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Viestintäviraston Abuse-seminaari 

OHJE TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ INTERNET-PALVELUJEN ABUSE-TILANTEISSA LISÄ-
KYSYMYKSET 

Johdanto 

 
Viestintävirasto järjesti 12.9.2006 seminaarimuotoisen tilaisuuden suo-
malaisten internet-yhteyspalveluntarjoajien (jäljempänä ISP) operatiivista tie-
toturvaa vaarantavien tapahtumien tutkinnasta (ns. Abuse Helpdesk) vastaavil-
le henkilöille. Mainitussa seminaarissa Viestintävirastolle esitettiin kysymyksiä, 
joihin toivottiin Viestintäviraston ohjausta.  
 
Viestintävirasto vastasi esitettyihin kysymyksiin 10.1.2007 päivätyllä kirjeellä. 
Viestintäviraston kirjeen johdosta Elisa Oyj on pyytänyt Viestintävirastoa vielä 
tarkentamaan ohjeen muutamia kohtia. 

 
Kysymyssarja 1 

 
Viestintäviraston ohje: 

 
Kolmansien tahojen teleyrityksen asiakkaan suoramarkkinointia koskeviin valituksiin perus-
tuvaa tunnistamistietojen käsittelyä ei voida pitää perusteltuna viestintäpalvelun toteutta-
misen kannalta, ellei asiakkaan toiminta suoraan vaaranna viestintäpalvelun toteuttamista. 
Asiakkaan toiminta saattaa välillisesti vaarantaa viestintäpalvelun toteuttamista esimerkiksi 
siten, että joku uhkaa ryhtyä tai ryhtyy ISP:tä vastaan toimenpiteisiin ISP:n asiakkaiden 

viestintämahdollisuuksien rajoittamiseksi. ISP:llä ei kuitenkaan voida pelkästään tämän ra-
joittamisen vuoksi katsoa olevan oikeutta käsitellä asiakkaan viestinnän tunnistamistietoja.  

 
Kysymykset 

 
1) Miten määritellään viestintäpalvelun toteuttamisen vaarantuminen? 

 
Viestintäpalvelun vaarantumisella voidaan tarkoittaa kaikkia sellaisia tilanteita, 
jotka vaarantavat viestintäpalvelun saatavuuden, mahdollistavat viestintäpal-
velussa siirrettävien tietojen muuttamisen muiden kuin siihen oikeutettujen 
toimesta tai estävät tietojen ja tietojärjestelmien hyödyntämisen niiden hyö-
dyntämiseen oikeutetuilta.  
 

Viite 
Ref. 
Ref. 

Asia 
Ärende 
Subject 
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Ratkaisevaa arvioitaessa teleyrityksen oikeuksia tunnistamistietojen käsittelyyn 
viestintäpalvelun toteuttamisen vaarantuessa on se, kohdistuuko uhka suoraan 
teleyrityksen palveluun vai kohdistuuko se palveluun välillisesti.  
 
Suorasta teleyrityksen viestintäpalveluun kohdistuvasta uhkasta voidaan mai-
nita esimerkkinä tilanteet, joissa lähtevien roskapostien suuri määrä voi mer-
kittävästi heikentää koko viestintäpalvelun käyttöä. Vastaavasti suorana uhka-
na voidaan pitää sitä, että teleyrityksen asiakkaan päätelaitteessa on haittaoh-
jelma, jota ainakin potentiaalisesti voitaisiin käyttää teleyrityksen oman vies-
tintäpalvelun käytön estämiseen tai merkittävään rajoittamiseen. Välillisenä 
palvelun vaarantumisena voidaan pitää esimerkiksi sitä, kun jokin kolmas taho 
uhkaa estää viestinnän teletyrityksen verkosta esimerkiksi verkosta saapuvasta 
suoramarkkinoinnista johtuen. 
 
