
 

 

Kooste sähköisen viestinnän 
palveluista annetun lain 

(917/2014) verkkotunnuksia 
koskevista pykälistä 

 

I OSA  

YLEISET SÄÄNNÖKSET 

 
1 luku  

Lain tavoitteet ja määritelmät 

3 §  

Määritelmät  

Tässä laissa tarkoitetaan: 
 
[…] 

 
21) suojatulla nimellä ja suojatulla merkillä 
kauppa-, tavaramerkki-, yhdistys-, säätiö- 
tai puoluerekisteriin merkittyä nimeä ja 
merkkiä taikka toiminimilaissa (128/1979) 
tai tavaramerkkilaissa (7/1964) tarkoitettua 
vakiintunutta nimeä, toissijaista tunnusta tai 
tavaramerkkiä sekä julkisyhteisön, valtion 
liikelaitoksen, itsenäisen julkisoikeudellisen 
laitoksen, julkisoikeudellisen yhdistyksen ja 
vieraan valtion edustuston ja sen toimieli-
men nimeä; 
 
35) verkkotunnuksella kirjaimista, numerois-

ta tai muista merkeistä taikka niiden yhdistel-
mistä muodostuvaa internet-verkossa käytettä-
vää fi-maatunnuksen ja ax-maakuntatunnuksen 
alaista nimimuotoista osoitetietoa; 

 
[…] 
 

28) tietoturvalla hallinnollisia ja teknisiä toi-
mia, joilla varmistetaan se, että tiedot ovat 
vain niiden käyttöön oikeutettujen saatavilla, 
että tietoja eivät voi muuttaa muut kuin siihen 
oikeutetut sekä että tiedot ja tietojärjestelmät 
ovat niiden käyttöön oikeutettujen hyödynnet-
tävissä; 

 
[…] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VII OSA 

SÄHKÖISIIN PALVELUIHIN LIITTY-
VÄÄ ERITYISSÄÄNTELYÄ 

21 luku 

Verkkotunnukset 

163 §  

Soveltamisala 

Tätä lukua sovelletaan Suomen maatunnuk-
seen (fi-maatunnus) ja Ahvenanmaan maakun-
tatunnukseen (ax-maakuntatunnus) päättyviin 
verkkotunnuksiin sekä niihin liittyvään verk-
kotunnustoimintaan ja verkkotunnusten välit-
tämiseen. 

Mitä tässä luvussa säädetään Viestintäviras-
ton ylläpitämästä verkkotunnusrekisteristä, 
sovelletaan myös ax-maakunta-tunnukseen 
päättyvistä verkkotunnuksista ylläpidettävään 
rekisteriin. 
 

164 §  

Viestintäviraston verkkotunnustoiminta ja 
verkkotunnusten välittäminen  

Viestintävirasto ylläpitää rekisteriä fi-
maatunnukseen päättyvistä verkkotunnuksista 
(verkkotunnusrekisteri) ja tietokantaa verkko-
tunnusten teknisistä tiedoista internetliikenteen 
ohjaamista varten (fi-juuri). 

Merkintöjä verkkotunnusrekisteriin voi teh-
dä vain 165 §:ssä tarkoitetun verkkotunnusvä-
litysilmoituksen tehnyt toiminnanharjoittaja 
(verkkotunnusvälittäjä). Viestintävirasto voi 
kuitenkin merkitä verkkotunnushallinnon tar-
peita varten yksimerkkisiä ja muita verkkotun-
nuksia maksutta. Viestintävirasto voi tehdä 
verkkotunnusrekisteriin myös muita tämän lain 
toteutumisen kannalta tarpeellisia merkintöjä. 

Verkkotunnus voidaan merkitä oikeushenki-
lölle, yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai 
muulle yhteisölle taikka luonnolliselle henki-
lölle (verkkotunnuksen käyttäjä). 
 

165 §  

Verkkotunnusvälittäjän ilmoitusvelvollisuudet 

Verkkotunnusvälittäjän on ennen toimintan-
sa aloittamista tehtävä ilmoitus verkkotunnus-
rekisteriä hallinnoivalle viranomaiselle. Ilmoi-
tuksessa on oltava verkkotunnusvälittäjän yk-
silöivät tiedot, kuulemisiin ja tiedoksiantoihin 
käytettävä sähköpostiosoite sekä muut valvon-
nan kannalta tarpeelliset tiedot.  

