
21 luku 

Verkkotunnukset 

163 § 
Soveltamisala 

Tätä lukua sovelletaan Suomen maatunnukseen (fi-maatunnus) ja Ahvenanmaan 
maakuntatunnukseen (ax-maakuntatunnus) päättyviin verkkotunnuksiin sekä niihin liittyvään 
verkkotunnustoimintaan ja verkkotunnusten välittämiseen. 
Mitä tässä luvussa säädetään Viestintäviraston ylläpitämästä verkkotunnusrekisteristä, 
sovelletaan myös ax-maakuntatunnukseen päättyvistä verkkotunnuksista ylläpidettävään 
rekisteriin. 

164 § 
Viestintäviraston verkkotunnustoiminta ja verkkotunnusten välittäminen 

Viestintävirasto ylläpitää rekisteriä fi-maatunnukseen päättyvistä verkkotunnuksista 
(verkkotunnusrekisteri) ja tietokantaa verkkotunnusten teknisistä tiedoista internetliikenteen 
ohjaamista varten (fi-juuri). 
Merkintöjä verkkotunnusrekisteriin voi tehdä vain 165 §:ssä tarkoitetun 
verkkotunnusvälitysilmoituksen tehnyt toiminnanharjoittaja (verkkotunnusvälittäjä). 
Viestintävirasto voi kuitenkin merkitä verkkotunnushallinnon tarpeita varten yksimerkkisiä ja 
muita verkkotunnuksia maksutta. Viestintävirasto voi tehdä verkkotunnusrekisteriin myös muita 
tämän lain toteutumisen kannalta tarpeellisia merkintöjä. 
Verkkotunnus voidaan merkitä oikeushenkilölle, yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai muulle 
yhteisölle taikka luonnolliselle henkilölle (verkkotunnuksen käyttäjä). 

165 § 
Verkkotunnusvälittäjän ilmoitusvelvollisuudet 

Verkkotunnusvälittäjän on ennen toimintansa aloittamista tehtävä ilmoitus 
verkkotunnusrekisteriä hallinnoivalle viranomaiselle. Ilmoituksessa on oltava 
verkkotunnusvälittäjän yksilöivät tiedot, kuulemisiin ja tiedoksiantoihin käytettävä 
sähköpostiosoite sekä muut valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot. 

Verkkotunnusvälittäjän ilmoittamissa tiedoissa tapahtuneista muutoksista on viipymättä 
ilmoitettava Viestintävirastolle. Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava Viestintävirastolle ja 
asiakkaille viimeistään kaksi viikkoa etukäteen. Viestintäviraston 171 §:n 2 momentin nojalla 
tekemästä kieltopäätöksestä on ilmoitettava asiakkaille viipymättä. 

Tarkempia määräyksiä ilmoituksen tekemisestä ja sen sisällöstä voidaan antaa 
Viestintäviraston 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 esittämään 
hyväksyttävää perustetta verkkotunnuksen merkitsemiselle; tai 

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

Viestintävirasto voi antaa määräyksiä verkkotunnuksen toimivuudelle välttämättömistä 
määrittelyistä, muodosta, pituudesta ja sallituista merkeistä. 

167 § 
Tietojen merkitseminen verkkotunnusrekisteriin ja tietojen julkaiseminen 

Verkkotunnus on merkittävä verkkotunnuksen käyttäjän nimiin. Verkkotunnusvälittäjän on 
merkittävä verkkotunnusrekisteriin verkkotunnuksen käyttäjää koskevat oikeat, ajantasaiset 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 sovelletaan muutoin, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 
16 §:ssä säädetään. 

Verkkotunnusrekisteriin merkitty verkkotunnus on voimassa enintään viisi vuotta. 
Verkkotunnusvälittäjä voi uudistaa verkkotunnusta koskevan merkinnän enintään viideksi 
vuodeksi kerrallaan. 

Viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä merkitsemisen teknisestä toteuttamistavasta 
ja merkitsemisen yhteydessä ilmoitettavista tiedoista. 