Arvioitaessa viestintäpalveluun kohdistuvan uhan välittömyyttä on kuitenkin 
huomioitava, että palveluun kohdistuvat välittömät uhkat voivat kohdistua joko 
suoraan teleyrityksen toteuttamaan palveluun tai vastaavasti käyttäjien vas-
taanottamaan teleyrityksen tarjoamaan palveluun. Käytännössä tällä tarkoite-
taan sitä, että viestintäpalvelun käytettävyys voi edellyttää toimia sekä teleyri-
tyksen tarjoaman palvelun kapasiteetista huolehtimiseksi että myös käyttäjälle 
välitettävän palvelutason ylläpitämiseksi. Käytännössä valtaosa verkko- ja 
viestintäpalveluun kohdistuvista tietoturvauhkista voidaan ratkaista kasvatta-
malla verkko- ja viestintäpalvelun käytettävissä olevaa kapasiteettia. Tällainen 
kapasiteetin kasvattaminen ei kuitenkaan välttämättä suoranaisesti vaikuta 
viestintäpalvelun käyttäjän viestintäpalvelun käytettävyyteen.  
 
Esimerkkinä voidaan ajatella tilannetta, jossa teleyrityksen palvelussa välitet-
tävän roskapostin määrä on kasvanut niin merkittävästi, että palvelun toteut-
tamiseen osallistuvien laitteiden välityskapasiteetti ei enää riitä palvelun to-
teuttamiseen. Teleyritys ratkaisee kasvaneen roskapostimäärän sen palvelun 
käytettävyyteen kohdistaman tietoturvauhkan kasvattamalla palvelunsa väli-
tyskapasiteettia. Kapasiteetin kasvattaminen ei kuitenkaan vähennä palvelun 
käyttäjille saapuvan roskapostin määrää, joka voi kasvaa jopa niin suureksi, 
että palvelu ei ole enää tosiasiallisesti käyttäjän käytettävissä. Tällöin palvelun 
käyttäjän palvelun käytettävyydestä huolehtiminen voi edellyttää välityskapasi-
teetin kasvattamisen lisäksi erityyppisten roskapostin suodatusmenetelmien 
käyttämistä. 
 
2) Miten määritellään estyneiden viestien ja käyttäjien lukumäärä, joka riittää 

viestintäpalveluiden toteuttamisen vaarantumiseen?  

 
Estyneiden viestien tai käyttäjien lukumäärää ei pysty käytännössä yleispäte-
västi määrittelemään, vaan kyseessä on aina tapauskohtainen harkinta. Perus-
lähtökohtana voidaan pitää sähköisen viestinnän tietosuojalain 20 §:n peruste-
luissa esitettyä linjausta. Perusteluiden mukaan toimista on pidättäydyttävä, 
jollei voida varmistua siitä, että toimilla saavutettava hyöty on luottamukselli-
sen viestin suojalle ja sananvapaudelle aiheutuvaa haittaa olennaisesti suu-
rempi. 
 

Kysymyssarja 2 

 
Viestintäviraston ohje: 

 
Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetussa laissa on myös säädetty tiedon väli-
tyspalveluja tarjoaville ISP:ille vastuuvapaus välittämästään tiedosta sillä edellytyksellä, et-

O970063
Sticky Note
Edellyttääkö vaaran toteutuminen lisätoimenpiteitä asiakkaalta, vai onko kyse vain potentiaalisest väärinkäytöstä?
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tä ISP ei ole siirron alkuunpanija, ei valitse siirron vastaanottajaa eikä valitse taikka muuta 
siirrettäviä tietoja.  

 

Kysymykset 
 

1) Jos ISP suodattaa lähtevää postia ja valitsee tiedot, jotka välitetään (ja 

roskaposti ja muu viestintää haittaavat viestit jätetään välittämättä), vaaran-

tuuko silloin vastuuvapaus vai käyttääkö ISP silloin vain oikeuttaan huolehtia 

viestinnän tietoturvasta?  

 
Viestintävirasto ei näiltä osin valvo tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta 
annettua lakia (458/2002). Yleisellä tasolla Viestintävirasto toteaa kuitenkin 
seuraavaa: 
 
Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 13 §:n mukaan: 
 

Kun tietoyhteiskunnan palvelu muodostuu palvelun vastaanottajan toimittamien tietojen 
siirrosta viestintäverkossa tai verkkoyhteyden tarjoamisesta, palvelun tarjoaja ei ole vas-
tuussa siirrettyjen tietojen sisällöstä tai välittämisestä, jos hän: 

1) ei ole siirron alkuunpanija; 

2) ei valitse siirron vastaanottajaa; eikä 

3) valitse eikä muuta siirrettäviä tietoja. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun siirtoon tai yhteyden tarjoamiseen liittyvät toiminnot kä-

sittävät siirrettyjen tietojen automaattisen, tilapäisen ja lyhytaikaisen tallentamisen siltä 
osin kuin tallentamisessa on kysymys yksinomaan siirron suorittamisesta eikä tallentamisen 
kesto ylitä siirtoon tarvittavaa kohtuullista aikaa. 