Verkkotunnusvälittäjän ilmoittamissa tie-
doissa tapahtuneista muutoksista on viipymättä 
ilmoitettava Viestintävirastolle. Toiminnan 



 

 

lopettamisesta on ilmoitettava Viestintäviras-
tolle ja asiakkaille viimeistään kaksi viikkoa 
etukäteen. Viestintäviraston 171 §:n 2 momen-
tin nojalla tekemästä kieltopäätöksestä on il-
moitettava asiakkaille viipymättä.  

Tarkempia määräyksiä ilmoituksen tekemi-
sestä ja sen sisällöstä voidaan antaa Viestintä-
viraston määräyksellä. 
 

166 §  

Verkkotunnuksen muoto ja sisältö 

Verkkotunnuksessa saa olla vähintään 2 ja 
enintään 63 merkkiä.  

Verkkotunnus ei saa merkitsemishetkellä:  
1) vastata toisen suojattua nimeä tai merkkiä, 

ellei verkkotunnuksen käyttäjä pysty esittä-
mään hyväksyttävää perustetta verkkotunnuk-
sen merkitsemiselle; tai  

2) muistuttaa toisen suojattua nimeä tai 
merkkiä, jos verkkotunnus merkitään ilmeises-
sä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa. 

Viestintäviraston määräyksellä voidaan an-
taa määräyksiä verkkotunnuksen toimivuudel-
le välttämättömistä määrittelyistä, muodosta, 
pituudesta ja sallituista merkeistä. 
 

167 §  

Tietojen merkitseminen verkkotunnusrekiste-
riin ja tietojen julkaiseminen 

Verkkotunnus on merkittävä verkkotunnuk-
sen käyttäjän nimiin. Verkkotunnusvälittäjän 
on merkittävä verkkotunnusrekisteriin verkko-
tunnuksen käyttäjää koskevat oikeat, ajantasai-
set ja yksilöivät tiedot sekä kuulemisiin ja 
tiedoksiantoihin käytettävä sähköpostiosoite.  

Viestintävirasto voi julkaista internet-
sivuillaan tietoja verkkotunnusrekisteristä. 
Luonnollisista henkilöistä voidaan internet-
sivuilla julkaista verkkotunnus ja käyttäjän 
nimi. Rekisterin tietojen luovuttamiseen sovel-
letaan muutoin, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain 16 §:ssä säädetään. 

Verkkotunnusrekisteriin merkitty verkko-
tunnus on voimassa enintään viisi vuotta. 
Verkkotunnusvälittäjä voi uudistaa verkkotun-
nusta koskevan merkinnän enintään viideksi 
vuodeksi kerrallaan.  

Viestintäviraston määräyksellä voidaan an-
taa tarkempia määräyksiä merkitsemisen tek-
nisestä toteuttamistavasta ja merkitsemisen 
yhteydessä ilmoitettavista tiedoista. 

 
 

168 §  

Verkkotunnuksen siirtäminen ja verkkotunnus-
välittäjän vaihtaminen 

Verkkotunnuksen käyttäjä voi siirtää verkko-
tunnuksen toiselle käyttäjälle verkkotunnuksen 
voimassaoloaikana. Verkkotunnusvälittäjän on 
suoritettava siirto kohtuullisessa ajassa pyyn-
nön vastaanottamisesta. Jos verkkotunnusta ei 
ole kohtuullisessa ajassa siirretty, Viestintävi-
rasto voi tehdä siirron. Verkkotunnusta ei voi-
da siirtää, jos verkkotunnuksen poistamista 
koskeva asia on vireillä Viestintävirastossa.  

Viestintävirasto voi palauttaa verkkotunnuk-
sen sen alkuperäiselle käyttäjälle, jos verkko-
tunnus on siirretty toiselle ilman käyttäjän 
suostumusta ja tämä pyytää merkinnän kor-
jaamista, eikä siirron saaja esitä siirrolle mää-
räajassa hyväksyttävää perustetta. 