168 § 
Verkkotunnuksen siirtäminen ja verkkotunnusvälittäjän vaihtaminen 

Verkkotunnuksen käyttäjä voi siirtää verkkotunnuksen toiselle käyttäjälle verkkotunnuksen 
voimassaoloaikana. Verkkotunnusvälittäjän on suoritettava siirto kohtuullisessa ajassa 
pyynnön vastaanottamisesta. Jos verkkotunnusta ei ole kohtuullisessa ajassa siirretty, 
Viestintävirasto voi tehdä siirron. Verkkotunnusta ei voida siirtää, jos verkkotunnuksen 
poistamista koskeva asia on vireillä Viestintävirastossa. 

Viestintävirasto voi palauttaa verkkotunnuksen sen alkuperäiselle käyttäjälle, jos verkkotunnus 
on siirretty toiselle ilman käyttäjän suostumusta ja tämä pyytää merkinnän korjaamista, eikä 
siirron saaja esitä siirrolle määräajassa hyväksyttävää perustetta. 

Verkkotunnuksen käyttäjä voi vaihtaa verkkotunnusvälittäjää verkkotunnuksen voimassaolon 
aikana. Verkkotunnusvälittäjän on suoritettava vaihtamisen edellytyksenä olevat toimenpiteet 
kohtuullisessa ajassa pyynnön vastaanottamisesta. Jos verkkotunnusta ei ole kohtuullisessa 
ajassa siirretty toiselle verkkotunnusvälittäjälle, Viestintävirasto voi tehdä siirron. 



Viestintävirasto voi antaa määräyksiä siirtämisen ja verkkotunnusvälittäjän vaihtamisen 
teknisistä toteuttamistavoista ja määräajoista. 

169 § 
Verkkotunnusmerkinnän poistaminen 

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

Viestintävirasto poistaa verkkotunnuksen verkkotunnusrekisteristä ja fi-juuresta käyttäjää 
kuulematta, jos verkkotunnuksen voimassaoloaika on kulunut umpeen. 

Jos 166 §:n 2 momentissa tarkoitetun oikeuden haltija pyytää verkkotunnuksen poistamista, 
Viestintävirasto voi poistaa laissa asetettujen säännösten vastaisesti merkityn 
verkkotunnuksen verkkotunnusrekisteristä ja fi-juuresta tai merkitä sen oikeudenhaltijan 
käyttöön. 

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

Verkkotunnusrekisteristä poistettu verkkotunnus vapautuu yleisesti uudelleen merkittäväksi 
kuukauden kuluttua merkinnän poistamisen jälkeen. 

Viestintävirasto voi poistaa verkkotunnuksen, jos tuomioistuin on lainvoimaisella päätöksellään 
kieltänyt tunnuksen käyttämisen. 

170 § 
Verkkotunnusvälittäjän muut velvollisuudet 

Verkkotunnusvälittäjän on: 

1) tarjottava ennen verkkotunnuksen merkitsemistä tämän lain mukaiset tarvittavat tiedot 
verkkotunnuksen sisältöön ja muotoon liittyvistä edellytyksistä; 

2) pidettävä verkkotunnusrekisteriin merkityt tiedot ajantasaisina; 

3) kyettävä merkitsemään tietoja verkkotunnusrekisteriin Viestintäviraston määrittelemällä 
teknisellä järjestelyllä; 

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

5) poistettava verkkotunnus verkkotunnusrekisteristä verkkotunnuksen käyttäjän pyynnöstä 
ennen voimassaoloajan päättymistä; 



6) huolehdittava toimintansa tietoturvasta; 

7) ilmoitettava viipymättä Viestintävirastolle, jos sen verkkotunnusten välitystoimintaan 
kohdistuu tai sitä uhkaa merkittävä tietoturvaloukkaus 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 pyritään 
estämään. 

Viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä verkkotunnuksen käyttäjälle annettavista 
tiedoista, toiminnan tietoturvallisuudesta, siitä milloin 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu häiriö 
on merkittävä sekä ilmoituksen sisällöstä, muodosta ja toimittamisesta. 