 
Pykälän 1 momentin yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan: 
 

Pykälän 1 momentin mukaan palvelun tarjoaja ei ole vastuussa siirretyn aineiston mahdolli-
sesti lainvastaisesta sisällöstä tai luvattomasta välittämisestä, jos hän ei ole siirron alkuun-
panija, ei valitse siirron vastaanottajaa eikä valitse tai muuta siirrettäviä tietoja. Tietojen 
muuttamisella tarkoitetaan tässä sisältöön vaikuttavia muutoksia, mutta ei luonteeltaan 
teknisiä, esimerkiksi tekstin asetteluun tai ulkonäköön vaikuttavia muutoksia. 
 
Vastuuvapaus edellyttää siis, että palvelun tarjoajan toiminta rajoittuu kolmannen tahon ― 
palvelun vastaanottajan ― tuottamien tietojen tekniseen välittämiseen tietoverkossa tai 
verkkoyhteyden tekniseen toteuttamiseen. Pykälässä tarkoitetussa toiminnassa palvelun 
tarjoaja ei millään tavalla itse osallistu tietosisällön tuottamiseen tai muokkaamiseen eikä 
myöskään omatoimisesti päätä tietojen lähettämisestä tai valitse niiden vastaanottajia.  

 
Sähköisen viestinnän tietosuojalain 19 §:n nojalla teleyrityksen on huolehdit-
tava palvelujensa tietoturvasta. Laissa tietoturvalla tarkoitetaan hallinnollisia 
ja teknisiä toimia, joilla varmistetaan se, että tiedot ovat vain niiden käyttöön 
oikeutettujen saatavilla, ettei tietoja voida muuttaa muun kuin siihen oikeute-
tun toimesta ja että tiedot ja tietojärjestelmät ovat niihin oikeutettujen hyö-
dynnettävissä. 
 
Teleyrityksen palvelunsa tietoturvasta huolehtimiseksi tekemät toimenpiteet 
eivät viestintäviraston tulkinnan mukaan vaaranna teleyrityksellä olevaa vas-
tuuvapautta sen välittämistä tiedoista. Esimerkiksi välitettävien viestien suo-
dattamista haittaohjelmien tai roskapostin varalta ei voida pitää tietoyhteis-
kunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 13 §:n 1 momentin 3 kohdassa 
tarkoitettuna siirrettävien tietojen valitsemisena tai muuttamisena. 
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2) Jos suodatuksen pohjana on kolmansien osapuolien toimittamat tiedot, mi-

kä on operaattorin velvollisuus valvoa, mihin suodatus kohdistuu? 

 

Sähköisen viestinnän tietosuojalain 19 §:n nojalla teleyrityksen on huolehdit-
tava palvelujensa tietoturvasta. Laissa tietoturvalla tarkoitetaan hallinnollisia 
ja teknisiä toimia, joilla varmistetaan se, että tiedot ovat vain niiden käyttöön 
oikeutettujen saatavilla, ettei tietoja voida muuttaa muun kuin siihen oikeute-
tun toimesta ja että tiedot ja tietojärjestelmät ovat niihin oikeutettujen hyö-
dynnettävissä. Pykälän mukaan toimet on suhteutettava uhkien vakavuuteen, 
tekniseen kehitystasoon ja kustannuksiin.  
 
Teleyrityksen on siten lähtökohtaisesti pyrittävä järjestämään palvelunsa si-
ten, että kolmannen osapuolen toimittamiin suodatustietoihin perustuva suo-
dattaminen ei esimerkiksi rajoita teleyrityksen asiakkaiden mahdollisuuksia 
käyttää teleyrityksen tarjoamaa viestintäpalvelua. Joissain tilanteissa voi kui-
tenkin uhkien vakavuus, tekniseen kehitystaso ja kustannukset huomioiden ol-
la kuitenkin perusteltua käyttää myös sellaisia kolmannen osapuolen toimitta-
miin suodatustietoihin perustuvia suodatusmenetelmiä, jotka voivat joltain 
osin estää teleyrityksen tarjoaman viestintäpalvelun käyttämisen.  
 