Verkkotunnuksen käyttäjä voi vaihtaa verk-
kotunnusvälittäjää verkkotunnuksen voimas-
saolon aikana. Verkkotunnusvälittäjän on suo-
ritettava vaihtamisen edellytyksenä olevat 
toimenpiteet kohtuullisessa ajassa pyynnön 
vastaanottamisesta. Jos verkkotunnusta ei ole 
kohtuullisessa ajassa siirretty toiselle verkko-
tunnusvälittäjälle, Viestintävirasto voi tehdä 
siirron.  

Viestintäviraston määräyksellä voidaan an-
taa määräyksiä siirtämisen ja verkkotunnusvä-
littäjän vaihtamisen teknisistä toteuttamista-
voista ja määräajoista. 
 

169 §  

Verkkotunnusmerkinnän poistaminen 

Viestintävirasto voi poistaa verkkotunnuksen 
verkkotunnusrekisteristä ja fi-juuresta, jos 167 
§:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot ovat puut-
teellisia tai virheellisiä ja tietoja ei kehotukses-
ta huolimatta korjata määräajassa.  

Viestintävirasto poistaa verkkotunnuksen 
verkkotunnusrekisteristä ja fi-juuresta käyttä-
jää kuulematta, jos verkkotunnuksen voimas-
saoloaika on kulunut umpeen. 

Jos 166 §:n 2 momentissa tarkoitetun oikeu-
den haltija pyytää verkkotunnuksen poistamis-
ta, Viestintävirasto voi poistaa laissa asetettu-
jen säännösten vastaisesti merkityn verkkotun-
nuksen verkkotunnusrekisteristä ja fi-juuresta 
tai merkitä sen oikeudenhaltijan käyttöön. 

Viestintävirasto voi enintään yhden vuoden 
määräajaksi poistaa verkkotunnusta koskevan 
merkinnän fi-juuresta verkkotunnuksen käyttä-
jää kuulematta, jos verkkotunnuksen käyttäjä 
on hakenut useita toisen suojattua nimeä tai 
merkkiä muistuttavia verkkotunnuksia, ja suo-
jatun nimen tai merkin haltija pyytää verkko-
tunnuksen poistamista.  

Verkkotunnusrekisteristä poistettu verkko-
tunnus vapautuu yleisesti uudelleen merkittä-
väksi kuukauden kuluttua merkinnän poistami-
sen jälkeen.  
Viestintävirasto voi poistaa verkkotunnuksen, 
jos tuomioistuin on lainvoimaisella 
päätöksellään kieltänyt tunnuksen käyttämisen. 



 

 

170 §  

Verkkotunnusvälittäjän muut velvollisuudet 

Verkkotunnusvälittäjän on: 
1) tarjottava ennen verkkotunnuksen merkit-

semistä tämän lain mukaiset tarvittavat tiedot 
verkkotunnuksen sisältöön ja muotoon liitty-
vistä edellytyksistä; 

2) pidettävä verkkotunnusrekisteriin merki-
tyt tiedot ajantasaisina;  

3) kyettävä merkitsemään tietoja verkkotun-
nusrekisteriin Viestintäviraston määrittelemäl-
lä teknisellä järjestelyllä;  

4) tiedotettava verkkotunnuksen käyttäjää 
riittävästi ja tehokkaasti verkkotunnuksen 
voimassaoloajan päättymisestä;  

5) poistettava verkkotunnus verkkotunnusre-
kisteristä verkkotunnuksen käyttäjän pyynnös-
tä ennen voimassaoloajan päättymistä;  

6) huolehdittava toimintansa tietoturvasta; 
7) ilmoitettava viipymättä Viestintävirastol-

le, jos sen verkkotunnusten välitystoimintaan 
kohdistuu tai sitä uhkaa merkittävä tietoturva-
loukkaus taikka muu tapahtuma, joka estää tai 
häiritsee sitä olennaisesti; samalla on myös 
ilmoitettava häiriön tai sen uhan arvioitu kesto 
ja vaikutukset, korjaustoimenpiteet sekä ne 
toimenpiteet, joilla häiriön toistuminen pyri-
tään estämään. 

Viestintävirasto voi antaa tarkempia määrä-
yksiä verkkotunnuksen käyttäjälle annettavista 
tiedoista, toiminnan tietoturvallisuudesta, siitä 
milloin 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu 
häiriö on merkittävä sekä ilmoituksen sisällös-
tä, muodosta ja toimittamisesta. 
 

