoturvariskeistä 

Tiedottaminen voi tapahtua käytettävästä palvelusta riippuen esimerkiksi 
liittymää tilattaessa tai viimeistään asiakkaan aloittaessa liittymän käyttä-
misen. Ratkaisevaa on se, että tiedot on toimitettu asiakkaalle ennen liit-
tymän aktiivisen käyttämisen aloittamista. 

Teleyritys voi täyttää tiedottamisvelvollisuutensa esimerkiksi liittämällä tar-
vittavat tiedot sopimusasiakirjojen yhteyteen. Tiedottaminen voi kuitenkin 
tapahtua myös muutoin, mikäli käytettävä palvelu sen mahdollistaa. Siten 
tiedottaminen on mahdollista järjestää myös esimerkiksi yhteyden käyt-
töönoton mahdollistavalla kirjautumissivulla tai sähköisen sopimuksen toi-
mittamisen yhteydessä. 

Teleyrityksen verkkosivuilla oleva yleinen tietoturvatiedotus, johon asiakas-
ta ei liittymää käyttöönotettaessa nimenomaisesti ohjata tutustumaan, ei 
täytä pykälässä asetettuja vaatimuksia. Asiakas ei välttämättä tule edes 
vierailleeksi mainitulla sivustolla. 

Viestintävirasto tiedottaa verkkosivuillaan6 yleisimmistä tietoturvauhkista. 
Teleyritys voi huolehtia asiakastiedotuksesta myös ohjaamalla asiakas Vies-
tintäviraston ylläpitämälle sivustolle. 

Tiedottamisessa tulee painottaa asiakkaan tai asiakasliittymän käyttäjän 
käytettävissä olevia keinoja oman päätelaitteensa tietoturvallisuudesta 
huolehtimiseksi. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi liikenteen salaaminen, 
käyttäjien liikenteen eriyttäminen, ohjelmistopalomuurin käyttöönotto en-
nen tietokoneen liittämistä verkkoon, virustorjunnan hankkiminen ja käyt-
töjärjestelmän sekä muiden ohjelmistojen päivittämisestä huolehtiminen. 

22.2 Tiedottaminen liittymätyyppikohtaisista tietoturvariskeistä 

Liittymätyyppikohtaisilla tietoturvariskeillä tarkoitetaan liittymän teknisestä 
toteutustavasta johtuvia erityisiä riskejä. Esimerkkinä riskistä voidaan mai-
nita internetyhteyspalvelun tarjoaminen salaamattoman WLAN-yhteyden 
avulla. Tällaisissa tilanteissa teleyrityksen on tiedotettava liittymän käyttä-
miseen liittyvistä viestinnän luottamuksellisuuteen kohdistuvista erityisistä 
riskeistä. 

Tiedottamisvelvoite tulee sovellettavaksi myös esimerkiksi silloin kun te-
leyritys tarjoaa liittymiä yhteisötilaajille, jotka sitten tarjoavat liittymiä 
edelleen omille loppukäyttäjilleen. Esimerkkinä tällaisesta palvelusta voi-
daan mainita taloyhtiöiden asukkailleen hankkimat tietoliikenneyhteydet. 
Teleyrityksen tulee tiedottaa asiakkaalleen kapasiteetin jakoon liittyvistä 
tietoturvariskeistä. 

 

                                       
6 https://www.viestintavirasto.fi/tietoturva.html  
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23 § Sähköpostipalvelun erityiset tiedotusvelvollisuudet 

Tässä pykälässä asetetut velvoitteet annettiin aiemman määräyksen 11 4, 
5 ja 8 §:issä. 

Asiakkaalla on oikeus saada tietoa hänelle tarjottavan palvelun ominaisuuk-
sista ja siten myös sähköpostipalvelua tarjoavan teleyrityksen käyttämistä 
suodatusperiaatteista. Lisäksi sähköpostiliikenteen suodatus aiheuttaa 
usein asiakastiedusteluja palveluntarjoajalle, mikäli asiallisia sähköposti-
viestejä tulee virheellisesti suodatetuksi tai esimerkiksi asiakkaan sähkö-
postilaatikkoon saapuvan haitallisen sähköpostiliikenteen määrä kasvaa 
merkittävästi. Koska haitallisen sähköpostiliikenteen tunnistaminen ja suo-
dattaminen tai merkitseminen on välttämätöntä sähköpostipalvelun toimi-
vuuden ja käytettävyyden turvaamiseksi, tiedottamalla asiakkaita käytössä 
olevista sähköpostiliikenteen suodatuksen perusperiaatteista voidaan vält-
tää väärinkäsityksiä ja turhia asiakasvalituksia. 

Sähköpostiosoitteiden hallinnointikäytännöt vaihtelevat eri palveluntarjoaji-
en kesken. Hallinnointikäytäntöjen määrittelyllä ja kuvaamisella asiakkaille 
voidaankin välttää väärinkäsityksiä ja nopeuttaa ongelmatilanteiden ratkai-
sua. 

23.1 Suodatusperiaatteiden kuvaaminen 

Teleyrityksen on kuvattava asiakkaalle käyttämänsä yleiset sähköpostin 
suodatusperiaatteet. Kuvauksen tarkoituksena on kertoa asiakkaalle ylei-
sellä tasolla käytettävistä suodatusmenetelmistä ja niiden vaikutuksesta 
asiakkaan liikennöintiin. Suodatusperiaatteiden kuvaaminen asiakkaalle ei 
saa vaarantaa viestintäpalvelun tietoturvallisuutta, eli kuvauksen ei tarvitse 
olla tarpeettoman yksityiskohtainen ja kertoa tarkkoja perusteita esimer-
kiksi miksi yksittäinen sähköpostiviesti tulkitaan sisällön perusteella haitalli-
seksi liikenteeksi. 

Esimerkiksi estolistoja käytettäessä sähköpostipalveluntarjoajan ei tarvitse 
luetella suodatuksessa käytettäviä estolistoja yksityiskohtaisesti, sillä käy-
tettävät listat saattavat vaihdella tilanteesta riippuen. 

23.2 Sähköpostiosoitteiden hallinnan kuvaus 

Sähköpostipalvelua tarjoavan teleyrityksen on määriteltävä ja kuvattava 
asiakkaille käyttämänsä sähköpostiosoitteiden hallinnointikäytännöt. Kuva-
uksen avulla asiakkaan tulee saada selville, kuinka hän voi saada uuden 
sähköpostiosoitteen käyttöönsä, muokata sähköpostipalvelun asetuksia ja 
poistaa sähköpostiosoitteen käytöstä. 
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Luku 7 Voimaantulosäännökset 

Tässä luvussa käsitellään määräyksen luvun 7 säännöksiä eli määräyksen 
voimaantulosäännöksiä. 

24 § Voimaantulo 

Määräys tulee voimaan 4.3.2015 ja se on voimassa toistaiseksi. 

25 § Tiedonsaanti ja julkaiseminen 

Määräys on julkaistu Viestintäviraston määräyskokoelmassa ja se on saata-
vissa Viestintäviraston asiakaspalvelusta. 

Lisäksi määräys sekä perustelu- ja soveltamismuistio julkaistaan sähköises-
ti Viestintäviraston verkkosivulla sekä Suomen sähköisessä säädöskokoel-
massa Finlexissä [25]. 
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C-OSA Määräyksen aihepiiriin liittyvät muut asiat 

Tähän osaan on kerätty erilaisia teletoiminnan tietoturvaan liittyviä suosi-
tuksia, Viestintäviraston tulkintoja ja muuta määräyksen kattamaa aiheko-
konaisuutta taustoittavaa materiaalia. 

1 Harhauttavat sähköpostiosoitteet 

Harhauttavat sähköpostiosoitteet luodaan harhauttamaan toista osapuolta 
luulemaan osoitteen omistajaa toiseksi henkilöksi tai tahoksi. Harhauttaval-
la sähköpostiosoitteella tarkoitetaan esimerkiksi toisen henkilön tai yrityk-
sen nimellä, yritystunnuksella tai yleisesti tiedossa olevalla ylläpito-
osoitteella (esimerkiksi postmaster, webmaster tai asiakaspalvelu) rekiste-
röityä sähköpostiosoitetta. 

Mikäli sähköpostipalvelua tarjoava teleyritys havaitsee tai saa tietoonsa 
verkkotunnukselleen rekisteröidyn harhauttavan sähköpostiosoitteen, on 
teleyrityksen syytä puuttua ongelmaan. Teleyrityksellä on oikeus poistaa 
käytöstä osoitteet, jotka on perustettu harhauttavassa tarkoituksessa. 