Viestintäviraston antamassa suosituksessa määräyksen 11/2004 M soveltami-
sesta SMS 11 todetaan kohdassa 8.3 muun muassa seuraavaa: 

 
Estolistoja käytettäessä on syytä välttää tiettyjä suuria verkkoalueita yksittäisten käyttäjien 
toimenpiteiden perusteella listaavia estolistoja, jotta sähköpostipalvelun käytettävyydestä 
voidaan varmistua. Lisäksi sellaisia estolistoja, jossa listalle joutumisen perusteet ovat epä-
selvät, listalta poispääsyyn ei ole selkeitä menettelyjä tai listan käyttöä ei suositella suurille 
palveluntarjoajille, tulee välttää. 

 
Yhtenä tekijänä arvioitaessa kolmannen osapuolen toimittamia suodatustietoja 
vastaavasti myös muita tietoja, kuten esimerkiksi tietoja teleyrityksen verkos-
sa olevista saastuneista päätelaitteista, on syytä kiinnittää huomiota tiedot 
toimittavan kolmannen tahon yleiseen luotettavuuteen. Esimerkiksi suomalai-
sen viranomaisen toimittamia tietoja voidaan lähtökohtaisesti pitää luotettavi-
na.  
 

 

Kysymyssarja 3 

 

Viestintäviraston ohje: 
 

Mikäli asiakkaan viestinnän johdosta jokin sähköisen viestinnän tietosuojalain käsittelyoike-
us on olemassa, voidaan tietoja kuitenkin käsitellä myös kolmannen tahon ilmoituksen joh-
dosta. Esimerkkinä voidaan pitää vaikkapa tilannetta jossa asiakkaan lähettämät virus- 
taikka roskapostiviestit vaarantavat viestintä- tai verkkopalvelun tietoturvallisuutta.  

 

Yleistä 

 

Kysymyssarjan kannalta keskeistä on viestintä- ja verkkopalvelun määritel-
män ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 19 §:n huomioiminen. Sähköisen 
viestinnän tietosuojalain 2 §:n mukaan viestintäpalvelulla tarkoitetaan sellais-
ta teleyrityksen toteuttamaa viestien siirtämistä, jakelemista tai tarjolla pitä-
mistä viestintäverkossa, jota tarjotaan etukäteen rajoittamattomalle käyttäjä-
piirille. Verkkopalvelulla taas tarkoitetaan teleyrityksen toteuttamaa viestintä-
verkon tarjoamista käytettäväksi viestien siirtoon, jakeluun tai tarjolla pitoon 
etukäteen rajoittamattomalle käyttäjäpiirille. Sähköisen viestinnän tietosuoja-
lain 19 §:n nojalla teleyrityksen on huolehdittava palvelujensa tietoturvasta.  
 



       5 (7) 

 
 
 
 
 
 

 

PL 313  
00181 Helsinki 
Itämerenkatu 3 A  
Helsinki 
Puhelin (09) 69 661  
Faksi (09) 6966 410 
Y-tunnus 0709019-2 

Viestintävirasto 
Kommunikationsverket 
Finnish Communications  
Regulatory Authority 
 
 
www.ficora.fi 

PB 313, FIN-00181  
Helsingfors, Finland 
Östersjögatan 3 A  
Helsingfors, Finland 
Telefon +358 9 69 661 
Fax +358 9 6966 410 
FO-nummer 0709019-2 

P.O. Box 313, FIN-00181  
Helsinki, Finland 
Itämerenkatu 3 A  
Helsinki, Finland 
Telephone +358 9 69 661  
Fax +358 9 6966 410 
Business ID 0709019-2 

Teleyritys on velvollinen huolehtimaan oman palvelunsa tietoturvasta. Vastaa-
vasti sillä on oikeus tunnistamistietojen käsittelyyn verkkopalvelunsa tai vies-
tintäpalvelunsa tietoturvasta huolehtimiseksi. Sähköisen viestinnän tietosuoja-
lain nojalla teleyritys saa käsitellä tunnistamistietoja vain huolehtiessaan oman 
palvelunsa tietoturvasta. Teleyrityksen palveluita ovat verkko- ja viestintäpal-
veluiden tarjoaminen.  
 