171 §  

Verkkotunnushallinnon järjestäminen  

Viestintäviraston tehtävänä on:  
1) hallinnoida fi-maatunnusta; 
2) ylläpitää ja kehittää fi-verkkotunnus-

toimintaa; 
3) huolehtia fi-juuren nimipalvelimien siir-

toyhteyksistä ja yhdysliikenteestä internetiin; 
4) valvoa verkkotunnusvälittäjien toimintaa; 
5) huolehtia fi-verkkotunnustoiminnan tieto-

turvasta; 
6) antaa pyynnöstä todistuksia ja otteita 

verkkotunnusrekisteristä. 
Viestintävirasto voi antaa huomautuksen 

verkkotunnusvälittäjälle, jos tämä rikkoo tätä 
lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä, mää-
räyksiä tai päätöksiä. Huomautuksen yhtey-
dessä Viestintävirasto voi velvoittaa verkko-
tunnusvälittäjän korjaamaan virheensä tai lai-
minlyöntinsä kohtuullisessa määräajassa. Jos 
virhettä tai laiminlyöntiä ei korjata määräajas-
sa, Viestintävirasto voi kieltää verkkotunnus-
välittäjältä enintään yhdeksi vuodeksi verkko-

tunnusten tai niitä koskevien muutosten mer-
kitsemisen verkkotunnusrekisteriin.  
 

172 §  

Verkkotunnuksen tietoturvan varmistaminen 

Viestintävirastolla on oikeus ryhtyä välttä-
mättömiin toimiin fi-verkkotunnuksia hyödyn-
tämällä toteutettavien yleisiin viestintäverk-
koihin tai -palveluihin taikka niiden käyttäjiin 
kohdistuvien merkittävien tietoturvaloukkaus-
ten havaitsemiseksi, estämiseksi, selvittämi-
seksi ja esitutkintaan saattamiseksi. Viestintä-
virasto voi ryhtyä näihin toimiin verkkotun-
nuksen käyttäjää kuulematta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut välttämät-
tömät toimet voidaan toteuttaa fi-juuren nimi-
palvelintietoihin kohdistettavien toimenpitei-
den avulla ja voivat käsittää: 

1) verkkotunnukseen suuntautuvan liiken-
teen estämisen tai rajoittamisen; 

2) verkkotunnukseen suuntautuvan liiken-
teen ohjaamisen toiseen verkko-osoitteeseen; 
sekä 

3) muut 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin rin-
nastettavat teknisluonteiset toimenpiteet. 

Tässä pykälässä tarkoitetut toimenpiteet on 
toteutettava huolellisesti ja ne on mitoitettava 
suhteessa torjuttavan tietoturvaloukkauksen 
vakavuuteen. Toimenpiteitä toteutettaessa ei 
saa rajoittaa sananvapautta taikka luottamuk-
sellisen viestin tai yksityisyyden suojaa enem-
pää kuin on välttämätöntä 1 momentissa tar-
koitettujen tavoitteiden turvaamiseksi. Toi-
menpiteet on lopetettava, jos niiden toteutta-
miselle ei enää ole tässä pykälässä säädettyjä 
edellytyksiä. 
 

 
XI OSA 

VIRANOMAISMAKSUT 
JA -KORVAUKSET 

36 luku 

Viranomaismaksut 

295 § 

Verkkotunnusmaksu 

Verkkotunnusvälittäjä on velvollinen suorit-
tamaan verkkotunnuksen merkitsemisestä 
verkkotunnusrekisteriin ja merkinnän uudis-
tamisesta Viestintävirastolle verkkotunnus-
maksun. Maksun suorittamisesta on annettava 
selvitys verkkotunnusta merkittäessä.  

Maksun määrästä säädetään valtion maksu-
perustelaissa.  
 



 

 

XII OSA 

VIRANOMAISTEN TOIMINTA  

39 luku 

Asian käsittely ja kuuleminen  

312 §  

Sähköinen tiedoksianto 

Viestintäviraston toimivaltaan kuuluva asia 
voidaan asianosaisen suostumuksella käsitellä 
ja päätös antaa tiedoksi sähköpostilla. Päätös 
tai muu asian käsittelyyn liittyvä asiakirja kat-
sotaan annetun tiedoksi silloin, kun asianosai-
nen lähettää Viestintävirastolle kuittauksen 
viestin lukemisesta.  Jos kyse on asiakirjasta, 
jota lain mukaan ei tarvitse toimittaa tiedoksi 
todisteellisesti, asiakirja katsotaan annetun 
tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämi-
sestä, jollei muuta näytetä. 