Sähköpostiosoite voi olla myös toisen henkilön henkilötieto. Henkilötietoja 
koskee henkilötietolain mukainen virheettömyysvaatimus ja siihen liittyvä 
henkilötiedon korjaamisen velvollisuus. Toisen henkilötietojen käyttö hyö-
tymistarkoituksessa voi olla myös rikosoikeudellisesti rangaistavaa. 

Viestintävirasto suosittelee, että sähköpostipalvelua tarjoavat teleyritys ei 
myönnä asiakkailleen sen omaan verkkotunnukseen liittyviä RFC 2142:ssa 
[26] määriteltyjä harhauttavia sähköpostiosoitteita tai näiden suomenkieli-
siä vastineita. 

2 Haitallisen sähköpostiliikenteen tunnistusmekanismeja 

Tässä luvussa esitellään erilaisia tunnettuja ja yleisesti käytössä olevia hai-
tallisen sähköpostiliikenteen tunnistusmekanismeja. 

2.1 Estolistaus 

Estolistojen (blacklist) avulla voidaan tunnistaa ja suodattaa tai merkitä 
tunnetuista oikeudettomista sähköpostilähteistä saapuvat yhteydet tai säh-
köpostiviestit. Estolista koostuu yleensä haitallisen sähköpostiliikenteen 
lähteinä toimivista verkko-osoitteista. 

Estolista voi koostua myös yksittäisistä roskapostin lähetykseen käytetyistä 
sähköpostiosoitteista, verkkotunnuksista tai sähköpostipalvelimista. Estolis-
ta voi olla sähköpostipalveluntarjoajan itsensä ylläpitämä, kolmannen osa-
puolen ylläpitämä tai käyttäjän henkilökohtainen. Sähköpostijärjestelmissä 
käytetään tavallisesti kolmannen osapuolen ylläpitämiä keskitettyjä estolis-
toja. 

Estolistojen käytössä ja valinnassa tulee käyttää erityistä huolellisuutta vir-
heellisten tulkintojen välttämiseksi. Staattiset estolistat ovat usein epä-
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luotettavia, sillä haitallisen sähköpostiliikenteen lähteet vaihtuvat tiheään ja 
mahdollinen staattinen väärä tieto estolistalla estää pitkäkestoisesti asiallis-
ta sähköpostiliikennettä. Tiedon poistaminen staattiselta estolistalta vaati 
aina käsin tehtävää työtä. Dynaamisesti ylläpidetyt estolistat sen sijaan 
päivittyvät nopeasti ja virheelliset listaukset tyypillisesti poistuvat listoilta 
säännöllisesti. 

Oman estolistan rakentaminen ei ole yleensä järkevää listan tietosisällön 
jatkuvan muuttumisen vuoksi. Sähköpostipalvelun käytettävyyden turvaa-
miseksi estolistoja käytettäessä on syytä välttää suuria verkkoalueita yksit-
täisten käyttäjien toimenpiteiden perusteella listaavia estolistoja. Lisäksi 
sellaisia estolistoja tulee välttää, jossa listalle joutumisen perusteet ovat 
epäselvät, listalta poispääsyyn ei ole selkeitä menettelyjä tai listan käyttöä 
ei suositella suurille palveluntarjoajille. 

Kolmannen osapuolen ylläpitämää estolistaa valitessa sähköpostipalvelun-
tarjoajan tulee kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin listan ominaisuuk-
siin: 
• Listausperiaatteiden julkaiseminen 
• Listalta poisto on yksinkertaista ja hyvin opastettua 
• Listan ylläpitäjän yhteystiedot on julkaistu 
• Listaus ei perustu yhteen virheelliseen viestiin 
• Listaa päivitetään säännöllisesti 

Estolistoja käytettäessä on huomioitava, että listat saattavat sisältää myös 
virheellistä tietoa ja näin ollen listan käyttäminen saattaa estää asiallista 
sähköpostiliikennettä. Käytettäessä kolmannen osapuolen ylläpitämää listaa 
tulee listan toimintaa seurata jatkuvasti. Eri listat sisältävät yleensä eri läh-
teitä, joten useamman listan yhtäaikainen käyttö antaa usein parhaan tu-
loksen. Sähköpostin vastaanottopalvelimelle eri lähteistä tulevan haitallisen 
liikenteen tunnistusprosentti kasvaa, kun eri listat tunnistavat toisistaan 
poikkeavia haitallisia lähteitä. Estolistoja voidaan käyttää myös osana säh-
köpostilähteen haitallisuuden pisteytystä heuristisessa suodatuksessa. Täl-
löin yksittäinen virheellinen listaus ei aiheuta asiallisen viestin suodatusta. 

Käyttäessään estolistoja sähköpostipalveluntarjoajalla tulee olla käytössään 
toimiva mekanismi tunnettujen tärkeimpien asiallisten sähköpostilähteiden 
tunnistamiseksi. Määräyksen julkaisuhetkenä tällä tarkoitetaan pääsylisto-
jen käyttöä. Sähköpostipalveluntarjoajan tulee listata olennaiset yhteistyö-
kumppaninsa ja luotettavat kotimaiset palveluntarjoajat sähköpostijärjes-
telmässä estolistan ohittavien osoitteiden listalle (pääsylistalle) estolistan 
mahdollisesti aiheuttamien häiriöiden vaikutusten pienentämiseksi. 

2.2 Pääsylistaus 

Pääsylistalla (whitelist) merkitään viestien vastaanotto sallituksi tiettyjen 
verkko-osoitteiden, sähköpostipalvelimien tai sähköpostiosoitteiden kautta, 
jotka tiedetään yleisesti luotetuiksi asiallisten viestien lähettäjiksi. Luotet-
tuihin lähettäjiin voivat kuulua muun muassa tunnetut sähköpostipalvelun-
tarjoajat ja yhteistyökumppanit. 
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Pääsylistan käyttö on käytännössä välttämätöntä käytettäessä muita säh-
köpostilähteeseen perustuvia esto- tai suodatusmenetelmiä. Pääsylistan 
avulla voidaan varmistaa viestien läpimeno luotetuista lähteistä, mikäli 
viestit tulisivat muuten suodatetuiksi esimerkiksi virheellisen estolistauksen 
seurauksena. 

Pääsylistaa käytettäessä on huomioitava, että myös luotettujen tahojen 
kautta voidaan välittää haitallista sähköpostiliikennettä, joten myöskään 
pääsylistalla oleviin lähteisiin ei voi luottaa ehdoitta. Lisäksi esimerkiksi 
pääsylistattuja osoitteita voidaan väärentää haitallisen sähköpostiliikenteen 
viesteihin edistämään haitallisen sähköpostiliikenteen läpimenoa. Ongelmi-
en välttämiseksi myös pääsylistalla olevien lähteiden lähettämiä viestejä 
tulee seurata. 

Pääsylista on usein hyvin staattinen lista verkko-osoitteita. Palveluntarjo-
ajan tulee huolehtia, että listalla olevat tiedot ovat ajantasaisia, jotta välty-
tään vanhentuneiden tietojen aiheuttamilta ongelmilta. 

Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus ylläpitää keskitettyä pääsylistaa 
suomalaisten tahojen sähköpostipalvelimista. Sähköpostipalveluntarjoajat 
lähettävät muuttuneet palvelintietonsa Kyberturvallisuuskeskukselle, joka 
jakaa päivitetyn listan säännöllisesti listan käyttäjille. Mikäli yritys haluaa 
Kyberturvallisuuskeskuksen pääsylistan käyttöönsä tai päästä keskuksen 
ylläpitämälle listalle, tulee asiasta olla yhteydessä Kyberturvallisuuskeskuk-
seen. 

Toinen vaihtoehto keskitetysti ylläpidetylle pääsylistalle on esimerkiksi DNS 
Whitelist (http://www.dnswl.org/). 

