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Nokia Siemens Networks:n vastaus kommentointipyyntöön ehdotuksesta
Tietoyhteiskuntakaareksi
Nokia Siemens Networks (NSN) kiittää mahdollisuudesta kommentoida ehdotusta
Tietoyhteiskuntakaareksi.
Olemme esittäneet näkemyksiämme lakiehdotuksen useista osista valmistelun edetessä lausuntovaiheeseen. Nokia Siemens Networksin näkökulmasta nyt lausuntovaiheessa oleva ehdotus on
kokonaisuutena yhtenäinen ja mahdollistaa toimintaympäristön, jossa Nokia Siemens Networksilla
on edellytykset toimia telekommunikaatioalan teknologisena edelläkävijänä myös tulevaisuudessa.
Tietoyhteiskuntakaari-hankkeen yhtenä päämääränä ollut saattaa lainsäädäntö ajan tasalle ja
vastaamaan sekä nykyisiä että tulevia haasteita. Näitä haasteita luovat jatkuvasti muun muassa
teknologian jatkuva ja kiihtyvä kehittyminen sekä kommunikaatioteknologioiden sulautuminen yhä
uusiin tuotteisiin ja leviäminen uusille yhteiskunnan alueille. Osittain tästä syystä tietoturvaa ja
yksityisyyden riittävää suojaamista koskeviin haasteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Ehdotuksen 137 § rajaa oikeuden viestien ja välitystietojen käsittelyyn viestinnän osapuolille.
Poiketen nykyisestä laista ehdotuksen mukaan vain radioviestintä voisi olla tarkoitettu yleisesti
vastaanotettavaksi ja siten sitä ja sen välitystietoja saisi käsitellä. Kuitenkin myös muu sähköinen
viestintä voi olla tarkoitettu yleisesti vastaanotettavaksi. Selvyyden vuoksi myös uudessa laissa tulisi
todeta, että yleisesti vastaanotettavaksi tarkoitettua viestiä ja sen välitystietoja saa käsitellä.
Positiivisena muutoksena näemme 263 §:ään kirjatun oikeuden teleyrityksien, yhteisötilaajien ja
lisäarvopalveluiden tarjoajien oikeuden ryhtyä toimenpiteisiin viestintäverkkoihin liitettyjen
tietojärjestelmien tietoturvalle haittaa aiheuttavien tapahtumien havaitsemiseksi, estämiseksi,
selvittämiseksi ja esitutkintaan saattamiseksi. On kuitenkin epäjohdonmukaista, että viestinnän
välittäjille ei ole annettu kyseistä oikeutta. Lisäksi oikeutta ei tulisi rajata nykyisen lain tavoin
ainoastaan tietoturvalle haittaa aiheuttaviin tapahtumiin. Merkittävää haittaa voidaan aiheuttaa itse
viestintäverkoille ja niihin kytketyille tietojärjestelmille ilman että se kaikissa tapauksissa on
yksiselitteisesti haitallista myös tietoturvalle. 264 § ei mahdollista merkittävien häiriöiden ennalta
estämistä ja selvittämistä, vaan oikeuttaa (sekä velvoittaa) teleyrityksen tai muun viestintäverkon tai
laitteen haltijan ryhtymään toimenpiteisiin vasta kun merkittävää häiriötä jo aiheutuu. Vastaavaa
oikeutta ei kuitenkaan ole ulotettu lisäarvopalveluiden tarjoajille, viestintäpalveluiden tarjoajille tai
muille viestinnän välittäjille.
Haluamme kiittää Liikenne- ja viestintäministeriötä mahdollisuudesta olla mukana avoimessa vuorovaikutuksessa Tietoyhteiskuntakaari-hankkeen valmistelussa, ja jatkamme mielellämme yhteistyötä
myös jatkossa alaamme liittyvän lainsäädännön kehitystyössä.
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