Verkkotunnuksiin liittyvä asiakirja tai päätös 
voidaan kuitenkin aina antaa tiedoksi sähkö-
postilla asianosaisen tai asianosaista edustavan 
verkkotunnusvälittäjän Viestintävirastolle 
ilmoittamaan osoitteeseen, jolloin päätös tai 
muu asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kol-
mantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei 
muuta näytetä. 

Jos tässä laissa tarkoitetun hallintoasian asi-
anosainen tai asianosaista edustanut verkko-
tunnusvälittäjä on antanut Viestintävirastolle 
olennaisesti puutteelliset tai virheelliset yh-
teystiedot taikka jättänyt ilmoittamatta olen-
naisen yhteystiedon eikä näitä tietoja ole myö-
hemminkään saatu oikaistua tai täydennettyä 
ja asian käsittelyyn liittyvän asiakirjan tai pää-
töksen tiedoksianto ei tästä syystä ole toteutet-
tavissa muutoin kuin hallintolain 62 §:ssä tar-
koitettuna yleistiedoksiantona, Viestintävirasto 
voi antaa asiakirjan tai päätöksen tiedoksi 
myös julkaisemalla asiaa koskevan ilmoituk-
sen verkkosivuillaan. Päätös tai muu asiakirja 
katsotaan annetun tiedoksi kuukauden kuluttua 
ilmoituksen julkaisemisesta. Ilmoituksessa on 
oltava tieto julkaisuajankohdasta ja siitä, koska 
päätös tai muu asiakirja katsotaan annetun 
tiedoksi. 
 

43 luku 

Muutoksenhaku 

343 §  

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen  

Viestintäviraston 21 luvun, 295 §:n ja 
312 §:n 2 ja 3 momentin nojalla tekemään 
päätökseen haetaan muutosta valittamalla 
markkinaoikeuteen. Viestintävirasto voi pää-

töksessään määrätä, että päätöstä on noudatet-
tava muutoksenhausta huolimatta, jollei mark-
kinaoikeus toisin määrää. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun valituksen 
käsittelystä markkinaoikeudessa säädetään 
oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa anne-
tussa laissa. 

Viestintävirastolla on oikeus valittaa mark-
kinaoikeuden tekemästä päätöksestä. 
 

 
XIII OSA 

MUUT SÄÄNNÖKSET 

45 luku 

Voimaantulo 

351 §  

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan  1 päivänä  tammi-
kuuta 2015.  

 
Tällä lailla kumotaan: 
1) televisio- ja radiotoiminnasta annettu laki 

(744/1998); 
2) radiotaajuuksista ja telelaitteista annettu 

laki (1015/2001); 
3) eräiden suojauksen purkujärjestelmien 

kieltämisestä annettu laki (1117/2001); 
4)tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta 

annettu laki (458/2002); 
5) verkkotunnuslaki (228/2003); 
6) viestintämarkkinalaki (393/2003); 
7) sähköisen viestinnän tietosuojalaki 

(516/2004); 
8) eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista 

annettu laki (462/2009). 
 
Verkkotunnuslakia sovelletaan 4 päivään 

syyskuuta 2016. Tämän lain verkko-
tunnuksia koskeva 21 luku, 295 § ja 312 §:n 
2 momentti ja 3 momentti asianosaista 
edustaneen verkkotunnusvälittäjän osalta 
tulevat voimaan 5 päivänä syyskuuta 2016. 

 
Tämän lain 201 § on voimassa 1 päivään 

heinäkuuta 2015. 
Tämän lain 227 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta 

ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2016. 
Tämän lain 288 §:n 1 momentin 3 kohta tu-

lee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024. 
Tämän lain 304 §:n 2 momentti on voimassa 

30 päivään kesäkuuta 2022. 
Viestintämarkkinalain 43 §:n 3 ja 4 moment-

tia sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2015 
asti. 

 