2.3 Harmaalistaus 

Harmaalistaus (greylisting) perustuu haitallista sähköpostiliikennettä lähet-
tävien ohjelmistojen toimintaan. Tavallisesta sähköpostijärjestelmästä poi-
keten nämä ohjelmistot eivät yritä lähettää viestiä uudestaan, vaikka vies-
tin toimitus olisi epäonnistunut. Harmaalistauksessa tilastoidaan automaat-
tisesti tiettyjä parametreja (saapuvan sähköpostin lähettäjän IP-osoite/ 
osoitteen C-luokka, SMTP-lähettäjä ja SMTP-vastaanottaja) tai näistä muo-
dostettu hash-taulu. Tuntemattomalta lähettäjältä/tietyillä parametreilla 
saapuvan viestin vastaanotosta kieltäydytään. Kun lähde yrittää viiveen 
jälkeen uutta lähetystä, viesti vastaanotetaan. Jatkossa ko. lähteestä viestit 
vastaanotetaan ilmaan viivettä. 

Harmaalistauksen ongelmana on sen aiheuttama viive asiallisille sähköpos-
tiviesteille jotka saapuvat ennalta tuntemattomista lähteistä. Lisäksi har-
maalistauksen toiminta perustuu haitallisen sähköpostiliikenteen lähettäjien 
yhden lähetyskerran periaatteeseen. Mikäli haitallisen liikenteen lähettäjät 
alkavat harmaalistauksen kiertääkseen yrittämään viestien lähetystä uudel-
leen, ei harmaalistaus enää toimi. Lisäksi sähköpostiviestien uudelleenlähe-
tykset aiheuttavat lisää sähköpostiliikennettä, mikä kuormittaa sekä verk-
koja että sähköpostipalvelimia. 
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2.4 Mainejärjestelmät 

Mainejärjestelmät perustuvat viestin lähteen aiempaan lähetyshistoriaan. 
Sähköpostilähteiden (esim. lähettäjän IP-osoite ja SMTP-lähettäjä) lähet-
tämiä viestejä seurataan, tilastoidaan ja vertaillaan lähteen aiempaan vies-
tihistoriaan. Tilastoinnissa ja vertailussa kiinnitetään huomiota siihen lähet-
tääkö lähde asianmukaisia sähköpostiviestejä vai haitallisia sähköpostivies-
tejä. Sähköpostilähteitä voidaan myös tarkkailla palvelimelta lähtevien 
viestien määrän perusteella. Tietoja hyödynnetään määrittämään sähkö-
postilähteen mainetaso pisteytyksen perusteella lähettäjän aiemman lähe-
tys- ja viestihistorian perusteella. Mainetason perusteella tehdään päätös, 
toimitetaanko lähteestä tuleva viesti asianmukaisesti vastaanottajalle, toi-
mitetaanko viesti vastaanottajalle alemmalla prioriteetilla vai estetäänkö 
viestin toimitus vastaanottajalle. 

Mainejärjestelmien etuna on se, että ne hyödyntävät pitkäaikaista lähteiden 
seurantaa, eikä viestien suodatusta tapahdu yksittäisten asiattomien viesti-
en perusteella. Mainejärjestelmät tukevat hyvin muita suodatusjärjestelmiä 
ja osana heuristista suodatusta mainejärjestelmän käyttö vähentää muun 
kriteeristön tekemiä virheitä. Mainejärjestelmien käytössä on kuitenkin 
otettava huomioon, ettei järjestelmän pisteytys välttämättä ehdi reagoida 
nopeaan haitallisen liikenteen tulvaan. 

Kolmansien osapuolten ylläpitämät mainejärjestelmät keräävät pisteytyk-
sen muodostamiseen tarvittavia tietoja omilta asiakkailtaan. Laajalti saa-
duista tiedoista kootaan yhtenäinen tietokanta pisteytystä varten maineta-
son määrittämiseksi. Esimerkki kolmannen osapuolen ylläpitämästä maine-
järjestelmä implementaatiosta on TrustedSource 
(http://www.trustedsource.org/) ja yksittäisen tunnistusjärjestelmän apuna 
toimivasta mainejärjestelmästä spammassassin AWL 
(http://wiki.apache.org/spamassassin/AutoWhitelist). 

2.5 Heuristinen analyysi 

Sähköpostipalveluntarjoaja voi toteuttaa viestien haitallisuuden määrittä-
misen ja suodattamisen myös sähköpostiviestin sisältöön perustuvan ana-
lyysin avulla tai käyttää näitä menetelmiä sähköpostilähteiden tunnistami-
seen käytettyjen menetelmien lisänä sähköpostiviestien suodatuksessa. 

Haitallisten sähköpostiviestien sisältö yleensä täyttää tietyt ennalta tunne-
tut kriteerit. Viestin sisältöön perustuva suodattaminen voi tapahtua esi-
merkiksi vertaamalla viestistä laskettua tarkistussummaa tunnettuihin hai-
tallisista viesteistä laskettuihin tarkistussummiin tai etsimällä viestistä hai-
tallisuuteen viittaavia elementtejä, kuten tiettyjä sanoja, muotoiluja, liite-
tiedostoja, kuvia tai linkkejä. Sähköpostiviestistä voidaan myös etsiä asial-
lisen sähköpostiviestin piirteitä. Sisältöön perustuvaan suodattamiseen voi-
daan yhdistää myös esimerkiksi estolistoihin perustuvia suodatusmenetel-
miä. 

Useita mekanismeja yhdisteässä kukin käytetty menetelmä joko lisää tai 
vähentää viestin haitallisuuden pistetasoa. Viestin saaman loppupistemää-
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rän perusteella tehdään päätös onko viesti haitallinen vai ei. Suoritetun 
analyysin perusteella suodatusohjelmisto joko estää viestin välityksen, 
merkitsee viestin todennäköisesti haitalliseksi tai välittää viestin eteenpäin 
sellaisenaan. 

2.6 Poikkeava liikennemäärä 

Poikkeavan liikennemäärän tunnistamiseksi sähköpostipalveluntarjoajan tu-
lisi asettaa normaalikäytön raja-arvot. Mikäli lähtevän sähköpostiliikenteen 
määrä ylittää normaaliksi määritellyn lähetysrajan, voi sähköpostipalvelun-
tarjoaja estää asiakkaan sähköpostiliikenteen väliaikaisesti. Lisäksi sähkö-
postipalveluntarjoajan on mahdollisuuksien mukaan otettava yhteyttä asi-
akkaaseen, jolloin asiakas voi tehdä tarvittavat toimenpiteet tilanteen kor-
jaamiseksi esimerkiksi puhdistamalla saastuneen koneensa. 

2.7 Muita mekanismeja 

Edellisissä luvuissa mainittujen mekanismien lisäksi sähköpostipalveluntar-
joajalla on mahdollisuus valita lukuisia muita menetelmiä sähköpostilähtei-
den tunnistamiseen ja uusia keinoja tulee esille jatkuvasti. 

Uusimpiin keinoihin kuuluvat mm. Sender Policy Framework (SPF) [17] ja 
Domain Keys Identified Mail (DKIM) [18], joiden avulla voidaan tunnistaa 
että sähköpostiviesti on lähtenyt sähköpostiosoitteen osoittamalta sähkö-
postipalvelimelta. Kuten muissakin haitallisen sähköpostiliikenteen torjun-
takeinoissa, myös näissä mekanismeissa on joukko heikkouksia, jotka tulee 
ottaa huomioon otettaessa menetelmiä käyttöön. DKIM-keinoa koskien asi-
aa on kuvattu muun muassa RFC:ssä 4686 [19]. Koska esimerkiksi sähkö-
postin välityspalvelut, verkkopostikortit ja internetyhteyspalveluntarjoajien 
lähetyspalvelut rikkovat näiden mekanismien toimintaa, soveltuvat meka-
nismit parhaiten vain lähteen positiiviseen tunnistamiseen. 

Ennen uusien mekanismien käyttöönottoa tulee sähköpostipalveluntarjo-
ajan perehtyä tarkoin menetelmän toimintaperiaatteisiin ja riskeihin vir-
heellisten asiallisten sähköpostiviestin suodattamisen välttämiseksi. Usein 
yksittäisten mekanismien toimintatarkkuus on epävarmaa, mikäli meka-
nismin antamaan tulkintaan liikenteen haitallisuudesta luotetaan varaukset-
tomasti. Sen sijaan käytettäessä useita mekanismeja yhtäaikaisesti osana 
pisteytysjärjestelmää voidaan saada hyvinkin täsmällisiä suodatustuloksia 
pienellä virhemarginaalilla. 
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3 Suositus välitystietojen käsittelyä koskevien tietojen tallen-
tamisesta 

Viestintävirasto on julkaissut vuonna 2004 suosituksen 308/2004 S [27] 
tunnistamistietojen (eli nykylainsäädännön terminologialla välitystietojen)7 
käsittelyä koskevien tietojen tallentamisesta. 