171 § 
Verkkotunnushallinnon järjestäminen 

Viestintäviraston tehtävänä on: 

1) hallinnoida fi-maatunnusta; 

2) ylläpitää ja kehittää fi-verkkotunnustoimintaa; 

3) huolehtia fi-juuren nimipalvelimien siirtoyhteyksistä ja yhdysliikenteestä internetiin; 

4) valvoa verkkotunnusvälittäjien toimintaa; 

5) huolehtia fi-verkkotunnustoiminnan tietoturvasta; 

6) antaa pyynnöstä todistuksia ja otteita verkkotunnusrekisteristä. 

Viestintävirasto voi antaa huomautuksen verkkotunnusvälittäjälle, jos tämä rikkoo tätä lakia tai 
sen nojalla annettuja säännöksiä, määräyksiä tai päätöksiä. Huomautuksen yhteydessä 
Viestintävirasto voi velvoittaa verkkotunnusvälittäjän korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä 
kohtuullisessa määräajassa. Jos virhettä tai laiminlyöntiä ei korjata määräajassa, 
Viestintävirasto voi kieltää verkkotunnusvälittäjältä enintään yhdeksi vuodeksi verkkotunnusten 
tai niitä koskevien muutosten merkitsemisen verkkotunnusrekisteriin. 

172 § 
Verkkotunnuksen tietoturvan varmistaminen 

Viestintävirastolla on oikeus ryhtyä välttämättömiin toimiin fi-verkkotunnuksia hyödyntämällä 
toteutettavien yleisiin viestintäverkkoihin tai -palveluihin taikka niiden käyttäjiin kohdistuvien 
merkittävien tietoturvaloukkausten havaitsemiseksi, estämiseksi, selvittämiseksi ja 
esitutkintaan saattamiseksi. Viestintävirasto voi ryhtyä näihin toimiin verkkotunnuksen 
käyttäjää kuulematta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut välttämättömät toimet voidaan toteuttaa fi-juuren 
nimipalvelintietoihin kohdistettavien toimenpiteiden avulla ja voivat käsittää: 



1) verkkotunnukseen suuntautuvan liikenteen estämisen tai rajoittamisen; 

2) verkkotunnukseen suuntautuvan liikenteen ohjaamisen toiseen verkko-osoitteeseen; sekä 

3) muut 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin rinnastettavat teknisluonteiset toimenpiteet. 

Tässä pykälässä tarkoitetut toimenpiteet on toteutettava huolellisesti ja ne on mitoitettava 
suhteessa torjuttavan tietoturvaloukkauksen vakavuuteen. Toimenpiteitä toteutettaessa ei saa 
rajoittaa sananvapautta taikka luottamuksellisen viestin tai yksityisyyden suojaa enempää kuin 
on välttämätöntä 1 momentissa tarkoitettujen tavoitteiden turvaamiseksi. Toimenpiteet on 
lopetettava, jos niiden toteuttamiselle ei enää ole tässä pykälässä säädettyjä edellytyksiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 päätöksessään 
määrätä, että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei markkinaoikeus 
toisin määrää. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun valituksen käsittelystä markkinaoikeudessa säädetään 
oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa. 

Viestintävirastolla on oikeus valittaa markkinaoikeuden tekemästä päätöksestä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 luku 

Voimaantulo 

351 § 
Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 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). 
Tämän lain 106 §, 15 luku ja 135 § tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015. 
Viestintämarkkinalain 61, 66, 67, 67 a–67 i, 68, 69 a, 70, 70 a, 71, 72, 73–79, 79 a, 81, 82 ja 
83 a §:ää sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 2015. (19.12.2014/1217) 
Verkkotunnuslakia sovelletaan 4 päivään syyskuuta 2016. Tämän lain verkkotunnuksia 
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 2018. (26.6.2015/824) 
Tämän lain 227 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2016. 

Tämän lain 288 §:n 1 momentin 3 kohta tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024. 

Tämän lain 304 §:n 2 momentti on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2022. 

Viestintämarkkinalain 43 §:n 3 ja 4 momenttia sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2015 asti 

 

 


