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Asiakirjapyyntö - Soneran tammikuun häiriö 

1 TeliaSoneralta vaadittu minimivaatimustaso 

Viestintäviraston tehtävänä on mm. valvoa tietoyhteiskuntakaa-

ren (http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140917) ja sen no-
jalla annettujen säännösten noudattamista.  

Tietoyhteiskuntakaaressa asetetaan viestintäverkoille ja -

palveluille yleisiä laatuvaatimuksia. Näitä laatuvaatimuksia tar-

kennetaan useissa Viestintäviraston määräyksissä 
(https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/laitmaaraykse

tpaatokset/maaraykset.html). 

Tietoyhteiskuntakaaren 243 §:n mukaan yleiset viestintäverkot 

ja -palvelut sekä niihin liitettävät viestintäverkot ja -palvelut on 

suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä mm. siten, että: 
1) sähköinen viestintä on tekniseltä laadultaan hyvää ja tieto-

turvallista; 

2) ne kestävät normaalit odotettavissa olevat ilmastolliset, me-
kaaniset, sähkömagneettiset ja muut ulkoiset häiriöt sekä tieto-

turvauhat; 

3) niiden suorituskykyä, käytettävyyttä, laatua ja toimintavar-

muutta voidaan seurata; 
4) niihin kohdistuvat merkittävät tietoturvaloukkaukset ja -uhat 

sekä niiden toimivuutta merkittävästi häiritsevät viat ja häiriöt 

voidaan havaita; 
5) pääsy hätäpalveluihin on turvattu myös verkon häiriötilan-

teissa mahdollisimman luotettavasti. 

Näitä vaatimuksia on tarkennettu Viestintäviraston määräyksis-

sä, joissa asetetaan se minimivaatimustaso, jota teleyrityksiltä, 

kuten TeliaSoneralta, odotetaan. Verkon toimivuuden varmis-
tamisen ja häiriötilanteiden hallinnan kannalta olennaisimpia 

määräyksiä ovat: 

• Määräys 28 viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteen-
toimivuudesta, 

https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/laitmaar
ayksetpaatok-
set/maaraykset/maarays28viestintaverkkojenja-

palveluidenyhteentoimivuudesta.html 
• Määräys 33 hätäliikenteen teknisestä toteutuksesta ja 

varmistamisesta, 

https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/laitmaar
ayksetpaatok-

set/maaraykset/maarays33hataliikenteenohjauksestajava
rmistamisesta.html 

• Määräys 54 viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistami-
sesta sekä viestintäverkkojen synkronoinnista, 
https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/laitmaar
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ayksetpaatok-

set/maaraykset/maarays54viestintaverkkojenja-

palvelujenvarmistamisesta.html 
• Määräys 58 viestintäverkkojen ja -palvelujen laadusta ja 

yleispalvelusta, 

https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/laitmaar
ayksetpaatok-

set/maaraykset/maarays58viestintaverkkojenja-

palvelujenlaadustajayleispalvelusta.html 

• Määräys 66 teletoiminnan häiriötilanteista, 
https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/laitmaar

ayksetpaatok-

set/maaraykset/maarays66teletoiminnanhairiotilanteista.
html 

Lisäksi TeliaSoneran on noudatettava verkkotoimilupaansa ja 

sille päätöksellä asetettua yleispalveluvelvollisuutta. Valtioneu-

vosto myöntää kaikki pitkäaikaiset verkkotoimiluvat. Verkko-
toimiluvissa päätetään, millä ehdoilla operaattori voi toimia 

operoidessaan maanpäällistä televisioverkkoa tai matkaviestin-

verkkoa. Valtioneuvoston myöntämien toimilupien ehdot liitty-

vät useimmiten rakentamisaikatauluun tai verkon peittoon, tek-
niseen toteutustapaan, syrjimättömyyteen verkkopalvelun tar-

jonnassa tai oikeuteen toimia itse verkossaan palveluoperaatto-
rina. Viestintävirasto valvoo toimilupaehtojen noudattamista.  