Suositus sisältää periaatteita sähköisen viestinnän tietosuojalain 15 §:n 
mukaisen tunnistamistietojen käsittelyä koskevien tietojen tallentamisvel-
vollisuuden toteuttamisesta teleyrityksissä. Tietoyhteiskuntakaaren vastaa-
va säännös on lain 145 §:ssä. Vaikka suositus on annettu edeltävän lain-
säädännön voimassaolon aikana, se ei ole ristiriitainen nykysäädännön 
kanssa ja näin ollen Viestintävirasto suosittelee edelleen kyseisessä suosi-
tuksessa 308 [27] esitettyjen toteuttamisohjeiden käyttämistä. 

4 Haittaohjelmaliikenteen estäminen haittaohjelman päivittämi-
seen käytettäviin verkkotunnuksiin 

Kyberturvallisuuskeskuksen CERT-FI-toiminto sai vuonna 2009 tietoonsa 
useita satoja Conficker/Downadup -matotartuntaepäilyjä suomalaisista ver-
koista. Maailmalla matotartunnan saaneita koneita arvioitiin olevan useita 
miljoonia. Verkkomadon toimintaa tutkittaessa saatiin selville madon päivit-
tämiseen käytettävä tapa: Tartunnan jälkeen mato luo päivämäärän perus-
teella satunnaisia verkkotunnuksia, joihin se yrittää ottaa yhteyttä päivit-
tääkseen itsensä. Osa tartunnan saaneista päätelaitteista pystyttiin selvit-
tämään rekisteröimällä joitakin madon käyttämiä verkkotunnuksia ja seu-
raamalla niihin suuntautuvaa verkkoliikennettä. Tiedot tartunnan saaneiden 
päätelaitteiden osoitteista toimitettiin verkkojen ylläpitäjille. 

Viestintäviraston tulkinnan (Dnro 46/64/2009) mukaan teleyritykset voivat 
pienentää merkittävästi matotartuntojen aiheuttamaa tietoturvauhkaa es-
tämällä madon liikennöinti sen päivittämiseen käytettäviin verkkotunnuk-
siin. Liikennöinnin estäminen tekee madon päivittämisestä ja murretun jär-
jestelmän hyödyntämisestä merkittävästi vaikeampaa. Viestintäviraston 
tulkinnan mukaan liikenteen estämistä haittaohjelman päivittämisverkko-
tunnuksille voidaan pitää tietoyhteiskuntakaaren [3] 272 §:ssä tarkoitettu-
na välttämättömänä toimena verkkopalvelujen tai viestintäpalvelujen tur-
vaamiseksi. 

Jos teleyritys haluaa tunnistaa sen verkossa olevat saastuneet päätelait-
teet, voi liikenteen estäminen tapahtua esimerkiksi antamalla muokattu 
vastaus saastuneen päätelaitteen teleyrityksen resolverinimipalvelimille te-
kemään nimipalvelukyselyyn. Muokatun vastauksen IP-osoitteeksi voidaan 
valita esimerkiksi vapaa IP-osoite teleyrityksen omasta IP-
osoiteavaruudesta. 

                                       
7 Välitystiedolla tarkoitetaan tietoyhteiskuntakaaren [3] 3.1 §:n 40 kohdan mukaan oikeus- tai 
luonnolliseen henkilöön yhdistettävissä olevaa tietoa, jota käsitellään viestin välittämiseksi. Väli-
tystiedosta käytettiin aiemmassa lainsäädännössä termiä tunnistamistieto. 
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Viestintäviraston tulkinnan mukaan teleyrityksillä on oikeus tallentaa hait-
taohjelman päivittämiseen käytettäviin verkkotunnuksiin suuntautuvan lii-
kenteen lähdeosoitteet ja selvittää lähdeosoitetta käyttävä tilaaja. Tilaajan 
selvittämiseksi teleyritys saa käsitellä myös muussa yhteydessä kertyneitä 
välitystietoja. Kerätyt välitystiedot on tuhottava heti, kun niiden käsittelylle 
ei ole enää perustetta. Välitystietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuo-
lille ainoastaan laissa yksilöidyillä perusteilla. 

5 Liikenteen suodattaminen maksuvälinepetosten valmistelun 
ehkäisemiseksi 

Kyberturvallisuuskeskuksen CERT-FI-toiminnon tietoon tuli vuonna 2009 
tapauksia, joissa suomalaisten verkkopankkiasiakkaiden verkkoliikennettä 
oli ohjattu käyttäjän tietämättä kolmannen osapuolen ylläpitämälle www-
palvelimelle. Ohjaus oli toteutettu muokkaamalla DNS-asetuksia käyttäjän 
päätelaitteelle asentuneella haittaohjelmalla: Muokkaamisen jälkeen pääte-
laite käyttää verkkotunnusten IP-osoitteiden selvittämiseen haittaohjelman 
ylläpitäjän määrittelemiä DNS-palvelimia. Toimenpiteeseen käytettiin to-
dennäköisesti DNS changer -tyyppistä haittaohjelmaa (esimerkiksi Zlob). 

Viestintäviraston tulkinnan (Dnro 1952/64/2009) mukaan teleyritykset voi-
vat tietoyhteiskuntakaaren [3] 272 §:n nojalla suodattaa tapauskohtaisesti 
yksilöidyille verkkoalueille suuntautuvan liikenteen viestintäpalvelujen kaut-
ta laajamittaisesti toteutettavien rikoslain 37 luvun 11 §:ssä tarkoitettujen 
maksuvälinepetosten valmistelun ehkäisemiseksi. Suodattaminen on perus-
teltua myös tietoturvalle haittaa aiheuttavien häiriöiden havaitsemiseksi, 
estämiseksi, selvittämiseksi ja esitutkintaan saattamiseksi. 

Tietoyhteiskuntakaaren [3] mukaan välitystietoja saa käsitellä siinä määrin 
kuin se on tarpeen verkkopalvelun, viestintäpalvelun tai lisäarvopalvelun 
toteuttamiseksi ja käyttämiseksi sekä laissa säädetyllä tavalla tietoturvasta 
huolehtimiseksi. Teleyrityksen verkossa olevat saastuneet päätelaitteet 
vaarantavat teleyrityksen palvelujen tietoturvaa. Siten haittaohjelmatar-
tunnan saaneiden päätelaitteiden selvittämistä voidaan pitää välttämättö-
mänä palvelun toteuttamiseksi ja sen tietoturvasta huolehtimiseksi. 

Viestintäviraston tulkinnan mukaan teleyritykset voivat kerätä tapaukseen 
liittyvät, yksilöityihin verkkoalueisiin suuntautuvan liikenteen lähdeosoitteet 
ja selvittää lähdeosoitetta käyttävä tilaaja DHCP-lokiin (tai vastaavaan lo-
kiin) tallentuneista tiedoista. 

6 Kolmannen osapuolen palvelussa häiriköivän käyttäjän tun-
nistaminen 

Teleyritykset tiedustelivat (Dnro 268/64/2010) vuonna 2010 Viestintäviras-
tolta, onko teleyrityksellä oikeutta tunnistaa kolmannen osapuolen palve-
lussa häiriköivä asiakas välitystietoja (silloisen lainsäädännön terminologial-
la tunnistamistietoja) käsittelemällä. Häiriköivä asiakas käyttää usein vaih-
tuvan IP-osoitteen avulla toteutettua viestintäpalvelua. Vaihtuva osoite es-
tää häiriköinnin kohteeksi joutuvaa palveluntarjoajaa kohdistamasta rajoi-
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tustoimia häiriköijään verkko-osoitteen perusteella. Vastaavasti tällaisen 
käyttäjän tunnistaminen teleyrityksen toimesta pelkästään asiakastietoja 
käsittelemällä on mahdotonta. 

Viestintäviraston arvion mukaan muiden käyttäjien viestintäpalvelun käyt-
tömahdollisuuksia merkittävästi ja välittömästi rajoittavan käyttäjän toimia 
voidaan pitää tietoyhteiskuntakaaressa [3] tarkoitettuna tietoturvatoimen-
piteisiin ryhtymiseen oikeuttavana viestintäpalvelulle haittaa aiheuttavana 
häiriönä. Tietoturvatoimenpiteisiin ryhtymistä voidaan pitää perusteltuina 
myös viestintäpalvelun muiden käyttäjien viestintämahdollisuuksien tur-
vaamiseksi. 