Kysymykset 

 
1) Mikä tarkkaan ottaen tarkoitetaan sanonnalla ”vaarantavat viestintä- tai 

verkkopalvelun tietoturvallisuutta” (erikseen seuraavista: sähköposti, web-

sivustot, push-tyyliset ratkaisut kuten rss-feedien välitys)? Mitkä ovat haitalli-

set määrät?  

 
Kysymyksessä mainituista esimerkeistä verkko- tai viestintäpalveluna voidaan 
pitää vain sähköpostipalvelun tarjoamista. Teleyrityksen itsensä tarjoaman 
sähköpostipalvelun osalta yritys saa käsitellä tunnistamistietoja huolehties-
saan sen tietoturvasta. Web-sivustot ja rss-feedit eivät lähtökohtaisesti ole te-
leyrityksen tarjoamia viestintäpalveluita. Siten se ei myöskään ole velvollinen 
huolehtimaan niiden tietoturvasta eikä siten saa tässä tarkoituksessa käsitellä 
tunnistamistietoja. 
 
Sähköpostipalvelun osalta haitallisen viestinnän määrää ei käytännössä pysty 
yleispätevästi määrittelemään, vaan kyseessä on aina tapauskohtainen harkin-
ta. Peruslähtökohtana voidaan pitää sähköisen viestinnän tietosuojalain 20 §:n 
perusteluissa esitettyä linjausta. Perusteluiden mukaan toimista on pidättäy-
dyttävä, jollei voida varmistua siitä, että toimilla saavutettava hyöty on luot-
tamuksellisen viestin suojalle ja sananvapaudelle aiheutuvaa haittaa olennai-
sesti suurempi. 
 
2) Missä tilanteissa tietoturvallisuudeksi lasketaan myös palvelun saatavuus?  

 
Palvelun saatavuus lasketaan kaikissa tilanteissa yhdeksi tietoturvallisuuden 
osaksi. Tällöin on kuitenkin huomattava se, että teleyritys on velvollinen huo-
lehtimaan oman viestintä- tai verkkopalvelunsa saatavuudesta. Se ei ole oi-
keutettu käsittelemään tunnistamistietoja esimerkiksi huolehtiakseen siitä, et-
tä sen asiakkaiden pääsyä ei rajattaisi johonkin tiettyyn muun toimijan toteut-
tamaan palveluun. 
 
3) Mikä on käyttäjämäärän raja web-palveluille tai vastaaville, joilta estetään 

palvelun käyttö operaattorin verkosta tapahtuneen toiminnan johdosta (tuol-

loinhan tietoturvallisuus vaarantuu, mutta syntyykö käsittelyoikeus)? 

 

Teleyrityksen verkko- tai viestintäpalvelun tietoturvallisuus ei vaarannu, jos 
teleyrityksen palvelun käyttäjien pääsy teleyrityksestä riippumattomasta syys-
tä estyy johonkin tiettyyn muun yrityksen tarjoamaan palveluun. 
 

Kysymyssarja 4 

 

Viestintäviraston ohje: 

 
Mikäli kysymyksessä ei siis ole viestintäpalvelun tietoturvallisuutta vaarantava suoramark-

kinointi, ei teleyrityksellä ole oikeutta tunnistamistietojen käsittelyyn. Estolistalle joutumi-
nen ei myöskään oikeuta teleyritystä käsittelemään viestinnän tunnistamistietoja, ellei 
asiakas ole suoramarkkinointiviesteillään suoraan vaarantanut verkko- tai viestintäpalvelun 
tietoturvallisuutta. 
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Vastaukset 

 

1) Miten määritellään viestintäpalvelun turvallisuuden vaarantava suoramark-

kinointi? Jos tietoturvallisuuden vaarantumiseksi katsotaan palvelun käytettä-

vyyden estyminen, voi jo yksi viesti vaarantaa sen. Koska internet on kansain-

välinen verkko joudutaan siellä käyttäytymään kansainvälisten tapojen mu-

kaan. Tällöin tulkinta suoramarkkinointiviestistä on usein muu kuin paikallisten 

lakien tulkinta. 