TeliaSoneran verkkotoimiluvat ovat liitteenä. TeliaSoneralle 
asetettua yleispalveluvelvollisuutta koskeva päätös on luetta-

vissa Viestintäviraston verkkosivuilla: 

https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/yleispalvelu/yl

eispalvelupaatok-
set/puhelinpalveluidenyleispalvelupaatokset.html  

Viestintävirasto valvoo jatkuvasti mm. tarkastuksin ja mittauk-
sin, että teleyritysten viestintäverkot ovat edellä lueteltujen 

velvoitteiden asettamalla minimivaatimustasolla. Lisätietoja 
Viestintäviraston ohjaus- ja valvontatoiminnasta löytyy verk-

kosivuilta osoitteesta: 

https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/ohjauksenjava

lvonnankohteetjatavat/periaatteetjamenettelyt.html 

2 TeliaSoneran  velvollisuus toimittaa häiriöilmoituksia Viestin-

tävirastolle 

Teleyritysten velvollisuudesta toimittaa häiriöilmoituksia Vies-
tintävirastolle säädetään tietoyhteiskuntakaaren 275 §:ssä, 
jonka mukaan teleyrityksen on ilmoitettava viipymättä Viestin-

tävirastolle, jos sen palveluun kohdistuu tai sitä uhkaa merkit-

tävä tietoturvaloukkaus taikka muu tapahtuma, joka estää vies-

tintäpalvelun toimivuuden tai häiritsee sitä olennaisesti. Teleyri-
tyksen on ilmoitettava myös ilman aiheetonta viivästystä häiri-

ön tai sen uhan arvioitu kesto ja vaikutukset, korjaustoimenpi-

teet sekä ne toimenpiteet, joilla häiriön toistuminen pyritään 
estämään. Jos häiriöstä ilmoittaminen on yleisen edun mukais-
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ta, Viestintävirasto voi velvoittaa teleyrityksen tiedottamaan 

asiasta. 

TeliaSoneran tammikuun häiriössä on ollut kyse ns. A-luokan 

viasta, joka on estänyt yli 100 000 käyttäjän yleisen puhelin-
palvelun toimintaa. Määräyksen 66 mukaan ensi-ilmoitus A-

luokan häiriötilanteesta on tehtävä Viestintäviraston sähköisellä 

ilmoitusjärjestelmällä tai sähköpostitse tunnin kuluessa siitä, 
kun häiriötilanne on havaittu. Lisäksi ilmoitus on tehtävä puhe-

limitse. 

3 Viestintäviraston toimenpiteet asiassa 

Viestintävirasto on vastaanottanut vikaa koskeneen ilmoituksen 

määräajassa ja tiedottanut viasta eteenpäin jakelulistan kautta. 
Jakelulistalla on mm. Liikenne- ja viestintäministeriön varalla-

olopäivystäjä, Valtioneuvoston tilannekeskus ja Kyberturvalli-

suuskeskuksen ja Viestintäviraston johtoa. Tiedotusviestit ovat 
tämän vastauksen liitteenä. 

Viestintävirasto on uutisoinut TeliaSoneran häiriöstä verk-

kosivuillaan:  

• https://www.viestintavirasto.fi/viestintavirasto/ajankohta

is-
ta/2016/teliasoneranmobiiliverkossakokosuomenlaajuine

nhairio.html 

• https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietotur
vanyt/2016/01/ttn201601191352.html  