Arvioitaessa käyttömahdollisuuksien rajoittumisen merkittävyyttä, on huo-
miota kiinnitettävä ainakin siihen, että toimilla saavutettavan hyödyn on ol-
tava olennaisesti luottamuksellisen viestin suojalle aiheutuvaa haittaa suu-
rempi. Arvioinnissa on syytä kiinnittää huomiota ainakin kohteena olevan 
palvelun merkittävyyteen sekä mahdollisten rajoitustoimien todennäköisyy-
teen ja vaikuttavuuteen käyttäjien keskuudessa. 

Arvioitaessa käyttömahdollisuuksien rajoittumisen välittömyyttä, on huo-
miota kiinnitettävä rajoitustoimenpiteiden toteutumisen todennäköisyyteen. 
Välittömyyden arviointi perustuu tyypillisesti käsittelytarvetta arvioivan 
toimijan omaan kokemukseen rajoitustoimenpiteiden todennäköisyydestä. 
Jo aloitettujen rajoitustoimenpiteiden osalta ei välittömyysarviointia tarvitse 
tehdä. 

Viestintäviraston tulkinnan mukaan kolmannen osapuolen palvelussa häiri-
köivät käyttäjät voidaan tunnistaa välitystietoja käsittelemällä yllä kuvatut 
reunaehdot huomioiden. 

Välitystietojen käsittelyn edellytyksenä on kuitenkin aina se, että käsittelyn 
tavoitetta ei voida saavuttaa millään muulla tavoin. Viestintämahdollisuuk-
sien rajoittamista lievempänä toimenpiteenä käyttäjä voidaan vain tunnis-
taa yhteydenottoa varten. 

7 Ethernet-rajapintojen tietoturvaa koskevia suosituksia 

Tässä luvussa käsitellään muutamia tärkeimpiä Ethernet-tekniikkaan liitty-
viä viestintäverkkojen ja -palvelujen toimintaan vaikuttavia tietoturvaon-
gelmia sekä esimerkkejä niiden torjumista. Kuvatut esimerkit käsittelevät 
tilanteita, joissa teleyrityksen verkko on toteutettu perinteisellä kytkinrat-
kaisulla. Esitetyt ongelmat eivät siten pääsääntöisesti koske esimerkiksi 
MPLS- tai pseudowiretunnelointia käyttäviä verkkoja. 

Vaikka tässä määräyksessä aiheesta ei anneta yksityiskohtaisia velvoitteita, 
Viestintävirasto suosittelee, että teleyritykset varautuvat myös tässä luvus-
sa mainittuihin uhkiin toteuttaessaan tarvittavia suojausmekanismeja. 
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7.1 Lähetysmyrskyt 

Lähetysmyrsky syntyy, kun yhteislähetysviestejä lähetetään liikaa verkkoon 
yhteenliittämisrajapinnan portista. Lähetysmyrsky voi saattaa yhteenliittä-
misrajapinnan käyttökelvottomaksi, mikäli yhteislähetysviestit täyttävät yh-
teenliitetyn verkon kapasiteetin. Tästä syystä yhdysliikennettä harjoittavien 
osapuolten tulee varautua lähetysmyrskyjen vaikutusten rajoittamiseen. 
Rajoitus voidaan toteuttaa esimerkiksi rajoittamalla levitysviestien saamaa 
kapasiteettia verkossa. 

Viestintävirasto suosittelee, että yhdysliikennerajapinnoissa käytettäisiin 
vain sellaisia kytkimiä, jotka tukevat niin sanottua Storm-control-
suodatusta. Tämän suodatuksen avulla on mahdollista rajoittaa tietty osuus 
linjakapasiteetista yksittäislähetys- ja yleislähetysliikenteelle. Suodattimen 
asetukset pitää tehdä niin, että suodatuksesta ei aiheudu haittaa verkon 
normaalille liikenteelle. 

7.2 L2-ohjausprotokollat 

Spanning Tree -protokollalla (STP) operaattori voi estää silmukoiden syn-
nyn omassa L2-verkossaan. Protokolla voi tuottaa myös merkittäviä ongel-
mia väärin käytettynä. Myös monet valmistajakohtaiset protokollat kuten 
Ciscon protokollat CDP tai VTP voivat aiheuttaa vastaavia ongelmia. Pa-
himmillaan asiakas voi tahallisesti tai tahattomasti kaataa tarjotun palvelun 
tai ohjata liikennettä oikeudettomasti oman liittymänsä kautta, mikä mah-
dollistaa esimerkiksi liikenteen salakuuntelun ja liikenteen muokkaamisen. 
STP ja valmistajakohtaiset protokollat tuleekin eristää ohjaustasolla. 

7.3 VLAN hopping 

Kahdella VLAN-tunnisteella (Double Tag VLAN) varustetuilla paketeilla voi-
daan lähettää palvelunestoliikennettä asiakasportista kytkimen runkoyh-
teyden kautta muiden kytkimien takana oleviin VLANeihin. Tämä on mah-
dollista, koska natiiviliitännässä kytkin ottaa tyypillisesti pois vain ulommai-
sen VLAN-tunnisteen, jolloin pakettiin jää jäljelle vielä toinen VLAN-
tunniste. Kaksisuuntaisen yhteyden muodostaminen ei onnistu, mutta tällä 
tavalla on mahdollista tehdä palvelunestohyökkäys jonkin toisen palvelun 
tai asiakkaan porttiin. 

Uhkan realisoitumisen estämiseksi verkko-operaattorin on varmistettava, 
että tilaajakytkimen runkoportissa sallitaan vain tilaajalla käytössä olevat 
VLANit. Yhteenliittämisrajapinnassa verkko-operaattorin tulee sallia vain 
palvelu-operaattorin kanssa sovittu VLAN-alue. Myös kytkimien määrä rei-
tittävien laitteiden ja asiakaslaitteiden välillä suositellaan pidettäväksi mi-
nimissä. 

7.4 MAC-osoitteiden käytön hallinta ja suodatus 

MAC-osoitteiden käytön hallinta ja suodatus ovat verkonsuojausmenetel-
miä, jotka ovat tarpeen suojauduttaessa teleliikenteen häiritsemiseltä ja 
laiterikkojen aiheuttamilta vikatilanteilta. Jos asiakas saa täytettyä kytki-
men MAC-taulun, kytkin levittää kaikki paketit jokaiseen kytkimen porttiin, 
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jolloin jokainen kytkimeen kytketty laite näkee kaiken kytkimen kautta kul-
kevan asiakasliikenteen. Kytkimissä ja DSLAMeissa MAC-taulun rajattu ko-
ko on siis yksi tunnetuista tietoturvauhista. 

Edellä mainitun ongelman vakavuus riippuu kuitenkin käytetystä tekniikas-
ta. Teleyritys voi esimerkiksi vähentää edellä kuvattuja ongelmia hyödyn-
tämällä Provider Backbone Bridging -tekniikkaa (802.1ah [28]). Ongelma 
voidaan estää myös rajoittamalla porttikohtaisten MAC-osoitteiden määrä 
ja sallimalla liikenne vain opittuihin oikeisiin MAC-osoitteisiin. Vanhemmissa 
tai edullisimmissa kytkimissä ei ole aina mahdollista estää MAC-taulujen 
täyttämistä asiakasporteista. 

Edellä mainittu ongelma koskee myös Ethernet-verkon mitoituksia ter-
minointireitittimen ja asiakaspäätelaitteen välissä. Verkko- ja palveluope-
raattorin tulisikin olla mahdollista hallita porttikohtaisesti (tilaajakytkin tai 
yhteenliittämisrajapinta) aktiivisten MAC-osoitteiden määrää. 
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D-OSA Lainsäädäntö 

Tässä osassa kuvataan määräyksen lainsäädäntöperusta ja määräykseen 
liittyvä muu säädäntö. 

1 Määräyksen lainsäädäntöperusta 

Määräys liittyy tietoyhteiskuntakaaren [3] (917/2014) 29 lukuun, jossa 
säädetään viestintäverkon ja viestintäpalvelun laatuvaatimuksista, viestin-
nän välittäjän, kuten teleyrityksen, velvollisuudesta huolehtia palvelujensa, 
viestien, välitystietojen ja sijaintitietojen tietoturvasta sekä 33 lukuun, jos-
sa taas säädetään tietoturvan ja häiriöiden hallinnasta sekä häiriöistä il-
moittamisesta.  