 
Kuten viestintäviraston antamassa ohjeessa todetaan, pelkkä uhka estolistalle 
joutumisesta ei oikeuta teleyritystä käsittelemään viestinnän tunnistamistieto-
ja, ellei asiakas ole suoramarkkinointiviesteillään suoraan vaarantanut verkko- 
tai viestintäpalvelun tietoturvallisuutta. 
 
Viestintäpalvelun tietoturvallisuuden vaarantavaa suoramarkkinointia ei pysty 
määrittelemään yleispätevästi. Tällainen suoramarkkinointi voi kuitenkin olla 
kysymyksessä esimerkiksi silloin, kun suoramarkkinointiviestien suuri määrä 
rajoittaa verkon käyttöä merkittävästi. Toimista on kuitenkin pidättäydyttävä, 
jollei voida varmistua siitä, että toimilla saavutettava hyöty on luottamukselli-
sen viestin suojalle ja sananvapaudelle aiheutuvaa haittaa olennaisesti suu-
rempi. 
 
2) Jos kolmas osapuoli ei toimita esimerkkiä saamastaan postista, jonka ope-

raattori on välittänyt, saammeko selvittää välittäneestä postijärjestelmästä lä-
hetetyn viestin ja viestin lähettäjän, kun olemme estolistalla, joka estää ai-

emmin kysyttyjen rajojen mukaisesti viestintäpalvelun toiminnan? (Jos sai-

simme selvittää välittäneestä postijärjestelmästä lähetetyn viestin ja viestin 

lähettäjän, pystyisimme kartoittamaan varsinaisen haittaohjelman tai vastaa-

van mahdollisuutta verrattuna asiakkaan tarkoituksella lähettämään viestiin.)  

 
Teleyritys saa käsitellä tunnistamistietoja oman viestintäpalvelunsa tietotur-
vasta huolehtimiseksi. Jos on ilmeistä, että kyseinen viestintä voi vaarantaa 
teleyrityksen oman viestintäpalvelun toteuttamisen, teleyritys saa käsitellä 
viestinnän tunnistamistietoja. Tällainen tilanne voi olla kysymyksessä esimer-
kiksi silloin, kun on ilmeistä, että teleyrityksen tilaajan päätelaitteelle on asen-
tunut teleyrityksen palvelun tietoturvaa vaarantava haittaohjelma. 
 

Kysymyssarja 5 

 

Viestintäviraston ohje: 

 
Mikäli asiakas on oikeudettomalla tavalla käyttänyt jotain www-palvelua, saattaa kysymyk-
sessä olla jokin rikoslain mukainen rikos, jonka selvittämiseksi poliisilla on mahdollisesti oi-
keus saada tunnistamistietoja teleyritykseltä. Teleyrityksellä sen sijaan ei ole oikeutta tun-

nistamistietojen käsittelyyn pelkästään tällä perusteella, vaikka palvelun kohteena ollut 
www-palvelu alkaisi asiakkaan teon johdosta rajoittaa mainitun ISP:n asiakkaiden mahdolli-
suuksia käyttää palvelua.  

 

Kysymys 

 
Jos se että www-palvelun tarjoaja estää www-palvelun käytön kaikilta ope-

raattorin asiakkailta, ei vaaranna viestintäpalvelun tietoturvallisuutta (käytet-

tävyyttä), voiko viestintäpalvelun käytettävyyttä uhkaava seikka missään ti-

lanteessa olla viestintäpalvelun tietoturvauhka?  
 
Kysymyksen kannalta on tärkeää erottaa teleyrityksen tarjoaman viestintäpal-
velun käytettävyys ja jonkin toisen yrityksen tarjoaman muun tyyppisen pal-
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velun käytettävyys. Www-palvelun käytön estäminen teleyrityksen asiakkailta 
ei millään tavoin rajoita teleyrityksen oman viestintäpalvelun käytettävyyttä. 
Teleyritys on oikeutettu käsittelemään tunnistamistietoja ainoastaan oman 
viestintäpalvelunsa tietoturvasta huolehtiakseen. 
 

    
Yksikön päällikkö   Sami Kilkkilä 
  

    
Lakimies  Jarkko Saarimäki 

 