Tietoyhteiskuntakaaren 274 §:ssä säädetään häiriöilmoituksista 

tilaajalle ja käyttäjälle. Lain mukaan teleyrityksen on ilmoitetta-

va viipymättä tilaajalle ja käyttäjälle, jos sen palveluun kohdis-
tuu tai sitä uhkaa merkittävä tietoturvaloukkaus taikka muu ta-

pahtuma, joka estää viestintäpalvelun toimivuuden tai häiritsee 

sitä olennaisesti. Ilmoituksessa on kerrottava häiriön tai sen 

uhkan arvioitu kesto. Lisäksi on kerrottava tilaajien ja käyttäji-
en käytettävissä olevista suojautumistoimenpiteistä, niiden to-

dennäköiset kustannukset sekä mistä tilaaja tai käyttäjä saa li-

sätietoja. Teleyrityksen on säilytettävä tiedot ilmoituksista. Te-
leyrityksen on myös tiedotettava toimenpiteistä, joihin se on 

ryhtynyt edellä tarkoitetussa häiriötilanteessa sekä niiden mah-

dollisista vaikutuksista palvelun käyttöön. 

Määräyksessä 66 täydennetään teleyrityksen velvollisuuksia 

toimivuushäiriöiden käyttäjätiedottamisesta. Määräyksen 11 
§:n mukaan teleyrityksen on tiedotettava käyttäjille vähintään 

sellaisista viestintäverkkonsa tai -palvelunsa toimivuuteen vai-

kuttavista häiriötilanteista, jotka kestävät yhtäjaksoisesti yli 60 
minuuttia ja vaikuttavat vähintään 250 käyttäjään. 

Määräys 66 edellyttää myös, että teleyritys toimittaa Viestintä-

virastolle loppuraportin viikon kuluttua häiriötilanteen havait-

semisesta. Loppuraportissa on kerrottava määräyksen 20 §:n 
mukaan: 

1) häiriötilanteen lopulliset vaikutukset viestintäpalveluun, 

2) häiriötilanteen alkuperäinen syy ja 
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3) muut häiriötilanteen hallintaan vaikuttaneet asiat. 

Lisäksi vakavuudeltaan A- ja B-luokan häiriötilanteen loppura-
portissa kerrotaan: 

1) selvitys tapahtumien kulusta (tilanteen havaitseminen ja tie-
toyhteiskuntakaaren 275 §:ssä edellytetty tieto korjaustoimen-

piteistä) ja 

2) tietoyhteiskuntakaaren 275 §:ssä edellytetty tieto siitä, mi-
ten vastaava häiriötilanne pyritään tulevaisuudessa välttämään. 

Viestintävirasto on vastaanottanut TeliaSoneran loppuraportin 

22.1.2016. Seuraavana toimenpiteenä Viestintävirasto käy häi-
riötilanteen lopullisia syitä ja niiden korjauksia läpi TeliaSoneran 

kanssa 3.2.2016. 

TeliaSoneran loppuraportin mukaan häiriön syynä olivat mobii-

lidatayhteyksiä hoitavan järjestelmän uudelleenkäynnistäminen 

ja samaan aikaan tehdyt keskusjärjestelmän huoltotoimenpi-
teet, joiden yhteisvaikutuksesta aiheutui ennakoimattomia on-

gelmia. Viestintävirastolla ei ole tässä vaiheessa syytä epäillä 

sitä, että TeliaSonera olisi rikkonut tietoyhteiskuntakaarta tai 
Viestintäviraston määräyksiä. Tulevassa tapaamisessa käydään 

läpi, miten tällaiset häiriötilanteet voidaan jatkossa välttää sekä 
sitä, mitä toimenpiteitä TeliaSonera aikoo käytännössä tehdä 
viestintäpalveluidensa laadun varmistamiseksi (ks. Te-

liaSoneran asiakastiedote 21.1.2016, "Sonera lisää toimenpitei-
tä viestintäpalveluidensa laadun varmistamiseksi", 

https://www.sonera.fi/medialle/showArticleView?article=sonera

-lis-toimenpiteit-viestintpalveluiden-laadun-
varmistamiseksi&id=405ffed6-4472-4a06-8eae-5697cf2668ae). 

 

 