1.1 Viestintäverkojen ja viestintäpalvelujen laatuvaatimukset 

Määräys liittyy tietoyhteiskuntakaaren [3] 243 §:n 1 momentin 1, 2, 7, 9, 
10, 11 ja 13 kohtiin, joiden mukaan yleiset viestintäverkot ja -palvelut sekä 
niihin liitettävät viestintäverkot ja -palvelut 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; 
7) kenenkään tietosuoja, tietoturva tai muut oikeudet eivät vaarannu; 
9) ne eivät aiheuta kohtuuttomia sähkömagneettisia tai muita häiriöitä 
taikka tietoturvauhkia; 
10) ne toimivat yhdessä ja viestintäverkot voidaan tarvittaessa liittää toi-
seen viestintäverkkoon ja 
11) niihin tehtävistä muutoksista ei aiheudu ennakoimatonta häiriötä muille 
viestintäverkoille ja viestintäpalveluille; 
13) niistä vastaava toimija kykenee muutoinkin täyttämään sille kuuluvat 
tai tämän lain nojalla asetetut velvollisuudet. 

Edellä 1, 2 ja 10 ja 11 kohdassa tarkoitetut laatuvaatimukset on tietoyh-
teiskuntakaaren 243 §:n 2 momentin mukaan suhteutettava viestintäverk-
kojen ja -palvelujen käyttäjämäärään, maantieteelliseen alueeseen, jota ne 
palvelevat, sekä niiden merkitykseen käyttäjille. 

Toimenpiteet, joilla huolehditaan edellä luetelluissa kohdissa 1, 2, 7 ja 9 
tarkoitetusta tietoturvasta, tarkoittavat tietoyhteiskuntakaaren 243 §:n 3 
momentin mukaan toimia toiminnan turvallisuuden, tietoliikenneturvalli-
suuden, laitteisto- ja ohjelmistoturvallisuuden sekä tietoaineistoturvallisuu-
den varmistamiseksi. Toimenpiteet on suhteutettava uhan vakavuuteen, 
toimenpiteistä aiheutuviin kustannuksiin sekä käytettävissä oleviin teknisiin 
mahdollisuuksiin torjua uhka. 
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Lisäksi kaikki lain 243 §:n 1 momentissa tarkoitetut laatuvaatimukset kos-
kevat lain 243 §:n 4 momentin mukaan myös viestintäverkkoihin ja viestin-
täpalveluihin liittyviä merkittäviä liitännäistoimintoja ja liitännäispalveluja8. 

Tässä määräyksessä tarkennetaan edellä mainittuja 243 §:n teknisiä vaa-
timuksia lain 244 §:n 2, 3, 5, 8 ja 12−15 kohtien nojalla, joiden mukaan 
Viestintäviraston määräykset voivat koskea: 
2) viestintäverkon ja siihen kuuluvan laitetilan sähköistä ja fyysistä suo-
jaamista; 
3) suorituskykyä, tietoturvallisuutta ja häiriöttömyyttä sekä niiden ylläpi-
toa, seurantaa ja verkonhallintaa; 
5) viestintäverkon rakennetta ja sen liityntäpisteen teknisiä ominaisuuksia; 
8) yhteenliittämistä, yhteentoimivuutta, merkinantoa ja synkronointia; 
12) teknistä dokumentointia ja tilastointia sekä näihin liittyvien asiakirjojen 
muotoa ja tietojen säilyttämistä; 
13) noudatettavia standardeja; 
14) muita näihin verrattavia viestintäverkolle tai viestintäpalvelulle asetet-
tavia teknisiä vaatimuksia; 
15) liitännäistoimintoja ja liitännäispalveluja siltä osin kuin niillä on vaiku-
tusta 243 §:ssä säädettyihin viestintäverkkoa tai viestintäpalvelua koske-
viin vaatimuksiin. 

Lain 247 §:ssä taas säädetään viestinnän välittäjän, kuten siis myös te-
leyrityksen, velvollisuudesta huolehtia tietoturvasta. Säännöksen 1 momen-
tin mukaan viestinnän välittäjän on viestejä välittäessään huolehdittava 
palvelujensa, viestien välitystietojen ja sijaintitietojen tietoturvasta. 3 mo-
mentin mukaan toimenpiteet, joilla huolehditaan tietoturvasta, on suh-
teutettava uhan vakavuuteen, toimenpiteistä aiheutuviin kustannuksiin se-
kä käytettävissä oleviin teknisiin mahdollisuuksiin torjua uhka. 

Lain 247 §:n 4 momentin nojalla Viestintävirasto voi antaa tarkempia mää-
räyksiä mm. edellä kuvatussa 1 momentissa tarkoitetusta tietoturvasta. 

1.2 Tietoturvan ja häiriöiden hallinta sekä häiriöistä ilmoittaminen 

Tietoyhteiskuntakaaren [3] 272 §:n 1 momentin mukaan teleyrityksellä se-
kä sen lukuun toimivalla on oikeus ryhtyä pykälän 2 momentissa tarkoitet-
tuihin välttämättömiin toimiin tietoturvasta huolehtimiseksi: 
1) viestintäverkkojen tai niihin liitettyjen palvelujen sekä tietojärjestelmien 
tietoturvalle haittaa aiheuttavien häiriöiden havaitsemiseksi, estämiseksi, 
selvittämiseksi ja esitutkintaan saattamiseksi; 

                                       
8 Tietoyhteiskuntakaaren [3] 3 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan liitännäispalvelulla tarkoite-
taan ehdollisen käyttöoikeuden järjestelmää, sähköistä ohjelmaopasta, numeronmuunnosjärjes-
telmää, tunnistamis-, paikantamis- ja tilatietopalvelua sekä muuta vastaavaa viestintäverkkoon 
tai viestintäpalveluun liittyvää palvelua, joka mahdollistaa viestintäverkon tai viestintäpalvelun 
tarjoamisen taikka tukee palvelun tarjoamista niiden kautta. Samaisen säännöksen 9 kohdan 
mukaan taas liitännäistoiminnolla tarkoitetaan liitännäispalvelua sekä rakennusta, rakennuksen 
sisääntuloa ja kaapelointia, kaapelikanavaa, mastoa sekä muuta vastaavaa viestintäverkkoon 
tai viestintäpalveluun liittyvää fyysistä rakennetta, toimintoa ja elementtiä, joka mahdollistaa 
viestintäverkon tai viestintäpalvelun tarjoamisen taikka tukee palvelun tarjoamista niiden kaut-
ta. 
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2) viestin lähettäjän tai viestin vastaanottajan viestintämahdollisuuksien 
turvaamiseksi; tai 
3) viestintäpalvelujen kautta laajamittaisesti toteutettavien rikoslain 37 lu-
vun 11 §:ssä tarkoitettujen maksuvälinepetosten valmistelun ehkäisemi-
seksi. 

Edellä eli 1 momentissa luetellut tarkoitetut toimet voivat käsittää: 
1) viestin sisältöä koskevan automaattisen selvittämisen; 
2) viestien välittämisen ja vastaanottamisen automaattisen estämisen tai 
rajoittamisen; 
3) tietoturvaa vaarantavien haitallisten tietokoneohjelmien automaattisen 
poistamisen viesteistä; 
4) muut 1−3 kohdassa tarkoitettuihin rinnastettavat teknisluonteiset toi-
menpiteet. 

Pykälän 3 momentin mukaan, jos viestin tyypin, muodon tai muun vastaa-
van seikan perusteella on ilmeistä, että viesti sisältää haitallisen tietoko-
neohjelman tai käskyn eikä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla toimella 
pystytä turvaamaan 1 momentissa tarkoitettujen tavoitteiden toteutumista, 
yksittäisen viestin sisältöä saa käsitellä manuaalisesti. Manuaalisesta vies-
tin sisällön käsittelystä on ilmoitettava viestin lähettäjälle ja vastaanottajal-
le, jollei ilmoittamisella todennäköisesti vaaranneta 1 momentissa tarkoitet-
tujen tavoitteiden toteutumista. 

Pykälässä tarkoitetut toimenpiteet on samaisen pykälän 4 momentin mu-
kaan toteutettava huolellisesti ja ne on mitoitettava suhteessa torjuttavan 
häiriön vakavuuteen. Toimenpiteitä toteutettaessa ei saa rajoittaa sanan-
vapautta taikka luottamuksellisen viestin tai yksityisyyden suojaa enempää 
kuin on välttämätöntä 1 momentissa tarkoitettujen tavoitteiden turvaami-
seksi. Toimenpiteet on lopetettava, jos niiden toteuttamiselle ei enää ole 
tässä pykälässä säädettyjä edellytyksiä. 

Tässä määräyksessä tarkennetaan lain 272 §:n 5 momentin nojalla edellä 
käsiteltyjen toimenpiteiden teknistä toteuttamista. 

Määräys, erityisesti sen 16 § eli internetyhteyspalvelun irtikytkemistä kos-
kevat velvoitteet, liittyy myös tietoyhteiskuntakaaren 273 §:ään, jossa 
säädetään velvollisuudesta korjata häiriö. Säädöksen 1 momentin mukaan 
jos viestintäverkko, viestintäpalvelu tai laite aiheuttaa merkittävää haittaa 
tai häiriötä viestintäverkolle, viestintäpalvelulle, viestintäverkkoon liitetylle 
muulle palvelulle, laitteelle, viestintäverkon käyttäjälle tai muulle henkilölle, 
teleyrityksen tai muun viestintäverkon tai laitteen haltijan on välittömästi 
ryhdyttävä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi ja tarvittaessa irrotettava 
viestintäverkko, viestintäpalvelu tai laite yleisestä viestintäverkosta. 

Lain 273 §:n 2 momentin mukaan edellä tarkoitetut toimenpiteet on toteu-
tettava huolellisesti ja ne on mitoitettava suhteessa torjuttavan häiriön va-
kavuuteen. Toimenpiteitä toteutettaessa ei saa rajoittaa sananvapautta 
taikka luottamuksellisen viestin tai yksityisyyden suojaa enempää kuin on 
välttämätöntä 1 momentissa tarkoitettujen tavoitteiden turvaamiseksi. 
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Toimenpiteet on lopetettava, jos niiden toteuttamiselle ei enää ole tässä 
pykälässä säädettyjä edellytyksiä. 

Viestintävirasto voi 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa päättää korja-
ustoimenpiteistä sekä verkon, palvelun tai laitteen irrottamisesta. Viestin-
tävirasto on vakiintuneesti tulkinnut, että yleiseen viestintäverkkoon liitetty 
saastunut päätelaite vaarantaa oleellisesti teleyrityksen verkon ja palvelu-
jen tietoturvaa ja näin ollen muodostaa perusteen irtikytkeä laite verkosta 
lain 273 §:n nojalla. 

2 Muut asiaan liittyvät säännökset 

Tässä luvussa kuvataan muita määräyksen aihealueeseen liittyviä keskeisiä 
säännöksiä. 

2.1 Tietoyhteiskuntakaaren tavoitteet 

Tietoyhteiskuntakaaren [3] 1 §:n mukaan lain tavoitteena on mm. varmis-
taa, että viestintäverkot ja -palvelut ovat teknisesti kehittyneitä, laadultaan 
hyviä, toimintavarmoja ja turvallisia. Lain tavoitteena on myös turvata säh-
köisen viestinnän luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suojan toteutumi-
nen. Tämä määräys pyrkii osaltaan turvaamaan näitä lain tavoitteita. 

2.2 Tietoyhteiskuntakaaren V osa eli käyttäjän ja tilaajan oikeudet viestin-
täpalvelussa 

2.2.1 Viestintäpalvelusopimus 

Lain 108 §:n 2 momentin mukaan teleyrityksen ja tilaajan välisessä viestin-
täpalvelusopimuksessa on mainittava ainakin: 
2) tarjottavien palvelujen laatu, ominaisuudet sekä ylläpitopalvelutyypit; 
internetyhteyspalveluista mainitaan myös tiedonsiirtonopeuden vaihteluvä-
li; 
12) teleyrityksen oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen tai rajoittaa palvelun 
käyttöä; 
15) tiedot menettelyistä, joilla teleyritys mittaa ja muokkaa tietoliikennettä 
välttääkseen verkkoyhteyden ylikuormittumisen; 
16) tiedot siitä, miten 15 kohdassa tarkoitetut menettelyt saattavat vaikut-
taa palvelun laatuun; 
18) toimitettavan päätelaitteen käyttöä koskevat rajoitukset ja 
21) millaisiin toimenpiteisiin teleyritys voi ryhtyä tietoturvan vaarantuessa. 

2.2.2 Verkon neutraliteetti 

Lain 110 §:n 1 momentissa todetaan, että internetyhteyspalvelun tarjoaja 
ei saa rajoittaa tilaajan tai käyttäjän mahdollisuutta käyttää internetyh-
teyspalvelua paitsi: 
1) 108 §:n 2 momentin 2 kohdassa (ks. edellä D-osan luku 2.2) tarkoite-
tuissa erikseen yksilöidyissä tilanteissa; 
2) viranomaisen tai tuomioistuimen päätökseen perustuen; 
3) tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi; 
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4) internetyhteyspalvelun ja muun viestintäpalvelun toimivuuden ja laadun 
ylläpitämiseksi noudattaen kuitenkin, mitä 243 ja 244 §:ssä (ks. edellä D-
osan luku 1.1) säädetään. 

Edellä (säädöksen 1 momentin) 1 ja 4 kohdassa tarkoitetut rajoitukset tu-
lee toteuttaa syrjimättömästi eivätkä ne saa: 
1) rajoittaa internetyhteyspalvelun tarkoituksenmukaista käyttöä; 
2) estää tai rajoittaa tilaajan tai käyttäjän mahdollisuutta käyttää haluami-
aan sovelluksia ja palveluja; 
3) hidastaa kohtuuttomasti internetyhteyspalvelun liikennettä. 

Viestintäviraston määräyksellä voidaan antaa tarkempia määräyksiä edellä 
kuvattujen rajoitusten ja menettelyjen arvioimisesta ja niiden käyttämises-
tä internetyhteyspalvelun riittävän käytettävyyden ja laadun turvaamiseen. 

Viestintävirasto voi myös päätöksellään velvoittaa internetyhteyspalvelun 
tarjoajan: 
1) toteuttamaan 2 momentissa tarkoitettujen haittojen estämiseksi välttä-
mättömiä menettelyjä; tai 
2) pidättäytymään sellaisten menettelyjen ja rajoitusten käyttämisestä, 
jotka aiheuttavat 2 momentissa tarkoitettua haittaa. 

Viestintäviraston on edellä mainittuja määräyksiä ja päätöksiä antaessaan 
otettava huomioon käyttäjille tarjolla olevien internetyhteyspalvelujen ylei-
nen laatu, palvelun hinta ja ominaisuudet. 

2.3 Tietoyhteiskuntakaaren VI osa eli viestinnän luottamuksellisuus ja yk-
sityisyyden suoja 

2.3.1 Viestinnän välittäjän yleiset käsittelyperiaatteet 

Tietoyhteiskuntakaaren [3] 137 §:n 1 momentin mukaan sähköisten viesti-
en ja välitystietojen käsittely on sallittua ainoastaan käsittelyn tarkoituksen 
vaatimassa laajuudessa eikä sillä saa rajoittaa luottamuksellisen viestin ja 
yksityisyyden suojaa enempää kuin on välttämätöntä. 

Säädöksen 2 momentin mukaan sähköisiä viestejä ja välitystietoja on sallit-
tua luovuttaa ainoastaan niille tahoille, joilla on oikeus käsitellä tietoja asi-
anomaisessa tilanteessa. 

Käsittelyn jälkeen sähköiset viestit ja välitystiedot on säädöksen 3 momen-
tin mukaan hävitettävä tai välitystiedot tehtävä sellaisiksi, ettei niitä voi 
yhdistää tilaajaan tai käyttäjään, jollei laissa toisin säädetä. 

Säädöksen 4 momentin mukaan taas sähköisiä viestejä ja välitystietoja saa 
käsitellä vain viestinnän välittäjän tai tilaajan lukuun toimiva, joka käsitte-
lee viestejä ja välitystietoja tässä luvussa eli lain 17 luvussa erikseen sää-
dettyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. 
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2.3.2 Käsittely viestinnän välittämiseksi ja palvelun toteuttamiseksi sekä tietoturvasta 
huolehtimiseksi 

Lain 138 §:n 1 momentin mukaan sähköisiä viestejä ja välitystietoja voi 
käsitellä siinä määrin kuin se on tarpeen viestinnän välittämiseksi ja sovi-
tun palvelun toteuttamiseksi sekä 272 §:ssä (ks. D-osan luku 1.2) sääde-
tyllä tavalla tietoturvasta huolehtimiseksi. 

Säädöksen 2 momentin mukaan viestinnän välittäjän, kuten teleyrityksen, 
on edellä 1 momentissa tarkoitettua palvelua tarjotessaan ilmoitettava ti-
laajalle tai käyttäjälle, millaisia välitystietoja käsitellään ja kuinka kauan 
niiden käsittely kestää. 

2.3.3 Käsittelyoikeus väärinkäytöstapauksissa 

Lain 143 §:ssä säädetään viestinnän välittäjä oikeudesta käsitellä välitys-
tietoja väärinkäytöstapauksissa. Säädöksen 1 momentin mukaan viestinnän 
välittäjä voi käsitellä välitystietoja maksullisen palvelun käyttöä maksutta 
tai muiden siihen rinnastuvien käyttöä koskevien väärinkäytösten havait-
semiseksi, estämiseksi ja selvittämiseksi. 

2.3.4 Käsittely teknisen vian tai virheen havaitsemiseksi 

Lain 144 §:ssä säädetään välitystietojen käsittelystä teknisen vian tai vir-
heen havaitsemiseksi. Säädöksen mukaan viestinnän välittäjä eli mm. te-
leyritys voi käsitellä välitystietoja, jos se on tarpeen viestinnän välittämi-
sessä tapahtuneen teknisen vian tai virheen havaitsemiseksi, estämiseksi 
tai selvittämiseksi. 

2.3.5 Käsittelyä koskevien tietojen tallentaminen 

Lain 145 §:n mukaan viestinnän välittäjän on tallennettava yksityiskohtai-
set tapahtumatiedot luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suojan kannalta 
keskeisiä välitystietoja sisältävissä tietojärjestelmissä tapahtuvasta välitys-
tietojen käsittelystä, jos se on teknisesti ja ilman kohtuuttomia kustannuk-
sia mahdollista. Tapahtumatiedoista on käytävä ilmi käsittelyn ajankohta, 
kesto ja käsittelijä. Tapahtumatiedot on säilytettävä kaksi vuotta niiden tal-
lentamisesta. 

Viestintävirasto on antanut suosituksen (ks. C-osan luku 3) välitystietojen 
käsittelyä koskevien tietojen tallentamisesta. 

2.4 Tietoyhteiskuntakaaren IX osa eli viestintäverkot, -palvelut ja -laitteet 

2.4.1 Tilaajan ja käyttäjän päätelaitteet ja järjestelmät 

Lain 246 § 3 momentin mukaan tilaajan on ylläpidettävä yleiseen viestintä-
verkkoon liitettävää laitetta tai järjestelmää teleyrityksen antamien ohjei-
den mukaisesti siten, ettei se vaaranna yleisen viestintäverkon ja -palvelun 
tietoturvallisuutta. 
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2.4.2 Vähimmän haitan periaate 

Lain 248 § 1 momentin mukaan teleyrityksen on toteutettava viestintäver-
kon ja -palvelun rakennus-, kunnossapito-, muutos- ja tietoturvatoimenpi-
teet muille teleyrityksille mahdollisimman vähän haittaa aiheuttavalla taval-
la. 

Säädöksen 2 momentin mukaan teleyritys saa tilapäisesti ilman toisen te-
leyrityksen suostumusta keskeyttää verkko- tai viestintäpalvelun tarjonnan 
tai rajoittaa sen käyttöä, jos se on välttämätöntä 1 momentissa tarkoitetun 
toimenpiteen onnistumiseksi. Keskeytyksestä ja muutoksesta on tiedotet-
tava tehokkaasti muille teleyrityksille, joiden viestintäverkkoihin ja  
-palveluihin ne voivat vaikuttaa. 

2.5 Tietoyhteiskuntakaaren X osa eli viestinnän ja palvelujen jatkuvuuden 
turvaaminen 

2.5.1 Velvollisuus korjata häiriö 

Lain 273 §:n 1 momentin mukaan jos viestintäverkko, viestintäpalvelu tai 
laite aiheuttaa merkittävää haittaa tai häiriötä viestintäverkolle, viestintä-
palvelulle, viestintäverkkoon liitetylle muulle palvelulle, laitteelle, viestintä-
verkon käyttäjälle tai muulle henkilölle, teleyrityksen tai muun viestintäver-
kon tai laitteen haltijan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin tilanteen 
korjaamiseksi ja tarvittaessa irrotettava viestintäverkko, viestintäpalvelu tai 
laite yleisestä viestintäverkosta. 

Pykälässä tarkoitetut toimenpiteet on toteutettava huolellisesti ja ne on mi-
toitettava suhteessa torjuttavan häiriön vakavuuteen. Toimenpiteitä toteu-
tettaessa ei saa rajoittaa sananvapautta taikka luottamuksellisen viestin tai 
yksityisyyden suojaa enempää kuin on välttämätöntä edellä (1 momentis-
sa) tarkoitettujen tavoitteiden turvaamiseksi. Toimenpiteet on lopetettava, 
jos niiden toteuttamiselle ei enää ole tässä pykälässä säädettyjä edellytyk-
siä. 

Viestintävirasto voi 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa päättää korja-
ustoimenpiteistä sekä verkon, palvelun tai laitteen irrottamisesta. 

2.5.2 Varautuminen 

Tietoyhteiskuntakaaren [3] 35 luvussa säädetään varautumisvelvollisuu-
desta: 
• Lain 281 §:ssä käsitellään teleyritysten ja huoltovarmuuden turvaami-

sen kannalta keskeisten radiotaajuuksien käyttäjien ja käyttäjäryhmien 
velvollisuutta varautua normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloi-
hin. 

• 282 §:ssä säädetään 281 §:ssä tarkoitettujen varautumisvelvollisten 
varautumissuunnittelusta. 

• 283 §:ssä säädetään kriittisten viestintäjärjestelmien sijainnista. 
• Viestintäviraston toimivaltaa antaa varautumisvelvollisuutta koskevia 

tarkempia määräyksiä taas käsitellään 284 §:ssä. 
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2.6 Viestintäviraston tekniset määräykset 

Tässä luvussa kuvataan tämän määräyksen aihepiiriin liittyvät muut Vies-
tintäviraston tekniset määräykset. Esitetty lista vastaa tämän dokumentin 
julkaisuhetken tilannetta. Kaikki Viestintäviraston määräykset on julkaistu 
Viestintäviraston verkkosivuilla osoitteessa www.viestintävirasto.fi. 

2.6.1 Määräys 54 

Määräys 54 [4] viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta asettaa 
teleyrityksille minimivelvoitteet muun muassa viestintäverkkojen ja  
-palvelujen toteutuksessa käytettyjen laitteiden tehonsyötön varmistuksel-
le, laitteiden ja yhteyksien varmistamiselle sekä laitteiden fyysiselle suo-
jaamiselle. 

2.6.2 Määräys 58 

Määräys 58 [1] viestintäverkkojen ja -palvelujen laadusta ja yleispalvelusta 
koskee viestintäverkkojen ja -palvelujen toimintavarmuuden, suoritusky-
vyn, luotettavuuden ja laadun mittaamista ja varmistamista. Määräyksessä 
on annettu tähän liittyen yleisiä kaikkiin yleisiin viestintäverkkoihin ja  
-palveluihin sovellettavia velvoitteita sekä puhelinpalveluja, internetyhteys-
palveluja ja televisiopalveluja koskevia erityisvaatimuksia. Lisäksi määräyk-
sessä määritellään asiakaspalvelun laadun arviointiin käytettävät mittarit. 
Määräyksessä määritellään myös yleispalveluvelvoitteeseen kuuluvaa inter-
netyhteyttä koskevat mittaus- ja todentamisvaatimukset sekä kuulo- ja 
puhevammaisille tarjottavien yleispalveluliittymien tekniset ominaisuudet. 

2.6.3 Määräys 66 

Määräys 66 [2] teletoiminnan häiriötilanteista käsittelee yleisten viestintä-
verkkojen ja -palvelujen hallintaa ja ylläpitoa sekä menettelyä erilaisissa 
häiriötilanteissa. Määräys asettaa velvoitteita kyvykkyydelle havaita ja en-
naltaehkäistä häiriötilanteita eli niin verkkojen ja palvelujen toimintaa kuin 
tietoturvaa häiritseviä tai uhkaavia tilanteita ja siinä määrätään häiriötilan-
teiden käyttäjätiedottamisesta sekä Viestintävirastolle ilmoittamisesta. 
Määräyksessä asetetaan myös velvoitteita häiriötilanteiden tilastoinnille. 
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